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F ALANDO DA FUGA 
DE CAPITAIS 

Falouse moito da fuga de capitais cando a de
tención do diplomático Francisco J. Palazón, e 
asinvestigacións que o xa famoso xutz Lerga le
va adiante entre coñecidos persoeiros e as súas 
fortunas. E seguirase fafando, entre outras cou
sas porque despois das investigacións virá o fallo 
do xui'z. A xente destapouse a falar porque o 
que era sabido, por fin se puido demostrar ante 
a opinión pública: que o capital, sen alma nin 
patria, estaba marchando a Suiza. E non é ·que 
pillasen gran cousa: falan de dous ou tres mil 
millóns de pesetas, que comparados co presu
posto do Estado Español (e ainda coda Xunta 
de Galicia) son unha pequenez, unha simple có
xega. 

E a xente vai falando ... 
· -''Vanse sabendo as cousas do tapadillo ... a 

democracia para algo vale. Antes todo se cocía 
e comía ás agachadas:" 

Non, .se razón non che falta ... Por algo Chur
chil1 dixo aquelo de que a democracia é o me
nos malo dos sistemas políticos coñecidos. Claro 
que para algúns é mellor que para outros: a fa
me e o desemprego con democracia ven ser algo 
asi' coma o cociñeiro que ten sal e non ten ovos, 
ou coma ter cordós e non ter zapatos. 

E a xente vai falando ... 
....:.."Sonche cousas dos gordos; non hai políti

co que non se encha a contado pobo ... Agora 
uns, despois outros, todos S01' iguais." 

Home tanto coma iso ... ! E verdade que non 
hai pega sen mancha negra, e o que non a ten 
non é pega; pero de al a que. todos sexan iguais 
hai un .tiro. Habla unha vez un home que non 

· sei que mal lle fixeran as mulleres que andaba di- · 
cindo un dia moi aborrecido: "Tódalas mulleres 
son unhas zorras, quitando a miña nai." E un 
amigo lle dicia: "Oes ti, ¿e a miña nai que?' 
"Ai -respondialle- á túa defendea ti." Pois nós 
defendémo-la: eremos que hai políticos honra
dos, que n9n buscan o propio proveito senon o 
do pobo. As dereitas convenlles que se vexa a 
política como cousa suxa, que emporcalla: é a 
man.eira de que quede sempre nas súas mans, dP 
que o pobo se desentenda. 

E a xente vai falando ... 
-"Se os cartos son deles, ¿a que vai meterse 

o goberno? Cada quen é dono de facer o que 
queira cos seus cartos." 

Ollo! Que esa é doutrina quitada do catecis
<~.-giw na pá-x . 2) 
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(Ven da páx. anterior) 
mo da dereita que non cadra coa doutrina 
do traballador, nin coa da Igrexa. Non cadra 
coa do traballador que sabe que todo capital 
de perto ou de longo sae da suor do traba
llo. Non cadra coa da Igiexa, pois xa o Papa 
Paulo VI ensinaba que todo capital produc
to dun traballo social acumulado debía ter 
un uso e un proveito tamén social. Así fala
ba no n. 24 do seu fermoso escrito Populo
rum Progressio: "A renda disponible non é 
cousa que queda abandonada ó libre capri
cho dos homes, e as especulacións egoístas 
deben ser eliminadas. Desde logo non se po
de admitir que cidadans provistos de rendas 
abundantes~ que veñen dos recursos e da ac
tividade nacional, as transfiran en parte con
siderable ó extranexeiro, por puro proveito 
persoal, sen preocuparse do daño evidente 
que con iso causarían á propia patria.'' 

OS NENOS XITANOS aínda teñen problemas 
para a súa escolarización. Un dos núcleos galegas 
con roáis poboación xitana é A Coruñ a Nesta ci
dade uns 300 nenas non teñen nengunha escala; 
mentres que 200 asisten a centros escolares da · 
cidade, e algo roáis de 100 reciben un ensino en 
escalas específicas para eles. 

OS MINEIROS é unha das profesións roáis 
arriscadas por moitas circunstancias. Once mor
tos en Asturias no que vai de ano, vintedous en 
Francia nestes días berran pedindo más segurida
de. 

O TRANSPORTE MARITIMO segue indo a pi
que. O noventa por cento donoso comercio exte
rior faise polo mar; pois ben, só un 12 por cento 
das nasas exportacións e un 42 por cento das im
portacións faise en buques españois, moitas veces 
roáis caros, debido a que son roáis costosos os se
guros, os impostas e a mesma construcción que 
teñen que costear. Isto contribue a que gran par
te da nosa flota estea amarrada. 

A CHUVIA ACIDA non é a que agora está fa
cendo xermolar a primaveira. Son pola contra os 
gases que queiman todo en moitos recunchos do 
mundo. Constituida roáis ben por óxidos de ni
tróxeno saídos de industrias contaminantes que 
fan morrer a flora, a fauna e tamén axfisian os 
pulmóns dos homes. 

