
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

A esperanza sacrificada 

Cando este número estea 

na rúa, o come0tario xeral será 
o das eleccións xa habidas cos 

resultados correspondentes. 

O escribirmos este editorial, 

non sabémo-los resultados fi

xos, anque sexa relativamente 

.-doado sospeitar por onde van 

· i-los tiros do electorado ga

lega; xa en anteriores oca

sións deu mostras dunha gran 

disposición a se deixar engaio

lar por ofertas políticas que 

proveñen de grupos capitalis

tas non precisamente galegas, 

anque de tais leven nome e 
sobrenome. 

Se estas eleccións dan un 

resultado semellante ás ante
riores, é posible que o lector 

habitual de IRIMIA se sinta a 
estas alturas decepcionado 

por estas eleccións, e teña a 

tentación de renunciar ó es

tarzo de cada día por erguer un 

país que se nega ás medras, e 
que parece aceptar un tipo de 

relación cos poderosos, como 

o que queda resumido na acti

tude do que df- "cómpre ache

garse ós grandes, porque de

les aínda se pode recol/er al

gunha que outra sobra". Os 

cartas seguen tendo o poder 

de mata-la razón. 

(Segue a volta) 

11 Epoca 

i mos facendo memoda: 

r ecobrando o ser plego 
• que esqueclmos . . 

1 mos sementando patJia: 

man con man inxertandoa 
• entre os veclños. 

1 mos facendo outra histoda. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

N. º 208, 1 de ~mbro 1985 - 5 Pesos 

Advento: tempo de esperanza 

Por cada suor vertido o seu froito ben medido 
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Sen embargo, non é tempo de desesperanza; case ó 
contrarío. Ninguén que pretenda colaborar a fondo na cons
trucción de Galicia, debe partir doutra causa que non sexa a 
dedicación sacrificada e diaria a unha causa longa e non 
doada. Nesto estábamos e nesto debemos seguir estando. 
Por moito que nos gustase que se fosen vendo os froitos 
dun labor que xa canta con moitos anos de historia e con 
miles de persoas ó seu servicio. 

A celebración cristiana do Advento invítanos a camiñar 
por este mesmo camiño. Non nos preparamos neste tempo 
para o nacemento dun héroe fantástico, vida de tora, que 
cos seus espectaculares poderes se dedicase a crear un 
mundo novo onde non tivesen xa lugar para nunca máis as 
ruindades do home; preparámolo nacemento dun Oeus 
feíto home desde abaixo, que aprendeu no sufrimento o 
camiño da obediencia, e quf} construíu na cruz a posibili
dade dun mañan diferente. E o tf:)mpo, pois, non da espe
ranza degolada, senón da esperanza sacrificada. 

A ESCOLA DIOCESÁN DE EDUCADORES DO 
TEMPO LIBRE do Ferroi convoca tódolos anos cursi
ños da sua especialidade. Así, agora neste mes de de
cembro, haberá un curso para directores de grupos de 
tempo libre (para matricularse neste curso é urxente 
apuntarse) ; os dous primeiros días de marzo (sempre 
en sábado e domingo) haberá un curso de Introducción 
ó Tempo Libre ; durante varios fins de semana dos me
ses da primavera haberá un longo curso para monito
res de tempo libre ... Aínda organizan máis cursiños; 
por iso compre chamar a esta Escola, para saber as 
corrdicións e datas. Enderezo: Escola de Tempo Libre. 
Rua Magdalena 153 - 4°. Ferrol. 

A DONACION DOS NOSOS ÓRGANOS segue produ
cindo arrepío a moitos de nós ... ; iso que é unha das 
mostras meirandes de xenerosidade. Dez mil enfermos 
de riles agardan un donante, e teríamos que multiplicar 
por mil os donantes de córneas para que tódolos que 
estan perdendo a vista poideran amañarse cun tras
plante. En todo o Estado hai case cen centros hospita
larios autorizados para tace-las extraccións de órga
nos, se ternos coraxe para compartir con outro algo tan 
noso. 

"AS HORAS DE CARTÓN" é o nome que lle deu un 
mozo de Lugo, a aquel intre no que España foi infor
mada da morte de Franco... Non todos viviron do 
mesmo xeito aquelas circunstancias; para moitos foi 
só un non ter que irá escola ... Lois Xosé Pereira gañóu 
coa novela "As horas de cartón" o PremioXerais. Unha 
novela fermosa e ben feita dun mozo de vinte anos; por 
iso, ternos que salienta-la decisión dun xurado que dá o 
premio de máis cuantía dentro das nasas letras a un 
escritor descoñecido. Bon xeito de remata-lo Ano da 
Mocidade. 

OS GRUPOS DE ACCION ANTI-CAZA están facendo 
un bon labor de mentalización da poboación contra as 
desfeitas ecolóxicas. Non se debería dar a ninguén 
unha licencia de caza sen unha preparación ecoloxista 
e un coñecimento das especies protexidas. Para o pri
meiro domingo de caza xa se concederan máis de vinte 
mil licencias en cada provincia das nosas. 

A OTAN será o almorzo de case tódolos días deste 
mes de Nadal. Para non indixestarnos con tanta ofen
siva, a Coordinadora Nacional de Organizacións Paci
fistas váinos agasallar coa campaña "saiamos da 
Otan", onde deixan ben claro por qué non compre 
aliarse con ningún bando. 

TOMADO DE "CARITAS" 

OUTRO ¡SOS! EN FAVOR DE ETIOPIA, o país máis 
antiguo de Africa, ternos que berrar desde aquí. Xa 
morreron de fame e sede, perto dun millón de persoas, 
e case oito millóns delas necesitan urxentemente algo 
para vivir. Catrocentos mil etíopes malviven en campos 
de refuxiados; sen esquence-la guerra de Eritrea que 
costóu máis de trescentos mil mortos nos vintetrés 
anos de loita. E mentres desfacemos a falsedade de 
que as axudas non cheguen alá ... , axudemos algo a 
este pobo, a traveso de Caritas, ou deixando a nosa 
axuda nas oficinas bancarias onde se recollan 
donativos. 

