
SEMÁN_ARIO DE CRENTES GALEGOS 

. , , 
.GROENLANDIA BOTASE -. FORA 

DO MERCADO COMUN 

A seguridade social está en crise 

S aúde; O. cambio necesario 

Premios e castigos 

Conversa cunha hrigadista 

TV: Superman e os anceios do home 

A fala é camiño 

· Páx. 4 

Páx.5 

Páx.6 

Páx. 7 

Páx.9 

Páx. 11 

Páx .. 12 

i mos facendo memoria: 

. r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patria: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciñoe. 

1 moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

Nº 171,10 Fehreiro 1985. - 5 Pesos-

XESUS DE NAZARET no Proceso Vo
cacional foi o eixo das discusións dunhas 
xomadas adicadas as vocacións celebradas 
en Santiago. Cada vez máis, vese a necesi
dade de recuperar ó Xesús real, moitas ve~ 
ces manipulado por ideoloxías e media
cións que non convencen á mocidade: 

UN SINODO EXTRAORDINARIO 
DE BISPOS ven de ser convocado polo 
Papa para remates deste ano. Solprendeu 
este anuncfo que foi feito o mesmo día 
que Xoán XXIII convocara o Vaticano II. 
AJgúns xa se botaron a falar de cambe os 
atrás na posta en práctica do espírito da
quel Concilio. 

A SEXTA VIAXE DO PAPA a Latino
américa (un de cada tres viaxes das que fi
xo foron a este continente), voltou a po
ñer en cuestión moitas cousas ... Nun con
tinente envolto na inxusticia e na violen
cia, a presencia da Igrexa ten que ser radi
cal: denunciando as causas <lestes males. 
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A CAMPAÑA CONTRA 
A F AME que se celebra 
nestas datas, ten que ser 
unha chamasa a ser solida
rios, se queremos que no mundo haxa paz. 

F AME que ten a piques de matar a perto de 
500 millóns de homes e mulleres ... , sen solución 
posible. No ano 2000 haberá 5.000 millóns de 
habitantes nestes países que o terán moi negro 
para supervivir medianamente. 

A POBOACION é un termómetro que mide 
os riscos da supervivencia <leste mundo noso. 
Nos dertadeiros trinta anos deste século, o· cha
mado Terceiro Mundo medrará en 2300 millóns 
de habitantes, acadando a mesma poboación 
que tiña o mundo nos anos cincoenta. 

MAIS FAME CADA DIA: neste ano tope do 
2000, 700 millóns de personas pasarán fame, e 
1300 millóns sofrirán a falla dunha alimenta
ción digna. Para cortar este mal endémico, a 
agricultura tería que incrementar a súa produc
ción actual de recursos alimenticios un 50 por 
cento máis do que nos deu no 80. 

E OS GASTOS EN ARMAS tamén medran: 
cada minuto gástanse en armas 250 millóns de 
pesetas ( e só nun ano 800.000 millóns de dóla
res). Moitas destas armas mercannas países onde 
hai moita fame. 

O MONTROVE que desapareceu hai case sete 
meses, segue sendo un misterio para os homes 
da mar, e máis que para ninguén, para a xente 
de Bueu que non voltou a ver algúns dos seus 
marifteiros. As explicacións oficiais non conven
cen a unha xente que non entende coma poden 
non deixar rastro onde faenan mil barcos. 

A Y ACUCHO, na montafta do Perú, foi a eta
pa da viaxe do Papa con máis apretos. Máis de 
mil desaparecidos e catrocentos executados se
cretamente foron o pórtico do recibemento des
ta viaxe nunha rexión onde as bandas paramili
tares compiten con creces coa extrema esquerda 
en sementar violencia. 

AS LETRAS GALEGAS coñeceron fai un 
par de semanas un novo acontecimento: o I En
con tro de Escritores Luso-galaicos, que seguen 
urxindo pola desaparición das barreiras que 
aínda se erguen entre as <lúas nacións. 

IMOS DE DEPORTES: o baloncesto é o gran 
gaftador desta temporada deportiva en Galicia: 
o Breogán en Lugo, o Celta femenino qe Vigo, 
Oesa-Ferrol, o Obradoiro de Santiago ... , por po
fter un exemplo non deixan pestañear ós cada 
vez máis seguidores <leste deporte que está ga
fíando a palma 6 futbol. 

- IRIMIA 

TRABALLEMOS 
POLA PAZ 

Entendemos que a paz 
está amenazada . hoxe 
por: 

Unha orde económica inxusta, na que os países 
industrializados e ricos jmpoñen o ·subdesenrolo. -e á 
pobreza ós pobos pouco desenrolados económica
mente. 
o As dúas grandes potencias ~undiais (USA e 

URSS), que est'• enfrentadas entre si e con proxec· 
tos expansionistas. 
o A loita polos mercados internacionais que xene

ra tensións entre os grandes, e provoca conflictos 
movidos por estas. O que explica o perigo de inter
vención das superpotencias nos países débiles. 
o A falsa necesidade de que tódolos pobos, mesmo 

os máis pobres, constrúan a súa independencia e se
guridade arredor dun exército e annamento de cos
tos ruinosos. 
o E o máis chamativo é definitivo: a amenaza nu

. clear. 