AS CONVERSAS DE :XÉNEBRA entre ameri
canos e rusos, voltan a estar de actualidade. Men
tras os misiles seguen amenazando o ceo da hu
manidade, ben pouco se fai para educar á xente 
na paz desde a escota, a familia ou a lgrexa. 

REAGAN ven de solicitar do Congreso 275.000 
millóns de dólares para gastos militares no ano 86 
ou sexa roáis dun 5 5 por cento co ano 80. Desde 
que este home chegou á presidencia xa fixo gas
tar ós cidadáns americanos roáis dun trillón de· 
dólares. Detrás están as fábricas de armas que en
dexamáis soñaron contante sorte. 

A BLASFEMIA DE REAGAN, .denunciada po
lo hispo de Huesca, Xavier Osés, está aí... Nas úl
timas eleccións americanas e despois tamén, este 
presidente ven utilizando o nome de Deus para 
xustificar as súas barbaridades. O hispo acusóu as 
toleadas armamentísticas na mesma liña que os 
profetas do Antiguo Testamento denunciaron ós 
armamentos e os pactos militares coma unha ido
latría (vede Oseas 10, 13; Isaias 31,1). 

A CEE segue empeñada en desfacer a nosa flo
ta pesqueira, Así, en sete anos, quere deixar só en 
130 os 329 barcos españois que pescan en augas 
da Comunidade. E neses anos os países da "ban
da dos cinco" (Inglaterra, Alemania, Francia, Di
namarca e Irlanda) aumentarían as suás flotas a 
costa das ~e Galic~a, Euskadi, etc. 

IMOS DE DEPORTES: o padronés Xesús 
Blanco Vitar gañou a volta ciclista a Valencia, 
Jespois de estar a punto d·e acadalo noutras com
peticións. Sitúase así a veira doutros grandes do 
pedal: coma os irmáns Rodríguez ou Al varo Pi
n:o. Hai que salientar que estes campeóns son 
froito moitas veces do deporte de base, coma a 
bicicleta, á que son tan aficionadas as xentes de 
Padrón a Porriño e Pont~ares. 

O PLAN DE PREVENCIÓN DAS DROGADE
PENDENCIAS xa está a punto ... E fai falla, nun 
país coma o noso, que ocupa o segundo lugar de 
Europa no consumo de alcohol puro e por habi
tante (algo roáis de 14 litros); onde hai uns 13 
millóns de fumadores diarios de tabaco e 4 mi
llóns de consumidores de psicofarmacos... Por 
outra banda o 40 por cento dos mozos declaran 
haber probado algunha droga ... Amén dos cen 
mil adictos á heroína e outro tanto á cocaína. 

EN SANTA CRISTINA DE BARRO (Noia) ten 
IRIMIA uns amigos entusiastas entre a mocidade 
da parroquia que nos le e propaga." Que menos 
que agradecérllelo e animalos, sobre todo cando 
algunhas autoridades nos son adversas. 



ORACION 

limpa a nosa igrexa 
do apego ós cartos, 
do servicio ós poderosos, 
do negocio á túa conta. 

Limpa os nosos rezos 
de toda falsedade, 
que recemos por amor, 
con confianza e humildade. 

Limpa os nosos santuarios 
de cregos negociantes, 
e que a xente ali disfrnte 
co gozo de atoparte. 

Limpa a nosa fe 
de crencias sen sentido, 
e fainos bos seguidores 
do que nos dixo o teu Filio. 

Limpa os nosos Sacramentos 
de todo trato cos cartos, 
para que neles sintamos 
os teus dons coma un regalo. 

Limpa os nosos bispos 
do vicio autoritario, 
para que sin tan a fe 
dos que andamos ó seu lado. 

E que todos deste xeito 
sintamos fondamente 
que ti es gratuito 
e qu~ a todos nos queres. 

Domingo terceiro 
de Coresma 

XESUS EXPULSA ÓS MERCADERES DO TEMPLO 

Estaba próxima a Pascua dos Xudeus, e subiu Xesús a Xerusa
lén. Atopou no templo ós oue vendían bois, ovellas e pombas, e 
mais ós cambistas, sentados: e, facendo unha tralla con cordas de 
xunco, chimpou a todos fóra do templo, e tamén ás ovellas e mais 
ós bois; guindou os cartos e virou as mesas dos cambistas; e ós que 
vendían as pombas, díxolles: 

- Arredade de aquí estas cousas, non fagades da casa do meu 
Pai unha casa de negocio. 

Lembráronse os seus discípulos de que estaba escrito: "O celo 
da túa casa devórame." 

