
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

AS PODEROSAS 
RAZONS DE ESTADO 

Por veces, os que dirixen a marcha do 
país, cando teñen que tomar algunha de
cisión grave, din que existen unhas pode
rosas razón de Estado, que obligan a fa

celo así. E, se a xente se manifesta en 
contra desas decisións, logo dirí. tamén 
que non estamos capacitados para enten
der esas poderosas razóns de Estado. A 
un venlle ó recordo aquelo que nos dicían 
os . pais cando eramos pequen os e non 
entendíamos moito do que se cocía na 
casa: cala, neno, que ti disto non enten
des. 

Hai poderosas razóns de Estado para 
seguir na OTAN, hai poderosas razóns de 

(Segue na páx. seguinte) 

.. 
Ir Epoca 

i mos facendo memorla: 

r ecobrando o ser plego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patrla: 

man con man irutertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra hi5torla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos . 
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(Ven. da páx. anterior) 
Estado para facer unha re
conºversión ·naval que sa
criñca especialmente a 
Galicia, hai poderosas razóns. de Estado para fa
cer grandes inversións en armamento, mentres 
por aquí andamos ainda sen luz, etc., etc. 

Pero ¿cales son esas poderosas razóns de Esta
dó? ¿Por que non se lle aclara drmha vez por to
das a toda a cidadanía de a pé esas cacarexadas 
razóns de Estado? ¿Ou é que debaixo delas están 
moitos intereses particulares de determinados 
grupos sociais: militares, grandes empresas capita
listas, as ordes dos Estados Unidos, etc.? · 

Unha cousa parece cada vez máis clara: os go
bernos das democracias occidentais, entre eles o 
PSOE de España, non son quen para toma-las de
cisións de asuntos ben importantes para o país. 
Sexa cal sexa a súa maneira de ve-las cousas, de 
ve-lo presente e o futuro dos cidadáns, o certo é 
que están obligados a seguí-las indicacións direc
.tas ou indirectas deses grandes poderes que po
den máis que os mesmos gobernos. 

As poderosas razóns de Estado, curiosamente, 
nunca van a favor das clases baixas, da xente hu
milde, das r'exións ou nacións máis débiles. Cousa 
curiosa e cousa ben indicadora de por onde van e 
veñen os intereses das tais razóns. 

Seria moito mellor que a cada cousa se lle cha
me polo seu verdadeiro nome. Xa irnos sendo ma
iores comó para entender, valorar e opinar sobre 
desas razóns de Estado. O demáis son trampalla
das. 

OS NENOS foron as víctimas máis tráxicas da 
dureza climatolóxica deste mes de xaneiro: nenos 
abandoados, conxelados e asfixiados.-. Toda unha 
voz de alarma para dunha vez diñific'1r ~ vida dos 
máis pequenos. 

OUTROS NENOS, coma os xitanos e os minus
válidos téñenas que pasar moradas para poder 
conseguir un posto escolar. Por exemplo, en Espa
ña hai 75.000 nenos deficientes físicos e psíquicos· 
que non teñen escolarización 

NORTE-SUR é un binomio para entender o de
sequilibrio entre os países máis desenrolados do 
hemisferio norte e os países menos desenrolados 
do hemisferio sur. Cada vez as diferencias son máis 
fortes e o desequilibrio máis perigroso, Por exem
plo, as tenras democracias de Latinoamérica están 
no aire porque son países endeudados co exterior: 
cas grandes potencias. 

CAMBOIA é un dos viacrucis máis tráxicos que 
se veñen padecendo nos últimos anos; primeiro fo
ron os bombardeos de Norteamérica (1969), des
pois a invasión por -Yi~am (1979) ... Exodo. mor
te e horror . son as coordenadas da historia deste 
pobo da Indochina Nestes días máis de 120.000 
camboianos escaparon a Tailandia, fuxindo da 

IRIMIA 

guerra continua. 

BRASIL. despois de vinte 
anos ~e dictadura, sube ó 

tren da democracia. Un dos países máis ricos en 
recursos, atópase nunha encrucillada: unhas dife
rencias sociais tremendas e uríhas minorías étni
cas arrasadas polos grandes terratenientes; así na 
rexión do Mato Groso, no nordeste brasileño, on
de o bispo e poeta Pedro Casaldáliga segue ca vi-

. da en peligro por defender ós labregos frente ós 
grandes capitalistas. 

. OS CARMELOS, mosteiros de monxas que se
guen a mensaxe de Teresa de Xesús, foron moi
tas veces modelos de apertura da relixiosidade á 
cultura, tal como vivira a súa fundadora. Agora 
está pasando por un intre de crise, debido a unha 
carta do Vaticano que recorta as súas aspiracións 
de vivir as innovacións do Vaticán 11 Un reflexo 
máis das contracorrentes qúe está habendo ,para 

, desvirtuar o último Concilio 

O LABORATORIO POLITICO máis cotizado 
por estes lares, vai ser Galicia nos próximos me
ses ante as eleccións autonómicas do outono. 

·Atención, pois, ós xogos e estratexias no eido do 
concello, e en xeral en tódalas dimensións: ama
quinaria electoral con tódalas tprpezas e inxenios 
xa está en marcha. 

VAi DE CIENCIA: Fíxose en Estados Unidos 
e trátase ·do primeiro trasplante de oído por un 
aparato electrónico que lle permita ó xordo total 
escoitar as voces humanas. aínda que por agora 
dun xeito moi imperfecto. . . 

IMOS DE DEPORTES: a Volta Ciclista a Es
paña pedaleará este ano polas nosas cidades. en 
concreto Ourense. Lugo e Santiago presenciarán 
este acontecimento deportivo. 

