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i mos facendo memoda: 

r ecobrando o aer pleeo 
• que eaquectmos. 

1 moa sementando pat?la: 

man con man lnxertandoa 
entre 01 veclñe». 

i m09 facendo outra histoda. 

a favor doa rebaixadOI e 
opri.mjdoa. 

N. º 205, 1 O de Novembro 1985 

1986 ''Ano 

Internacional da Paz" 

A ONU ven de proclamar 

estes días pasados o próximo 

ano 1-986 como "Ano interna

cional da paz". 

Ben. Que por boas inten
. cións non quede. · 

Para o ano que ven está 

prohibido tace-la guerra. Oas 
das Nacions Unidas levantan a 

bandeira branca para que te

ñamos un ano de paz: 

Por suposto que non nos 

parece mal de todo a idea. 

Benvido sexa todo o que nos 
encamiñe cara a reaconcilia

ción dos pobos e o pretón de 

mans das persoas. Pero as 
Nacións Unidas declarara tan

tos anos para tantas causas, 
quedando case todo en papel 

mallado, que moito nos teme

mos -imais ainda neste caso/
que vai ser fa/ar moito da paz, 

m_entras os peleóns de sem
pre seguirán armándose para a 
guerra. 

. Proclaman o "Ano interna

cional da Paz", mentras rusos 
e americanos seguen afiando 

os seus coite/os e amontoan-

(segue na vol ta) 
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do bombas e mais bombas. Proclaman o "Ano, etc. " 
cando Francia apresa os pacifistas e ecoloxistas de 
''Greenpeace'' e mesmo destrue o seu barco de paz, 
asesinando a un inocente, so por oporse a destruc
ción. Proclaman o "Ano, etc." deixando que Sudá
frica siga masacrando os negros. Proclaman ... 

Para qué seguir. Nós non queremos esperar ó ano 
que ven para defender e propagar unha vez mais a 
paz, sabemos moi ben que a reconciliación non de
pende dunha declaración por moi solemne que sexa, 
é un ha tare fa diaria. Dia a dia hai que trabal/ar pala paz 
en tódolos aspectos da vida. A violencia, a loita entre 
irmáns, entre veciños, ou entre as nacións, demos
tran que hai moitas causas de guerra. Anque todos 
miramos as guerras como a meirande desgracia que 
nos pode vir. 

"Benaventurados os que traballan pala paz ", os 
que percuran camiños de entendemento entre a 
xente, os que non acougan para que outros poidan 
acougar, ... porque deles é o Reino de Oeus. Bena
venturados aqueles que sen esperar o "Ano interna
cional da Paz'', con creadores de paz. 

w 
o 
o 
o 
<( 

~ 
o f-___ ....... .__ __ 

XENEBRA volta a converterse nestes días no eixo da 
política mundial. Non é a primeira vez que USA e a 
URSS se sentan para talar dos seus proxectos militares. 
Cumprense agora os catro anos das primeiras conver
sas dos dous grandes, con tiras e afloxas. Europa, es
cenario destes encontros pode ser o punto de choque 
das suas rivalidades ... 

CATRO ANOS DESPOIS semellan repetirse as mes
mas circu nstancias: Conversas de Xenebra, eleccións 
en Galicia .... e a seca. A alarma vermella que sonara 
naque! intre volta a facelo agora; o encaro de Portoma
rín tamen estaba seco , e os gandeiros coma hoxe, re
mataran as suas reservas , e todos seguen talando de 
que o clima pode estar trocando. Xa veremos se Galicia 
cambea para mellar. 

ARXENTINA celebróu as eleccións lexislativas no seo 
dun estado de excepción. Alfonsín viña sofrindo fortes 
atrancos do poder xudiacial na sua teima por organizar 
o escenario político ... Toda unha mafia da extrema 
dereita ven acorralando a democracia arxentina. 

O ALCALDE DE MADRID, profesor Tierno Galvan, 
ven de facer un xuicio político, que coma case todo-los 
que el tira, é unha verdadeira mostra de fondura. Acu
sóu ó Estado de ser o enemigo dos anceios de paz de 
moitos individuos pois só mira por medrar en armas ... 
" O Estado, dixo o profesor, é o noso enemigo. Un 
estado sen limitacións é o peor peligro do home. Por 
iso, ternos que loitar pala limitación dos poderes do 
Estado". 

OS BALONCESTISTAS GALEGOS máis altos poden 
ser Alfonso Martínez (217 cm.) , que estivo preparán
dose en Houston-USA, enviado polo Clesa-Ferrol, e o 
coruñés Fernando Romay que xoga co Real Madrid 
(213 cm.) ; mentres tanto os nasos mellares equipos 
teñen que ir a fara a contratar xogadores. 