INGLATERRA foí sempre unha caixa de resonancia 
de moitos problemas raciais do Terceiro Mundo, como 
herdanza do vello Imperio ... Tamén agora, a inxusticia 
racial que está sofrindo Sudafrica, é vivida, mesmo con 
violencia, na Gran Bretaña, onde residen máis de dous 
millóns de emigrantes de cor (un catro por cento da sua 
emigración total). A lgrexa Anglicana ven de nomea-lo 
primeiro bispo de cor de Londres. 

''IGREXA , ¿CARA A ONDE VAS?~ Non é unha pre
gunta tirada da nosa man, é un libro do Cardeal de 
Viena, un dos guieíros do Vaticano 11, editado xusta
mente ós vinte anos deste Concilio, non para lembralo 
con medo, se non para dar un paso adiante, seguindo 
os impulsos do Espírito ... Unha das novas máis chama
tivas que nos conta o Arcebispo é que o Papa Paulo VI 
no terceiro Sínodo de Bispos, preguntóu ós bispos 
sobor da posibilidade de anular o celibato dos cregos, 
sometendose ó resultado da votación; ésta votación foi 
negativa, máis o Papa non tiña medo a libertade. 

OS BISPOS DE CHILE ACUSAN de ierrorismo ó Es
tado chileno, non só poi as aberracións que está a facer; 
tamén polo estado de inxusticia e falla de libertade o 
que crea en moitos cidadáns, frustracións que os leva á 
violencia... Neste clima de opresión chegará Xoán 
Paulo 11 a Chile nos vindeiros meses. Este pobo crucifi
cado agarda ó Papa cunha forte esperanza. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

CHEGA O DIA DA VOSA LIBERACION 

Señor, 
neste tempo de Advento, 
na espera do teu nacemento ... 

Para os agobios do carpo 
un anaco de conforto. 

Para o espírito quebrado 
do teu a/ento o regalo. 

Por cada vida tripada 
unha vida rescatada. 

Pra cada suor vertido 
o seu froito ben medido. 

Pra cada vello ignorado 
de mil anxos os coidados. 

Pra cada nena esquecido 
"bicos de pan e agarimo. · 

Pra cada mul/er /abrega 
cantigas de honor na terra. 

Pra cada pobre que chora 
xusticia en panos de gloria. 

Pra cada cacique que triunfe 
brazos de unión que o derruben. 

Señor, 
polo teu amor, 
pra cada cruz un descanso, 
pra cada espiña unha flor, 
pra cada noite o re/ampo 
da túa liberación. 

Pra cada noite o re/ampo da túa liberación 

Domingo 1 º de Advento 

A CHEGADA DO FILLO DO HOME 

Díxolle Xesús ós seus discípulos: 
- Naque! tempo haberá sinais no sol, na lúa e 

mais nas estrelas; e na terra as nacións tolearán de 
angustia ante o bruar do mar e das ondas; os homes 
morrerán cheos de pavor e de inquedanza polo que 
virá enriba do mundo, pois mesmo os astros se 
desquiciarán. Entón verán viró Fillo do Home sobre 
unha nube con gran poder e gloria. 

Pero cando empece a suceder todo isto, vós non 
vos preocupedes; poñédevos de pé e erguede ben a 
cabeza, porque chega o día da vosa liberación. 

(Lucas 21,25-28) 

HAIMEDO 

Respírase medo. Non vivimos tranquilos nin se
guros. Mesmo parece que falla o terreo que pisa
mos. Ternos a sensación de que en calquer mo
mento pode vimos unha guerra, unha desgracia 
natural ou un accidente. Non sabemos ata cando 
poderemos seguir vendendo o leite ou para canto 
tempo teremos traballo. E, aínda encima, hai quen 
está predicando que xa está cerquiña o fin do 
mundo. 

Con este panorama, se se poidera pesa-la angu
ria que está empilada nos corazóns, moitos kilos 
nos daría. 

TAMEN O EVANXELIO 

Pois sí. Tamén Xesús nos tala hoxe de calamida
des que nos van vir enriba. Realmente, así non se 
pode vivir. 

Para animármonos podíamos decir aquí palabras 
moi fermosas facendo un canto á vida, pero aló no 
fondo da alma seguiremos pensando que a vida 
non é unha broma. Esto é a verdade crúa e real. 

Con todo, os cristiáns -os discípulos de Xesús
descubrimos que a vida e canto pasa nela ten sen
tido. E tamén descubrimos -anque o seu traballo 
nos costa- que este mundo é un tempo no tempo, é 
decir, que esto non é definitivo, nin é patria eterna 
para gozar, nin é algo acabado. 

Sabemos que houbo tempos difíciles que foron 
fecundos para despois, sabemos que a historia en
teira está orientada cara ó trunfo ... ; pero hai que 
anda-lo camiño. Deberemos ir superando os medos 
e ás angurias ó tempo de camiñar, anque é ben 
propio dos homes andar arrimados ás muletas do 
medo e da anguria. 
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"Os fariseos non me can simpaticos" 

Así dí un lector, que nos escribiu: non lle gas
tan os fariseos. Non explica ben o por qué. Pode 
ser que os coñece ben e non lle gastan. Pode ser 
que coñece simplemente a nosa expresión "fari
seo - hipócrita" ... 

¿QUEN ERAN OS "FARISEOS"? 

O grupo dos Fariseos é un grupo fundamental
mente relixioso, pero tamén é como un partido 
político. Naceu uns 300 anos antes de Cristo, 
cando, despois da marte 
dun gran personaxe 
como era Alexandre 
Magno, o seu imperio 
quedou dividido entre os 
seus xenerales, moitas 
veces pouco respetuosos 
coa cultura dos pobos do
minados. Así, un poste
rior descendente, Antíoco 
Epftanes, quixo impoñer 
leis gregas ós xudeus 
acabando coa sua cultura 
e tradicións. Así naceron 
agrupacións de xente pia
dosa, que tiña como ob
xectivo defende-las tra
d iccións relixiosas xu
deas frente á imposición 
cultural grega. 