SAIDAS BELICISTAS 
Diante das amenazas contra a paz, e unha tóxica 

de medo e terror, a saída que moitos pobos buscan 
adoita ser unha saída de guerra. 

No caso de España, en cant~ á súa participación 
ou non na OTAN, a HOAC xa en 1981 manifestou 
a falla de argumentos serios "para soluciona-los 

··grandes problemas do pobo ou para facer medrar 
wiha política de concordia internacional". Hoxe 
non ternos datos para crer que tais argumentos para 
defender a entrada na OTAN se dean hoxe. Pola 
contra, a situación actual de tensión, vetíase agrava
da. Por iso seguimos dicindo NON á OTAN. 

Hai condicións ó noso arredor para unha política 
internacional . de solidaridade e colaboración, no 
canto dunha política militar a carón dun dos gran· 
des e frente ós máis débiles. 

A NOSA ACCION 
A nosa fe cristiana móvenos a participar activa· 

mente na loita pola paz. Queremos participar con 
outros moitos en: 

• Facer que a xusticia se cumpla entre nosoutros e 
entre os pobos, pois a xusticia é condición para a 
paz. 

•Facer medra-la convivencia pacífica entre os po
bos do Estado Español e en cada un deles. 
• Que as fábricas de guerra se vaian transformando 

en outras de productos útiles para a sociedade. 
• Dismunui-los presupostos militaes, e aumenta-los 

educativos, sociais .e culturais. 
• Educación para a paz. 

Así reafirmámonos na vontade de participar acti
vamente nos movimentos · pola paz e confes 'ano-la 
nosa confianza no futuro dÚn mundo sen inxusti
cias, nin violencias porque agardámo-lo Reino de 
Deus. 

Comunicado do Pleno Xeral 
de representantes da HOAC 



CONTIGO SEMPRE 

Contigo no amencer 
e ó mediodz'a; 
contigo pala tarde 
e á noitiña. 
Contigo na atención 
á xente enferma; 
contigo contra o mal, 
sexa cal sexa. 

Contigo no silencio, 
na soidade; 
contigo na plegaria 
da liberdade. 
Contigo celebrando 
o don da vida; 
ca ntigo traballando 

. por vela erguida. 

Contigo disfrutando . 
das amistades; 
contigo traballando 
pala irmandade. 

Contigo recollendo 
sañas perdidos; . 
contigo conducindo 
no ermo ríos. 
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Domingo quinto 
do tempo ordinario 

ACTIVIDADE DE XESUS 

Ramón D. Raña 

Despois de saír da sinagoga, foi á casa de Simón e mais de 
Andrés, con Santiago e Xoán. A sogra de Simón estaba na cama 
con febre, e axiña lle falaron dela. E, achegándose, colleuna pola 
man e ergueuna; desapar.eceulle a febre e púxose a servilos. 

Chegada a tardiña, cando xa se puxera o sol, leváronlle tódo
los enfermos e endemoniados. A vila enteira se amoreou na por
ta. E sanou moitos enfermos de varias doenzas e botou moitos de
monios. Pero ós demonios non os .deixaba falar, porque o coñe
cían moi ben. 

Erguéndose moi cedo, aínda de noite~ saíu para un lugar 
arredado, onde se puxo a orar. Simón e mallos seus compañeiros 
fórono seguindo, e cando o atoparon, dixéronlle: 

- Todos te andan a buscar. 
El responden: 
- Vaiamos a outras partes, ás aldeas veciñas, para predicar 

· tamén alí, pois para esto vin. 
E foi predicando potas sinagogas de Galilea, botando f óra os 

demonios. 
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Mareos 1, 2 9 -3 9 . f 

Seguimos lendo no · Ev8nxelio de hoxe que Xesús ex
pulsaba os malos espíritus e que libertaba á xente dos 
seus males. Por iso irnos continuar a reflexión do domin
go pasado. 

En cada época explicamos as cousas á· nosa maneira, 
e cada povo ten tamén o seu xeito propio de dicir o que 
está a vivir. Nos tempos de Xesús tiñan a súa maneira 
de entender ·e explica-la vida, e nós ternos a nosa. Eles 
non coñecían moitac; cousas que nós coñecemos e non 
tiñan televisión nin nevera. Por outro lado. víano todo 
con ollos de fe: crían que Deus estaba metido en todo, 
e que todo o que pasaba era porque El así o quería. Por 
exemplo, daquel que tiña a enfermedade da lepra, di
cían que era por un castigo de Deus por pecados que co
metera o enfermo ou os seus familiares. E quedábanse 
tan tranquilos, pois xa que Deus o castigaba tamén eles 
~ían mandalo a vivir fóra do contacto da sociedade. 

tnos necesario coñecer algo desta maneira de enten
der e de explicarse dos homes do tempo de Xesús pan 
comprender o que nos queren eilsinar os evanxelistas. 
Non podemos colle-las cousas ó pe da letra. Así non 
entenderíamos nada. 