* 9 a 10 de Febreiro * 

• Asamblea Anual de Comunidades Cris
tiáns de Base de Galicia en Ferrol. na 
Do mus Ecclesiae (Tlfn. 35 39 65) des~ 
de as 16 h. do sábado ás 17 h. do do
mingo. 

•Tema deste ano: O CRECEMENTO 
DAS COMUNIDADES. 

• Poden asistir grupos e persoas indivi
. duais interesadas. 

•Para inscripcións: 
Tlfnos; (981) 31 37 50 (Pepe Couso) 
23 60 84 (Vanguardia Obreira) 
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·Manolo Regal 

PETICION CONTRA OS MALOS 
ESPU{ITOS . 

Do espirito de. abuso 
Líbranos, Xesús . .. 

c..,, . 
Domingo ci:iarto 

do tempo ordinario 

Ramón D. Raña 

CURACION DUN ESPIRITO MALO 

Do ·espz'rito de marmuración 
Do espz'rito de individualismo 
Do espz'rito de desunión 
Do espirito de ene>nistade 
Do espírito de desconfianza 
Do espirito dos enchufes. 

Viñeron a Cafarnaúm, e, ó chega-lo sábado, púxose a ensi
nar na Sinagoga. Todos estaban abraiados da súa doutrina, pois 
ensinaba coma quen ten autoridade, non como os letrados. E 
resulta que había naquela sinagoga un home poseído por un 
mal espírito, que se puxo a berrar: . 

"Cala, e sal dese home" 
-dinos tamén-; 

- ¿Que ternos que ver contigo, Xesús de Nazaret? ¿Seica 
viñeches para acabar connosco? Pois ben sei . quen es ti: ti e-lo 
Santo de Deus. 

xente sana na Terra 
queremos ser. 

Xesús ordenoulle: 
- Cala, e sal dese home. 

Líbranos ti, que podes, 
pois Deus es. 

Do espz'rito da simulación 
Do espírito de cobardía 
Do espirito de chulería 

O espírito malo sacudiuno e, dando un gran berro, saíu 
del. Todos quedaron pasmados, e discutían entre si, dicindo: 

- ¿Que é isto? Unha nova doutrina, e con autoridade;en
riba dalle ordes ós espíritos malos, e eles· obedécenlle. 

E a súa sona espallouse de contado por· toda a rexión de 
Galilea. 

Do espz'rito de incapacidade. 

Do espz'rito de tristeza 
Do espírito de desesperanza 

· Do espz'rito de abandono 
. Do esp (rito de canseira. 

Do esp z'rito de mentira 
Do espz'rito dos cartos 
Do espz'rito do viño 
Do espz'rito do vicio. 

Do esp(rito de obediencia escrava 
Do.espíriio do silencio parvo. 

(Estas petición& pódense facer 

en forma de ledaíña, e repetindo 

a .estrofa "Cala e ... " despois de 

cada grupo de peticións) 

O Evanxelio de hoxe preséntanos a Xesús enfrentán
dose contra o espírito do .mal. Esto é moi propio -do 
evanxelista San Marcos, quen gosta de ofrecemos varias 
ocasións nas que aparece Xesús en loita aberta cos ma
los espíritos. 

Naquel tempo -nos tempos en que viveu Xesús- a 
xente pensaba que . os espíritos das persoa8 podían estar 
dominados polo demo. Chamábanse os posesos, porque 
estaban como en posesión do mal espírito, a aqueles que 

· presentaban uns determinados síntoma8. Ata chegaban a 
explicar algunhas enfermedades como froito dese mal 
espírito, ou desa posesión polo espírito do mal. 

Moitos -de nós aínda recordamos que había sacerdo
tes, aquí en Galicia e noutros sitios; que poñían os evan
xelios e facían outros .ritos ·' xente que ía onde eles para 
que lles quitara o .. mal espírito. 
C~do non sabemos dar explicación de causas que 

(Marcos 1, 21-28) 

pasan ou de comportamentos que vemos nalgunhas per
soas, ternos a· tent;ación de dicir que esas son cousas do 

_ de!Jlp. ¿Que dicir cando nos atopamo~ c~n unha _e_ersoa 
tan cambiada para o mal, que lle gosúi e se goza facendo 

· dano? Pois dicimos que algo malo se lle mete u no corpo, 
ou "eu non sei se terá algo". Como se ve, o tema é vello 
e segue a ·ser novo. Algún día voltaremos a falar del. 

3 
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O SINIHCAl..IS)IO AC;ilAllÍO EN GAI .. If~IA 
Antes de pasar a facer unlla pequcna presentación dos sindicato que traballan no camp.o galego 

e antes de d icir a que in terescs e ideoloxías responden, é preciso facer algunhas C_Q!!.~~~~~!!_s: 
· Fn primciro lugar resalta-la debilidade · s.indical existente. A maioría dos labregos1 carecen de afi-· 

liaci'ón e inCJÜs o -(luns coileccrncritos mínimos sindicais e pola banda dos poderes públicos mo.i pouco 
ou nada cstase a facer para a potenciación <leste sindicalismo. cando sen el no se .Pode concebir unha 
democrat.ización do agro. 