O LIBRO DO OUTONO ben podía ser o dos "anos 
escuras ": " Os anos escuras" (1 A resistencia cultural 
da Xeneración da Noite 1954-1960) que escribéu o 
poeta Franco Grande e pubricóu Edicións Xerais. Un 
libro fermoso para coñecer esta etapa das nasas letras 
que leva o apelido dun xornal daquela: " La Noche" de 
Santiago, e no que escribiron moitos dos escritores 
que pasan palas paxinas deste libro . 

OS BISPOS ESPAÑOIS voltan a xuntarse esta se
mana cos mesmos papeis entre mans, coma aconte
cera no novembro do oitenta e catro . Tratase do docu
mento: " Constructores da paz" , no que por primeira 
vez os nasos bispos, despois dun longo estudo , talan 
da carreira de armas, da violencia , etc ... Agardamas 
agora, despois de moito tempo , unha voz forte e deci
siva sobar destes temas. 

ANGOLA cumpre nestes días os seus primeiros dez 
anos de independencia (o día 11 ). Antes colonia portu
guesa, é un país moi rico en diamantes , ouro, petroleo, 
café, algodon ... ; Alguns chamahno o " Brasil de A frica" . 
Os seus movimentos de liberación son alimentados 
poi as grandes potencias,·ó que convertéu a Angola nun 
país case sempre,en liortas. 

UN CONCURSO DE. DEBUXO E PÓESIA en home
naxe a Rosalía ven de ser aberto pala Fundación La
baca e o Banco Pastor para estudantes da EXB. Os 
debuxos teñen que ser unha ilustración dun poema de 
Rosalía, e as poesías serán de tema libre ... Concedén
dose tres premios para cada unha das especialidades: 
25.0oo·. 15.000 e 10.000 pts. Os trabal los entregaránse 
en calquer oficina do Banco Pastor e antes do día oito 
de Nada!. 

OS MINUSVALIDOS xa estan fartos de tanta cam
paña publicitaria sobar da sua integración na socie
dade, que case sempre é papel mallado. Esixen da 
Xunta a creación dunha Consellería que estude tamen 
os seus problemas, e unha meirande descentralización 
no mundo rural de todolos servicios sociais. Mesmo 
neste intre, o Goberno de Madrid ven de anunciar a 
creación dun centro Rexional de Minusválidos no 
Ferro l. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

O TESOURO DOS POBRES 

Non é ou.ro todo aqueta 
que ós nasos o/los retoce,· 
debaixo de brillos de ouro 
agáchase moito podre. 
Debaixo de grandes traxes 
existen pequenos homes: 
que non te engañe a presencia, 
nin as talas te engaiolen. 

Aprende a ollar a fondo: 
que nos frascos miudiños 
están as boas esencias, 
e en vidas que nada campan 
atópase moita ciencia; 
e, se non, mira pra nós, 
mira prá xente labrega: 
¡cantas riquezas preciosas 
na sua humilde presencia! 
O trabal/o, a aco//ida, 
gratuidade a man cheas, 
o naso humor retranqueiro 
a forza da resistencia ... 

Que non che rouben os ricos 
-afeitas a tanto roubo-
a conciencia de levares 
un importante tesauro. 

O rico darache sempre 
daque/o do que lle sobra: 
causas sen corazón,· 
o pobre, pasto que é pobre, 
en cada causa que dona 
algo de vida pón. 

. Boa nova. Domingo 32 do Tempo Ordinario 

DEU CANTO TIÑA 

Pouco tiña e pouco deu. Pero o importante non está 
·nin no moito nin no pouco. Hai quen dá moito e non dá 

..-.. nada, porque o que dá non era del, porque ó dar esixe 
~·· mais aínda ... Hai quen da pouco e dá moito porque non 
, pide recompensa, porque non che está repetindo sem-
; pre o favor que che fixo, porque dáse cando dá .. 

Non estamos a facer un xogo de palabras. Ben sabe
. mos q~e hai moitas maneiras de dar e de darsP 

PONER EN XOGO A VID~ 

Esta muller foi alabada non por dar moito ou pouco . . 
- Ahí non está a importancia. Foi alabada porque se deu, ' 

é decir, entregouse enteiramente a aquelo no que 
2· . creía. Ahí está o miolo da cuestión. Nos pensamos que 
) cada ún ten que aportar á vida según as suas posibili-
. dades, pero todos temas qui entregarnos. fiándonos, 
, a ~quelo que xulgamos que é bon. 

· ·.·:: A Xesús.gustoulle o proceder de aquela muller por
·. ·que¡tamén ·El estaba dando canto tiña. Non tiña nada; 

":· peró estabá, ent.r~gándose . ilusionado para que neste 
: . mundo flórecerari a' verdade, a xusticia, o amor ... Es-
~aba poñendo en xogo a sua vida. ¿Qué tarefas espe
ran a nasa donación? . . 