Dentro das claves do noso . tempo teríamos que ver 
onde dominan hoxe os malos espíritus, de que cousas 
e ideas estamos sendo escravos, e que teríamos que fa
cer os que nos eremos "dominados" e "poseidos" polo 

. Espírito de Xesús para seguir expulsando hoxe ós ma
los espírítos e libertándonos nós mesmos e ós demais 
dos males que padecemos. 
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CANDO ESPANA QOERE EN·TRAR, 

GROENLANDIA BÓT ASE FÓRA . . 

DO MERCADO COMON 

A finais do 1984 os periódicos daban unha noticia que pasou desapercibida para moitos lecto
res. En todo caso non tivo a relevancia que merecía nin houbo quen a comentase. 

A noticia foi que Groenlandia, provincia autónoma de Dinamarca, decidiu separarse da Comuni-
dade Económica Europea (C.E.E.) en referendo convocado.a tal efecto. , 

Para nós é un feito de indudable importancia por ser un primeiro-precedente: un país que estan
. do dentro decide abandona-la Comunidade. E decídeo colectivamente despois de comprobar que a .súa 
pertenza á CEE resultaba perxucial ós seus intereses. 

O NORUEGA T AMEN DIXO NON A CEE. 
Existía outro caso, que vifta a ser un antecedente se

mellante. Era o caso de Noruega, que o 12 de outubro do 
1972 acordou non entrar na CEE por un referendo con
vocado unha vez rematadas as negociacións e á vista da 
acta de adhesión. Daquela o 53 por cento do pobo norue
go dixo non. E foron os sindicatos gandeiros os que fixe
ron unha campana máis activa da oposición, por conside
raren que non serían quen a competir cos granxeiros co
munitarios, holandeses sobre todo. Tamén se opuxeron 
pescactores. 

Velaí un Estado-Nación verdadeiramente democrático 
que adopta unha resolución de tanta transcendencia para 
o futuro do país despois de celebrar unha consulta popu
lar para que sexa o mesmo pobo quen decida. 

Os noruegos parece que tefien ·motivos para non se s 
sentir arrepentidos da decisión tomada. En efecto: hai 
pouco máis dun ano, Noruega era o país do mundo de 
mellar calidade de vida, según comentaba a prensa. 

.- O AS AXUDAS O TERCEIRO MUNDO 

Por outra banda no programa da TV "La Clave" 
do pasado 4 ·de-xaneiro, poidémonós enterar que cá
seque ningún país desenvolto cumple co acordo de 
destinar o 0,7 por cento do seu Producto Nacional 
Bruto para axudar ó desenvolvemento dos que es
tán máis atrasados. Soamente os escandinavos e al
gún árabe membro da OPEP (organización dos paí
ses productores de petróleo) cumplen o seu com
promiso ou se acercan a el. Noruega é o único do 
mundo que vai máis aló do sinalado como compro
miso. · 

Como o movemento se demostra andando, No
ruega demostrou con fartura que opoñerse á adhe
sión á CEE non é o mesmo que ser insolidario e in
dividualista cando en realidade ternos moi serias ra
zóns: o perxuicio que a entrada na CEE traerá para 
Galicia e specialmente para o noso campo. 
(Ver IRIMIA, nn. 47,5.0, 147 e espec. Decembro do _84) 

A AUTONOMIA GALLEGA E A AUTONOMIA DE GROENLANDIA . 

Pero volvamos ó caso de Groenlandia. Ch.ama a atención que unha·provincia autónoma (e o no
mé é o de menos, poderíaselle chamar comunidade), teñ afacultade para decidir en por .si sobre un 
asunto que en principio parece reservado ós estados. A comparación do caso español co dinamarqués 
pon de manifesto a gran chata da Constitución Española: o non recofiecemento dos dereitos nacionais 
dos pobos que forman o Estado. · 

En Groenlandia, enorme illa de tan só 50.000 habitantes dos que 10.000 son dinamarqueses e 
40.000 esquimais, a campaña non foi levada por un partido nacionalista, defendendo os intereses ma
ioritarios dunha poboación que vive case exclusivamente da pesca. 

Sen dúbida é aleccionador saber que se pode decidir por referendo non entrar na CEE (caso de 
Noruega) ou sairse dela (caso de Groenlandia). Non o é, en troques, saber que estamos integrados nun 
Estado que non o pensa facer e moito menos consenti-la celebración dun referendo nunha Comunida
de Autónoma. 

Eliseo 1 Miguélez D íaz 
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A SEGURIDAD.E S_OC.14L ESTA. ~N .CRISE 

A seguridade social ten hoxe tres fontes eco
micas de alimentación: o empresariado, o traba
pador e o &tado ·nos seus presupo.stos xerais. 
Os traballadores correspóndenos pagará Seguri
dade Social un 4 ,8 por cento do salario mensual 
e ós empresarios· un 24,3 por cento. Pero vexa
mos que sucede hoxe e cal é .o futuro que se 
presenta para a Seguridade Social. 

RAZONS DA CRISE 

1. Cada vez hai máis xubilación: 
- Unhas anticipadas (pola reconversión ós 55 

anos). 
- Outras pola edade. Cada día ternos máis es

peranza de vida e, polo tanto máis posibili
dades de duración da xubilación. 