En scgu ndo lugar q uc se ben no medio industrial se acepta a loita de .clases e distípguese entre 
sindicatos obreiros e organizacións empresariais no rural, pola contra, mistúrase todo .e ·aparece.n co
mo sindicatos tanto os de 1;lase como os empresariais. creando un cqnfusionismo que agudiza a .·debi
lidaclc sindical e a falla de democracia 

En tercciro lugar, sin alar que o sindicalismo agrario en Galicia adquire unhas características moi 
pcculiareS. retlexo .do tipo de sociedade caciquil que é. Así danse innumerables organizacións agrarias 

. . ' \ 

e de in dependen tes en función dos distintos grupos de poder que se reparten o noso agro. Desta ma-
ncira compréndcsc que scxa precisamente na dereita onde se dea unha gran variedade .asociativa, estan
do o panorama m9ito mais aclarado no esquerda, curiosamente ó revés do que pasa no ámbito urbán
industrial onde esta aparece como mais divi~iida. 

SINDICATOS EMPRESARIAIS E CACIQUIS 
;stcs normalmente son dirixidos por xente adicada a outros negocios e con outras profesións 

ali'cas á agricultura e, polo xeral, proveñen do antiguo sindicalismo franquista. · 
USAC: Unión Sindical Agraria ·Coruñesa : os seus prom.otores descenden da COSA e das Herman

dades de Labradores a Ganaderos -Corzo Dieguei. Blanco Rajoy, etc. - reconvertíndose en Sindicato 
para toma-las Cámaras Agrarias e seguir controlando o campo, como así fixeron nas eleccións de 
onde conseguiron o 53 .21 por cento das vocalías desta provincia e a dirección da Cámara Provincial ó 
frente da cal puxeron a Carlos Blanco Rajoy , abogado e senador por AP e antiguo vocal da COSA. 

A USAC que funciona unicamen te na Coruña, tivo como presidente a Amalido Romero Castri
llón. o home que provocou o derribo de dúas casas nas Enchousas e que pretende hpulsar ós labregos 
das .súas terras. Agora foi sustituído nese cargo por Leandro Quintás Saavedra, outro empresario con 
diferentes negocios . . · 

· A USAC está vencelláda á Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNGA). organi
zación do gran empresariado agrario estatal, e a súa dependencia .Político-ideolóxica vinculada, agora 
sobre todo. a Alianza Popular ( AP). Diputados do Parlamento galego por este partido, como Manuel 
Morán e Eirís Cabezas, pertenecen a este sindicato. • ... 

ALIGA: Asociación Provincial Libre e Independente de Agricultores y Ganaderos: de recente 
creación e de ámbito exclusivamente coruñés. O seu presidente é Manuel Candocia Ramos~ alcalde de 
Somozas por AP. Pero ainda que vencellada ó Gmpo Popular, considérase a este sindiccito da línea, 
marfanista do POP (Marfany é o presidente da Diputación da Coruña), competidor. pólo fanto, da 
USAC pola hexemonía do agro coruñés. 

AGA: Asociación de Agricultores e Ganaderos de Ourense: creada polo grupo Coren-UTECO e' di
rixida por Franqueira para toma-las Cámaras Agrarias desta provincia no ano 1978, cousa que fixero 
ó obter un 66.3 por cento das vocalías e polo tanto tomaron tamén a Cámara provincial, poñendó co
mo presidente a Xosé María Casas Rosendo, director da Caixa Rural de Ribadayia. Esta asociac.ión: ·evi-
dentemente, está venccllada na actualidade á Coalición Galega. · · 

AGA; Asociación. de Agricultores e Ganaderos de Pontevedra: como· no caso anterior foron 
u nhas siglas fe itas para ocupa-las Cámaras Agrarias. acadando o 71.8 por cento das vocalías e nomeari.:. · 
do como presidente provincial a Daniel Casalderre'y Castro, antiguo presidente das Hermandades. A 
AGA venceJJada. como a de Ourense, entón a UCD, hoxe repartiríase entre Coalición Galega e A~.: 

INDEPENDENTES : Así se .presentaron os empresarios de Lugo (non organizados sindicalmente) 
üs clcccións ás Cámarás agrarias e con~eguiron a maioría, poñendo como _presidente da· provincial 'a 
Antonio Díaz Fuentes , abogado e da Asociación Provincial de Ganado Porcino, un gremio que tarnén 
·e l?rcsentaba a estés comicios Estas candi~aturas eran avaladas P<?r ~a UCD, onde Antqnio Rosó.~ .aP.:a..: 
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recta como <? seu má1s _cu .av1-1cat:t~n1poío-. peste· xe1to, na. ~ctua~~ae_ sen~-º Dfaz _F~entes presidenty 1 
de C_G , e. o m~smo J~os<?n spñpM1zant~ desta no~a f~rmac1on _P~l~t!cª<~-~m e ~~extranar que s.exa ela ~ 
que mspire ~?llll~er -smd1ca1~~p~~e-sa~rnlq J¡! e se nltente f~cer na pro~·1~c1a ~P~-· ... , . _ 

-E:st-e -pnn-1e1ro b-loei-u-e <suu:heiaL tm -si-gl-as-ttns- e-batxo o -seudomm-o--d-eP-'1ndepen ente~ -uutr.Of.~ , 
na práctica non exercen ·actividade sindical algunha , senón que utilizan esa ~forma:..para.&cu.pa-las Cá
inaras Agrarias e dende alí controla-lo campo e levar a el a ·súa política en funcións dos seus intereses 
ca"ciquís. Daí que. unha vez conseguidos os seus obxectivos, xa non aparecen máis como tais sindica
tos, a non ser en tempos de eleccións e unicamentc ·no espacio da prensa, na que noqnalmente teñen 

/ 

~rra nde-in fluencia. · 

SINDICATOS LABREGOS DE DEREITAS 

Trátase dun sindicalismo que podríamos cali
ficar de amarelo. vencellado ó poder autonómi
co, por canto a súa intención principal é a de 
neutralizar ó sindicalismo de esquerdas e reivin
dicativo 

XOVENES AGRICULTORES: · Depende do 
sindicato estatal chamado Centro Nacional de · 

·Jóvenes Agricultores, que dirixe Felipe Gonzá
lez ·de Canales. Este sindicato está apoiado e po
tenciado por .AP, se ben en Galicia este apo'io 
queda mermado pola división sindic~l que existe 
no propio grupo popular, consecuencia das con
tradiccións existentes entre os seus notables; un 
sinal disto foi a escisión sufrida por este sindica
to e dirixida . polo parlamentar.lo Carreira. 