L .: ningo 32 

do tempo ordinario 

DENUNCIA DOS LETRADOS 

Xesús seguí ensinando: 
- ¡Coidado cos letrados! Gastan moito de se 

pasearen con vestidos fachendosos, e que lles 
fagan reverencias palas rúas; buscan os primei
ros pastos nas sinagogas e mais nos banquetes. 
E acábanlles cos be.ns ás viudas, facéndose os 
piedosos. Pero serán xuzgados como lles 
cómpre. 

XENEROSIDADE DA VIUDA POBRE 

Sentado enfrente da sala de tesauro ollaba 
Xe~ús P8:ra a xente que botaba cartas no' peto. E 
mo1tos neos botaban con abundancia. E nesto 
viu a un ha viuda pobriña botar tan só uns cénti
mos, unha miseria como quen di. Entón chamou 
ós seus discípulos e díxolles: 

- Asegúrovos que esa pobre viuda botou máis 
que os ricos todos. Pois eles botaron do que lles 
sobra, pero ela na súa pobreza, botou todo canto 
tiña para vivir. 

(Marcos 12, 38-44) 

¡Cantas rique2as preciosas na sua humilde presencia! 
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*cartas o meu sobriño 

Querido sobriño: 
¿Onde vai?. Boa pregunta. 

As veces dáno-la impresión de que Oeus desaparece, 
que de repente e sen sabe-las razóns deixa de estar cabo 
de nós. ¿Onde vai?. 

Non creas que es ti o único ó que se lle escapa Oeus, nin 
moito menos. /so, con máis ou menos frecuencia, pásalle á 
maioría ... afortunadamente. 

Afortunadamente, si. Ben sei que esas desaparicións 
adoitan ser un fastidio: andamos unha temporada como 
despistados, a penas é posible rezar, toda a confianza ou a 
seguridade que tiñamos rie l vaise tamén. Parece coma se 
Deus estivera cabreado con nós e non houbera maneira de 
atopalo. ¿Onde se mete?, ¿onde vai?. 

Mira sobriño, eu non sabería dicirche onde se mete por
que caído que somos nós os que o tapamos, Oeus non se 
vai, segue onde sempre, o que acorre é que o temas 
tapado, como esquecido. 

As "desaparicións" de Deus coinciden con épocas de 
moita seguridade, de moita confianza no naso eu. E cando 
o eu é moi grande Deus faise tan pequeno que case non se 
v , isa penso eu, polo menos. Xesús veu para os humildes, 
precisamente os que teñen un "eu" que non /les impide ver 
~ Deus. 

Disfrute 
cun 

espectáculo 
de calidade 

O seu xenero favo ri to : Opera - Teatro 
concerto, danza, humor ... 
nun marco incom parable 

Ben seguro que te estarás preguntando logo porque digo 
que as desaparicións de Deus son afortunadas. Paréceme 
que é cando estamos moi seguros, cando eremos que xa 
temas todo andado e feíto, cando nos parece que chega
mos xa, cando Deus desaparece. Entón decatámonos que 
non estamos tan seguros, que aínda falta por andar e po'r 
facer e que de termos chegado nada. Aínda que en teoría 
saibamos que a Deus hai que busca/o sempre, que o ca
miño non remata e cómpre andar, que non podemos estar 
seguros, ás veces esquecémolo na práctica e .paramos. 
Estancámonos. Esas desaparicións acordannos, tan que 
voltemos á busca, a camiñar, por isa digo 
' 'afortunadamente ''. 

Xa sabes, cando Deus che desapareca o que tes que 
facer é busca/o, está preto de ti e non o atopas, ti vera-lo que 
impide que apareza. ¿E mentres non aparece? Pois non 
sei, pero supoño que o único que se pode facer é seguir 
buscando, remar e ter confianza, ¿non che parece?. 

Agarimosamente, O TEU TIO SINGALA 

P.S.: «Foron onda el, despertalo, dicíndo//e : " Mestre, 
que afogamos" El despertou e increpou ó vento e mais ás 
ondas. Acougaron e veu un ha gran calma. Díxo//es despois: 
"¿Onde está a vasa fe?' !». 

(Le. 8, 24-25) 
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Noticieiro politice - Especial eleccións 

• 18 millóns perdidos por adiantarse ó escope
tazo de saída. Anque quizabes non vaian tan perdi
dos se pensamos que a bulla que o asunto preparou 
fixo máis propaganda que as mesmas vallas publici
tarias. Estamos a talar do famoso "Adiante" que a 
C.P. andivo pegando por Galicia adiante. Que por 
"adiantes" non quede. Nin por millóns tampouco. 

· Perderon 18 pero aínda lles quedan ó redor dos 585. 
¡Chégalles ben!. 

