
SEMANARIG ·DE CRENTES GALEGOS - 11 EPOCA 

o' MERCADO COMUN E GALICIA 
O ESTATUTO DOS TRABALLADORES 
A SAUDE HOXE. AS CASAS DE MOCIDADE 
A EDUCAC-ION DOS NOSOS F.ILLOS 
BOA NOVA. A-FALA .É CAMIÑO~ 

Nº ESPECIAL 
Deeemhm 1984_ 

5 pesos 
Redacción: 

Tfno. 528072 

UJVREPASO 
OANO '84 

Sociedad e 
- · O · plan de recon
versión naval, que pre
tende pechar ·os aste
leiros Vulcano e Ascón 
na ría de Vigo e a 
división naval de Asta
no na d.o Ferrol, así. 
como reducir plantilla 
na Bazán de Ferrol e 
neutros asteleiros, vai 

· ter un coste de 7~000 
·postos de traballo pe- · 
chados directamente e 
moitísimos máis indi
rectos (falan duns 
30.000) . . 
- Por iso este ano 84 
qu~ se acaba pasará á 
historia como un ano 
de .grandes manifesta
cións populares nas 
principais cidades gale
gas, e o ano de dúas 
folgas xerais con moito 
respaldo poular: a do 
12 de xullo, e a do re-

. cente 29 de novembro. 
Os sindicatos INTG 
(nacionalista) e CC.00. 
protagonizaron estas 
manifestacións de pro
testa ·contrá a política 
do PSOE en Galicia. 
A Xun ta de Galjcia á 
hora da verdade non 
presenta alternativas 
para ·este sector. 

Cultura ' '· 
~ Entre Vigo (27 
abril) e Fene na ría fe- . 
rrolana (20 maio) tivo 
lugar unha orixinal ca
"eira en defensa do 
idioma galega que 
recorrendo, a pe, uns 
500 quilómetros atra
vesou Galicia . . Espera
rri os a do ano 1985. 
-Naceu uri.ha revista 
alega: "Lingua e Ad-
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ministración" (20 mar~ 
zo) feíta por funciona
rios que pretenden que 
teña cada día máis cabi
da o noso idioma nos 
aplauso. 

:. - . · UR UGUAI volt o u á 

\--\~• ... · • i": i ~:'~~~ci:iv~~nm~!~ 
{J IU . remedio, despois de 

organismos publ . n peraer o referendo do oitenta. Un caso raro pen-

Política 

sando que foi un referendo controlado e organi
zado ·desde o poder. Atrás queda unha democra
cia próspera, a prim eira guerrilla .urbán, a dos tu
pamaros, e once anos de negra dictadura con mi- . 
les de mortes e desaparecidos. · 

- No mes de san Xoán xun táronse nun, dous par
tidos nacionalistas e socialistas: o vello Partido So
cialista Galego (PSG) e o máis novó Esquerda Gale
ga (EG). O novo partido chámase PSG-EG. 
- Este ano naceu tamén o novo partido galego OS XAPONESES queren invertir tamén en Gali
Coalición Galega: xuntou xente da antiga UCD,. cia e veñen de visitar o noso país. Xapón ocupa o 
do antigq partido galeguista (P.G.), e outros sen cuarto posto en inversión estranxeira en España, 
partido. E de centro. Prometen ser galeguistas an- e este é o Estado europeo no que Xapón creou 
que non nacionalistas. · máis postos de traballo (perto de trece mil) . . 

. Jgrexa 
- O 1984 foi o ano dün novo arcebispo para San- AS ZUR (Zonas de Urxente Reindustrialización) 
tiago: Antonio Rouco Varela. Ventaxa: é galego é o nome co que bautizaron 6s enclaves onde 
e levaba xa 7 anos como hispo auxiliar. Preocupa- van ir situadas novas industrias subvencionadas 
ción: ata agora foi pouco sensible á cultura galega por Madrid. En Galicia son as bisbarras do Fe
e non amosou moito ánimo pastoral popular. Dese- rrol e Vigo . .. Este obxectivo está lomee de sal
xámoslle acerto, ánimo e man ·de gobernante po- var 0 desmantelamento da industria naval gale
pular. 
- Os 'bispos seguen sen publicar o novo misal gale- ga. 
go hai tanto tempo traducido. Os leccionarios, A TORTURA ven de ser denunciada polos bis
sen reeditar, xa non se encentran. Un suspenso ós pos de Euskadi, ante 0 asombro de moitos. "Te
bispos galegas nesta asignatura. E non dos peque- mos testimonios de fiar de que hai torturas. Aín-