Pola súa parte, os xudeus pregunt wonlle: 
- ¿Que sinal nos amostras para faceres estas cousas? 
Respondeulles Xesús: 
- Derrumbarle este templo e erguereino en. tres días. 
Replicáronlle os xudeus: 
- Corenta e seis anos levou edificar este templo, ¿e halo erguer 

ti en tres días? 
Pero El decíao referíndose ó templo do seu corpo. Cando seer

gueu de entre os mortos, lembráronse os seus discípulos de que o 
dixera, e creron na Escritura e no dito de Xesús. 

(Xoán 2 , 13-2.51 

NON CONVIRTADES NUN MERCADO 
O TEMPLO DO SEÑOR 

entre relixión e cartos? 

XESUS NON FOI UN HOMIÑO 

Xesús no'l pretendeu facer unha nova relixión. 
Tratou de purificar a que había. Daquela ~ tamén 
hoxe- era moita a xente que vivía da relixión. An-
que non fora un negocio, sí era un mercado. · 

¿Cantas cousas teríarpos que cambiar hoxe os 
critiáns para non facer da relixión un m~rcado, ou, 
cando menos, para quitarlle ese vencello tan forte 

Non foi tan mansiño como ás v.eces nos quixeron 
facer ver. Encarouse cos políticos, cos que cobraban 
e administraban os impostos, cos letrados e abogados 
daquela , cos que se crían santos porque cumprían o 
que estaba mandado , cos xefes relixiosos ... No evan
xelio de hoxe ternos ocasión de comprobalo. A todos 
falou abertamente facéndolles ver que o que máis im
porta é que busquemos o amor real e efectivo. 
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¿Qué e a inflación? 

No ano 1983 o IPC (Indice de Precios ó Consumo) subiu en Espa
ña un 12,3 por cento. No ano 1984 este mesmo índice subiu un 9 por 
cento. E así, ano tras ano, os precios suben de forma xeralizada. &ta 
suba xeral dos precios é o que se chama inflación. 

Vin te pesos 
que non son vinte pesos 

Pois, ben a inflación é ta
mén outra cousa, ou mellor 
di to, ten outra cara, que é a 
perda de valor da moneda. 
Unhas coas outras, as causas 
que valían vinte pesos a prin
cipios do 1984, costaban ó 
remat do ano 109, ou vist o 
d utra maneira, o billete de 

n p setas quedou rebaixa
do a noventa e unha : perdeu 
unha parte do seu valor. 

A cousa é que as monedas 
~s pesetas, non valen por si 
mesmas, senón que valen o 
que valen a:: cousas que se 
poden mercar con elas . Se 
coas mesmas monedas se po
den mercar m áis causas, iso 
quere dicir que o seu valor 

'POJS €U k.llJtJM. GHE: '])OO 

t..rTStJ.bfDO Ql}E. f. ISO DA 
"t._Jf!ACCIO~ .'' 

su biu; pero se se poden mer
car menos cousas, iso quere 
dicir que o seu valor baixou. 

En teoría, o valor da mo
neda podería subir ou bai
xar, segundo os casos, pero 
a realidade é que a moneda 
sempre perde valor; os pre
cios, no seu conxunto, sem
pre soben, nunca baixan (an
que haxa determinados pre
cios que nalgunhas ocasións 
baixen, como por exemplo, 
as patacas cando a colleita é 
grande). 

¿A que ven este subir e 
baixar de precios? ¿Por que 
a inflación? Cando nos· falan 
destas cousas na tele parece 
que isto da inflación é algo 
así como a borrasca das Azo
res, que unhas veces ven e 
out.·as vai, e ninguén pode 

facer nada para evitalo. 

O que fan os negociantes 

Pero vexamos o que pasa. 
Cando os precios empezan a 
subir, a~~ persoas que teñen 
cousas e poden subí-los pre
cios, sóbenos, benefici 'mdo
se coa difetencia. Por exem
plo, se un comerciante ten 
azucre e o precio do azucre 
sobe, as reservas que tiña e 
comprara ó precio antiguo, 
véndeas agora co beneficio 
normal e co da suba . É dicir, 
a suba dos precios dalle be
neficio . 

. En cambio, aquelas per
soas que non poden subí-los 
precios deben seguir venden
do os seus productos coma 
se os precios en xeral non su-
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biran (iso é o que pasa case 
sempre cos productos do 
campo). Tamén o~~ traballa-

. dores, que cobran un salario 
fixo, non poden subilos ata 
que haxa un novo convenio, 
polo que tamén saen perden
do. O mesmo pasa . á ·xente 
que cobra pensións. 

Deste xeito, como uns si 
que poden subi-1os seus pre
cios e outros non, o que re-
sulta ó final é que ·as primei
ros saen beneficiados .coa in
flación, mentres que os se
gundos, que son os que me
nos poder teñen na socieda
de, os máis pobres, saen per
xudicados. Naturalmente, 
canto maior sexa o poder 
económico e social dun gru
po humano, tanto maior é o 

beneficio que obtén da infla-
ción. · -

Un reparto inxusto 

Por iso é polo que os que 
falan de economía din que a 
inflación é un reparto da ri
queza, soamente que no can
to .de ser un reparto xusto, é 
un reparto inxusto, porque 
dá máis ós que máis teñen e 
retírallelo ós que teñen pou
co ou nada. 

