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- UN XUICIO AS COMISIONS
LABRE GAS
O día 12 de decembro tres dirixentes das CC.LL. e un simpatizante do
sindicato sufriron un xuicio ·na Audiencia de Lugo no que sairon absoltos. Acusábanos de provocar un enfrentamento coa policía nacional con
ocasión dunha su basta duns le iros que
se celebraba en abril do 1982.
Aqueles leiros foron expropiados a
un labrego que con moitísimos outros
se negara a pagar a cuota emp_resarial _
agraria, e quería subastalos para pagar
con,,eles os retrasos.
A subasta asistiron, según o fiscal,
uns 800 labregos e moita policía preparada para a lo ita anti-disturbios.
Produciuse un enfrentamento e algúns lesionados (policías e la"f;Jregos).
A subasta suspendeuse e os dirixentes
das CC.LL. foron detidos, acusados
de
provocar
o
enfrentamen.to.
Acusounos a policía e o fiscal, pero
os xueces consideraron que .eran inocentes.
Deica aqui os feitos. E con eles tres
reflexións;
1. A vergonza da cuota empresarial
que todos consideran inxusta pero
non acaban de amañar. Sería de desexar que xa que o PSOE protestou
contra ela cando estaba na oposición,
buscase agora como partido río goberno unha solución xusta.
2. No transfondo do xuicio ós dirixentes das CC.LL. dá a impresión de
que indirectamente era un xuicio político, non tanto a unhas persoas como a un sindicato e a unha loita xusta. Por sorte a absolución dos en_cau&
sados non perm itiu que algúns ''in teresad os" aproveitasen para despre.s tixiar un sindicato, que anque con
erros está defendendo con claridade
os intereses dos pequenos labregos.
3. A forza da solidaridade: ela esti-

J

vo presente na loita contra a cuota
empresarial, na oposición · ós embargos, e mesmo no xuicio, coas cen dpersoas que acompañaron os encausa os.
Solidaridade que hai que facer medrar
para aturar os malos tempos que amenazan o· campo galego.
NENOS ESCLAVOS foron denunciados
pola Igrexa do Perú, ó descubrir o embarque
de trinta deles para as minas de ouro de Porto Maldonado onde xa traballan centos de
menores.TAMEN EN MEXICO, Estado co~ldera
do moi democrático, hai máis de vinte mil
nenos traballando ·na cana.de azucre sen ningún derelto, nin o de protestar.
PARA NON CRELO ... Olto mil nenos
son maltratados neste Estado civilizado que
se chama España, iso só nun ano. Deles morren dun cinco a un vinteclnco por cento.
MÁIS LIBROS E MENOS TRAGAPERRAS é o que necesitan os nenos españois,
dos que unha cuarta parte non saben doutros libros que non sexan os de texto, e un
noventa e dous por cento endexamáls estivo
· nunca nunha blblloteca ou sá de lectura.
DOUSCENTOS MILLONS DE ADOLESCENTES non van á escola nos países do Terceiro Mundo porque non as teñen (137· en
Africa, 45 en Asia, 19 en Hispanoamérica).
NENOS ALCOHOLICOS cheg~, segundo algún estudios, a sumar un sesenta por
cento ante a paslvidade moitas veces dos
seus pais ... Este número medra coa edade
dos cativos.
NENOS MENDIGOS son cada vez máis
frecuentes nas nosas cidades. Por exemplo
en Madrid supoñen un trinta por cento da
xente que anda polas rúas a pedir esmola,
moltas veces obrlgados polos maiores e
mesmo pagados.
O ANO INTERNACIONAL DA MOCIDADE escomenzou a rodar co oitenta e
cinco. Un mundo cargado de nubarróns érguese para eles: paro, explotación, marxlnación, falla de esperanza e inquedanzas...

A nosa Terra é
árbore e montaña,
cas/ñas ensarll/adas
no tece-tece dos montes.
E nas caslñas, xente.
E na xente, soños:
soños con anxos
que anuncian creaturas de glorio.
A nosa Terra é
bonita e agraciada,
saudada por Deus,
e por Deus chamada
a ser berce de xente
noble e liberada. - ·
A noso Terro é
terra en lnvern ía, .
lsplda e durmlnte,
v/rxe, pero non manlña,
dlspasta para sercuberta
poio Esp írlto,
pols nada ha/
Imposible para Deus.