A palabra "fariseo" (sa

mas sobre a abservancia da pureza externa, 
aunos rituais, dezmos, e outros costumes, (Le 
18,11-12). 

Procedían de tódalas capas sociais (comer-
- ciantes, artesáns, teólogos-escribas das sinago

gas sobre todo). En xeral era xente máis ben 
humilde, probe, desinteresada, piadosa. Anda
ban preocupados por ensinar á xente o verda
deiro cumplimento da Lei de Moisés e de axudar 
ós pobres mediante unha caridade vistosa (Mt 

6,2). Querían facer de Is
rael un "pobo santo", se: 
parado os pecadores, con 
normas moi rigorosas 
(Me 7,3-4) 

ENFRENTADOS CON 
TODOS ... 

Este grupo "separado" 
distinguíase doutro 
grupo, os "Saduceos", xa 
que éstes non admitían 
mais ca Lei escrita, men
tras que os fariseos ad
mitían tamén a tradición 
oral o que lles permite ser 
máis avanzados e apuntar 
ideas relixiosas novedo
sas (por exemplo, a da re
surrección, Feit. 23,6-1 O). 

cada do verbo "farax": · Un fariseo cos seus apare/los . A/outra xente da socie-
separar) definía a un grupo que tivo moita impor- dade admirábaos pola sua esixencia relixiosa, 
tancia en dous momentos moi claves: 1) aló polos P.er~ tamén considérabaos como un grupo que, 
anos 135-103 a.c. , despois de triunfar a revolu- smtmdo~e ~erfecto~ e xustos, cheos de orgullo 

. , b . . . , d 
1 

desprecian os demais. 
c1on maca ea contra a 1mpos1c1on a cu tura 
grega; e 2) aló polos anos 80 d_.C. cando, desapa
recido o Templo queimado polos romanos (a.70 
d.C.), toda a dirección da relixiosidade xudía 
pasa ás sinagogas. 

A SUA INFLUENCIA SOCIAL 

Era un grupo moi esixente. Os candidatos que 
solicitaban entrar no grupo, eran tidos á proba 
durante case un ano e despois antes de ser admi
tidos tiñan que xurar cumplir unha serie de nor-

XESUS CHOCOU COELES 

Xesús de Nazaret non se fixaba das normas a 
cumplir, non quería barreiras que separasen a 
xente, e andaba con xente pouco "recomenda
ble" para aqueles fariseos que despreciaban ós 
que eran tidos por públicos pecadores. O grupo 
de Xesús resultáballes "xente da terra", incultos 
que "nin coñecen nin cumplen a Leí". 

Xesús chocou coeles de frente. 

Movemento Biblico Diocesano - Apartado 36, Lugo 
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AS CONSERVAS 

A producción de carne a partir dos 
animais de abasto e de gando en xeral 
trouxo desde tempos prehistóricos o 
problema d.a súa conservación. 

Aló polo ano 3.000 A.C. os xudeus 
usaban o sal do Mar Morto para con

. servaren carnes e peixes, e ó paso do 
· tempo as técnicas de salazón fóronse 
desenrolando ata chegar hoxendía a 
contar con sistemas industriais de 

, conservación moito máis evolucio-
nados. 

Exceptuando algún procedemento 
máis moderno, como son as semi con
servas e as conservas, as técnicas de 
conservación da carne que usa a. in
dustria .veñen se-los mesmos siste
mas caseiros que as economías fami
liares veñen empregando tradicional
mente desde anos: os embutidos e os 
salazóns. 

Co gallo de facer unha exposición 
sistemática dos diversos xeitos de 
conservación da carne ímolos dividir 
en catro grupos dos que talaremos 
por separado: 

1. As semiconservas: xamón e pa
leta cocidos, fiambres, etc. 

2. As conservas: foi-grass, callos, 
platos preparados, etc. 

3. Os embutidos: chourizos, salchi
chón, raxo, etc. 

4. Os salazóns: xamón, lacón, etc. 

SEMICONSERVAS 

Os productos cárnicos semicon
servados, tamén chamados semicon
servas cárnicas, sofren un tratamento 
térmico lene chamado pasteuriza
ción, con temperaturas de 70-85ºC. 

Acádase así a estabilidade do pro
ducto por un tempo limitado -
normalmente seis meses- sempre 
que se manteña pechado no envase 
de orixe e mantido en frigorífico. 

Os envases tenen que ser imper
meables á auga, sendo os máis em
pregados as envolturas en material 
plástico que, ás veces, van pechados 
en vacío. 

Preséntanse deste xeito: 

Salchichas 
Xamón cocido 
Paleta cocida 
Fiambres de xamón, de paleta, de 

raxo, etc. 
Roulada 
Mortadela 

C.ONSUMO 

Productos cárnicos 

As técnicas de conservación da carne que usa a industria veñen se-los mesmos 
sistemas caseiros que as economías familiares veñen empregando tradicionalmente 

· desde anos 

Polo trufado 
Magro de parco, etc. 

Moitos destes productos tefíen 
gran similitude e pódese dar, ás ve
ces, confusión entre eles, polo que 
compre que aprendamos a coñecelos 
ben e distinguilos no mercado. 

Todas eles deben te-lo no me do 
producto escrito na etiqueta de xeito 
que o consumidor poida le-la 
doadamente. · 

Non é de fiar, moitas veces, o nome 
que o vendedor pon no carteliño. Hai 
que le-la etiqueta que ven de fábrica 
no envase. 

PRODUCTOS 

Os productos de máis consumo 
que se poden prestar ~ confusión 
son· 
~ Xamón cocido. E a pata traseira 

do parco con ou sin oso, pero perfec
tamente identificable. Pódese · pre
sentar afumado ou tamén envolto en 
xelatura. 