Cómpre decatarse de que 
todo isto pasa porque a nasa 
sociedade (e como a nasa 
outras moitas) é unha socie
dade onde as persoas non 
son todas iguais, senón que 
hai unhas persoas que teñen 
máis poder e outras teñen 

menos, e que este poder case 
sempre é económico, anque 
tamén hai xente que ten po
der político e doutras clases. 
Senda así, como é, unha so
ciedade onde as persoas son 
desiguais, aqueles que teñen 
máis forza, utilízana no seu 
proveito, en perxuicio dos 
máis débiles, dos máis po
bres, dos mas asoballados. 

É certo que sempre houbo 
pobres e ricos, sempre hou
bo poderosos e débiles, pero 
tamén é certo que este tipo 
de causas foron cambiando 
ó longo da historia da huma
nidade. E chegará o día en 
que, 1. fin, tódolos homes 
serán iguais e ninguén pode
rá aproveitarse da debilida- . 
de dos demais. 1 

.luan G. Caselles 

• cartas ó meu sobriño 
Querido sobriño: 
Non quera meterme eu moito nos teus gustos e opinar das túas amistades que non coñezo, pero xa que 

me pides consello hai algo que si che podo dicir. 
Mira, ti fálasme de amigos bos e doutra xente que non che cae ben. Comprendo isto; é perfectamente 

normal que haxa persoas que, tanto pola túa maneira de ser coma pola súa, non che vaian, coas que non conec
tes tanto, pero con respecto a ese "non me cae ben" hai certas cousiñas que cómpre ter claras. Hoxe dise moito 
esa frase, e en moitas ocasións -espero que non sexa este o teu caso- dise iso dalguén ó que non se coñecc ape
nas, si, e non é raro. ,Só por vela, por oila {alar un par de veces xa se conclúe en ocasións que determinada per
soa "non cae ben". E inevitable facerse un xuício dunha persoa, aínda que só a coñezamos de vista, pero hai 
que reparar na pouca validez que ten ese xuício, do parcial que é. 

Ben, tamén hai persoas que non caen ben cando se coñecen. Xa non é un xuício superficial senón que a 
partir dunha relación máis ou menos fonda se chega a esa conclusión. Olio tamén nisto, moitas veces que teño 
oido dicir a alguén doutra persoa "non me cae ben" só lle faltaba engadir ''porque non pensa coma min ". Xa 
noutra carta che dicía o respeto que coido que deben merece-las ideas dictintas; cómpre, coido eu, respeta/as, a 
menos que sexan aberracións coma o racismo, a esclavitude e outras polo estilo. Quéroche dic ir que non pode
mos rexeitar unha persoa, e moito menos por tonterías. 

Queda un último caso, o desa xente que cae mal porque verdadeiramente nos mancou, nos fixo dano e 
ternos razóns fundadas para sentírmonos ofendidos. Este é indudablemente o caso máis difícil. Eu aconsellaría
che, se te ves nisto, que intentases querer a esa xente, facerlle o ben (e non che digo nada novo), tratala coma se 
fosen amigos; é moi difícil, desde logo, pero xeralmente funciona. Hai que tratar de comprender a todo o mun
do. E iso é posible. Ás veces pensar no que lle debe. querer a súa nai a fulanito que nos fixo unha xogada, serve 
para comprende/o mellar. 

Non hai que esquecer que tamén nós temas necesidade, e gústanos, ser comprendidos: e pedir compren
sión e non comprenderé coma meterse na ducha cun paraguas, ¿non che parece? 

Agarimosamente, o teu tío SINGALA. 
P.D.: "Pois coa medida que midades seredes medidos" (Le 6, 38). 
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Ternos que partir da idea de qu e ,:¡ maiort'a de acci
dentes son evitables, e que unha meirande parte deles 
vanse producir na propia casa onde habita a familia, e 
cunha serie de medidas xerais que non van supoñer nin
gún esforzo, irnos facer que non se produzan, e deste 
xe ito, facer que todos poidamos levar unha vida máis sa
na e feliz. 

A continuación irnos presentar unha serie de medi
das para facer que non se produzan os accidentes máis 
frecuentes. 

PARA EVITAR INTOXICACIONS 
*Cuide que productos moi utilizados coma deter

xentes, lexlas, pinturas, quitamanchas, etc., que na súa 
maioría poden ser tóxicos, non permanezan ó alcance 
dos nenos e ademais non garde productos deste tipo en 
botellas ou caixas de debidas ou de comidas, xa que lo
go, por unha confusión fácil, poden chegar a ser inxeri
dos por calquera da familia, e así padecer unha intoxica
ción. 