2. Cada vez hai máis paro: 
Os traballadores que están no paro non co
tizan. Isto supón un 20 por cento. menos 
de ingresos para a Seguridade Social. 
Os traballadores en activo teñen que soster 
cada vez maior número de pasivos (para
dos e xubilados)~ 

3. A política laboral do Gobemo: 
Concédense facilidades ás empresas que 

crean novos postos de traballo. Estas faci
lidades consisten nunha rebaixa considera
ble da cotización· á Seguridad e Social, que 
así ten menos ingresos. . 

4. A política laboral do empresario: 
Contratación de traballo ilegal (sen contra
to). Deste xeito evítanse o gasto que su
pón a cotización á Seguridade Social. 

¿QUE ESTA A SUCEDER? 

A Segllridade Social non é rentable, polo que 
ten que sei:_ reformada. &ta reforma pode seguir 
dúas vías: · 

1. A dunha asistencia máis gratuita e máis 
aberta a todos. 

2. A dunha asistencia máis privada. 
Parece que a segunda delas é a opción escolli

da. Vexamos algúns exemplos: 
- cada vez pagamos máis os productos farma

céuticos, agora xa un 40 por cento. 
- están a matinar en non reducir a edade de 

xubilación polo menor desgaste físico logrado 
coas novas tecnoloxías. e reduci-lo horario de 
traballo. · 

- a entrada da iniciativa privada nos fondos 
de pensións. 

- as prestacións sanitarias irán a menos e 'ca
miñando cara á mediciña privada. Hai uns días, 
Ciriaco de Vicente (portavoz do Goberno) di
cía: "hai que ir cara ó pago dos primeiros días 

hospitalarios". (Nós preguntámonos: ¿quen pa
gará os últimos?) 

A FIRMA DO A.E.S. (Acordo Económico So
cial) QO ANO 85 TAMEN AFECTA 

A SEGURIDADE SOCIAL 

Crearáse unha ·comisión para analizar en tres 
meses a situación da Seguridade Social. A comi
sión fará pro postas. que se terán en conta nos 
proxectos lexislativos. 

Quérennos su_bir á . quince anos os dez que ha
bemos ter cotizados para ter dereito hoxe á pen
sión de xubilación. Para recibir o cen por cen, a 
cotización- terá un mínimo de. corenta anos. 

Resumindo, o diñeiro que o traballador paga 
directamente co seu salario .ó Estado ou indirec
tamente (o que paga a patro;nal non ~ máis que 
salario aplazado) non nos vai ser devolto. 

As débedas dos empresarios á Seguridade So
cial acada o medio billón de pesetas. Is.to crea 
un_ grave problema de falta de cartas para finan
ciar unha asistencia mínima de tipo sanitario e 
social. 

. .CONCLUSION 

Non podemos cambiar a Seguridad e Social 
. basada nun sistema ideolóxico e polÍtico-econó

inico de propiedade privada. Deste xeito a posi
ble socialización do sistema da Seguridade So
cial é tan imposible agora co PSOE coma antes 
coa-.UGD. 
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POSTA EN MARCHA 
o A ATENc10N PR1-MA.:R1Á· _-o A· s·Auo=·e:-·--. :~:. 

O cambeo necesario 
Coma vimo~ mantendo nos anteriores artigas; é imprescindibel a implantación 

do sistema de A.P.S. (Atención Primaria de SAUDE): polo que irnos analizar éal·se: ··= ·· .. 

ría o proceso de cambeo a levar a cabo, e que concr~taremos .nos. seguintes p·oritos·;· ··· · 
coma máis notorios. · · · - -

1.- Paso dun ·sistema de cobertura de poboa
ción. coma é o que ternos agora (Poboación 
protexida en Galicia pala Seguridade Social, 
aproximadamente o 90 por · cento) a un 
ma de cobertura universal da mesma, no c~ 
toda-la poboación teña dereito á protección 
e promoción da saúde. 

2.- Paso dunha aititude global sabor da saúde, 
baseada nos problemas físicos que presenta 
a persoa afilada (coma ocurre na situación 
actual), a unha _aititude na que se teñan en 
con ta non só os problemas físicos, senón os 
problemas psicolóxicos e sociais que influ
ien de xeito moi imprtante nos problemas 
da saúde. 

3. - Paso de considerar o feito da saúde de un 
aspecto individual das persoas coma ocurre 
agora no feito de ir ó médico a tratarse os 
síntomas que presentan, a considerar a saú
de coma unha perspectiva social, que non 
afecta só a unha persoa afilada senón a to
da a comunidade. · 

4 .- Paso dunha relación médico-usuario, ba
seada nunha situación de dominación por 
parte do sanitario, que é o que ten o poder 
absoluto na actualidade sobre do paciente, 
a unha relación de cooperación, na que a 
cooperación de ámbolosdous vai a propi
ciar unha mellar incidencia sobre os facto
res que influien na saúde, e propiciar así a 
mellora da mesma. · 

5.- Paso dunha interveción episódica nos pro
blemas de saúde específicos (cando nos ato
pamos mal e irnos ó médico) a unha inter
vención continua sobar de tódolos· factores 
que actuan no proceso da saúde. 

···\ ·. · ', 

actue como motivador de n"ovas .actitudes, 
de cambeo- social · individual,· · hnprescintli-
bles para fa_cer de~aparec~r os factores que 
condicionan negativamente o proceso da 
saúde. 