• Haberá cousa dun ano, Fernández Albor, con
fesábase nacionalista e. galeguista. Confesión pú
blica diante da xefatura de Alianza Popular. Hai 
causa de días (o 21 de outubro pasado, en Madrid) 
afirmaba: "No quiero una Galicia socialista ni nacio
nalista". O primeiro sempre o dixo. No segundo 
viro u a chaqueta. ¿Que pasou?. Non é malo que 
confese que non quere unha Galicia nacionalista. 
Está no seu dereito e razón. Pero é desleal e enga
ñoso revestirse do que un non é para facer mellar 
colleita. Non é unha atrocidade dicir que non ten 
senso unha Galicia nacionalista. Cando menos dé
bese respeta-la opinión. Sí que é grave xogar coa 
confusión e os disfraces. 

• Carlos Casares, Ramón Piñeiro e mais Benxa
mín Casal, tres recoñecidos galeguistas que foron 
elexidos parlamentarios indo nas listas do PSOE, 
non queren volver repeti-la experiencia. Parece que 
o seu galeguismo non tén acollida nese partido que 
non mira con bós ollas o medre do nacionalismo en 
Galicia. 

• Unha e outra vez o solicitaron. Querían estar 
presentes no programa de TVE "La clave", porque 
alí se iba a talar de Galicia. Negouselles a posibili
dade. Chamaron a todos menos a eles. Chamaron 
incluso ó CDS (o partido de Suárez) que nin siquera 

.. __ ten re_pr_esentante no_parlamento .galego. Os .. nacio
nalistas do ·PSG-EG e mais do BNG foro_n marxina
dos a pesares de que eles sí teñen parlamentarios. 
Na noite do programa militantes do BNG presentá
ronse alíe creouse una forte tensión. O día seguinte 
a prensa talaba da actitude violenta do BNG. Nós 
preguntámonos, ¿se a un non lle deixan talar cando 
tén todo o dereito a facelo, quen é o violento?. ¿O 
que abriga a calar ou o que tala anque non lle· 
deixen?. 

Se o nacionalismo non é un pensamento razona
ble, que se lle venza pola razón e o debate pero non 
polo silencio imposto. 

', • 1 \ ' · ( ~ 

A Coalición Popular costoulle 18 millóns pasarse de listos 

• En Galicia non é semana santa pero o parece .. 
Mirade á procesi6n: Alzaga, Guerra, Carrillo, Fraga, · 
Calvo Sotelo, Suárez, Gerardo Iglesias, Ruiz Gallar
dón, Roca, Segurado, Felipe González, ... ¿que terá 
este santo que tantos lle rezan?. Este país semella 
unha pantasía. Os que "saben"_ veñen de fora, pero 
os que "padecen" están dentro. Algúns din por aí: 
"médico cúrate a ti. mesmo". Pode que teñan razón. 

• 4 longos anos tivo a Xunta de Galicia para 
preparar este país. Ben sabía que nos esperaba: 
unha dura entrada na CEE. (Mercado Común). ¿Que 
medidas tomou na industria, no campo, na educa
ción? ¿Que información deu ós cidadáns? ¿Fixo 
algún estarzo por estar presente nas negocia"7 
CÍóns?, andarse agora queixando polo mundo 
adiante (poñamos por caso no "Club siglo XXI de 
Madrid) ademais de raiba e vergoña, da pena. 
"Tarde piaches". 
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SAÚDE 

O Sida ¿un problema mundial de saúde? 

Ante a enxurrada de informa- ---------:-~~"%':'. 
ción que permanentemente apa
rece nos medios de comunica
ción en relación coa enferme
dade chamada Síndrome de In
munodeficiencia Adquirida 
(SIDA), é bo que reflexionemos 
sobre da trascendencia deste 
problema para o noso país e para 
o mundo enteiro. 

Mala, pero non tanto 

E certo que esta enfermedade 
ten unha mortalidade moi impor
tante, xa que morreron nos últi
mos 5 anos perto do 50% dos 
diagnosticados en Europa. Pero 
non se pode pensar que é unha 
enfermedade que vaia afectar a 
moita xente, xa que o risco de se 
transmiitir, polo que ata agora sa
bemos, á sobre de todo por con
tacto sexua l, transfusións de san
gue repetidas, así como xeringas 
non desinfectadas; por iso, esta 
enfermedade dase predominan
temente en homosexuais e hemo
fíl icos (máis do 70% moi seme
llante á hepatite tipo B). Que non 
é doado a súa transmisjón por ou
t ras vías demóstrao o feíto de que 
en toda Europa os casos rexistra
dos nestes 5 anos non supera os 
1.000 enfermos. (Ver IRIMIA n.º 
203). 

¡A destes si que é unha enfermidade grave e de cura doada! 

Así, anque é un problema im
portante, non cabe esperar que 
se extenda masivamente entre a 
poboación. E mesmo poderase 
controlar entre os grupos que 
máis peligran cunhas medidas 
preventivas mínimas. Pódese es
perar tamén que se atope unha 
vacuna efectiva como xa sucedeu 
oo virus da hepatite B. 

que a nosa xente morre funda
mentalmente por accidentes de 
automovil, alimentación excesiva 
e desequilibrada, obesidade, hi
pertensión arterial, alcoholismo
cirrose tabaquismo-cáncer, etc. 
É de sJpoñer que esto siga suce
dendo por moitos anos, se non se 
muda a mental id ad e desta socie
dade que está sendo víctima de 
malos costumes ó respecto. 