* Lémbrese que os abonos e insecticidas poden ser 
tóxicos, polo que é moi importante que estes productos 
que se usan principalmente no campo, tampouco estean 
ó alcance dos nenes . 

* Teña ollo de non gardar xamáis na cociña .produc
tos que poden ser tóxicos. 

SE QUÉRES LE.R IRIMIA 

S A Ú DE 

P r e v e ·n c i o n 

de 

accidentes 

dos nenos 

* Cuide de que as mediciñas permanezan fóra do al
cance dos nenas, xa que as mediciñas que non se usan 
baixo prescripción do médico e por alguén que o preci
se, poden acadar graves problemas. Ademáis teña en 
conta que endexamáis se debe tomar mediciñas porque 
lle foran ben a un familiar ou veciño para unha doenza 
que consideramos semellante á nosa, xa que a resposta 
de cada organismo é diferente, e a inxestión de sustan
cias extrañas ó mesmo (mediciñas), debe estar controla
da polo personal sanitario que atenda á nosa comunida
de. 

PARA EVITAR FER IDAS E CORTES 
Non deixe ó alcance dos pequenos coitelos, tixei

ras, follas de barbear, serras, etc., ou cal quera outro ob
xecto que poida ferir. 

Vixie os nenas cando manexen obxectos de cristal 
coma pratos, vasos ou botellas. 

Evite a existencia de portas e mamparas de vidrio 
nas casas onde vivan nenos, e se ten que habelas, que te 
ñan cristais de seguridade. 

Cando a un pequeno se lle rache un xoguete e os 
pedazos poi dan corta lo, faga desaparecer os restos para 
evitar que se poida ferir. Faga que o seu neno xogue 
sempre con instrumentos que teñan o borde romo, para 
evitar no posible o risco deferidas • 

PauJiño 

i SUSCRIBETE! 
Quero suscribirme ~ Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde O 
Precio da suscripción 

ó ano 1.300 pts. 

Pagarei por: O Transferencia áCaixa de Aforroe de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca trañsferencia) 

Nome ............................................................................... . 
Rúa ou Parr<><¡llia~ .......................................................... .. 
Vila ou Axuntaillento ..................................... Provincia ......... .......... . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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"¡Eu non sei que ides buscar tan lonxe! ¡E a 
estas horas, que no meu tempo xa eran horas de 
vir para a casa!", berroume, coma sempre, a mi
ña nai cando lle pedín cartas o outro sábado ·po
la noitiña antes de ir colle-lo autobús para ir ó 
baile ... 

Polo menos a nai de Begoña é máis orixinal, 
que o único que lle preocupa é que~ se cadra, por 
sair tan tarde, os nosos mozos acaben por cair 
na tentación de nos poñe-los comos polas tar
des... ¡Os nosos mozos! ¿Que mozos? E mai 
aínda non sei como seguen aparecendo mozos 
na discoteca o sábado pola noite cobrándolles o 
que lles cobran. ¡Claro!, con isto de que nós te
rnos tódolos sábados a entrada gratis ... Pero 
¿que outra cousa van facer mais có que facemos 
nós, e 6 que fai todo o mundo? Porque sempre 
é mellor pagar por vir aquí ca quedarse, é un su
poñet, no bar de Pepa e non poder dicir palabra 
nin fumar un cigarro, pois logo sempre chegan 
os contos a oídos de quen menos nos convén .. 
E ¿quedarse na casa? ¡Nin tolos! Xa está un ben 
farto de tanta casa e tanta leria e tanto labor to
da a semana. 

Ó meu irmán déixano sair tédolos sábados e 
domingos, e mais xa ten saído algún día pola se
mana, pero eu con isto de ser rapaza e ser máis · 
nova, teño o asunto moi negro. Mais o outro día 
houbo miragre e deixáronme sair. Parecíame 
que levaba un século sen subir a aquel autobús, 
vestida con ro upa nova e falando con Begoña ... 
mesmo o camiño me resultou máis curto. 

Xa na pista de baile, Begoña saco u do seu pe
quen o bolso un par de cigarros rubios, con moi
to disimulo, que senón a xente logo empeza a 
pedir e de contado quedamos sen paquete de ta
baco. 

Co cigarro na man botei unha ollada polo 
arredor e, coma sempre, atopei por alí media 
parroquia, e mais ás amigas de Begoña que estu
dian con ela en mestría, e tamén ós da pandilla 
de Lito os de San Xulián. Estiveron bailando 
con nós' un pedazo e logo invitáronnos ·a beber 
algo. Co . con to de que invitaban eles, non me 
quedei cur:ta e tamén pedín de beber xa non me 
lembro o que; pero do que si me acordo foi de 
que se me pasaron as ganas de beber cando vin 
que coa consumición de nolos seis fundíanse 
perto de mil pesetas. " ¡Tamén moi ben deben 
vivir á nosa conta os donos deste sitio!", pen
sei eu co baso na man e sen ganas de beber; pe
ro como xa estaba pago non ía tirar con el. Esas 
cousas só me pasan a min por me poñer a pensar 
nn mellor da noite. 