E o producto de maior calidade e 
por iso o máis caro.; 

- Paleta cocida. E a pata dianteira 
do porco coas mesmas considera
cións feítas para o xamón cocido. 

Tamén é un producto de boa cali-, 
dade; máis barato co xamón cocido. 

- Fiambre de xamón e fiambre de. 
paleta. Son productos feitos con xa
món ou con paleta pero que levan 
engadidas féculas ou proteínas non 
cárnicas. Poden ser bos productos sf 
están ben feitos, pero o consumidor 
debe saber que son menos naturais 
co xamón e a paleta cocidas. : 

Pódeselles dar forma de pata de 
parco artificialmente e prestarse a 
confusión a primeira vista. 

Todos estes productos levan sem
pre engadidos conservantes e aditi
vos para darlles sabor e consistencia 
e alongar así o período de conserva
ción. Os que menos aditivos levan son 
o xamón e a paleta cocidos e por eso 
son os máis axeitados para as dietas 
·de réxime. 

Cando están abertos ou cortados 
son productos moi perecedeiros e· 
compre sempre conservalos en frigo
rífico. Esta recomendación é tamén 
necesaria cando se trate de paquetes 
pechados, como son as bolsas de sal
chichas e as bolsas de fiambre. 

(Continuará) 
Carmen López Muñoz 
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Os campamentos de refuxiados en El Salvador 

Ga/icia sofre, pero hai pobos que o pasan moito peor; 
en so/idaridade cos pobos de Centro América, reprodu
cimos estes dous escritos reveladores. 

Como naceron os campamentos 

A situación de guerra civil en que vive o pobo de O Salvador, en 
América Central , e a continua represión que o Exército leva a 
cabo nas aldeas, fixeron que a partir do 1980 moitísimos labregos 
saísen fuxindo de El Salvador para se refuxiar en Honduras. 

O primeiro, as mesmas aldeas labregas de Honduras os reco
lleron , pero cando o número de labregos foi indo amáis, os dous 
exércitos, o de O Salvador e mais o de Honduras, puxéronse de 
acordo para a represión . 

Gracias á boa idea dalgunhas persoas doídas e gracias tamén á 
presión internacional , chegouse a que as Nacións Unidas, por 
medio do ACNUR, e coa axuda de axencias humanitarias, crease 
os Campamentos de Refuxiados Salvadoreños en Honduras. 

A situación dos campamentos 

Na actualidade existen 3 campamentos -verdadeiros campos 
de concentración- que recollen a unhas 20.000 persoas. Son os 
campamentos de S. Antonio, Mesa Grande e Colomoncagua, 
este último pertiño da fronteira de Honduras e O Salvador. 

As condicións de vida son duras, pero con moito esforzo e 
moita organización os refuxiados -a maioría deles mulleres, ve
llos e nenos- foron creando os seus propios servicios, construc
ción de vivencias, saúde, educación. 

Durante astes 5 anos houbo momentos moi difíciles e situa
c ións moi represivas recordémo- lo paso do río Sumpul no 1982 
onde morreron máis de 600 labregos salvadoreños -homes, mu
lleres e nenos- polo fogo cruzado dos dous exércitos. 

O asunto dos traslados 

Unha compañeira testigo dos feitos en Colomoncagua, que 
levaba varios anos traballando cos refuxiados, deuno-la súa tes
temuña e ternos razóns para pensar que esto que pasou non é un 

feito solto. Colomoncagua é un campamentos que linda con 
Morazán -zona baixo control do FMLN (grupo guerrilleiro). No 
caso de teren que intervir directamente os Estados Unidos e os 
hondureños en El Salvador, compriríalles ter libre a zona onde 
está situado o Campamento, fóra das ollada,s da axuda interna
cional; e iso é o que pretenden : situar neutro sitio máis dentro de 
Honduras a estes refuxiados, contra a súa vontade e ó precio que 
fixese falla, para así teren as mans libres para a intervención. 

A gravedade da situación é evidente e a prensa estatal non 
reflexou para nada esta desfeita. 

E importante que vaia xente visita-los campamentos, sobre 
todo no caso de que se leve a cabo tamén o novo emplazamento· 
do campamento " Mesa Grande", feito co que o goberno de 
Honduras amenaza nos últimos días. 

(Comité de Solidaridade co pobo salvadoreño. Coruña) 

Marcha Europea pala paz en Centroamerica 
O Comité de Solidaridade con América Latina da Coruña (CO

.S.A.L.), comunica que se está preparando a celebración ·dunha 
marcha europea pola paz en Centroamerica, en: 

- Defensa dos dereitos humans en Centroamerica. 
- Dereito a autodeterminación dos pobos centroamericanos. 
- Solidaridade con centroamerica. 

Esta marcha será desde o día 8 de decembro próximo ata o 22 
de xaneiro de 1986, recorrendo os paises seguintes: Panamá (en 
Concepción), Costa Rica, Nicaragua (San Juan del Sur, Masaya, 
Managua -reunión con Daniel Ortega-, León y Estelí), Honduras 
(Tegucigalpa y San Pedro Sula), O Salvador (5.000 personas 
traballan e esperan a marcha), Guatemala (con Eucaristía), Mé
xico (campo de refuxiados en San Cristobal das Casas), D.F. 
México, fin da Marcha. Un ha delegación da mesma desplazarase 
ata Washington para facer entrega dun escrito. 

O precio da pasaxe e da estancia é de 200.000 ptas. 
As persoas que desexedes apoiar esta marcha (aínda que só o 

podades facer a nivel testemuñal), podedes poñervos en con
tacto co CO.S.A.L. da Coruña, ou chamar a Gabriela Sena - Tel. 
93-3850499 de Barcelona. . . . .. , 

PAULO E VIRXIN.IA 

- · i ·----~--

2. • edición completa e ampliada da obra de 

Uxío Novoneyra. 