Entendemos que tódolos pontos a:nteriomente 
expostos, son aspectos importantes a ter en can
ta, se se quere levar ·a cabo un fondo C?mbeo no 
estado actual da sanidade pública, e qsí. acabar 
coa insatisfacción que a situación actual xenera 
entre os usuarios. 

· Pauliño 
,·. 

6.- Paso dunha relación individual cun médico 
determinado, a unha relación con todo un 
equipo que intervén na posta en marcha de 
Atención Primaria da Saúde (médico, 
A.T.S., traballador social, psicólogo, etc.). 

7 ~- NECESIDADE de que o equipo sanitario 



IRIMIA 

Mallar nos nenos, .darlles labazadas, é algo 
que afortunadamente xa vai sendo desterrado. 
Con todo, seguimos a falar de que "hai que po
ñerlles algo· de medo ,- senón ... " Para elo .castiga
mos ós neno.s "quitándoos da televisión", "non 
deixándolle~ . "saír. cos amigos'·' ... 

Todo ten o seu precio 

Estes castigos podemos poñelos porque tanto 
física como moralmente 'somos superiores ós ne
nos. Un neno non llos podería poñer a outro ne
no. Son, polo tanto, castigos autoritarios e de 
discutible eficacia. Pode que o neno acabe obe
decendo pero ... ¿cal será o precio desta .obedien-
cia? . 

Está claro que os sentimentos de cariño do 
ca tivo para os seus pais non se reforzan en nada, 
senón todo o contrario. 

.· .... Erivia-lo neno'· á cama, a ;xeito de castigo, é 
darlle ·a -entender que ir durmif ten algo de desa
gradable e non tardando moito, é posible que o 
neno considere traballoso o ter que deitarse. 

Decirlle que "non o queremos" é perigcso. 
Pode o neno cavilar que se lle retira o cariño 
non polo mal que fi~o, sepón porque el é malo 
Podemos afirmar que os castigos, ou son inefica
ces (hai que aplica-los de .seguido para que resul-
ten) ou perxudican ó neno. · 

~' .... ---··· . ; 

~ 

' 

E logo ... ¿que habemos facer? 

Hai castigos que son bos, porque, ben pensa
do, non son castigos. Son "as consecuencias ló
xicas" do que o nen o fai e non ten máis reme
dio que aceptar. Se non quere comer, que non 
coma; pero tampouco se lle dará outra c·ousa ata 
a comida seguin te. Se destraga un xoguete, que 
quede con el por un tempo. Non ten xeito o 
comprarlle inmediatamente un novo. Se non fi
xo o traballo non é cousa de castigalo sen ir cos 
amigos, senón ·de que cando o teña feito será o 
momento de poder ir xogar con éles. 

Os nenos non son planta de invernadero 

Non queremos dicir que un noTI"s·e pode inco
modar. Non só non pode, senón que debe. O ca
tivo tamén debe saber que hai cousas que ab-o
rrecen ou desagradan ou son incorrectas. Inclu
so, ás veces, podémoslle dar algunha cachetada, 
pero isto ten que ser o raro e excepcional; nun
ca o de tódolos días e sempre en último lugar, 
despois de ter razonado con el "os porqués" das 
cousas. 

Educar non é xo~ar ó "UN, DóUS, TRES" ... 

Os premios e recompensas tampouco son bós. 
Afacemos ó neno a non levar cousa algunha 
adiante se non é para obter ventax 2Deste xeito 
agachamos o verdadeiro sentido das cousas e 
orientamos ós rapaces a traballar polo simple e 
puro interés propio. . 

A alegría polo ben feito é un premio que non 
condiciona ó neno nin o educa no chantaxe: .. 
lsto non quere dicir que ás veces os premios poi
dan consistir nunha recompensa: pero recom
pensa qu~ se anuncie ó remate do traballo: "xa 
que aprobaches, aí tes ·a bicicleta"; e nunca an
tes, a xeito de condición: "se aprobas , comprá
moste unha bicicleta~ '. 

Nin premios ni castigos 

Ambolosdous favorecen as xerarquías, a obe
diencia cega, a falta de razón, o resentimento, o 
egoismo. · 

Valores como a sinceridade, a responsabilida
de , o agarimo, a respeto ás opinións dos outros, 
non son froitos dos premios e castigos, senón da 
convivencia amistosa entre pais e fillos . 

Xosé Lois e Marta 
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llS PERDICES DO· t .. ONVITE 
Saiu un ferreiro un d(a de caza e matou dúas 

perdices. Cando viña, de volta prá casa encon
trouse .co crego da parroquia e d(xolle se llas 
vendz'a. O ferreiro contestoulle que non. O que 
lle podz'a facer era invita/o a come/as se lle tiña 
unha misa. O crego acepiou. · 

Chegou o f erreiro a casa coas· perdices e man
do u á muller que as· amañase, mentres el ía á 
misa, decz'ndolle que iamén había de ir o crego 
axudar a come/as. Cando a muller tiña as perd_i
ces arregladas, chegou á cociña unha· comadre e 
dz'xolle: 

- Comadriña, ¿que tes no pote que ule tan 
ben? 

- ¿E que hei de ter? Caldo de berzas con un
to vello e por iso cheira ben. 