Xóvenes Agricultores é na Coruña onde máis 
presencia ten, acadando nas eleccións a Cámaras 
do 'Z 8 o 12 ,2 7 por cen to das vocalías des ta pro
vincia, única onde se presentaron. 

SINDICATO GALEGO DO CAMPO: escisión 
de Xóvenes Agricultores producida polo diputa- · 
do no parlamento galega Xoán Carreira Abad, 
erixíndose no seú secretario xeral. A súa mili
tancia tamén é .fundamentalmente coruñesa. 

Este segundo bloque entende o sindicalismo 
agrario máis como un org~nismo de xestión ca 
reivindicativo. 

SINDICATOS GAL'EGOS DE ESQUERDAS 

Despois . da desaparición do SAGA e o SILGA 
e o esmorecemento de Sociedades Agrarias (SS. 

·. AA.), vencellados ó Partido Comunista de _Gali
cia, hoxe cunha presencia pequena no Ribeir-0, 
o panorama sindical de el.ase está máis aclarado, 
reducíndose a dous os sindicatos con certa pre;.. 
senda pública, un vencellado á esquerda esta
tal. e outro ó nacionalismo galego. 

--UNIONS AGRARIAS: De rece11te .creación . 
. ·pouco podemos saber ·da súa forza, ·posto_,,g ue 
non participou nas eleccións ás Cámaras Agta-;, 
rias do 78. O seu . padriño foi a UXT, e polo .. , 
tanto está vencellado ideolóxica e políticamen-

. te ó PSOE Sen ·erl1·bargo mantén a súa indepen
dencia con respecto ó sindicalismo estatal como 
a .COAG. FTT, etc.. · 

CC. LL: Comisións Labregas é o máis antiguo 
dos sindicatos. O seu nacemento :reinóntase ós 
últimos. anos do franquis.mo a quen combateu. 
Xunto coas SS.AA. foi o .sindicato que presen
tou candidaturas nas catro provincias galegas pa
ra as Cámaras Agrarias, qu~dando de terceiro na 
Coruña e de segUndo en Lugo. Ourense e Ponte
vedra. 

Ideolóxicamente coincide co Bloque Naciona
lista Galego (BNG) seguindo, polo tanto, Únha 
política sindical nacionalista e de esquerdas e 
protagonizando as loitas agrarias máis impo_rtan- · 
tes habidas en Galicia despois da morte de Fran
co. 

Este terceiro bloque debería ser o máis reivin
dicativo, se ben, dado que Unións Agrarias está · 
moi . .. comprometido co poder estatal. ese labor 
aparece como exclusivo das CC.LL. 

Ramón M u-ñi'zi 



. 6 
...................................... _ .)AUi>C IRIMIA 

A TENCION PRfMARIA DA SAUDE EN GALICIA 

O seu significado· 
Unha vez que xa coñecemos a nova forma do 

feito da saúde. e dos posibles medios e procede
mentos de ir na súa procura. (atención primaria 
da saúde), quixéramos explicar un pouco como 
podríamos chegar a levar á práctica istes procede
mentos; o que, de ocurrir ·na realidade, faríanos 
elevar de maneira notoria o noso nivel da saúde, 
ou sexa, faría que nos sentíramos cada vez máis a 
gusto no lugar onde vivimos, traballamos, etc. 

O primeiro que tetíamos que facer. sería co
ñecer cales son os PROBLEMAS DA SAUDE DA 
POBOACION, as causas que os prod1:1cen, e os 
factores que influen neles, e a partir de aí estable-
cer unha orden ·de priorldade. · 

Os problemas da saúde vanse producir por 
unha serie de factores, non só sanitarios. senón 
nunha importante medida de orixe xeográfico, 
social, laboral, etc. Así, podemos dicir que os fac
tores qu~ inflúen son: 

O CLIMA: según os diferentes tipos vanse 
orixinar unhas enfermedades ou outras Sabedes 
que coa humidade que hai en Galicia son máis 
frecuentes as enfermedades catarrais reumáticas 
etc. 

A CONT AMINACION: por productos noci
vos, tanto da terra coma da auga. ou do ar, ori~i
nando unha serie de doenzas como poden ser• os 
procesos do intestino por tomar au.ga ou alimen
tos en mal estado por contaminación dos mes
mos. · 

O NIVEL SOCIO ECONOMICO xa que a 
saúde vai variar según as desigualdades sociais. Es- . 
tas van facer que os que máis teñen poidan che
gar a acadar mellores medios para non enfermar, 
e para poder levar unha mellor calidade de vida, 
que o que ten o xusto para sobrevivir.r. Hai doen
zas en Galicia causadas porque as persoas que as 

.padecen só chegan · facilmente · a uns determina
dos alimentos. a carencia de outros básicos (pei
xe), van axudar a que enfermendades como o 
bocio poidan desenrolarse · máis facilmente. 

OUTROSFACTORESSON: 
Os niveles de educación da poboación tanto 

a nivel xeral, como dos ·temas específicos da saú
de 

A composición da poboación, se hai máis mo-
zos ca vellos. etc. 