Festa d1 M1nif11t1ci6n

A ADORACION DOS MAGOS

Xesús naceu en Belén de Xudá polo tempo do
rei Herodes. E nisto um magos de Oriente chegaron a Xerusalén preguntando:
;_ ¿Onde .e stá o Rei dos Xudeus que acaba de
nacer? Pois vimos sai-la súa estrela alá no Oriente,
e vimos para lle render homenaxe.
Oíndo esto, o rei Herodes turbouse, e con el
toda Xerusalén. Convocou a tódolos sacerdotes e
letrados do pobo, para Des preguntar onde tifta
que nace-lo Mesías. Eles responderon:
- En Belén de Xudea. ( ... )
.
En tón Herodes, m agachadas, chamou ós magos, para. se enterar ben de cando se lles aparecera
a estrela. Logo mandounos a Belén, dicíndolles:
- lde, e enterádevos ben de canto hai sobre o
neno; e unha vez que o atopedes, avisádeme para ir
tamén eu a lle render homenaxe.
Eles, despois de oíren ó rei, puxéronse en camifto. E velaí que a estrela que viran saír no Oriente foinos guiando ata se deter onde estaba O· neno.
Grande alegría sen tiron ó veren saír de novo a ·estrela.
E cando entraron na casa, atoparon ó neno
con María a s6a nai. Postráronse e rendíronlle homenaxe; logo, abrlndo os seus tesouros, ofrecéronlle como ·regalo ouro, incenso e mirra. Logo, avisados en softos de que non volvesen por onda Herodes, saíron para a súa ~rra por outro. camifto.
(Mateu 2, 1-12)

A nosti Terra é
hum//de escrav/ña,
afeita ós obe-dlenclas:
"o que vostede diga, señor'~
esqueclda do única obediencia.
A nosa Terra é
Vlrxe María,
Vlrxe do Nada/,
Señora dos Imposibles.
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As relacións económica que se dan entre
as rexións dun mesmo país. Tal como está orgai
máis ricos a aqueles países que xa o son e mái
F alamos de países, pero ben poderíamos fa

NON FOMOS TAN A MELLOR COMO PARECE

Calquera o pode ver dándose un paseo por España.
Igoal sucede en todo o mundo. Pero cómpl'e clarexa-las
cousas. A pobreza é algo relativo: Eu son máis ricos ca
moitos, pero máis pobl'es ca outros. Por iso podemos di-~~~~-~\J
cir que os países pobres se volven máis pobI"es, cando
pode ser certo que viven mellor que antes. Por exemplo,
unha familia pobre de Andalucía vive hoxe catro veces
mellor que hai coI"enta anos, polo que nas apariencias, é
menos pobl'e. Pero I"esulta que unha familia rica do seu
mesmo lugar vive dez veces mellor que antes, polo que
a diferencia entre uns e outros foi en aumento. Así, anque os pobres de Andalucía, do Congo, ou de calquera
parte do mundo, melloniron nos últimos cincuenta anos
poderosos; ós propietario$
o seu nivel de vida, porque o anaco que Des toca da torempl'esas.
tilla é cada vez menor.
Calquer labrego sabe qu
IMOS ADIANTE COA TORTILLA
valen o que él pide, senon e
cios dos productos do can
Primeiro ternos unha tortilla pequena,. e a min tócadoados
de baixar. Pero, os
me unha terceira parte dela. Mais logo,, a tortilla medra,
baixan: fíxanos os ven dedo
faise o doble de grande, pero somentes me dan a quinta
bie. Por esta razón a relació
parte. Esta quinta parte é maior ca terceira parte de anmente empeora para o camp
tes; sen embargo I"ebaxáironme a proporción que me tocaba. Como máis, pero son máis pobl'e.
A RELACION Dl
POLO DE AGORA O REPARTO NON É TAL

O abafante da pobreza non é que haxa xente que
non poda dar canta das súas necesidades (iso pasou e
pasará), senón que, cos medios que hai hoxe no mundo,
na sociedade nosa, algúns teñen moitísimo menos do que
en xusticia Des correspondería.
¿Por que os países (ou as nacionalidades) ricos fanse cada vez máis ricos? Pois porque o mercado, a economía, están montados así, para beneficiar ós máis ricos e

Imonos explicar. Cada i
ra facerse cun mesmo tract
de abono químico. Así, anq
cias ás técnicas modernas, d
xa que logo o que lle veu de
tregalo para ter tractor, gasque pasa a nivel mundial, x
donos das industrias e das ·
traballan na agricultura, pese
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: os países non se diferencian das que se dan entre
mizada a economía actual, estas relacións levan a facer
is pobres Ó8 que de sempre foron menos favorecidos.
alar tamén de rexións, naciol\alidades e provincias.