Pero a outra non se cgnformou coa explica
ción e destapou o pote. O ver que eran perdices 
díxolle que debz'an proba/as para ver se estaban 
boas. 

- Non pode ser, porque ven o señor abade 
axudar a come/as. 

-- Probémolas comadriña que lle han chegar 
ahondo. 

Xa se sabe que o comer e o rascar todo é em
pezar, así que rnndo a~abaron con unha, como 
lles . soubo ben, comeron a outra que quedab.a. 

Ó que marchou a comadre, chegou o home · 
da misa, e a muller púxose a chorar. O home 
preguntoulle por que choraba. 

- Ai hom, como non hei chorar? Na casa dun 
f erreiro e siquera ternos un coite/o para poñer 
na mesa. 

- Pois non chores, muller que mentres chega 
o señor abade vou á .f orxa amaña,r dous ou tres. 

Dalí a pouco chegou o crego e a muller púxo
se outra vez a chorar, e el preguntoulle a causa. 

- Ai, pobre de min, como non hei chotar, 
que o meu home debeu volverse tolo, pois díxo
me que ía facer un coite/o para lle cortar a vos
tede as orellas! Elle mellor escapar axiña antes 
de que lle veña, el ... 

O crego non oiu ás xordas, e saíu para fóra e 
descalzouse para correr mdis. Cando chegou o 
home, a muller seguz'a chorando e dz'xolle ó ho
me que viñera o crego e que marchara coas per-
dices para casa. . 

O f erreiro saiu correndo para pillar ó crego e 
cando o viu berroulle: 

-Déixeme unha siquera, señor! 
-Nin unha nin dúas! Nin unha nin dúas! re-

petz'a o cura pensando nas súas ore/las. 
(De "Contos populares", Biblioetca Básica 

da Cultura Galega.) . 

CALIDADE, . SEGUR/DA DE E ECONOMIA 

, 
CHAMASE: 

JOHN DEERE 

.. 
CONCESIONARIO PARA ·A PRO·VINCIA DE LUGO.: 

e o mere i a 1 e ERE 1 Jo: Milagros~ 98 -Tlfno: 2138 91 
215547 
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CONVERSA C.UNHA BR·IGAD.ISTA 

E'.sta é a experiéncia dunha moza que to
mou parte nunha das moitas "brigadas" que con 
certa periodicidade saen de España a traballar 
en Nicaragua, apoiando así ó proceso revolucio
nario que está a vivir este país. 

María Xosé, é membro do COSAL (Comi
té de Solidaridade con América Latina) da Co
ruña, manifesta que a súa visita a Nicaragua su
púxolle un gran descobrimento tanto vital como 
ideolóxicamente, e isto traslúcese na conversa 
mantida con ela. 

Comenzou falando de datos puramente 
técnicos da súa viaxe ... 

"Partimos o 30 de septembro de Madrid. 
Eramos un grupo· de 40 persoas aproximada
mente, procedentes de Cataluña, Euskadi, Mur
cia, Madrid e Galicia, na súa maioría. Noo paga
ríamos a pasaxe do avión e as dietas, e alí pro
porcionabannos a casa (perto do que sería o no
so l~cpr de traballo). 

!amos con obxecto de colaborar na cons
trucción de 5 casas para residéncia de mestres e 
alumnos dunha serie de cursos sobre agricultu
ra e gandeiría. Ditos cursos, cunha duración de 
tres anos, están encamiñados á necesidade de 
formación que- se require para levar adiante o 
proxecto CPB (Centro de Producción Básica), 
que supón o máis importante proxecto de pro
ducción leiteira a realizar en todo Centroamé
rica". Voltaríamos o 1 de novembro a España. 

Mais non se trataba exclusivamente dunha 
visita de traballo, senón que ademais se preten-

. día dar ós brigadistas a oportunidade de coñe
cer dende a realidade cotidián e directamente o 
que está pasando en Nicaraguá (que non coinci
de na maioría dos casos coa imaxe que nos che
ga a traverso dos medios de comunicación). Nes
ta liñfl continúa o relato desta moza ... 

''A nosa xomada habitual de -ttaballo na 
construcción da casa, viña completada por 
unha série de actividades, como eran as charlas 
que tiñamos tódalas semanas sobre temas como: 
O Frente Sandinista para a Liberación Nacional, 
as Xuventudes Sandinistas, a Reforma Agraria 
en Nicaragua, as agresións dende o exterior; o 
proceso elei toral deste ano (en pleno des enrolo 
estando nós alí), etc. Tamén proxectáronnos pe
lículas relacionadas coa tradición cultural do 
país e os ·proxectos que se ~tán a levar adiante, 
en materia de ensino, sanidade ... 

Tamén tivemos a oportunidade de visitar 
as zonas máis conflictivas, nas que vivenciamos 
a sangrante situación que está atravesando o 
país,- coas continuas amenazas dos EE.UU. a 
traverso dos países fronterizos con Nicaragua. 
Neste aspeito, a nosa estancia en Jalapa (na 
fronteira con Honduras) nos permitiu coñecer 
os efeitos da contrarevolución. Estivémos convi
vindo cunha mestra andaluza que . traballara 
nunha escola que tivera que abandoar debido ós 
ataques da "contra". Agora esta mestra atopá
base alí en Jalapa dando clases a- adultos" .... 