nos. Campo da que non o poidamos probar ante os tribunais 
- Métennos de cabeza na CEE e Galicia non nego- por falla de testigos". Palabras textuais do arce-
cia: negocia o PSOE que por defender os intereses bispo de Pamplona. 
de España perxudica os de Galicia. O sector lácteo ~ 
vai sufrir unha fortísima agresión. E cunha risa de ~ 
luz nas aldeas que non pode con nada. E cunha ir--0-j-A,-. -r-:'1~1-,--,"':" IA.-~,..-r~1~\-¡("') ____ .._. 
campaña de saneamento de gado ·que fai pouco l rvw Ltt~ ~ Ot \Jl..l rJ ~u L?1Ltr\l Df1'2._ 
porque non ten cartos. E sen cumplir coas subven- "f~leJno tt;o ~OS X€1'2.ANÍ o~ J CO LLC 
cións do Estatuto do leite que deberían ter· entre-
gado xa no 1982. E subindo moito máis os abonos UN Fo Ll ci No E Á z~ s. · º.~ AD io s 
e maquinarias e piensos que os precios agrarios. Mal U 
ano este que anuncia outros que poden ser peores. X trll~N í' O~ 
E o PSOE parece decidido a seguir subíndonos o 
censo ¿ata cando? 
- Dous feitos esperanzadores: o II Congreso das 
Comisións Labregas arredor do lema "Con máis 
forza" que parece está supoñendo un relanzamento 
do sindicato. Ou tro: celebráronse por segunda vez 
as Xornadas Agrarias Galegas (marzo) este ano so
bre a Montaña Galega. Os organizadores, un grupo 
de homes apasionados polo campo, anuncian xa as 
terceiras, que terán ben seguro o mesmo exito en 
é;!Sistencia e estudios. 

Castelao 
- Regresaron este ano a Castelao. Dunha maneira 
ben triste, sen permitir o merecido e desexable ho- · 
menaxe popular. A Actitude da Xunta foi vergon
zosa e tivo moito de rapto dun home, patriota ga
lega, que certamen te non comulgaría nin coas súas 
ideas nin cos seus feitos. 

Pero agora está entre nós non só co seu espíri
to e coas súas ideas, que estiveron SEMPRE EN 
GALIZA, mais tamén cos seus restos que descansan 
en Santo Domingo de Bonaval de Santiago. Desde 
agora un lugar moito máis santo para os galegas. 11._~ 

I I 
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SE TENDES 

FE 

¿ Credes en Deus Pai, 
fon te e creador de vida igualitaria? 

Si, eremos, 
Deus Pai, fai medra-la nosa fe. 

¿Credes en .Xesús, Filio de Deus, 
már(ir da vida asoballada 
polo abuso, o abandono ou a ignorancia? 
Si, eremos, 
Xesús, fai medra-la. nosa fe.' 

¿ Credes n~ Esp zíi to de Deus, 
alento de cansos e afrixidos 
forxa de orantes ' 
e cincel de loitadores? 

Si, eremos, 
Espz'fito de Deus, fai medra-la. nosa fe. 

¿Credes en tódolos veciños, 
capaces de seren outros cada dz'a, 
a.pesar <jo que fagan e o que digan? 

Si, eremos, 
Veciños, [acede medra-la nasa fe. 

¿Credes na unión dos máis humildes 
como única saz'da ó mundo novo 
que Deus e nós estamos construz'ndo ? 

· Si, e remos, 
humildes todos, [acede medra-lanosa f e. 

¿Credes que a xente somos fortes, 
máis fortes que o vicio 
que por veces nos domina: 
o sexo, a droga ou a bebida? 

Si, eremos, 
viciosos todos, [acede medra-la. nosa fe. 

¿ Credes nos labregos, 
en que valen, en que poden, en que, saben, 
para poder vira-la súa sorte 
e vivir vida mellor en dignidade? 

Si, eremos, 
labn;gos, [acede medra-la. nosa fe 

Danos que cavilar o da figueira maldita! Quen máis 
quén menos sabe que non dá tódolos froitos que debera ; 
por iso ternos medo a unha sentencia fulminante sobre 
de nós e· quedar secos de raíz. Tres reflexións: 

1 ª : -Deus plantounos nesta vida e nest.a situación 
concre.ta da ·historia humana para que fructifiquemos. E 
fennoso entender a vida coma un don, un regalo de 
Deus, para que logo nós lle poidanios ofrecer algo bo. 
Lembremos a parábola dos talentos, das virx.es coas 
lámparas accesas, · a -da vide e os sarmentos. . . Deus 
espera de nós unha vida activa, .. en actitude positiva. A 
flgueira maldita representa a .Israel que non daba os 
froitos que Deus esperaba. 