Sistemas de traballo e relacións laborais 
Nivel de paro entre a poboación. 
Vivenda. comunicación, etc · 

E. evidentemente vai influir de maneira máis 
·. importante, o . sistema de servicios sanitarios que 
.se prestan a po.boación (analizarémolo nun vin
deiro artículo). 

Unha vez analizados os factores que in terve
ñen de maneira primordial no proceso d(\ saúde 
dunha comunidade~ e coñecidos e identificados 
os problemas, ternos que establecer unhas priori
dades para abordar .a súa solución, según o grado 
de urxencia para a xe.nte. · 
. Este '.proceso estableceríase en diálogo entre o 
personal sanitario e os · representantes dos veci
ños. Estes· formarían un organismo ou CONSE
LLO DE SAUDE. Xa que entendemos que a for
ma de acadar iste novo concepto de saúde, ten 
que pasar de maneira imprescindible pola partici
pación directa dos veciños en todo o proceso, por 
ser eles os principales actores. e o personal sani
tario ten que ser o que mediante a súa axuda téc
nica imprescindible impulsa ó individuo e á co-

. munidade a acadar unha vida máis sana e cada 
vez mellor. · 

Paulino 
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P-C>R QUE .A RECONVERSION 

Nestes días limos na prensa os vai hoxe· a países tercennundistas; 
últimos acontecementos da Recon- Corea, Taiwan, etc.; porque a cons.
versión Naval: ~odos sabemos que trucción naval esixe un número ele
ASTANO, cunha plantilla de 5.600 vado de man de obra. Se os salarios 
traballadores -tal como se podía ler están altos -como ere o capital que 
no informe de ffiIMIA n. 168- que- acontece aquí en Galicia e en moi
dan sen traballo 3.489. A gran nía-: ,,_ tos outros sitios-, os buques encaré
loría · destes traballadores -a quen se · cense. Para abaratar o producto 
lles pedía aeollerse por tres anos ó fanse os encargos ós países cos sala
Fondo de Promoción de Emprego, rios máis baixos e nivel de vida 
cobrando o 80 por cen do soldo-' inferior. anque con tecnoloxía su
non se acolleron. Porque é unha in- ticiente para a Construcción Naval; 
xusticia que fixeron con eles. é dicir, a países do Terceiro Mun-

NOS, TRABALLADORES GALE
GOS TEMOS QUE DICIR: . 

• Que estamos dentro dun siste
ma capitalista que domina os me
dios ·de producción, oferta-deman
da, e coste da producción. Sistema 
que non depende da nosa Terra, se
nón que é internacional. 

·• Por ,-esto a-prod-ucción naool 

do. 
Esto explica que a Construcción 

Naval deixara de ser rentable en Es
paña, e dacordo con esta lóxica ha
xa que pechar empresas que xa non 
son rentables. P~ro ó · ser empresa 
pública, o Estado tenta crear ·e me
nor conflictividade co peche, co 
que se monta · o da "reconversión" 

· ou disrpinución d·a capacidade pro
ductiva. 

• Esto supón unha fonda crise 
do sistema productor capitalista, 
con unha característica clave, que é 
a total interdependencia económic 
que se pro~uce a nivel mundial e 
que exclúe. a posibilidade dunha so-

1 lución nacional independente. Esta 
.crise é nacida en parte, a cáusa da 

· tecnoloxía Así, os países ricos, 
1 con medios· económicos e tecnoló
xicos, teñen tódalas ventaxas e son 
os beneficiarios desta situación, a 
rosta dos máis pobres. Isto ocasio
na o proteccionismo que estamos a 
sofrir ( o Mercado Común respecto 
dos productos do campo, os Esta
dos Unidos respecto dos aceiros 
etc.). Os que poden protexen os 
seus productos -xa agora- a costa 
dos productos dos países . pobres .. 

Ñesta crise, Galicia e España te
ñen a función de cumplir as ordes 
do gran Capital. Esta é a razón de 
que teñan que pechar os astelei~s 
e todo o que lles cumpra ás poten
cias económicas -oeste caso funda
mentalmente os EE UU e o Xapón
anque isto conleve as desgracias 
que todos coñecemos. Desta ma
neira, moitos procesos productivos 
iranse da nosa Terra para onde lle 
pete ó Capital, por razóns econó
micas (abaratar os productos) e po
líticas (frenar posibles insurrec
cións neses Países do Terceiro Mun
do). Desta marieira Galicia e Espa
ña -dependentes t~cnolóxicamente 
das multinacionais- irán avanzando 
como e cando elas _queiran. 

ANTE ESTA SITUACiON, A FUNCIÓN DOS TRABALLADóRES GALEGOS DEBE SER:
1 

Loitar pola unidade de tódolos traballado_res, dende os diversos sectores, nun Movemehto 
Sindical unido e forte, frente as multinacionais. 

Loitar contra as fusións do Capital, xa que ca.nto máis pequenas sexan as empresas~ máis 
posibilidades de negociación e de control hai. 

Unha formación dos traballadores na cultura e vida de SOLIDARIDADE, frente á cultura 
do INDIVIDUALISMO. 

Tentar que .os Presupostos Xerais do Estado -se fagan de acordo coa clase traballadora, 
con capacidade de con trol. 

!Compre cambiar esta sociedade individualista nunha sociedade solidari~_! 

Vanguardia Obreira 
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Que un neno faga o que queiramos, non é di· 
fíci~. Se lle petamos p·or falar coa boca chea ou 
lle premiamos por portarse ben na mesa, non re
sulta complicado obte-lo que desexamos. Este 
"adestramento" (que non educación) dá bos re
sultados, anque .non parece que poda se-lo cami
ño máis axeitado. 