Logo, outra vez bailando na pista. Begoña 

achegouse a min e .díxom~': "Mira, es 4ue Mano
lo me dijo si salía a dar una vuelta con él, y no 
quería perder esa oportunidad... ¿te importa?" 
"Vete, mujer, vete" -díxenlle eu- pero a las 
doce en punto aquí, que el autobús no espera." 
Si, así a todo, ¡que ben falámo-lo castelán can
do saímos da. casa! E alí quedei bailando con Li
to e os demais. Había tempo que non os vía e 
pregunteilles que tal lles ía, pero coa música tan 
alta non da gusto falar, e seguimos bailando, fu
mando, bailando ... Todo música en inglés. Ben 
mirado o único que importa é a melodía, pero 
eu penso que se ademais entendes o quee che 
din a música préstache máis. . 

De cando en vez lembrábame de Begoña, e ví
ñame á memoria un rapaz co que saíra unha 
temporada. E deume por pensar que todo era 
unha lotería: o dar con alguén, o que xurdise un 
momento para falar, e chegar a entenderse, o 
que unha relación durase máis dun ano ... 

Axiña deron as doce, e á unha menos vinte xa 
estaba cada unha na súa casa. Eu aínda seguía 
pensando: "¿Todo na vida son casualidades, ou 
hai algo que estea na nosa man? E isto de sair ó 
baile, ¿non será pagar demasi~dos cartos só por 
andar un pouco ó noso aire? E como se o mes-
mo estar coa xente fose un luxo. E o estar coa 
xent~ de que serve, se non podes falar con ela?'' 

Pero xa estaba demasiado cansa para segui r 
matinando e de contado quedei dormida. • 

Alicia López 
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J;.. Autonomia de Galicia 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hac~a .° progreso nunha 
Gahc1a viva. o 
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EDUCACION 

AIN-.DA .- ESTAMOS A TEMPO 

A estas alturas do' curso llaberá quen pense 
que aínda queda moito._.:l:empo para rema talo, e 
haberá quen diga: ''xa -hón hai que facer; é inú
til esforzarse". Non nos gustaría ser dos opti
mistas ou, mellor, dos inconscientes que pensan 
que andando máis axiñ apoden recupera-lo tem
po perdido, pero tampoilco dos pesimistas que 
sofreh-ó fracaso antes de chegar a el. 

Co ánimo qve nos deixou o Antroido pode
mos recomenza-los nosos traballos tentando que 
o tempo que temós por <liante non sex ~empo 
perdido senón tempo de· continuar botando se
mentes para que dean .bos froitos. 

Non estaría mal volverse poñer en contacto 
cos mestres da escala ou do centro onde estu
dia o voso fillo. Ver onde cómpre meter algo 
máis de esforzo e tamén que esforzos hai que 
valorar para que sigan medrando as cualidades 
por riba dos defectos. 

·Se a nós nos valoran un traballo que esta-
-mos facendo, somos capaces de continualo e de 
milloralo. · Se ternos que facer un camiño moi 
longo e n·os axudan e animan a andar por el, 
somos capaces de éhegar. 

Se ternos algunha pena e atopamos quen 
nos · comprenda e escoite, parécenos que a pena 
non é tan grand e. Tamén os rapaces necesitan 

do noso estímulo para seguir adiante. Se valora- · 
mo~ o que fan, se os animamos e comprende
mos, seguramente se esforzarán máis e intenta
rán mellora-los seus traballos. 

É verdade.: que todos ternos moitas ocupa
cións e non nos queda tempo para nada. Hai 
que atende-la casa, os animais, o comercio ou 
ir traballar fóra. 

Parece que o tempo non nos rinde. E por 
enriba os problemas da escola. ¡Que miren por 
eles os. mestres que para iso lles pagan! (Así din 
moitos pais que non queren ser responsables da 
educación dos seus fillos). 

¡Que miren por eles os pais que para iso os 
tiveron. (Así din algúns mestres que parece que 
non saben o oficio que escolleron). 