~ . czdicións xerais de galicia Doctor Marañón , 10. Tlfs. 296116 - 296232 VIGO - 11 
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"O despido colectivo" 

Como xa estamos nas portas 
do Mercado Común, todos ternos ·. 
que irnos adaptando a súa lexis
lación, IVA, etc., e como traballa
dores á lexislación laboral, da 
que é importante a do despido 
colectivo. Por esto, no Acordo 
Económico Social (AES) o go
berno manifesta a súa vontade de 
adaptar e armonizar a lexislación 
interna española en materia l~bo
ral ó acervo comunitario, do 'que 
forma parte a Directiva (17 fe
breiro do 75) e as normas habi
tuareis dos estados membros do 
Mercado Común nesta materia. 

¿Qué siñifica esto?. 

Siñifica flexibilidad de plantilla, 
como quere a patronal. Pois ar
monizar a nosa lexislación labo
ral coa Directiva da CEE (pala que 
se quere chegar a unha lexisla
ción única no despido colectivo 
en tódolos países da CEE e a 
unha protección dos traballado
res no caso de despidos colecti
vos, mediante normas comunita
rias que teñan en canta a necesi
dade dun desenrolo económico e 
social equilibrado) é botar por te
rra a defensa do posto de traballo 
no caso de despido colectivo, 
porque nos países do Mercado 
Común os empresarios poden fa
cer despido colectivo motivado 
por causas tecnolóxicas o econó
micas coa simple notificación ás 
autoridades laborais unha vez 
consultados os sindicatos; e po
den levalo a cabo. 3.0 días despois 
da notificación (e· no caso ex
tremo, 60 días despois da 
notificación). 

Esto é, en resumen, o que fan 

O despido colectivo siñifica a perda do 

trabal/o fixo. 

na CEE. E o poden facer porque 
os sindicatos na CEE, ó ser con
sultados, teñen unha forza espe
cífica que non teñen eiquí pra im
p~ñer as súas exixencias e 
oporse ós despidos colectivos 
arbitrarios e porque os traballa
dores no Mercado Común teñen 
un grado de protección social 
que non ternos os traballadores 
españoles. 

A postura dos obreiros 

Ante esta lexislación, a clase 
obreira non está de acordó (ex
ceptuando a UGT que firmou a 
AES) porque ven siñificar a 
perda de poder defensivo do tra
ballador, ó ser despedido sempre 
que queira a patronal. Siñifica ta
mén a perda do traballo fixo, xa 
que, ou aceptamos o que quere a 
patronal, ou nos poden mandar a 
outro sitio ó perder o pasto de 
traballo. Porque mais flexibili
dade a larga siñifica meirande 
paro, porque a movilidade do tra-

ballo resta postos de traballo. 

Este desexo da patronal, 
apoiada polo Goberno e o Banco 
de España no último Boletín eco
nómico de Outubro dí que as con
tratacións temporais como flexi
bilización de traballo non son su
ficientes, nin tampouco a mode
ración salarial (que é perda de ca

,., pacidade adquisitiva do traballa
dor) para unha boa economía 
(que os empresarios estén con
tentos) se non que hai que ir mais 
lonxe: estas medidas serán efica
ces se duran tempo e hai mais 
moderación salarial. 

Afirma que as· normas de con
tratación temporal non son tan 
válidas, xa que a política de con
tratacións debería actuar frontal
ment~ sobre a rixidez da forma 
dominante da contratación labo
ral, ou sexa sob(e a fixeza dos 
contratos indefinidos. 

Esta última afirmación do 
Banco de España nos ten quepo
ñer en garda, xa que o poder nos 
tentará de meter a idea coas for
zas que ten. 

Como traballadores ternos que 
defender os nosos dereitos de de
fensa lexislativa frente ó despido 
libre e a contratación fraudu
lenta, e ten:ios que defender. otra
bal lo fixo, xa que senon somos 
marionetas á disposición do capi
~al: onde mais necesite o capital, 
ahí 'iremos parar, ainda que fasti
diemos a outros traballadores. 

Polo tanto, nos Convenios que 
fagamos ternos que ter en conta a 
situación que poder vir enriba 
coa entrada na CEE. 

Vanguardia Obreira 
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J:;.. Autonomía de Galicia . 
e a Autonomía de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aquí 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomía o 

OD 
que nos fai camiñar 
hGac~a .° progreso nunha 

ahc1a viva. 

PUBLICIDADE 

~ 
1 
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MOCIDADE 

Vaite con Dios "San Froilan" (Con perdón) 

Tódolos lucenses sabemos, así 
como algún que outro veciño, que no 
mes de outono se celebran as festas 
patronais da "CIDADE DO SACRA
MENTO". Estas festas organizadas 
baixo o nome do seu patrón S. Froi
lán, supoñen o máximo exponente de 
todas cantas se tan en "LUCUS AU
GUSTI" ó longo do ano, non só pala 
súa duración, senon tamén en aten
ción ó mogollón de personal quemo
ven, á cantidade de cartas que costan 
e o número de actividades culturales 
que nestes días se atopan en Lugo. 

UNHA OPORTUNIDADE 

Dun tempo a esta parte "O SAN 
FROILAN" viña sendo algo así como a 
semana cultural por excelencia, 
amén de significa-lo remate do vran e 
o enceto do inverno. Porque non sei 
se vostedes saben que na nasa 
amada cidade non hai outono, (o de 
este ano é algo novo; seguro que é 
causa do alcalde). Nomes tan popula
res como poden ser: Miguel Ríos, Pe
keniques, Leño, Orquesta Platería, 
l]adio Futura, Ilegales, Asfalto, Topo, 
Nu, Semen Up, Epsilon, Milladoiro, 
Doa, Fuxan Os Ventas, Brath , Taran is, 
Llug, Clunia Jazz, Vigo Jazz band, 
etc .. : .. son algúns dos que no seu 

momento nos aledaron coa súa ac
tuación no San Froilán. Sinxela
mente, estas festas eran un ha oportu
nidade única en todo o ano para ver 
cultura en vivo. 