A FJC l ·Ern A 

MAUH1 A 

Pola manan cedo, cando Xesús re gresaba á 
cidade, sentiu faine. Vendo unha figueira ó pé 
do camiño, achegouse a ela; pero nada atopou , 
f 6ra de follas. Entón dixo: 

- Nunca máis darás froito. 
E, de súpeto, secou a figueira . Vendo aque-

lo os qiscípulos, preguntaron abraiados: 
- ¿Por qué seco u de súpeto a figueira? 
Xesús respondeu: 
- Eu asegúrovos que se tendes fe, e non vos 

deixades levar po1a dúbida, non faredes soamen
te o da figueira, sen6n que se lle dixerdes a este 
monte: "arríncate de aí, e bótate no mar", mes
mo eso se faría. Todo canto pidades con fe na 
oración, recibirédelo. 

(Mateu 21, 18-22) 

2ª. Esa mentalidade mecanicista da fe e da oración. 
aínda que as palabras do evanxelio tomadas literalment.e 
poderían dar pé para iso- hai que deixala . Vemos ás 
claras que Deus non actúa así. Nin mat.a ós malos nin 
seca de raíz ós menos bos; nin nos aparta as catástrofes e 
sofrimentos, nin no-los manda para fartarse El coa nosa 
dor. A cousa é máis seria. 

Todos levamos dentro un pouco ( ou un moito) de 
nenos, de infantilismo. Tamén na ideas e no comporta
mento relixioso. Hai que avanzar e madurar nesta 
maneira de ent.ender o proceder de Deus. Os hebreos, 
con gran dor ó descubrir que Deus non actuaba cando lle 
pedían, foron descubrindo que o actuar de Deus era de 
outra maneira. 

3ª. Xesús dá os froitos que Deus-Pai esperaba de El. 
Compórtase como se todo dependese de El, coma se 
Deus se valese da súa presencia para remediar os males 
que vía. Con fe en Deus-Pai faille frent.e ós problemas e 
sofrimentos da xent.e sin esperar milagres. El descóbre. 
nos o camiño a seguir. 

3 
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O ··M·ER.CADO .. :COMUN E · GAL·#CIA 
. . 

co·NDENADOS A PERMANECER ENANOS 
Prob·lemática para o sect.o~ lacte·o 

Europa excedente en leite 
En Galicia empeza a coñecerse que a entrada 

na Comunidade Económica Europea pode resul
tar preocupante ou moi preocupante para o naso 
campo e en especial para a nasa gandería e o sec
tor lácteo en xeral. Nestas mesmas páxinas de 
IRIMIA teño falado neutras ocasións (vede nn. 
4 7, 50, 14 7), do tema. Parecía que o consola de 

( moitos estaba no FEOGA, organismo da Comu
nidade que garantizaba a compra de todo o lei
te que sobraba do consumo, se antes as indus
trias llo transformaban · en manteiga ou leite en 
pó para podelo conservar e almacenar. Pero esa 
"mina" parece que 
chegou a un tope. E 
por iso en Europa es
tán facendo tamén a 
reconversión do leite: 
como a dos asteleiros 

· aquí, ou a das side
rurxias. A razón era 
que Europa producía 
en . 1983 un 18 por 
cento máis leite do 
que puido consumir 

· en toda clase de pro-
ductos lácteos. Deste xeito o FEOGA estaba re
sultando moi gravoso para a economía .comuni
taria; como os presupostos· da CEE non aumen
taban, os ministros da CEE tocaron diana e co
menzaron coa "reestructuración" ou "reconver
sión" do sector lácteo: era o 31 de marzo ·de 
1984; 

As ''cuotas": prohibido medrar 
.Desde abril deste ano 84 ata marzo do 89, 

·cinco anos, a CEE a través do seu organismo 
FEOGA somente garantizará a compra do que 
cada país producía no ano 1981 co único in-· 
cremento do 1 por cento. É dicir, que garanti
za a compra para cada país .de menos do leite 
que produce na actualidade, pois desde o ano 
81 non aumentou a producción na CEE no 1 por 
cento senón en máis dun 6 por cento. Terán que 
rebaixar a producción. 

Está previsto que todo o leite que sobrepase 
as cuotas fixadas terá que pagar unhas tasas, se
gún os casos, do 75 por cen ou do 100 por cen; e 
dicir, que na práctica non. llo pagarán. 

Na primavera deste .ano houbo ademais ou
tros paos para o sector lácteo. Por un lado o 
precio indicativo para este ano . 84 conxelouse 
e será igual que o do ano 83: xa expliquei nou
tra ocasión que alí os precios non se indican de 
setembro a agosto como en España, senón de 
abril a marzo. O segundo pao foi aumentar a ta
sa ou recargo de ''co11'esponsabilidade ", que con
sistía en reibaixar mm 2 por cento o precio que 
He tocaría cobrar ó productor por litro de leite 
entregado para axudar ós cuantioso.s gastos (sen
pre con perdas) da exportación. dos productos 
lácteos sobrantes. Pois esa tasa para este ano 84 

pasou do 2 .ó 3 por 
cento, de maneira 
que na CEE cobran 
no 84 menos que no 
83 por litro de leite. 