Pois resulta que a responsabilidade é de to
dos. E resulta que só ternos tempo para aquelo 
que nos dá un rendimento en cartas e non nos 
dec·atamos de que o noso futuro depende <lestes 
rapaces que ternos entre mans. Despois non va
iamos dicir que os mozos son así ou asá. O tem
po que dedicamos ós fillos non é nurtca tempo 
perdido. E os filias medran en responsabilidade 
na medida en que nós nos responsabilizamos e 
ocupamos deles. • 

Marta Sopeña 
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PAROLANDO 

O boticario, o parvo e as moscas 

Un home que tiñan por medio aparavado entrou unha vez ha botica e díxolle ó boticario: 
- ¡Ai, señor! !Moitas moscas ten .aquí! 
- Pois mira -díxolle o boticario-por cada mosca que mates douche un peso. 
O home puxo de testigos á xente que había na botica e púxose a matar moscas xuntando vinte ou vintecinco. 
O boticario ía mirando unha por unha e íalle picindo segundo as separaba: 
- Esta é mosco. 
Separaba outra e dicía igual: 
- Esta é mosco. 
E así todas. Ningunha era mosca, todos eran "moscos". Claro non lle deron ningún peso e (ixéronlle a risa. 
Pero aquel paisaniño tiña colmeas e tódolos anos mandáballe a proba do mel ó boticario. Así que lle chegou a 

hora de mandarlle o mel, foi ás cortes e colleu un pouco de b~sta das vacas e mesturouno co mel que lle debía man
dar ó boticario. 

Pasou tempo e un día que foi o home pola botica, preguntoulle ó boticario se lle gustara o mel. 
O boticario contestoulle: 
- ¡Home, esta vez non estaba nada bon! Mesmo parecía que ~abía a merda, con perdón. 
- E mais a tiña -díxolle o medio parvo-. Pero mire, señor. ¡O que lle sabe separa-las moscas dos moscos que s-

pare a merda do mel ! 

A ·xustlcla t·e1evlslva 
Colaboración chegada para 

o concurso convocado, e que 
(anq ue fora declarado deserto 
pola pouca participación) repro
ducimos polo interés que pro
meten as ideas e a firma 4este 
autor mozo. 

Neste dibuxo móstrasent h unha víctima de
baixo do verdugo esper'ando ser "axustic.iada". 
O verdugo en vez de te-la típica brasa, ten chan
tada no pao unha televisión. 

Para min este dibuxo significa que ~ televi
sión é algo asasino, se se abusa dela, algo así co
ma unha droga dura, pero legalizada. A televi
sión, se se ve con demasiada frecuencia, comen
za por enchérno-la cabeza de fantasías, burra
das; a maioría delas póñennos a soñar (se-lo pro
tagonista das películas, poder saír ne las, etc.) e 
así, pouco a pouco vamos entrando nesa depen
dencia, pouco a pouco irnos deixando de pensar 
nós mesmos, para pasar a ser parte dela, e non 
sabemos vivir sen a televisión. 

A xente comenza a tragar programa tras 
programa xa se perde ese xuicio persqal polo 
que se pode determinar se un programa é bo ou 
malo logo chega a ser todo igual para nós, xa 
non se ve a televisión por entretenemento ou 
por un programa de interés, vese todo o que se 
bota, tanto se é bo ou malo, tanto se para nós é 
beneficioso como se é perxudicial. Chegamos a 
un punto no que un minuto libre é para a televi
sión· só nos falta q~1e se nos poña a cabeza cua
drada. 

Así chégase ó punto no que a televisión é o 
noso verdugo; díse que fai perder terreo ós pe
riódicos, pero . eu creo que non só é iso, senón 
que empeza a perderse tamén o interés por algo 
tan importante como a literatura, e a cultura en 
.\~ral. Utilízase e mércase o que ela nos di, tan
to na ropua coma en música ou en calquera ou
tra causa. Por iso a televisión é o noso verdugo, 
é coma unha sentencia, e ela é o verdugo encar
gado de nos matar, de meternos nunha dl'pen
dencia e nunha sociedade de consumo.• 

Andrés Anxel Go111.aln 
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A DESFEITA DE GALICIA 

Penso que xa noutra ocasión, nestas mesmas 
páxinas de IRIMIA, teño contado como o paso 
do temp'o vai levando por <liante costumes, ma
neiras e modos de vida, troc 'adoas por outras 
novas moi diferentes nas que, moitas veces, nin 
tan siquera se podía pensar hai uns anos atr ái. 

Mais, así é a vida, e non vexo por que non 
habemos aceptala dese xeito en todo canto de 
bo representan o progreso e a modernidade. 

Así a todo, algunha xente, engaiolada nas 
novas modas rechamantes e algareiras, deu en 
pensar que fóra do moderno ou da actualidade 
non hai nada que pague a pena gardar nin que 
mereza atención. 

E así estamos a ver como, un día si' e outro 
tamén, nas páxinas dos diarios se nos da conta 
de estragos causados en edificios ·antigos, ·restos 
pre-históricos e monumentos de todas clases 
que noutros países, m 'is cultos e civilizados 
coidan con agarimo coma memoria de tempos 
pasados, sinal de respeto ós antergos xa idos, 
ou, simplemente, polo seu valor artístico. 