Presenta-lo SIDA como o máis 
grave problema de saúde mun
dial é realmente insultante para 
esa. terceira parte da humanidade 
que ten que deixar morrer de 
fame 40.000 personas ó día. Claro 
que estes mortos no son america
nos nin europeus ... 

--~~--

¿Por que, logo, tanto fa lar 
rte moi o do S DA? 

Penso que presentar hoxe o 
SIDA como o máis grave pro
blema de saúde donoso país obe
dece a intereses que saen do 
marco estrictamente sanitario, xa 

Un pode moi ben pensaren que 
esa relevancia dado ó SIDA obe
dece a que afecta precisamente a 
esas soci,edades que gozan de 
maior benestar. en gran parte a 
costa de ter na miseria a boa parte 

da humanidade. Tamén que é 
unha boa oportunidade para que 
a dereita conservadora faga valer 
esa volta á normativa moral ríxida 
para o pobo que tanto pregonan 
Reagan e Wojtila. · 

Ese esquecemento que se fai 
dos verdadeiros problemas de 
saúde: fame, automobilismo, eti
lismo, etc., poñendo outros máis 
irrelevantes en primeiro lugar, 
penso que obedece a ese .ªf~n ~e 
botarlle a culpa dos pnnc1pa1s 
problemas do home á natureza 
que cos seus microbios nos tr~,s
torna; así distraémo-la atenc1on 
do persoal, dos verdadeiros cul
pables, e non nos ~~te.mos coa 
industria automob1llst1ca, al-
cohólica, de tabacos, etc. E 
¡claro!, non talamos da explota
ción do terceiro mundo'. Xa se 
sabe: "non é ouro todo o que 
reloce". 

Francisco Vázquez Troitiño 

Médico de Bretoña-Pastoriza 

" Master" en Saúde Pública 
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O CAMPO 

Os fungos ou setas comestibles en Galicia-(U) 

O PERIGO DAS SETAS VENENOSAS 

Tendo en conta a grande cantidade de especies 
de fungos comestibles e inofensivos que hai, pó
dese decir que son poucas as especies venenosas 
ou tóxicas: Apenas chegan a duas ducias as que son 
verdadei ramente perigosas. 

Algunhas de estas especies venenosas práctica
mente non as hai en Galicia, ainda que pode ato
parse excepcionalmente algún exemplar, como 
ocurre co "Entoloma lívidum", o "Boletus satanás" 
é o "Pleurotus Olearia". 

Nembargantes, outras especies venenosas, al
gunhas de-las mortais, sí que as hai, e incluso son 
frecuentes no noso chan. A estas adicarémoslle es: 
pesial atención. 

Salvo excepcións, son setas das que teñen lamini
ñas. Non se pode pensar aqui en describilas todas, 
pero compre decir que hai libros que as representan 
é describen, que poden atoparse en calquer librería. 

A AMANITA PHALLOIDES 

No Xénero Amanita están algunhas das mais ve
nenosas: Por exemplo a Phalloides e a Verna. Estas 
dúas sementes se diferencian en que a Verna e algo 
mais pequena e toda ela de cor blanco. A Phalloides 
ten sombreiro, primeiro ovoide, despois convexo, e 
ó fin aplanado; borde finamente raiado; cor que vai' 
do blanco ao verdoso bastante intenso; tamaño de 5 
á 12 centímetros. Laminlñas blancas. Pé esbelto, de 
cor claro, con ANELO membranoso en forma de 
faldiña, non deslizante. Na base do pé ten o que se 

Amanita Phalloides 

chama VOLV A, que é un ha especie de saqueto 
aberto ou coma medio hovo, de consistencia mem
branosa, dentro do que está metido o pé. 

Son setas bonitas e atractivas, que poden enga
ñar a calquera que se fíe das aparencias. 

O LACTARIUS TORMINOSUS 

Está entre as que, sin ser mortais, poden dar lugar 
a trastornos gastro-intestinais serios. Como no an
terior número de IRIMIA talábamos de Lactariu_s de
liciosus, e esta de hoxe, que é tóxica, ten :algo de 
parecido, por eso conven· coñecela, para non 
confundila. 

No que se diferencian claramente e en que no 
Lactarius torminosus as laminiñas en vez de seren 
alaranxadas son blancas; e cando se fire ou corta, 
xa sexa no sobreiro ou no pé, rezuma ou suda leite, 
pero que en vez de ser o leite de cor alaranxado
viñoso é blanco, que se vai volvendo un pouco ama
relo ó estar ao aire. Si se proba o leite coa lingua é 
picante e non doce. 