Esta é unha das experiéncias que María Xo
sé con ta con máis intensidade: " ... Os fins de se
mana chegaban a Jalapa os "compas" (membros 
do exército sandinista). Eran momentos moi 
tensos; esta xente relataba a tremenda experién
cia das emboscadas, e costaba interpretar o por 
que de todo aquelo. Esta ano concretamente, 
20.000 estudantes de Managua en vez de traba
llar cortando café, han tomar as armas ante as 
amenazas de invasión por parte dos EE.UU). 
Recordo unha vez en que no momento de saír 
cai\i ó local onde a mestra coa que estabamos 
impartía clases, chagaron compas contándonos 
que unha hora antes unha nena de trece anos 
fora asesiñada ... " 
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• cartas ó meú sobriño 
Querido sobriño: 

·Esa sensación que ás veces notas é comp'/etamente normal; non tes que preocuparte moito dela a menos que 
se apodere de ti. . 

O home só non está ben, non pode vivir sen un entomQ no que mergullarse, pero iso non quere dicir que te
ña que estar de cote en compaña da xente. Nisto, como na maioría das cousas, hai un termo medio que cómpre co-
ñecer. 

Nestas anos fálase moito do problema do individualismo. Ata ás veces ese individualismo, ese home "só ", 
aparece como un ideal: o típico home solitario, hermético, duro, calado, misteri0$o, etc. 

Eu coido qúe, quen máis quen menos, todos tendemos un pouco cara á autosuficiencia: "a min que ninguéri 
se me meta na vida, non necesito a ninguén que me veña a da-la lata". A autosuficiencia é negativa, en tódoslos as
pectos, afasta ó home dos demais homes. Pero tampouco é bo entremeterse na vida do próximo. Pode pasa-lo con to 
da vella que lle dixo a outra "polo furodo da porta: -Ti gobema a túa vida, q.ue a miña nada che importa". 

Realmente cada un dé bese coñecer e analiza-la súa situación. Hai xente que necesita sentirse querida sempre 
que ten medo á soidade. Outros, sen embargo, necesitan de moita soidade para leva-la súa vida, vela, revisala ... 

E cando ' falo de soidade non me refiro á forzosa: esa non aquere ninguén; é a do náufrago que tolea con ela, 
do preso, a do rapaz sen amigos. Refírome á soidade voluntaria, e que se toma para cavilar, pero sabendo que cando 
se queira pódese voltar coa xente. A soidade forzosa, ou a que un se impón despois dunha ¡J.ecepción ou dunha tra
xedia, non é boa. Todo o mundo, aínda que diga que non, necesita testigos da súa vida, comparti-las súas vivencias 
cos mais. 

Hai uns anos lin non sei onde. unha frase que se me fixou na mente; viña a ser unha cousa así: "Unha alegría 
compartida é unha doble alegría. Unha tristura compartida é media tristura", ¿non che parece? · 

Agarimosamente, O TEU TIO SINGALA. 

P.D. : 'Porque onde están dous ou tres reunidos no meu nome, alí no medio estou·eu". (Mt 18,2Ó). 

SE OLIERES LER IRIMIA i SUSCRIBETE! . . .... ....... .................................................................... ~ ... 
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde O 
Pagarei por: O Transferencia á Caixa de Á.forros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O :Recibo domicruado (nese caso cobrir tamén o boletín adxunto) 

N ome ......•...................... ................................................... 

Rúa ou Parr<MJU:ia ..••..••..•..................•.......•. ~ •.•.•.•...•.•.....••. 
Vila ou Axuntamento •..•.................................. PrQvincia ................... . 

-OS QUE AINDA NON PAGARON 
A SUA SUSCRIPCION 

RECIBIRAN PROXIMAMENTE 
~OR CORREO A REEMBOLSO 
O SEU IMPORTE. 

ROGAMOSLLES , 
ATENDAN O SEU PAGO 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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Primeiro foi un "comic", aló polos anos 30, 
para os rapaces. Pero pronto alguén cheirou a 
posibilidade de negocio e pasou.. a ser unha pelí- . 
cula que no seu momento bateu o record de vi
dentes e de cartos. Despois chegou á pequena 
pantallél;, con moito éxito tamén. Todo ten a 
súa razón de ser, e este éxito. ten a súa explica
ción. Aparte da boa comercialización, influíu a 
espléndida realización e os "efectos especiais" 
que, ó dicir dos técnicos, aínda non foron supe
rados. Se se engade· unha boa dose de fantasía e 
un exaltado ambiente de aventura, xa hai 
ingredientes abondo para que o invento 
funcione. 

Pero ó marxe da anécdota da película en si, 
qtiero chama-la atención sobre algunhas ideas 
de fondo que, ademais de a facer agradable e 
ata un chisco moralizadora, -cousa que tamén 
influíu no éxito-, teñen a súa importancia, po
lo menos para refresca-la utopía da vida, cousa 
que creo non sobra hoxe en día. 