Reconversión do 
sector lácteo: o caso 
de Francia. 

Po la directiva 
159/1972 da CEE fi
xábanse axudas para 
a modernización de 
explotacións que ten

taba favorecer tamén a incorporación de agricul
tores mozos ó sector lácteo.Algunha xente aco
Uérase a ese plan e está en situación ( despois de 
importantes inversións de capital) de poder e de
ber producir máis leite para desempeñarse e fa
cer rentable a súa explotación, ¿que facer· con 
eles, se agora as "cuotas" poñen un tope e aínda 
na práctica mandan rebaixar a producción por 
país no ano 83? 

En Francia, xa desde abril deste ano están fa
vorecendo a xubilación dos maiores de 65 e ta
mén de 55 anos con importantes subvencións. 
Pero non só para xubilar os gandeiros senón ta
mén as súas· vacas. Des ta maneira esperan que 
eses "xubilados" deixen . de producir 1.500 mi
Uóns de litros de leite que poderán producir en 
cambio esas granxas acollidas a plans de moder
niza_ción e os gandeiros mozos que empezaron de 
novo a súa explotación. Téñase en con ta que· só 
na parte de Bretaña hai xa 9 .000 peticións para 
acollerse a esa xubilación de "homes e vacas" e 
que eses 1.500 millóns de Htros equivalen á pro-
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dúción deleite e.n toda Galicia. 
Ca,ndo as barbas do veciño vexas pelar .... 
As medidas que estou comentando so"n · 

duras. Sobre todo para os países ·que-poderí~n . 
aumentar a súa . produción de leite, . porque 
consumen moito máis . do que producen, como 
sería o caso de Italia que importa 1.000 mi-. 
llóns de litros de leite. ·Pois tampouco a. Italia 
lle deixan medrar a súa produción. A un.ica ~x
cepdón foi Irlanda .porque se· puxo moi forte 
nas negociacións e se xogaba . algo moi. impor-
tante para a súa economía. · · 

Galicüi: poden condenarnos a ser enanos 
Galicia cunha política adecuada e sen fa

cer milagres, podería. aumentar a súa produ
ción leiteira nun 50 por cento en só catro ou 
cinco anos. Co desenrolo da Campaña de Sani
dade no gado, coa mellora xenética do mesmo1 

con mellor capacitación da xente para conse
guir abonados· e alimentación do gado máis ba
ratos e racionais, incrementaríase moitísimo a 
reprodución leíteira. Pero- o problema non é ·só 
que poida incrementala senon que debería; pa
ra a xente do camp0 é vital poder producir 
máis para poder vivir cun mínimo de dignidade 
En Holanda cada gandeiro entrega un · prome
dio diario de 400 litros deleite; o prómedio de· 
Galicia pódese calcular arredor de 40 .. litros: so-

tnos logo uns enanos comparados cos holande
ses e, en xeral, anque · algo menos, comparados . co promedio da ·comunidade Económica Eu

·ropea. Se se aplican a Galicia as medidas apli
eadas a tódolos outros países (coa única excep-

. ción de Irlanda) conderannos a ser enanos. 
Que non deixen ·engordar máis ós gordos pode 
valer; pero que llo prohiban tamén ós flacos e 
esfamiados (sector lacteo gal ego) ademáis de 
ser unha inxusticia, é un atentado contra a no
sa economía, contra a economía de moitas fa
milias humildes. 

Se o gobe~no do PSOE tivese en conta a . 
Galicia nas negociacións previas, poderíamos 
ser máis . optimistas. Pero ternos claros indi
cios de que atende moito máis (en parte por
que están máis organizados e berran máis) os 
intereses dos agricultores de Cataluña, Levante 
e Anqalucía e negocia a entrada na CEE pen
sando neles máis ca en nós. O campesino gale
go ademáis de. incrementar a calidade do seu 
leite, e. os que están xa neso tamén a súa pro
dución (sería suicida pofierse agora a montar 
unha granxa de leite), deberán organizarse 
moitísimo máis en cooperativas e sindicatos, se 
queren poder parar algo os paos que nos veñen 
en riba. 

Elíseo MIGUELEZ DIAZ 
· Santiago 
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'S CllSllS Dll MOCIDllDE 
En Santiago, como. noutras cidades e vilas 

de Galicia, vaise construir unha Casa da Mocida
de . As obras escomenzarán en decembro. Vanse 
invertir varias <lucias de millóns nela e espérase 
poder contar con sás de reunións, biblioteca, sa
lón de actos e outras · instalacións que xa se vi
ñan facendo necesariás nunha cidade onde a 
mocidade ten ben poucos locais á súa disposi
ción. 