Lactarius Torminosus 

REGLAS PRACTICAS PARA LIBRARNOS 
DAS SETAS VENENOSAS 

O único que se sabe nesto senso é que non hai nin
gunha regla practica válida. Calquer nonnc51 xeral é falsa. 
Por o que o único camiño seguro para non intosicarse con 
setas é o de non recoller para comer ningunha que non se 
coñeza ben según as súas características botánicas; é 
preciso saber con seguridade, que seta é, de que especie 
se trata. Namentras non haxa esta seguridade, recoller 
somentes para estudialas, pero non para comer. 

Que é moi difícil conocelas?. Pois non. E difícil coñece
las todas ou conocer

0
moitas; pero conocer ben algunhas 

das mais importantes é facil, a pouco que un se interese 
enelo. 

Constantino Mariño Torreira 
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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 

OP 
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------------------MOCIDADE 

VII Asamblea do MECG 

Os militantes do M.E.C.G. (Movemento de Es
tudantes Cristians Galegas) celebramos do 24 ó 
28 do pasado setembro, a nosa VII Asamblea Na
cional Galega, que xirou entorno a descobrir ca
les ~stan sen~~ as situacións e necesidades que 
es~an a cond1c1onar a cotío a mocidade galega, 
as1 como a analizar .as respostas que as distintas 
organizacións estan a dar as mesmas. 

Detectamos entre outras, as seguintes 
situacións: 

+ O sistema educativo, que condiciona a vida 
do estudante, está a potenciar a falla de solidari
dade, a apatía, o desencanto, o estudo acrítico 
desvinculado da nosa realidade social. .. 

+ Falla de protagonismo da mocedade nos 
c~ntros de ensino, no tempo libre, no mundo da 
e1rexa e, en xeral, na sociedade. 

Diante destas situacións, e dende o noso com
promiso por encarnarnos na realidade do noso 
pobo e concretamente no mundo da mocedade. 

Apostamos por: 

+Ir formulando e ofertando, con outros mozos 
e mozas, alternativas á un estudo agobiante, des
personalizado, desmovilizador, descontextuali
zado, que provoca vivir en claves de competen
cia, de supervivencia, e de non participación. 

+ . Crear e apoiar espacios de información e 
debate dó que está a suceder na nosa sociedade. . 

. + Descubrir e reivindicar o papel e protago
nismo da mocídade na lgrexa, desde a coordina
ción con outros. movementos cristians xuvenis. 

Xa quedan lonxe aqueles dias de Pontedeume (Maio 1976) 
no que un grupo de mozos e curas puxo a andar o MECG 

+ Seguir afondando no que supón ser unha 
lgrexa do pobo, dende a experiencia de coordi
nación con experiencias de igrexa de base. 

Xa para rematar, comunicaros que o M.E.C.G. 
está a lanzar e animar, no ensino medio, unha 
Campaña que tenta dar resposta ao problema da 
desilusión que coidamos é determiñante nos xó
venes hoxe. Pretende chegar á maioria dos mo
zos estudantes, axudándolles a medrar como 
persoas, a tomar conciencia dá realidade que lles 
afecta, a implicarse en accións colectivas enca
miñadas a dar resposta ás suas necesidades ... 
C~ntos estades preocupados por compartí-las 
b~squed~s dos mozos, estades invitados a parti
cipar activamente nesta Campaña . 

M.E.C.G. 
Ruado Villar, entrechán 18.- Santiago -Teléfono: 5813 48 

SEOUERES LER IRIMIA iSUSCRIBETEI 
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA: Pagarei p<>r: 

Por un ano O 

Precio da suscripción 

ó ano 1.300 pts. 

Suscripción de apoio 

2.000 pts. 

O Transferencia á Caixa de A forros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 
Ata nova orde O 

D Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ............................................................................... . 

Rúa ou Parr<>q:tria ............................................................. . 
Vila ou Axuntaniento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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·buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Moi estimados irimegos: 

Son unha rapaza cega, que vive a expensas dos coi
dados da súa nai ; esta cegueira impediume ler con 
regularidade a vosa revistiña, cousa que me estraga, xa 
que teño que lelo todo das mans do intermediario, ou 
sexa, miña nai, ou se cadra algún compañeiro 
vocas ional. 

E digo que esto me fire, porque eu aprendín a mirar 
cara a dentro, a encontrar esa Luz do Espírito, e en esto 
teño un tema non violento, para erguerme eu soíña, e 
traballar, mais é aquí que, ó estar impedida pola invi
dencia e reumas cos cambios de tempo, pois fáiseme 
mal non poder contestar á realidade social tan crud.a 
con máis prontitude. 

Eu desa luz que falo penso que ten que ser tranquila e 
ARMONICA. 