Sen ir máis lonxe, non hai moitos días viña 
a noticia de que no porto de Bares, na costa de 
Lugo, estaban a facer unhas obras, autorizadas e 

·· Muiños de vento. CATOIRA 

pagadas por un organismo oficial, que dañaban 
l.in peirao de moito mérito construído nos tem
pos m 'a antigos da nosa historia e que x aeva 
dentos e centos de anos aguantando as arremeti
das da forza do mar. 

Dese xeito, desfeita tras desfeita -un día o 
tal peirao; outro, unha ponte ou unha calzada 
romana; outro, un castro ou un castelo; outro 
unha casa, un barrio enteiro ou toda unha vila
esta Galicia nosa, feita paseniño no decorrer dos 
séculos arruínasenos de contado esball 'adose 
pedra a pedra e desaparecendo con cada unha os 
derradeiros anacos do melloriño que nos queda. 

Mais isto non parece hteresarlle a moita 
xente, e menos ca ninguén a certos personaxes 
importantes e sabidos que, polos estudios que 
lles pagaron ou polos cargos que lles deron, de
berían saber que a mellor -por no dici-la única
maneira de que o noso país sexa capaz de pr
gresar e modernizarse a xeito é coñecendo, res
petando e agarimando todo aquelo que de bo 
herdamos do noso pasado e que forma o cerne 
da nosa personalidade coma pobo. de maneira 
de ser e de sentírmonos galegos. 1 

Mariano Guizán 
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Xosé Chao Rego 

De onte a hoxe 
Aquí falamos moi a miúdo de 

que- o galego procede do latín e, 
se non o facemos máis, é porque 
nos decatamos de que non é 
obriga que os irimegos saiban o 
idioma do Lacio ou de Cicerón, 

Pero, por se alguén o quixera 
aprender,· ou recordalo se é que 
o sabe, considero que non se 
pede o tempo aconsellando un 
libro de texto para 2° de BUP 
(bacherelato) que publica a Xun
ta e do que son autores o colec
tivo Trasancos. 

A característica deste libro é 
que está pensado (e moi ben ca
vilado) para que os ·estudiantes 
aprendan, de paso, o galego. Por 
iso ten moitas referencias ó noso 
idioma e moi interesantes. Ade
mais, parece o único método vá
lido para os estudantes que só 
van cursar latín un ano. 

tes, que é ademais irimego: que 
inicie no noso semanario -co 
permiso do director- unha sec
ción "De onte a hoxe", na que 
nos vaia dando pequenas doses 
de palabras e topónimos (nomes 
de lugares) que pasaron do latín 
ó galego. Xa verá o lector como 
lle ha coller gusto ó asunto, se 
nos fan caso. Desde aquí ademais de felici

tar ós autores Ferro Rubial, Sou -
to Blanco e á autora Sande Mei
xide) botámoslle un desafío ó 
cuarto autor, Antón Miramon-

CONSULTAS: 

Húa do Vitar, 37-39, 2º. Santiago 

··~ 

PABLO VI 

ALEGRANOS SABER QUE EN CERTAS 

NACIONS, O SERVICIO MILITAR PODE · 

TROCARSE EN PARTE POR UN SERVICIO 

SOCIAL OU SIMPLEMENTE POR UN SERVI

CIO. ABENZOAMOS ESTAS INICIATIVAS E 

A BOA VONTADE DOS QUE AS SECUN

DAN ... 

COMPRIA AÍNDA IR MAIS LONXE. NO 

CONGRESO MUNDIAL EUCARfSTICO DE 

BOMBAI PED(AMOS ÓS GOBERNANTES A 

CONSTITUCION DUN GRAN FONDO MUN

DIAL, ALIMENTADO CUNHA PARTE DOS 

GASTOS MILITARES, QUE PERMITISE AXU

DAR OS .MAIS DESHERDADOS. ISTO QUE 

VALE PARA A LOITA INMEDIATA CONTRA 

DA MISERIA, VALE TAMEN PARA PROMO

VER O DESENROLO DOS POBOS. 

(Populorum Progressio) 

Ó señor bispo de Huesca, . 
monseñor Xavier Osés, 
nin mesmo os americanos 
son quen a pararlle os pes. 

Pois acaba de chamarlle 
a Donald Reagan blasfemo 
que· é tanto como dicir 
que anda moi cerca.do demo. 
Gastar máis en armamento 
di Osés que é tolemia; 
facelo en nome de Deus, 
iso xa vos é blasfemia. 

Hai tempo que o presidente 
ten unha postura anfibia 
- ¡ese home é medio pebce- ! 
apoiándose na Biblia. 

Esa blasfemia de Reagan 
e dos seguidores seus 
consiste en pronunciaren 
en van o nome de Deus. 

Porque o Deus de Xesucristo 
non é o Señor da guerra; 
a súa mensaxe dinos: 
páz_ós homes, paz na terra. 
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