No ano 1985, alias " el de la Juven
tud", topamos con outra sol presa 
máis desas as que o naso axunta
mento conseguiu afacernos, atopá
monos con que os actos e actuacións 
de todo tipo, especialmente as consi
deradas máis importantes ou de máis 
difícil acceso para a maioría da po
boación , eran a porta pechada. Eso sí 
a porta abríase, como case tódalas 
portas deste sitio, pagando a corres
pondiente cuota. Así os que quixeron 
asistirás obras de teatro, películas de 
cine, ou concertos de música pop e 
rock, víronse na necesidade de gasta
los seus cartas, a maiores dos corenta 
millóns que xa gastara a comisión de 
festas. 

A CULTURA ¿PARA QUEN? 

Non entendemos cómo se pode ter 
a " jeta" de cobra-la entrada nun acto 
cultural pagado cos cartos de todos; 
porque se ben poidera ser certo que 
non era moito o que se pedía por en
trar ós conciertos musicais, (300 pts.), 
non era este o caso do estreno 

" ... Non nos fixo gracia ver como ardían os nasos cartas " 

de "!-a Vieja Música" ou a actuación 
do Ballet da Opera de Minsk, (1.000 
pts.) e máxime tendo en conta que un 
bon motón de xente entrou con invi
tación, (gratis). A vista do anterior, 
non· creo que nos resulte moi dificil 
deducir á quén vai dirixida a cultura 
da corporación municipal: non a todo 
quisque como sería de desexar e máis 
cando se trata como neste caso, de 
actos promovidos con fondos públi 
cos, senon a quen ten cartos. 

SE BUSCA-LA PAZ ... 

Outra das salpresas que nos pre
sentou este ano o programa das fes
tas de Lugo foi a semana de actos 
militares, de todos coñecida tamén . 
Unha vez máis por non se-la primeira 
hai que dicir que non se comprenden 
este tipo de ceremonias nunha socie
dade que debería busca-la PAZ, no 
medio das festas populares. Para sa
ber quen promovía todo isto , baste 
decir que se rematou a semana cun 
acto de homaxe ós " caídos", e non 
precisamente ós caídos da tribuna de 
Garabolos ... 

¿Qué dicir dos cartas gastados en 
foguetes, en traxes para a Policía 
Municipal, ou no mesmo concerto de 
Miguel Ríos? . 

RECOMENDACIONS 

Pois decir tan só que 3 millons de 
pts. que costou este último, podíanse 
contratar moitos grupos noves que 
tamén teñen algo que aportar cultural 
e musicalmente, e por suposto pensa
mos que todos merecen unha 
oportunidade. 

Dos traxes dos " guris", que podían 
grabarlles un vídeo como propa
ganda para o " Corte Inglés". Ah! e 
que lles quedan moi " monos" ... 

E do primeiro, que sent imos moito 
non ter o mesmo sentido do arte que a 
xente que aplaudía con entusiasmo 
diante do axuntamento a noite que se 
supoñía lle queimaban a fachada; 
(nós tomos pensando que era 
certo ... ). O caso é que non nos fixo 
gracia ningunha ver cómo ard ían e 
estoupaban os nosos cartas ... sería 
porque nós xa sabíamos que iba ha
ber " Eleccións" .. . ; e penso eu , que se 
o señor VICENTE, (léase o alcalde), é 
honrado, despois das eleccións non 
tardaremos en ver no PROGRESO 
unha nota máis ou menos así: " Gra
cias San Froilán polo favor 
concedido .. . ". 

Suso Taboada. "Esmorga" 
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Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Bem-queridos amigos: 

Vos quero fe licitar polo conto que publi
cades no número 204 de IRIMIA " Longo 
sonho" . 

E mais que nada pola grafía , que é a 
verdadeira grafia galega nom essa que 
usades habitualmente que é tam vergon
hosa como que o presidente da Academia 
Galega sinta noxo de por o seu nome em 
galego, porque debe pensar que é 
rebaixarse. 

Por esso coido que um verdadeiro na
cionalista debe usar a verdadeira grafia 
galega, e nom lusista como dizedes des
pecbvamente em IRIMIA, e noma que usa
des que é a espanho la, xa que despois de 
encher a boca com Castelao ata ponhedes 
Gal iza em castelam. 

Quero felicitar efusivamente ao rapaz 
Luis Pouparinha Moirom, ganhador do 1.º 
premio de cantos de Sam Cosme de Cas
ti nheira - 85. 

E rogarlhe a IRIMIA que siga fazendo 
todo o possivel para darnos a conhecer a 
verdadeiira grafia galega, xa que somos 
moitos os nacionalistas galegas que que
remos rachar as cadeias que nos xun
guem a umha cultura que nom é a nossa e 
que nos leva seculos asobalhando. 

Um cordial saúdo. 

Carlos Foirobal, do Leres 
Vigo - (Galiza) 

Queridos irmáns de lrimia: 
Escríbovos para dárvo-las gracias por 

todo o que estades a facer para axudar a 
Nicaragua a través do semanario IRIMIA. 

Como penso que estaredes recibindo 
protestas estes días pola implantación do 
" estado de emerxencia" en Nicaragua, 
mándovo-lo Boletín especial da Embai
xada que recibín hoxe, no que veñen os 
motivos polos que tiveron que establecer 
esa medida. 

Mándovos tamén escritos nos que po
dedes ver quen é, e que intereses defende 
o Cardenal Obando, a quen por certo no
mearon novamente alá Presidente da 
Conferencia Episcopal. Vai tamén un es
tudio sobre os gastos que está produ
cindo en Nicaragua a agresión ianqui, que 
os está afogando e destruíndo, e tamén a 
poesía que lle escribíu M. Casaldáliga ó 
Reagan. 

Se nestes días recibo algunha declara
ción importante dalá, a nivel cristián , so
bre a " emerxencia", xa vola mandarei , e 
se non, como o 25 do mes de Santos me 
vou para alá, xa vos contarei cando volva 
en febreiro. 