Pero · sendo esta unha boa notícia para os 
mozos e asociacións xuvenís de Santiágo, hai va
rias preguntas que n0s quedan no ár: 

- ¿ Quen vai xestionar a Casa da Mocidade? 
. ¿Daráselle unha verdadeira ·participación ás 
asociacións · xuvenís :para decidir que se fai 
nela .e como? ¿ Ou · decieiir4 sobre is'o algún 
.funcionario ou o cbncellal de tumo? 
- ¿No.n é moito gastar invertir unfl.a chea de , 
millóns nunha soa Casa da Mocidade, men
tres que os grupos e asociacións xuvenís dos 
barrios están moitas veces sen local nin me
dios económicos? 
Cremos que está ben ter unha Casa da Moci

dade cunhas boas instalacións, pero os grupos 
de mozos e mozas dos barrios necesitamos ta- . 
mén ter medios alí onde · estamos. Ter un bolo
cal no centro da vila pode valer para coordinar
nos ou facer algo a nivel de toda unha zona, pe
ro de pouco nos sirve para o que día a día esta
mos a facer no barrio . . J>or iso nos preguntamos 
se non s~.ría mellor facer unha Casa da Mocida-

de con algúns millonciños menos e adicar estes a 
construir ou equipar locais xestionados polos 
mozos de cada barrio e a subvencionar as súas 
actividades. · 

E é que ás veces ternos a impresión de que 
moitas das cousas que se fan cara a mocidade 
fanse sen contar con ela, buscando máis ben a 
imaxe pública, o "quedar ben,, ou o arrincar al
gúns votiños de mozos na vindeira campaña 
electoral. 

O que os mozos e mozas precisamos son me
dios e canles para lle dar solución ós problemas 
que ternos, pero iso nonAr~ra~ así como así. 
Pois logo ... a animarse ~g'anizars~ nos barrios, 
nas vilas, no rural, e a esix-Y- o q~os corres-
ponde! XOSE e SAL V A 

NO VELA NOVEDAD·ES 

~ 
• CRIME EN COMPOSTELA, de Carlos G~ ·Reigosa 

(Premio "XERAIS" DE NOVELA - 1984) 

• AMANTIA, de M.ª Xosé Queizán. 

• O REVERSO DO ESPELLO, de Xosé R. Pena . 

. Q9 
ecfteións xerais de 93rteia. 
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O ESTATUTO DOS TRABALLADORES 
¿Que é o dereito ó traballo? 
Todo dereito, e especialmente o dereito ó 

traballo, é o resultado das contradiccións que se 
dan entre dúas clases sociais: a capitalista que 
tenta de manter ou mellorar a :;úa situación pri
vilexiada, e a clase traballadora que loita por su
perar a súa condición. Déste -xeito pódese confi
gurar como un ordenamento constituído por 
unhas normas que nacen unhas veces do Estado, 
e outras dos traballadores e empresarios. Estas 
son as que regulan as relacións de traballo dac
cordo cos intereses da clase social dominante 
nun contexto determinado. 

Tres tipos de relacións: 
- Relación individual, que se establece en

tre o traballador e o empresario, e está regulada 
polo contrato de traballo. 

- Relacións colectivas, sindicatos, negocia
cións colectivas, folgas, ... 

- Intervención do Esta.do, que nunca é neu
tral, pois ademáis de dictar normas como este 
Estatuto dos trabal/a.dores, ten unha actuación 
tamén á traveso das vías xurídicas e administra
tivas, especialmente no que se refire ós conflic
tos (coma no caso recente de Iberia). 

Dentro destas normas dictad~ poio Estado 

TRf.t.SAL l,Al>O~ ~l)Ec.6~ 
, ~lS~~l\ • ( qa.>~ J.~ 

para regular o traballo, a máis importante é a 
Lei do Estatuto do Traballador de 1980. Nesta 
sección comentarémola ó longo de varias sema
nas, pois cómpre que a coñezan os traballado
res, para saber os seus dereitos e obrigas. 

Dereitos básicos dos traballadores 
- Traballo e libre profesión e oficio. 
- Libre sindicación. 
- Negociación colectiva. 
- Adopción de medidas de conflictos co-

lectivos. · 
- Dereito de reunión e dereito de folga. 
- Participación na empresa. 
¿Ocurre así realmente? Hoxe ninguén, ou 

case, pode escoller un traballo, xa que non o 
hai pois as estructuras capitalistas non o per
miten. Referente á negociación colectiva, os 
obreiros levamos sempre as de perder. E anque 
ternos dereito á folga, hoxe éste é un dereito 
case exclusivo na empresa pública, porque na 
privada está pesando sempre a aµíeílaza do 
despido. 