O heroi é o bo, claro, e os demais os malos: 
Pero aínda así, afirma que os homes, -el non o 
é, pois veu do planeta Kripton- son unha raza · 
de xentes que desexa face-lo ben: visión opti
mista da humanidade (que logo na película 
non se ve tanto) que nos tempos que corren 
de guerras, terrorismo, fame, etc., non sobra 
resaltar. (Alguén dixo que o máis difícil hoxe 
non é crer en Deus senón crer no home, con 
tódalas consecuencias; e que esa é a clave do 
sistema de valores e mesmo a visión máis pro
funda da relixión). 

O heroi enche a pantalla cas súas fazañas, 
naturalmente, e .,ase sempre ten éxito. Pero 
este sentimento que podería resultar antipático 
(os demais non valemos nada) endúlzase ó afir
mar que un só, por moi héroi que sexa, non 
basta; todos ·racemos un equipo e somos todos 
necesarios. (Tamén alguén ten dito que os ce
ros somos necesarios para que poida haber miles 
e millóns). 

·Outro. aspecto que se suliña é o da vocación 
do home, a súa misión a berta sem pre ós de
mais: o · protagonista ten que deixa-la súa pa
tria, máis tarde deixa á que fai de nai, etc., pa
ra segui-la chamada interior a emprega-los pode
res que sente ter: é o mito de desfacedor de en
tortos que tanto éxito tivo na literatura, coma 
se fose un quixote moderno. 

Pero de tódalas formas, a idea que subxace 
máis, ó longo do guión, é o xogo das dúas per
sonalidades entre as que se. ve abrigado a osci
lar: a de heroi "resotve-todo"~ con poderes 
tremendos, forza sobrehumana. e ollas de ra
ios X, e a . de tímido xornalista, que ten que 
atura-las impertinencias do xefe · e busca, coma 
cadaqué ., unha migalla de cariño humano. Pa-
rece que ó final o mundo non vai precisar tan
to de herois senón de "currantes" ... 

En fin, un bo rosario oe ideas, as máis delas 
tópicas, pero que conseguen que os rapaces e os 
que xa non o somos tanto pasemos un momen
to agradable. Que visto o que nos ofrecen pala 
pantalla, xa non é pouco. A causa non ten máis 
·transc·endenda. E. aínda qué se move continua
mente no campo das utopías, non andamos so
brados delas. (E xa alguén ten dita que as uto
pías pode que a miúdo non sexan máis ca ver
dades .prem.aturas. Oxalá.) 

Antón Miramontes 
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A ,i=ALACC ·n~o 
~osé Chao Rego 

IRIMIA 

iV E Ñ A U N D U E LO! N O N TE Ñ O. D Ó DO COR PO 

Unha cousa é o duelo e ou
tra o dó, aínda que en caste
lán se escriban o mesmo. A pa
labra duelo é unha loita entre 
dous, tras un desafío a m orte, 
e con padriños por cadansúa 
parte. Era frecuente noutros 
tempos. Procede do baixo la
tín "duellum", que a xente 
derivou de "duo", dous, co
mo afirma Corominas no seu 
Diccionario etimolóxico. 

ción extraña do latín "dolo
re", (dor ou dolor) e o signifi
cado sería o de mágoa, pena: 
"eu non teño dó do corpo"-. 
Tamén no sentido de loito: 
facer dó pola morte dal
gunha persoa. 

Aí ternos, ademais, a razón 
de por que a palabra do' sen. 
do dunha soa sílaba, vai acen
tuada, cando os monosflabos 
en galego non se acentúan. Só 
se acentúa cando existe outro 
monosílabo que se escribe 
igual, pero ten distinto signi
ficado (coma neste caso, só, 

soamen te, para distinguilo de 
so, debaixo de). No noso caso 
o dó para o distinguirmos da· 
contracción "do corpo'~ (de-o), 
que ademais é unha palabra· 
átona, é die ir, nin - tan se. 
quera vai acentuada na fala, 
como tampouco so, no senso . . 
de " .debaixo'\ 

Se ti non tes dó do corpo, 
es ti só o que está so esa im · 
presión de alivio. Ese . til ou 
acento chámase diacrítico; é Outra cousa é o dó, do que 

fala na súa obra tamén etimo
lóxica o portugués Machado; 
Viría do latín "dolu", deriva-

ANUNCIESE 
en IRIMIA 

- Chegamos onde moitos , 
non chegan: O CAMPO 

- Salmos cada semana 
dende hai 3 anos 

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

dicir, diferenciador. 
CONSULTAS: 

Rúa do Vilar, 37-39,?. Santiago 

Medrou IRIMIA, unha nena 
que se converte en moza; 
é atractiva, ten donaire 
e de moito aprecio goza. 

Coma unha moza espilida 
a busca-lo porvir anda: 
fai falla para sostela 
que se faga propaganda. 

Tamén cómpre que haxa anuncios 
pra axudar a sufragala: 
se por non ter cartos, morre, 
seria unha cousa mala. 

Haberá algún puritano 
que quizais se escandalice 
de que o noso semanario 
os anuncios utilice. 

Se todos vivimos nunha 
sociedade consumista, 
que os cartos son necesarios 
non hai que perder de vista. 

Mociña solteira e libre, 
IRIMIA por norma ten, 
ainda que reciba axuda, 
nunca casar con ninguén. 
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