M . Casaldáliga estivo alá perto de dous 
meses e foi por todas partes en Nicaragua, 
mesmo polas zonas que están en guerra. 
Ningún dos bispos dalá (agás o da Costa 
Atlántica, pois alí non estivo) o recibíu , e 
ata presionaron a algúns párrocos para 
que non talasen con el. 

Enhoraboa polo n.º 200 de IRIMIA, e 
adiante. Dígovos que me gusta cantidade 
o semanario e que penso que é moi impor
tante para Galicia. Vou levar varios exem
plares do último cando vaia a Nicaragua, 
para eles , para que o vexa Ernesto Carde
nal (a quen sempre lle vou facer unha vi
sita), e outras persoas. 

Moitísimos saúdos. 

M.ª Xosé Escudero, A Coruña. 

Carta dos curas de Mondoñedo ó Nun
cio pedindo un bispo galego, defensor 
dos pobres. 

Ilustrísimo Señor: 
Os que formamos parte das parroquias, 

comunidades cristianas e crentes en xe
ral, da Diócese de Mondoñedo-Ferrol, 
queremos facerlle chega-lo froito da nosa 
reflexión sobre a alección do Bispo novo 
pola dimisión de Monseñor Miguel-Anxo. 

Em puxounos a esta reflexión a corres
ponsabil idade que nos fai tomar parte no 
percorrer da nosa vida eclesial nesta zona 
de Galicia e ir superando o oscurantismo e 
a i.mposición de nomeamentos e vermos 
canles claros de participación na pastoral 
diaria e, sobre todo, en momentos decisi
vos da nosa vida eclesial, como é a elec-

ción do novo Bispo. 
En síntese presentámoslle as realidades 

sociais e humanas moi diver15as .desta 
Diócese: 

-As zonas de Ferrol , As Pontes, e Xove, 
coa problemática da reconversión, paro e 
inseguridade no posto de traballo . 
-A zona mariñeira con moitas familias 

dependen do do sector da pesca e coa pro
blemática da restricción dos caladeiros 
nas augas comunitarias. 

- O mundo rural espallado en centos 
de pequenas aldeas con unha economía 
atrasada, oprimido económica e 
humanamente. 

No aspecto pastoral o Concilio Galego 
xa nos adiantaba: 

" A conciencia de estar todos xuntos 
cooperando nunha mesma e única acción 
evanxelizadora, dentro dun plan dioce
sano conxunto , axudará a supera-lo mini-

. fundio pastoral ou o espíritu de capela, e a 
vencer a desilusión e a desgana que a 
miúdo se ve nos cregos". 

Dar resposta a estas necesidades hoxe 
en Galicia, e en concreto na nosa Diócese, 
precisa: 

- Dun Pastor que coñeza estas realicja
des e que alente e impulse a comprome
terse eficazmente con esta nosa terra. 

- Que asuma con tódalas consecuen
cias o feito galega: a historia, a lingua e a 
cultura galega. E que utilice, como medio 
de expresión ordinario no seu ministerio, 
a lingua galega, que de feito é a que tala o 
80% dos galegas e da que foi senlleiro 
impulsor Mons. Miguel-Anxo. 

- Que sexa un home de fe " abrahá
mica" e, polo tanto, aberto ó futuro . Que 
sexa profeta no anuncio da palabra de 
Deus, camiñante, pastor non burócrata, 
que abra e ensiñe novas camiños fiado 
daquela palabra. 

- Que non teña medo as búsquedas na 
modernidade, na secularización. .. que 
sexa atento a descubrir os signos dos 
tempos. 

- Que seza laxo de unión, irmán dialo
gante, servidor de todos; aberto a corres
ponsabilidade, con experiencia no tabor 
pastoral, capaz de achegarse ás persoas e 
integrar nun proxecto pastoral de con
xunto as distintas tendencias e 
individualidades. 

- Que sexa pobre e defensor dos po
bres, defensor da xusticia e loitador con
tra as opresións e alentador de solucións. 

Os que firmamos este escrito sentímo
nos implicados nesta tarefa. Non preten
demos que o Bispo sexa un superhome 
senon un membro máis na lgrexa Galega; 
que desde a súa misión de Pastor viva con 
nós a loita polo Reino de Deus aquí e 
agora. 

Este escrito foi remitido ó Nuncio da súa 
Santidade en España o día 30 de setembro de 
1985, acompañado do das firmar de 68 cre
gos da diócese de Mondoñedo-Ferrol. 
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Lendo a Rosalía 
A quinta parte do libro FOLLAS NOVAS púxolle 

Resalía o título expresivo de "As viudas dos vivos e 
as viudas dos mortos". Nos poemas desta parte 
achégase Resalía ó drama terrible que a emigración 
era naqueles momentos para Galicia. 

Coa súa pluma vai describindo por veces a fermo
sura e riqueza da terra nai, Galicia; por veces tamén 
a grande miseria que a moitos afrixe, e que os leva a 
pensar na emigración; por veces vai desfiando o 
camiñar dos emigrantes cara un futuro que Resalía 
sempre pinta mouro: "¡ .. . i a compaña de esperanza, 
lonxe, tocando a morto!. E por veces tamén -e con 
canta sinxeleza e dramatismo- canta os pesares 
desa muller galega "viuda de vivos e mortos". 

A muller galega bateu sempre con forza no sentir 
de Resalía. Hai un longo párrafo no prólogo de FO
LLAS NOVAS que non ten perda; del entresácoche 
estas 1 i ñas: 

" ... mais o que me conmoveu sempre, e polo tanto 
non podía deixar de ter eco na miña poesía, foron as 
innumerables coitas das nosas mulleres: criaturas 
amantes para os seus i os estraños, cheas de senti
mento, tan esforzadas de corpo como brandas de 
corazón, e tamén tan desdichadas que se dixeran 
nadas solasmentes para rexir cantas fatigas poidan 
afrixir á parte máis froxa e inxel da humanidade. 