¿Non- teremos os traballadores a nosa parte 
de culpa en que non se cumplan os nosos de
reitos? 

VANGUARDIA OBREIRA 

•cartas ·a meu sobriñ·o 
Querido sobriño: 
Coido que tes moita rozón no que dis, pero hai algúns aspectos que estarían mellar puntualizándoos. 
No ·que falas desas señoras. murmuradoras tes rozón: pasa-la. vida rosmando a dos mais non é boa cousa; se hai 

tempo libre pódese ocupar en argalladas mellotes, aínda que só sexa en facer crucigramas. As veces murmurar convérte-
se nun vicio, crla dependencia e xa non hai quen saque del. · 

Co que non estou dacordo é con que lles critique-lo seu xeito de vestir. Desde logo que algunhas levan moita 
maquülaxe, que outras visten coma se tivesen dezaseis anos, que falan dunha maneira que a ti che parece estúpida, ¿pe
ro que? 

As veces vexo cómo elas se rin dos hippies polo, sím desfarrapada maneira de vestir, polos seus cabelos longos, 
polo, sím particular filosofía da vida. Tamén vexo cómo algúns hippies se rin delas palas mesmas cousas que tilles criti
cabas. E vexo cómo señoras e hippies se rin da xente, digamos, normal, que nin destaca por unha cousa nin por outra, 
xente que 6 súa vez se ri dos hippies e das señoras esas~ 

E uns rinse dos outros, os que visten á última moda dos que visten con mediocridade e os que visten con me
diocridade dos que visten á última moda. ¿Acaso é alguén mellar ou peor por vestir desta ou doutra maneira? ¿Non se
ría máis productivo deixamos de tanto riso insán e atender a causas máis importantes? Que cada quen vista como ll~ 
dea a gana e respete a maneirtz de vestir dos outros, ¿non che parece? 

Agarimosamente: O TEU TIO SINGALA. 
P.D; "Nada do que hai fóra do home pode manchalo ó·entrar nel" (Me. 7,15) 
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8 IRIMIA 

0$ N0$0$ F/Ll0$ 
Se o teu nena precisa sempre da túa axuda e da túa presencia 

se atopas que ten moltamlma 
val cavilando 11 6 que o protexes en exceso 

ou lle fl$ t6dalas cousa, non deixando 
que espabile no que xa pode solucionar por sí mesmo 

Se a teu n.eno é un coitadlño 
au ben 

se a teu neno é rebelde e ten xenio de máls ... 
ide cavilando se acaso mandad• moito nel 

e apenas o delxades opinar nin faca-las súas cousas 6 seu xeito 

Se o teu nena é desordenado por demáis 
e destraga tódalas causas ... 

val cavilando se non seré que sempre acabas 
deldndolle facer o que lle peta. , 

Se o teu nena d{ maitas veces: 
"Eu non sei", ºNon a sei facer" 

val cavilando se non pretendes que o cativo 
o faga todo sempre perfecto 



mIMIA 

• 

• 

o 
u 

!;- 'Autonomia de Galicia 
e a Autonomia de todos 
nos.Jpn marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia o 

OD 
que nos fai camiñar 
h8ac1~a .° progreso nunha 

a ic1a viva. 
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10 IRIMIA 

UN SEISCENTOS OUE PASABA FRIO 
Nunca estivera nun cimiterio de coches. 

A primeira impresión foi arrepiante. Atopeimos 
ali con coches de amigos ós que non fac1'an ainda 
moitos anos conocera cheos de vida e de enerx1·, 
e agora, velos alí amontoados, exánimes, con tó
dolos seus cabalos mortos, non sei que me daba . 

Había tantos que a algúns subíranos a 
un- segundo plano e colocáranos sabor duhs fe 

rros. Só podi'an verse da babeo a riba. A min sem 
pre me pareceu inmoral curiosear por debaixo 
dun coche; porque eles tamén terán o seu pudor 
e, se cadra, senten vergoña de que selles vex aJ. as 
súas cousiñas que teñen por debaixo. Un psiquia 
tra dlxome· que e~tes reparos meus eran tabús 
herciados da ·educación represiya recibida. Non 
sei. 

Non tódolos coches que van a un cimite
rio de coch.es chegan ali mortos. A algúns lévanos 
con vida pra .que rematen ali os seus días, porque 
de todo hai na viña do Señor e non falta xente 
que non que.re que He morra · o coche na casa. 
Despois ós vecinos todo se lles volve curiosear 
con iso de fr ver o coche morto. Claro que pra is- · 
to inventouse ultimamente o remedio de "no se 
recibe duelo''~ pero despois fisgase por tras das 
ventás a ver quen ven ou deixa de vir 6 enterro. 