O IMPERIALISMO ECONOMICO
. Pero o dominio dos. ricos sobre dos pobres prodúrese t.amén doutras maneiras. Vexamos: os denos das
grandes empresas fan inversións en países pobres, aproveit.ando a circunstancia de que os salarios g n máis baixos. Venden despois os productos ó mesmo precio que
se foran producidos en países ricos, benefídá~dose coa
diferencia (Plusvalía). O traballo faise no país pobre,
pero os beneficios van parar ós países ricos.
A DEPENDENCIA F1NANCIERA ou A DEPENDENCIA DOS CARTOS

do diñeiro, ós das grandes
lle os productos da terra non
o que lle ofrecen; que os prempo son difíciles de subir e
; precios dos tractores nunca
ores e non hai quen os camón de intercambio constanteJO.

tE INTERCAMBIO
vez hai que dar máis leite pator ou coa mesma cantidade
que a producción medre gracie pouco lle vale ó agricultor,
le máis na colleit.a ten que en.-0il, abonos. Esto mesmo é o
Ka que os países ricos son os
técnicas, e os pobres os que
ca, minas.

Desde hai uns anos apareceu esta nova forma. Os
países pobres collen diñeiro prestado dos países ricos.
Despois t.erán que pagar os cartos e mallos int.ereses. Se
as cousas nqn van ben porque non ·dan vendido o que
producen mi téñeno que facer a precios moi baixos, os
cartos prestados veñen ser outra carga máis. Para paga-la
débeda, hai que pedir novos préstamos. Os ricos concédenllelos,:>' pero con int.ereses máis altos e prazos máis
curtos. O remate da historia, o país pobre acabará dando bois e vacas para poder pagar todo. De resultas, o
seu escaso nivel de vida aínda irá a menos,
CONCLUÍNDO
De todos estes xeitos é como as diferencias fanse
cada vez máis grandes. Hai dez anos falábase de que a fame desaparecería do mundo, pero a realidade foi ben
distinta. Nos países pobres (e tamén nos ricos) set.ecentos millóns de persoas pasan fame. Dous mil millóns de
persoas están mal alimentadas e soment.e a terceira parte
da humanidade come convenient.ement.e . Agora que a
técnica fixo posible que os homes chagaran á lua, segue
sen solución o problema da pobreza.
·
Juan García Caselles.

'· .

Tratade a andar a imaxinación e máis a boUgrafo. Quen nos mande o mellor comentario a
este dibuxo mudo terá a nosa gratitude,· e ademáis publicarémosllo en IRIMIA e recibirá un lo-·
te de libros galegas.
Os escritos non deben ter máis de 25 renglóns escritos a ~q,uina a 'doble .e~pacio, ou se
ven a man o equivalente. Poden ser·
poe, con tos,
.
sías, reflexións, calquera comentario 6 dibuxo, e
ó tema do que ~~ta. Mandádeos a:
IRIMIA. Apartado 5. VILALBA (Lugo)

A CA=tOn clo Llími:
X()GIJETE$ P'R' 0$ NENO$
Hoxe quero expoñer algunhas das miñas
ideas sobre os xoguetes ou enredos. Anque
hai xogos que non precisan xoguetes propiamente ditos (por !exemplo o escondite, a
panda, ....), os xoguetes son necesarios para
xogar en moitos casos. Pero hai que siñalar
que moitos obxectos da vida cotiá como caixas, botes, tubos, teas, carretes, cordas, etc.,
pódense convertir en excelentes xoquete~.
Polo tanto, non é preciso mercar tódolois
xoguetes, pero OJ nenOJ p-ecisart ~ para xogar con el•, das que poidan dispoñer
libremente.