... Cando nas súas confianzas estas probes márti
res se atreven a decirnos os seus sacretos, a chorar 
os seus amores sempre vivos, a doerse das sú~s 
penas, descóbrese nelas tal delicadeza de senti
mentos, tan grandes tesauros de ternura (que a in
teireza do seu carácter n'é bastante a mermar), unha 
abnegación tan grande, que sin querer sentímonos 
inferiores a aquelas oscuras e valerosas heroínas, 
que viven e morren levando a cabo feítos maravillo
sos por sempre iñorados, pero cheos de mi lag res de 
amor e de abismos de perdón". 

Igual xa coñeces algúns poemas de Rosalía nos 
que ela lle canta a esta muller galega. Ofrézoche a 
lectura destoutro. ¿ Haberá mellor e máis real retrato 
da existencia diaria dunha muller ferida na mitade 
do seu ser polo mal da emigración?. 

Manolo Regal 

Tecín soia a miña tea, 
sembrei soia o meu nabal, 
soia vou por leña ó monte, 
soia a vexo arder no lar. 
Nin na fonte nin no prado, 
así morra coa carrax, 
el nonha de virme a erguer, 
el xa non me pausará 
¡Qué tristeza! O vento soa, 
canta o grifo ó seu compás ... ; 
ferve o pote ... , mais, meu caldo, 
soíña te hei de cear. 
Cala, rula; os teus arrutas 
ganas de morrer me dan; 
cala, grito, que si cantas, . 
sinto negras soidás. 
O meu homiño perdeuse, 
ninguén sabe en ónde vai ... 
Anduriña que pasache 
con el as ondas do mar; 
anduriña, voa, voa; 
vén e dime en onde está. 

SE OLIERES LE.R. IRIMIA iSUSCRIBETEI 
Quero .8U8Crihinne ó Semanario IRIMIA: 

Pagarei p<>r: 

O Tr~ferencia á Caixa de Aforroe de Gal.icia: 

Por~ - ano O 

Precio da suscripción 

ó ano 1.300 pts .. 

Suscripción de apoio 

2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vilal.ba, Conta n. 04950/0 

O Corre.o contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome .................... ~ ••.•.••••••.••.••.•.••.•..•.....••..•.•••••••••...•.......... 

Rúa ou Parr<>«¡Uia •••.•••••••.••••.••••••.••.•••.••..••••.•.•••••••• :····:····· 
V ila ou Axunta111ento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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Xosé Chao Rego 

A "Maruga" e a gheada 
CONSULTORIO 

Rúa do Vilar, 37-39, 2-
SANTIAGc:l 

Hai quen pensa que a gheada 
se principiou en Galicia por in
fluencia do idioma veciño, o cas
telán, que ten a letra J cun son 
gutural. Aínda máis: daríase, se
gundo algúns, este extraño fenó
meno: pola non utilización da le
tra J, certos galegos dirían "Ma
ruguita" en vez de "Marujita" ou 
"Gapón" por "Japón" (en galego 
Xapón). 

fina a gheada, elimínase o G aspi
rado e, de resultas, sae, por ultra
correción ( corrixi rse máis da 
conta) ese nome de muller 
deformado. 

Quen non é así demóstrao o 
feito de que o J castelán sempre o 
trocamos, os galegos, en X, ás ve
ces ven (Xapón) e outras indebi:
damente, como cando dicimos 
"lexos" (castelanismo fonético) 
por lonxe, conexo, baraxa, etc, 
por coello, baralla, etc. Non hai, 
logo, tal influencia do adstrato 
castelán (idioma veciño) na orixe 
da gheada . . A quen nolo diga, te
riamos qu.e lle responder: "Non 
digas parvadas, Xota Erre". 
Queda a cuestión do sustrato, 
para a próxima semana. 

lsto parece unha parvada por
que, de feíto, onde se di "Maru
guita" tamén existe gheada. O 
que sucede é que, ó non se ter por 

Os que así opinan, razoan así 
de raro: os que escoitan dicir 
"Gapon", rinse dos que así talan 
e estes, ó se sentiren burlados, 

corríxense "pasándose" na co
rrección (ultracorrección). Em

pezarían, logo, a lle peñeren J a 
tódalas palabras que teñen G, vi

ñese ou non a co-nto. 

... NON É QUE FALTE COMIDA, 
O QUE FALTA É XUSTICIA 

¡ - ¿ Que podo facer EU para cambiar esta 
' ¡ situación? 
" - Infórmate sobre as verdadeiras causas da 

fame no mundo. 
· · - Colabora con MANS UNIDAS na súa loita con
! tra o subdesenrolo. 

- En 27 anós MANS UNIDAS financiou máis de 
, 5.000 proxectos de desenrolo no Terceiro 
· Mundo. 

COMITE EXECUTIVO: Calle de Alcalá, 87. 28009 
1 Madrid. Teléfono 431 60 33. 
" DELEGACION: Apdo. 456 

DONATIVOS: Banco Español de Crédito, Viz
caya, Hispano Americano, Bilbao, Central, Po-

• pular Español, Santander, Cajas de Ahorros 
Confederadas (en tódalas súas sucursais) e nas 
72 Delegacións de "MANS UNIDAS". 

Se "La Clave" de Balbín 
na tele o venres non ves, 
baterás con Chicho lbañez 
e o seu noxento "Un, dos, tres". 

Éche un programa entretido, 
técnicamente ben feito, 
pero non che vai traer 
moito saber nin proveito . 

¿Por que triunfa, lago, tanto, 
non senda extraordinario? 
Eche a ilusión. de chegares 
nunha noite a millonario. 

. C~quera,noseuasen~ 

pode sentirse imponente 
sabendo facer aquilo 
que faino programa a xente. 

Por se fose pouco isto, 
saen rapazas a eito 
" ensinando" máis ca mestres: 
pernas, nádegas e peito. 

Programa, coa propaganda, 
que custa moi pouco ou nada, 
e por riba, aínda mantén 
a media España aparva.da. 
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