E, ¿por que? 
Non deixa de ser un abuso de poder. O ·neno 

achanta como achanta o obreiro diante do pa
trono, por aquelo de non perde-lo traballo. Isto 
non é unha relación de respeto; isto é unha rela
ción de forza. Educa-los nen.os mediante este. 
sistema, vai creando neles un determinado ca-

. rácter. Algúns tfórnanse coitadiños ou m edosos, 
sempre depen·dendo da reacción q.ue poidan te
-los· maiores ó ve-lo seu comportamento. Ou
tros, pola contra, rebelaranse e chegarán a odia
-los seus pais ou educadores; e non é ir moi aló 
o afirmar ·que logo de maiores non poderán ser 
uns adultos equilibrados e felices. 

Co tempo, o pode.r d.os pais ven a menos. As 
súas "médidas" tórnanse a cada paso menos efi· 
caces. En canto o neno medre e se faga máis in
dependente, nin os premios o chamarán nin 
tampuoco os castigos lle meterán medo tanto 
m o o era no pdn.cipio. Dian te dun~a labazad·a 1 

fuxirán ou mentirán para ver de non levala; e 
se os pais lle retiraran o cariño, irá buscar acou. 
go cos amigos ou outros adultos da escota ou da 
vecindade .. 

IRIMIA 

Por enriba de todo o anterior, o sistema do 
"adestramen.to" faise incómodo por demáis. s~ 
os pais queren ser. eficaces, nunca poden face-la 
vista gorda. Se ·oilte riamos ó ver ~oga-lo neno 
coa pelota, hoxe non p··odemos darlle unhas ca
ch.etadas po1~que · fac~ndo o mesmo bateu coa 
bombilla ou. a. lámpa.ra. 

Así vaise chegando a aquelo de ''xa non te
rnos au.toridade sobre dos fillos". E. tamén resul
ta tarde de ab·ondo para facerse bos am.igos del~ 
les se nos doce ou q.uince anos ~·nteriores non 
fomos máis que a autoridade absoluta. 

Seguimos a traballar cos premios e castigos e 
non é a r:nellor cousa. Pasar por alto a mala ac· 
ción e reforzar con premios a boa, semella un 
camiño algo máis acertado. Pero no fondo son 
as dúas caras dunha mesma moneda. Son (,-s pais 
quen dende a súa posiciónde f~rza e autorida
de, determinan c·al é a boa e· a mala conducta, 
seri que o filio teña claro o por que das cousas. 

t-rarán "así" ou "asá" porque o dín os pais e 
·non porque eles o entendan. 

Xosi Lois-Marta 

Lugo, a 3 de Febreiro de 1985 

m 
. Queridos amigos: · . 

... ~ Como respostá á vosa preocupada carta, carta que agardamos.sentados, 
~ ~ :escribi'mosvOs ·ésta, tamén sentados, "nesta noite escura e bretemosa ", 

_ para que non pensedes que vos esquecemos. 

Certaménte .tiñamos preparada unha importante disertación sobre un 
tema tan \transcendental como é: ''A INFLUENCIA DAS MAREAS NO 
CICLO MENSTRUAL DAS OVELlJIB", pero, sen · ~ber moi ben por 
que, 'fóiseno-la grabación, veláronse os negativos, foise a luz, acabous~ a 

---...-..----~- "áoña", raiouse o disco PINK FLOYD, rompém9-las guitarras, racharon. 

.. mf!fiiÁ· 
os pandeiros -que non eran de coiro de cacique- e acabouse a música . 

Por todo isto, suplicámosvos, máis aínda, rogámosvos, é dicir, esixí
mosvos un ."anaco" de comprensión para a nosa situaqáo. Ante "Sinies
tro Total", fixemos grandes esforzos para recopilar para vós, e ofrecér
volas en primicia .exclusiva, estas novas requlares que agrupamos baixo · 
o ti'tulo: (Segue na páx. 10) 
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ANUNCIESE 
·coNSULTENOS: 

~··~ 

en- ·IRI MIA. 

- Chegamos onde moitos 
non chegan: Ó CAMPO 

- Saímos cada ·semana 
dende hai 3 · anos 

Literatura Galega Xesús Rábade y M2 Victoria.Moreno 
Un libro de texto eserito específicamente para contestar ó programa oficial de literatura galega do COU . • (?DI TOltl~L--------~---·en-eolTORl~L G~L~XI~. s.~. 

· 6~L?tXl~.SJ' PROXIMA APARICION Ediciones RECONOUISTA.1 Tlls218204 210211 ym.1 

RicaPdo Carballo Calero 
NARRATIVA COMPLETA 

José Piñeiro Ares 
~ LA TRAGICA INFANCIA DE 
AGUSTJNA OTERO IGLESIAS 

CALIDADE, . SEGUR/DA DE E .ECONOM.IA 

EN TRÁtTORlS 

-CHAMA.SE: 

OHN DEERE 

: . 
-·C .,ONCESIONARl.Q PARA ·A PRO-·VINCIA O.E LUGO: 

e o m'er e i a 1 e ERE 1 Jo: Milagros~ 98 -Tlfno: 21. 38 91 
215547 
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(V en da páx. 8) 

ULTIMA-ANDO NOTICIAS 
UL-Tllv1ANDO NOTICIAS 
UL-TI-MANDO NOTICIAS 

DE-PORTES: ... a propósito, ¿como quedou o BREOGAN? 
O TEMPO: son as dez e media (10,30 p.m.). 