ben os libros de imaxes para dici .¡os seus nomes ou o que fan, os teléfonos, os "títeres,,
ou monicreques, ...
- Se vemos que xogan a " facer como se
fosen ..." mamá, ou médico, etc., as teas e
demáis obxectos para se disfrazar e ferramentas e cacharos préstanlle un servicio.
- Se descubres que os debuxos e figuras
poden representar cousas da vida real ou dos
soños, estarán ben as pinturas de cera, as
- pinturas de témpera e pincel, os papeis, o
barro de modelar, ...
- Se xa . se fixo avances na coordinación
dos seus movementos e lle gusta moverse, o
¿QUE ENREDO FACER OU MERCAR? . triciclo ou a bicicleta serán exc..-elentes insA hora de lle proporcionar ós nenos ob- trumentos.
xectos para xogar cómpre que nos poñamos
. Se fai en grupo xogos deportivos e xono caso deles, que intentemos ve-las cousas gos con reglas, os balóns e os xogos de mesa
desde o seu punto d! vista: o mellor x~gue- ~parchís, damas, ... ) son, tamén, bos.
t.e para o neno non e sempre o quemáis nos
. Os libros bos con pastas duras con t.exgusta a nós, nin o máis caro, ¡nin ~iquera o to e imaxes de ~idade, para os ~enos que
que pide o neno! E verdade que a hora de xa están interesados por ler ou por que lle
mercar un xoguete debemos escoitar ós ne- lean contos son unha ventana aberta ó cul,
'
nos, pero ternos que decatamos de que a sua tivo da lmaxinación e da sensibilidade.
opinión está evident.ement~ manipula~ po- _, . Cos maiores, o mellor é preguntárlle-lo
la propaganda comercial (as veces enganosa) que queren aclarándolles tamén os límites
da televisión, que ademáis de facelos máis das posibilidades económicas sendo claros e
'
caros, fai gustar cousas sen maior interés, 'sinceros con eles.
que quedan esquecidu ó día seguint.e de ensiñarllas ás amistades.
·
***
* Compre, pois, considera-las demandas, Para rematar, eu penso que ós nenos fanco cuidado de que sexan reais e non induci- lles ilusión dúas cc..unu :
-=
das pola propaganda.
- Que as persoas t¡ue están con eles ne·
* C6mpre observa-los xogos dos nenos e .queiran moito (e llelo manifest.en), e
tratar de aportarlle-los instrumentos que neTer instrumentos para ·os seus xogos
ceslt.en para seguir xogando, tendo en con- (tan vltals).
ta cal é 0 seu momento evolutivo, por exemOs inventos chegados de Oriente convérQ
plo:
tense ás veces en tomadura de pelo, lnfanti- Se empeza a andar e coordina-los move- ¡Usmo dos nenos ou autoengaño ·dos pais,
mentas das mans, son bos os saltadores, as que conducen máls á mentira e ó desasosego
constiuccións, as bólas para seguir, xoguet.es da dúblda ca 6 gozo da verdade.
para empurrar ou tirar deles, ...
Lois Ferradás Blanco
·- Se est.á de~cubrlndo o que é falar, virán
1

1

•-

CAni:
~
................... """"""'~~~~~~~~~~~~""'-"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

.... ....-.""""""'~

-~~~~~~~~~~~:::::::::~:::::::::::~~"
~

~

1

~

~~

¡¡
ss

~~

~

JJ
»

~~

~~
~

tt
ss

i·
U

~

~

No ano oitenta e cinco
brillará en Galicia un astro:
será un ano adicado
~ Rosali'a de Castro.

"Follas Novas" son poemas
de soria en todo o mundo.
¡Como fl}{O a nosa rula
tanto verso e tan fecundo¡

Irimego, Rosali'a
é pra nós coma unha estrela;
se non a coñeces inda,
aproveita para lela.

Ela levaba na alma
·pegra sombra que atristaba,
pero non só tiña bágoas,
que tamén se reviraba.

~~

Os seus "Cantares Gallegos"
é unha obra moi fermosa:
a rula de Padrón canta
fresquiña coma unha rosa. .

Cómpre, logo que nosoutros
a ela rendamos xusticia
uni'ndonos á homenaxe
que lle tributa Galicia.
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A rALA ¡: CAminO
SOBRE O CONCEPTO DE "CASTRAPO"
Un consultante-que quere remanecer anónimo, pregunta e responde:
"Dun tempo a esta parte hal xente
que di e escribe que o castrapo é o galega mal falado; desde que era pequeno -e xa teño anos- sem pre o ín (xa ós
vellos) que castrapo era o castelán
mal falado, que metía no medio sen
querer palabras galegas. E eu penso
que só lso é o castrapo, xa case a palabra o di. ¿Que pensas ti? ¿Por que hai
xen te tan interesad a en cham arlle así
ó galego? Thna.k you" .
Xa que este consultante se despide
en inglés , direille que penso o mesmo
ca el e recórdolle que tamén existe algo semellante entre os hispanos falantes frontelrlzos co inglés, que falan o
"spangllsh,,. Ad, os melClcanos do_
I

•
D~"rOR :

¡

norte traducen o saúdo inglés "how
do you do" (¿como estás?) preguntando "¿cómo la jauduyudeas?"; e
responden o "moi ben" ("very w ell ,,)
deste xeito: "por aquí verigtleleándola,,.
Cando un galego di: " petaron a la
puerta", está falando en castrapo, ou
cando se refire a "la suba de la gasolina" ou afirma que utengo el niño en
el coloº . Trátase dun castelán misturado con galego , e iso é castrapo. Pe ro , ¿por que hal xente interesada -ó
parecer - en lle chamar castrapo ó galego? O u tro día será.
CU
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