Mais esto que sucede agora, creo que GRANA, por
que todos frenamos. Non unha soa persoa, senón to
dos, que queremos colle-la luz entre as mans, e sobre 
todo manipula- la luz. En fin tedes que perdoa-la miña 
man, mais froito da cegueira escribo malamente. 

Pois ben , para empezar direivos que gozo con moita 
paz, de esta luz, que traen os momentos históricos, 
mais o noso é un pobo agresivo por natureza, e tense 
que volver pacifico, ou sexa deixa-lo espírito guerreiro. 
E non conquerir máis posesións en lado ningún, nin 
comerciar cos pobres de fóra, que xa ternos abondo 
aquí, e sen espallarmos moito todo o que sabemos, 
irnos facer estalar causas que non deben ; guiádevos 
pois un pouco da man do Espírito, para facer esa luz · 
interna, soamente, pacifista no corazón , inda que ac
tivo no traballo, e sobre todo NON-VIOLENTO. 

E a non-violencia, e sobre todo xexún , e petición de 
paz, pola humanidade antes que nada, e defende-lo 
mundo e nós ternos que ser antes que nada UNIVER
SAIS, como espirituais e como verdade. 

A Malva Celta. A Coruña 

Amigos de IRIMIA: Desde hace unos dias me 
encuentro en Sao Paulo, en un curso de 5 meses, 
con gente de 18 paises. Quiero aprovechar para 
envia·r un saludo a todos: Daniel, Xosé A., Ana, 
Victorino, Corballo y a los demas. 

Gracias porque me siguen enviando IRIMIA. 

Desde logo e muito bellisimo Brasil. Unha 
aperta moi grande. 

Manolo Bodeulle. República Dominicana 

Estimado Sr. Director: 

Es nuestra obligación informarle que las Re
presentaciones de Minusválidos de Galicia reuni
dos el 1-9-85 en Santiago, observamos con gran 
preocupación la falta de programas y decisiones 
de los Partidos Políticos en la solución de nuestra 
problemática de integración social. Situación 
que nos obliga a realizar una CONCENTRACION 
en la Plaza del Obradoiro de Santiago, el 26 de 
Octubre de 1985, en LLAMADA DE ATENCION A 
LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Nuestra CONCENTRACION es apartidista, sin 
criticas ni valoraciones específicas a los mismos. 
Nuestro manifiesto es: 

- CREACION CONSELLERIA BIENESTAR 
SOCIAL 

- SERVICIOS SOCIALES APARTIDISTAS 
- UNIFICACION DE CRITERIOS POLITICOS 

EN POLITICA SOCIAL GALLEGA. 
- RESPONSABILIDAD PROBLEMATICA DE 

LOS MINUSVALIDOS EN TODAS LAS 
CONSELLERIAS 

- INTEGRACION LABORAL MINUSVALIDOS 
EN ADMINISTRACION AUTONOMICA. 

APROBACION LEYES SOCIALES 
GALLEGAS 

PARTICIPACION COLECTIVO DE 
MINUSVALIDOS. 

Rogando comprenda nuestra claridad y aparti
dismo de las Asociaciones de Minusvalidos Físi
cos, deseamos un máximo apoyo en pro de una 
sociedad más justa y equitativa que permita lo
grar la dignidad, libertad e independencia econó
mica del colectivo en función de afrontar nues
tras obligaciones -de ciudadanos. 

Un fuerte y sincero abrazo del GRUPO DE Ml
NUSVALIDOS DE LA CORUÑA. 

NOTA: Recordamos os nosos lectores que firmen as 
suas cartas. · Non va/taremos publicar nengunha sen 
firmar. 
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• A historia dunha meiga 
CAP. IX.- ARREPIANTE DELIRIO DO AGUSTIN 

FRENTE A UN LUME NOVO 

"A Ádega non é unha meiga calquera, -sigue 
relatando o Agustín, ¡xogo o que teño! Tén gra
cia, Aínda non me din afeito á miña realidade. 
¿Qué teño? Só un ha lapiña de vida astral e un ha 
expectativa de detino para o meu espírito. De 
calquera maneira, é un xeito de talar. Se tivese, 
xogaría a que tivese con tal de demostrar que a 
Ádega non é unha meiga calquera. Cando estaba 
de bon ver, (porque algunha vez estivo de bon 
ver), foi nomeada por aclamación, dous anos 
consecutivos, presidenta do aquelarre semestral 
de Coimbra, con dereito a entoar o Gran Himno. 
Tres veces asistíu ó Conciliábulo de bruxos na 
noite de Walpurgis. E tamén foi comisionada e 
ostentando a representación do sector norte de 
España ó tercei ro e noveno Concello de Escocia. 
O número de "Sabados del amor" en que partici
pou activamente é incontable. 

Eu nunca din entendido como pode ser que os 
"sabados" das meigas cadren case sempre en 
xoves. 