IRIMIA 

I ......_ 

· onte xeou, hoxe xea, mañá xa veremos. A ola de frio tamén 
se xeou, podéde-la contemplar totalmente tesa na praia da 
Rapadoira. O fri'o chegou a Lugo. O Miño convertido en pis
ta de patinaxe - ¡vaia tanto se apuntou o Axuntamento ¡ 

TOPONIMIA: seque a compaña normal de normalización lingüi'stica. 
Sirva como exemplo os cambios de nome dalgúns lugares da 
provincia de Lugo: Baralla Saudita, Nadela Zelanda, Dalas 
de Rei, Lugoslavia, Betanzos Unidos, etc. 

MUSICAL:"Sinistro Total", sen dúbida o mellor grupo galego ·de músi
ca siniestra, sorprendeunos cun LD impresionante e redon

. do titulado: "menos mal que nos queda Portugal". Para cer-
ciorarvos de que é certo, recomendámosvos escoitalo. 

Unha noticia de última hora que nos acaba de traer Charo, a nosa dele- · 
gada especial en MonEorte, e que encherá de tristeza a máis dun"RO
QUER 111 MORREU EL VIS PRESLEY. 
Mentras algúns fan o ridiculo en EUROVISION, grupos como. os ILE
GAIS teñen que actuar na. TERRA CHA. En fin ... "la vida seque igual". 
Deica a próxima despldense de vós os Esmorguistas que pronto estarán 
con todos ustedes, se non se ~se-~ t:.t...-~ ~ _ 

SE OLIERES LER IRIMIA i SUSCRIBETEI . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . 
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde O ' 
Pagarei por: D Transferencia á Caixa de Aforros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O :Recibo domiciliado (nese caso cobrir ~amén o bdetín a~unto) 

N ome ............................................................•................... 
Rúa ou Parr<><¡uia •••••••••••••••••••••.•••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vila ou Axuntalllento ...................................... Provincia •................... 

BOLETIN DE DOMICIIJACION 

Banco/Caixa de A forros .............................................. ; .............. ~-
Donricilio da sucursal ................... ~ ...... · ....................................... . 
N (im~ro de con ta ou libreta ................................. : ..................... . 
Pobo~i6n ............................... '"'Provincia .......••.•••.•••••••••••.•••••••.•• 

S ítvanse tomar nota de atender at4 novo aviso, e con cargo ' m·ifta conta, 
os recibos que 6 meu noma lles sexan apresentados por Semanario 1 R IMIA. 

Atentamente (firma) 

Data .......................................... . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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~ cartas ó meu sobriño 
Q·uerido sobriño: 
Non, non estou en· absoluto de acordo co que dis; non podes pensar que o teu amigo sexa 

imbécil, polo feito de que non pensa coma tí. 
Lembro cando .. nos .meus anos mozos un profesor de relixión ó falarnos de Nietzsche, 

Feuerbach, etc., nos dicía que non había que facerlles ningún caso, que eran tolos que escribiron to
lerías. Xa eu daquela cavilaba que dous grandes filósofos, pensadores 'recoñecidos pola humanidade 
enteira, non podían ser subnornais. · 

Hai unha frase que se di moitas veces e que funciona moi pouco; é esta: "non penso coma 
ti, pero podemos ser amigos". Hai·que poñela de pe e que voltea ter significado. O outro día oín a 
un crego cando predicaba cómo chamaba tarados mentais ós de certa secta; eu pensei: "¿onde vai aí 
o amt!-r ó próximo, a irmandade?" ~ 

Hai xente, querido sobriño·, que non pensp comd tí, haina e haberaa sempre, pero son ho
mes e mulleres coma tí e, queiras ou non, irmáns teus. 

Ben seguro que ese amigo teu non é idiota, ponte un pouco no seu lugar, no canto del; xa 
verás como o comprendes mellor. Calquera home debe ser fiel ás súas ideas, as que sexan, e débese 
respata-la liberdade de ideais. 

Este asunto éche difícil, moito, se algunhas persoas comprendesen que as ideas, os ide·ais, 
son para expoñer e non para impoñer, remataríamos con moitas guerras e enemistades. 

Eu comprendo que non chegues a identificarte co teu amigo tanto coma con outro que 
pense coma tí, pero ¿por que facerte enemigo del? Que cada un de V·Ós sexa fiel ás ideas que sincera
mente ere mellares, e sede amigos , non teredes nada que perder, ó contrario: a amistade é positiva e 
as ideas diferentes non sori todas tan nocivas que non poidan sacarse delas algo enriquecedor, ¿non 
ch e parece? , 

Agarimosamente O TEU TIO. 
P.D. "Así que tratade á xente tal como queredes que vos traten a vós" (Le 6, 31) 

SINGA LA 

~ SECCION DO LECTOR ~ 
Santoña17 enero 1985 
Sr. · Director del Semanario. IRIMIA 
Muy Sr. mío: Con gran retraso re-

cibo el n. 160 de IRIMIA, editado el 
25 de noviembre pando. · 

Aunque soy una pe1Sona profun
damente gallega, no me decido a escri· 
birle en este idioma, pues me lo califi· 
carían de "castrapo". Prefiero hacerlo 
en cMtellano, pues deseo hacerme en
tender. Quisiera me aclararan algunos 
extremos que en A F ALA É CAMIÑO 
explican ustedes. 

Tengo dos diccionarios gall.egos. 
Uno de 1884, cuyo autor es D. Mar
cial Valladares Nuñez, vecino de San 
Vicente de Be1res, del ayuntamiento 
de La Estrada. El segundo es de X.L. 
Franco Grande, de la Editorial Gala
xia, de 1980. Casi un siglo los separa. 

En ambos no aparece, en princi· 
pio; la palabra "castrapo". Tampoco 
aparecen "médico" ni ''medicina". 
En el de 1884 sólo menciona MEDE· 
cina y MEDEcinar, así como también 
MEDEcinarse y no se menciona la pa· 
labra ''menceiro" y sí ''receita". 