Un dos que ha.bla neste cimiterio ai'nda 
con vida era un seiscentos. Dinme de conta por-
que o sentin tusir e 6 volver a caveza vino apro
veitando moito un cigarro feíto á man. Despois 
fixémonos amigos e dinlle medio paquete de em
boquillado e mais unha cabra de mistos, advertin
dolle que tivese procuro por mor da gasolina. 

-Non hai c.oidado, díxome, que teño o 

depósito valeiro. 

Senteime cabo del no asento traseiro 
doutro coche que morrera nun choque en carava
na. Morreran sete coches xuntos e ninguén se 
apersonou para identificar o asento aquel, por 
iso estaba ali solto, sen amo. 

Desque tomamos confianza f aloume de 
varias cousas que non vou poder relatárvolas 
todas hoxe, pero irnos de ir indo astra onde 
ch eguemos. 

Estaba un tris desagradecido do último 
amo que tivo por levalo pra ali' con vida .. Alí pa
saba moito fri'o cada vez que viña unha inverna
da . Non me extraña, ¡tendo o depósito valeiro! 
O derradeiro amo lora un rapazolo de dezanove 
anos pouco asentados. O quemáis amolou 6 Seis
centos foi que se desf"ixese del pra mercar un Rit
mo, porque lle tocara unha quiniela. 

- Aínda se lle tocase o Ritmo nun sor
teo dunha sá de festas, pase, pero sendo doutro 
xeito, non debese facerme a min esa faena -deci'a. 

De tódalas súas experiencias mo cimite
rio, polo que me contou. a que lle impresionou 
máis foi ver chegar un día a media tarde un Mer
cedes relocente carga nunha grúa grandi'sima que 
tiña pintada a todo o longo a bandeira de España. 
E normal que lle impresionase; porque os seiscen
tos que non poden chegar 6 seu último destino 
polos seus propios medios, que son os máis, che
gan nun tractor agrícola ou remolcados clandes
tinamente por outro coche que en ningún caso 
excede dos Hache Pes necesarios pra non ter que 
facer declaración de renda. 

·--



IRIMIA 

- Moitos accidentes de carreteira (atropellos) 
prodúcense , por non ser visibles os peatóns, ó 
iren vestidos con roupas escuras , e que polo tan
to é preciso circular de noite con roupas claras 
ou previstas de tecidos reflectan tes , para evitar 
ser arrollados polos vehículos. 
-- O 32 por cento dos ovo é graxa, polo que as 
persoas que teñen o colesterol alto deben. res-

trinxIT o consu:no de ovo . 
- Unha ~ción <nonna1 para un neno de 7 a 9 
anos debe levar un cuarfo de litro de leite a 
tornar de dúas a tres veces ó día. . 
-O exercicio físico contrebúe a evitar enferme
dades, como: 

- Obesidade (gordura). 
- Arterioesclerose (persoas co colesterol 
a~to) . 

- Asma. 
--Estreñimento. 
-: Varices. 

Debemos facer exercicio físico diariamente e 
dacordo coa capacidade e o entrenamento de 
cada un. · 
-- O consumo de tabaco favorece a aparición de 
enfermedades que poden chegar a ser graves no 
Pulmón e no Corazón. 
- Dende o ano 1978, estableceuse a nivel inter
nacional e acept.~'1se por unha gran cantidade 
de países _ entre e)es España, o seguinte: "O po
bo ten 9 dereito e· 'o deber de participar indivi
dual e colectivaniente na planificación e na pos
ta en práctica na súa atención á Saúde. 
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~ SECCION DO LECTOR ~ 
AGARDAMOS AS VOSAS CARTAS PARA }; 7 \ 

SECCION. Neste Número publicamos pár-rofos de carta 
que nos teñen · chegado con anterioridade. Escnºbíd 
VICTORINO PEREZ, Lagoa · Abadín (lugo) . 

A LITURXIA EN GALEGO 

Señor director; O cura da nosa parroquia fai tódalas ce
lebracicións relixiosas en castelán. Para bautizar a un fillo 
de meu quixen que fose en galego, pero non foi posible . 
porque, según o párroco, non era costume e moitos consi-

. deraban que iso era cousa política e el non quería políti
ca na súa parroquia. ¿Pero non é o galego idioma oficial 
da liturxia en Galicia? ¿Non mandou iso o Concilio Gale
go hai xa oito anos? Non o entendo e adeniais de manifes
tar a miña protesta, quixera que alguén me explicase se te
ño que apeitar coa decisión do párroco, se a opinión do 
Concilio Galego val menos que a súa e se os leigos váise
nos ter sempre como menores · d~ edade '' na -Igfe;¿'a. ·. 
Femando EGUINO (Vigo}. 