En Escocia foi onde se iniciou na Quiromancia, 
que é a ciencia de ler nas máns, e chegou a ser 
unha gran entendida. Non precisaba, coma ou
tros quirománticos, fixarse nos montes de Xúpi
ter, de Apolo, de Mercurio, nin de Marte. Abondá
balle con tirar un olla ó monte de Saturno e ás 
falanxinas dos dous dedos do corazón, e xa sabía 
que parentes tiñas fóra, se ías morrer de flato, ou 
se o parto ía ser l,aborioso. 

Moito me fundiron as horas que mediaron en
tre as cinco da tarde de aquela véspora do San 
Xoán e as cinco da tarde do propio día do Santo, 
que a esa hora precisa quedáramos citados ela e 
máis eu, sempre e cando a Ádega dese acadado a 
folla de Bethel ou herbada India. 

Fundíronme case tanto como me fonden aquí 
neste rocho ó que viñen parar. Non durmín sano 
en toda aquela noite, matinando en se chegaría a 
tempo a Ádega co remedio da herba milagreira. 
Antes deitarme asistín a un lume novo alí mesmo 
en Torrijas. 

¿Crerédesme que por un intre coidei que me 

volvera tolo? Sí, mirando cara ó lume vía tomar 
carpo detrás de C?da unha das !aparadas ó Ber
toldo, que ría a grandes gargalladas e apuntaba 
cara a min co puño pechado diante da testa e só 
os dedos pequeniño e furabolos estalicados. Se
mellóuseme tamén que por unha vez que co~ntos 
estaban na rolda de arredor do lume berraban a 
coro ós meus oídos: "¡Cornudo! ¡Cornudo! 
¡Cornudo!" .. 

Sobre o día, trasgolando, tamén vín entre sa
nos á miña muller, pero ndn lle din visto a .cara 
para lerlle nos ollas se me faltara xa, ou se aínda 
non me faltara ó respeto prometido diante do 
altar. 

I 

Por fin chegou a Adega. Viña relucente. Seme-
llaba relustrarlle a cara cun reflexo que eu nunca 
observara na súa faciana. Pero, se hei dicir ver

. dade, pouco me parei a repararlle a cara. De con
tado propuxen a pregunta que me latexaba na 
testa: 

- ¿ Fixécheste coa herba de Bethel? 

- Fixen. Levo beiras dunha libra". 

X.M. Carballo 
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Xosé Chao Rego 

Responden os pais· responsables 

CONSULTORIO 
Rúa do V llar, 3 7 -3 9, 2 -

SANTIAGO 

Con esa intención -para res

ponderen os pais ás necesidades 

dos nenas que falan galega- na

ceu APADEL, que é a Asociación 

de Pais pala Defensa da Lingua. O 

nena é semente de home e, polo 

tanto, futuro do naso pobo. Agora 

ben , os nenas que falan galega, ó 

chegar á escala, atópanse con 

que non lles " responden" os seus 

profesores na lingua que mama

ron. Diriamos que estes son 

" irresponsables" ou , polo me

nos, - inventando unha palabra-

"irrespondentes. Entón, os nenas tado de correos 723. 

son desgaleguizados, marre a se-

mente: Galicia está en perigo. . Se estamos afeitas a .viaxar a 

Compostela cando nos doe algo 
Nesta agonía -palabra que por mor desandar, ¿non será in

quere dicir loita por non morrer-, 
teresante, neste caso, cura-la fe

APADEL qtJere defende-los de-

reitos dos nenas galego-falantes, 
rida da lingua? Ou, cando menos, 

sermos peregrinos da nasa fala, 
e algo máis; tamén promove-lo 
galega entre os casteláns- que é camiño . Facemos propa-

falantes. E outras causas das que ganda de APADEL convencidos 

será informado quen queir~ diri- de que paga a pena este esforzo. 

xirse a estas Asociación, que ten ¡Animo, irimegos!. 

a súa sede en Santiago e o apar-

ANUNCIESE EN IRIMIA PRA MOCEDADE . 

- Chegamos onde moitos 
non chegan: O Campo 

- Saimos cada semana desde 
hai 4 anos 

•A Toda páxina 
10.000 pts. 

• Media páxina 
5.000 pts. 

• 113 (na contraportada) 
3.000 pts. 

CONSUL TENOS 
Apdo. 5 - Vilalba (Lugo) 

Teléfono 52 80 80 

. . 

Tendes que alcender cmfacho 
de baril inconformismo. 
Non, _non di redes decote 
·aos pro.fesores de mitos; 
que tjueren de contrabando 
pasar falsos paradisos · · · 

Non, non, diredes arreo 
aos que van no seu machiño 
cabalgando moi contentes 
entre nubes de outimismo. 

Non, non, debedes decir 
aos que minten por oficio. 
A verdá, soio a verdá 
da terra na que vivimos, 
labrada en berros de lume, 
nascida en berce cativo. 
A verdá, soio a verdá 
daterra na que nascimos. 

Celso Emilio Ferreiro 
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