Por el contrario; en el de 1980, 
equiparan "medicina" con "meiciña" 
y ''meiciñar" con ''mediciñar", No 
existe la palabra "mencineiros" smo 
''manciñeiros ". 

De esto se saca la impres~ón de que 
en Galicia, mi tierra querida, son muy 

pocos los que saben nuestro idioma, 
incluso los que pretenden poner cate· 
dra. 

No les señalo a ue~tedes precisa· 
mente, no es esa mi intención. Lo di· 
go porque sé de muy buena tinta que 
cuando se intentó cambiar a Sanjenjo, 
se . reunió un grupo de intelectuales, 
muy conocidos de todos, y sólo consi· 
guieron cambiar las "jes" y las "jotas" 
por la "equix", que es lo que resultó 
más fácil. La cuestión era muy com
plicada y discutida y por lo tanto así 
resultó más sencilla. 

¡En qué quedamos! ¿Quién tiene 
razón en todo esto? 

En una de mi:1 últimas estancias en 
mi tierriña y basándome en lo que di· 
cen en el n. 30 de enero, de que la 
gente del campo-habla muy bien nue~ 
tro idioma, en conversación con una 
labradora, me comentaba que jamás se 
había dicho OUREN~E, sino Orense. 
Esto sólo es un ejemplo. No me ext
tiendo, pues no llegaríamos al final. 

He de decirles que .tengo ya mu· 
chos años y que en Galicia jamás se . 
habló el gallego más que en las aldeM, 
y en ellas, los hombres de profesiones 
liberales como médicos, ab«?gados, no
tarios... que tenían más contacto con 
la gente del pueblo. Pero fuera de es· 
tos, nadie. 

Y o pienso (es una opinión muy 

.particular mía), que se ha tratado de 
introducir el gallego a la trágala, sin 
tener ni preocuparse de tener ·base ni 
gente preparada para ir enseñándolo. 
Es una pena, pues en la fonna en que 
se está llevando este asunto, van a ter· 
minar todos hablando, efectivamente, 
el CASTRAPO. 

Un cordial saludo de su afma. 
Firmado: 
Pilar Fdz". Encinas 
I,l.N .l. 13.585.890 
Quintela de Leirado, 6-XII- do 84 
Queridos .amigos: 
Mándovos 6 novas suscripcións coa 

esperanza . de poder conseguir máis, 
nos me5es vindeiros. 

Animo e seguide para adiante, ~
hendo que o camiño é duro. Moitos 
desde as bei.ras rinse do voso traballo e 
do voso suor, pero sabede que osco
menzos coma as sementes sempre fo· 
ron pequenos. 

Xa somos moitos os que sabemos 
do voso esforzo e do voso amor a Ga
licia. Coido que está a clarexar o día 
en que a Igrexia reconoza o seu e1ro 
coa nosa lingua e os cativos pequenos 
empezen a charmarlle a Deus Pai e á 
Virxe , N ai, coma o fixeran os nosos 
abós ... 

Un abrazo 
Evencio. DomingÚez Lorenzo 
Quin tela de Louredo. · Ourense. 

,' 
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Supoño que a estas alturas o lec

tor desta sección "A fala é camiño 
ño" estará convencido de que, co
mo dixera o profeta "fais~ camiño 
ó andar". A aprendizaxe dun idio
ma é lenta e, no noso caso, pode 
ser incluso máis difícil porque, ás 
veces, trátase de corrixir cousas 
que levamos dentro. Aínda que in
sisto ·en que calquera galego ten su
ficientes coñecementos para se bo
tar a falar na súa lingua. 

J>or iso quero hoxe chama-la 

FOLLAS DA LINGUA 

aténción sobre unha nova secc1on llidos nun libriño moi xeitoso. 
que desde o día en que escribo Agora, coa ocasión do -centenario 
(1 7 de xaneiro) aparece -disque de Rosalía de Castro, empeza a co
en días alternos- no xomal "La menta-lo libro "Follas Novas" da 
Voz de Galicia". O título é FO- chamada "rula de Padrón". O inte
LLAS DA LIN GUA e quen es- rés desa nova sección ha ser máxi
cribe (baixo o seudónimo de C. mo porque Rosalía escribiu nun ga
Sobreira) é o asturiano Don Cons- lego popular, e será moi convenien
tantino García, catedrádico en te decatarse dos cambios que se 
Compostela e fundador do Institu- produciron nun século no idioma. 
to da Lingua Galega (ILG). Estas ''follas da lingua" han ser co-

Xa este autor fixera os "Recan- ma pingas que nos refresquen a to
tos .daLingua", que se atopan reco- dos. 

.. · CONSULTORIO 
~r\r) ~ Rúa do Vilar, 37-39, 2· 
~w . SANTIAGO 

Día oito de febreiro 
de voluntario xexún: 
Día Mundial da Fame 
que conmove a máis de un 

Vimos na televisión 
coma a seca de Etiopía 
deixa o país deserto 
mentres a xente morría. 

Namentres, outros países 
queiman, ou chimpan ó mar 
os productos que lles sobran 
por non os abaratar. 

i 
Os· estómagos famen tos 
de me_dia humanidade 
laian porque están baleiros, 
berran pola crueldade. 

Berran pola crueldade ' 1 •/ ----o-- -
/, I '' 

do mundo do consumismo: 
entre os pobres e ricos 
cada vez medra o abismo. 

Enchen ben o seu bandullo 
os pobos ricos do Norte; 
o Terceiro Mundo baila 
danza macabra da morte. 
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