N. da R. Non se desanime, amigo e siga petq.ndo. Tamén a 
nós nos gustaría que moitos párrocos e bispos nos expli
case o que vostede non entende. 

O PROBLEMA DE ~ABACOLLA 

. Amigos de lrimia: Coñezo desde hai dous anos a vosa 
revista e felia"lovos polo seu tono popular. Por iso mesmo 
extráñame moito ,que non teñades falado dos expropiados 
da parroquia de Lavacolla. Para ampliar o aeroporto . de 
Santiago ocuparon xa anos unhas fincas que aínda non 
pagaron. O abuso da Administración é grande e as protes
tas dos veciños son reprimidas ... Anxeles GARCIA (San· 

Anxeles García (Santiago} .1 ' 

N. da R.Agradecemos a súa carta e oxalá nos cheguen moi
tas má~ .c.oa súa c.rítica constructiva. Vostede, ou calque
rci ·c,u·tra lector amigo, ¿por que non nos mandan cróníéas 
de situacións que consideren deberíamos dar a coñecer? 
Escriban ó enderezo do Director. 

1 
\ 



·- · .i. r.iLA é c.im¡ño-· _IR_ll\'l~ 
OS CALOS E MAÍLOS CALLOS 

¡ Vaia prato ... que nos toca hoxe! Porque, 
¿como habemos dicir, callos ou calos? Os caste
láns non teñen problema, porque traducen por 
"callos,, tanto o latín "callum";· que significa 
durén coma o tamén latín "coagulum", de on
de ven o .cultismo coagular e coágulo (por exem
plo, 4~ sa.~gu.e) e.tamén a voz patrimonial ·galega 
coallm;_ ou ·callar; así, o leite call.ado. . 

Está· ·ben clar9, logo, que se · alglién ten un 
durén nas mans porque traballa e non é seftori
to, neste caso ten calos, e se lle premen os zapa
tos nas dedas (dedos grosos dos pés), terá que ir 
ó calista ou podólogo. Pero en todo caso hai 
que traballar, haberá que da-lo calo porque, xa 

ANUNCIESEr; 
en IRIMIA 

- Chegamos onde moitos 
. , 

non chegan: O CAMPO 

- Saímos ·cada semana 
dende hai 3 anos 

t O N S U L T E N O S: 

se sabe: gañara-lo pan coa suor da túa fronte. 
Pero, ¿como se chaman eses anacos de estó

mago de vaca ou de porco ·que tan ben nos sa
ben e que os galegos comernos con garabanzos? 
A pesar de que o estudioso Corominas se inclina 
a facelós vir do latín "callurn º ou durén, nós 
pensarnos que hai que dicir callos, do látín 
"coagulurn"; e a proba é que· chamamos calleiro 
ó bandullo dos animais que rernoen e onde calla 
a comida. Tarnén rnetaf órica e humorísticamen
te chamamos calleira ó cerebro, onde coagulan 
as ideas. 

Sigamos, logo, a comer pratos de callos e· 
que aproveite, se non é que a dor dos calos non 
impide disfrutar dese xantar. · 

a noft. lrlmta 
"Ou medra ·ou morre".· En IRIMIA tomamos 
moi en serio este reto e aqui' tes nas mansa mos
trado que será axiña a nova IRIMIA 

:.... Porque sen traicionar os nosos plantexa
mentos populares queremos ofrecer cada día un 
mellor producto a tódolos galegos. 

~ Porque o pequeno formato destes anos 
obrigános a escribir con letra moi pequena e 
permítenos pouca creatividade, o que fai monó
tona a revista. 

- Porque a vella IRlMIA quedábanos xa pe
quena e queremos ofrecer máis ós nosos lecto
res. Con novas seécións, espacio para a opinión 
dos lectores, os mozos e·os nenos, ·a saúde, mun- . 
do do traballo,· etc. . 

Claro que todo esforzo por medrar supón · 
un Sacrificio. Para os lectores, porque haberá 
que subí-lo precio, anque esteamos convenci
dos de que a acollida será mellor e esperamos 
medrar en suscriptores. Tamén haberá que dar 
espacio á plfblicidade para man ternos econó
micamente. O mesmo tempo para os que lace
mos semanalmente a revista supoñerá un meiran
de esforzo e traballo, que esperamos sexa recom
pensado pola boa acollida e o espallamento en
tusiasta ·por campos novos. Neste senso, agar
damos as vosas críticas, comentarios · e apor
tacións (que podedes enviar a: Victorino Pérez. 
LAGOA -Abadi'n (Lugo). 

IRIMIA será o que os irimeg9s e lectores de 
IRIMIA queiramos que sexa. E unha revista 
aberta a todos ¡COLABORA! 
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