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CENTENARIO DO NACEMENTO DE CASTELAO 

¿ Coñecédelo nenmo do lado?. Todo teso el 
ante o retratista, un pouco coitadiño, coa sua 
boina; mesmo poderia ~er un neniño de ca/quera 
das nasas aldeas hai uns anos (hoxe levan gorra 
de cores estilo ianki). Chámase Daniel, ou Al
fonso, ou Manuel, ou dos tres xeitos. Naceu nunha 
vi/a mariñeira, Rianxo, a da cantiga popular, hai xa 
cen anos. O seu pai, como tantos galegas, tamen 
foi emigrante;" e el mesmo, xa de nena, tamen 
houbo de irse ás Américas. E foi monaguillo na sua 
parroquia, como moitos nenas daquela. E lago un 
mozo algareiro e ben pasto. Seica o mais esmor
guista e algareiro dos estudantes que daquela an
daban por Santiago; para mais señas, estudou 
medicina e fíxose médico, pero non taran por ahí 
os seus pasos. De u lle por facer debuxos e carica
turas, que axiña lle acadaron moita sana; e ... na
morouse de Galicia. 

Xa se decatarian moitos que este nena, este 
mozo, é Castelao; un home, un galega, un símbolo 
de Galicia. 

Castelao, símbolo do arr10r a un ha terra e unhas 
xentes. Símbolo da rebeldía frente ó asaba/la
mento dun pobo. As armas da sua Jaita taran as 
dos pacíficos: a palabra, o lápiz e o estarzo solida
ria. Artista, e político, escritor, dibuxante e pintor, 
Castelao -o "irmán Daniel" - é moito mais que todo 
isa. Este home, que soupo conservar de grande a 
expresión e a alma de nena, moito mais que o gran 
artista que soupo plasmar a sabiduría, as angurias 
e as arelas dun pobo, cos seus debuxos e cos 
seus escritos; moito mais que o político que soupo 
loitar coma ninguén polo seu pobo. Castelao é "o 
símbolo humán das arelas do seu pobo", como 
outro bon galega dixo del. Arelas de bondade, 
xusticia e dignidade colectiva. A razón da sua vida 
foi un motivo e un ideal moi concreto : a liberación 
de Galicia; a ese ideal entregou o seu talento e os 
seus estarzas, a sua vida enteira. 

Castelao, o irmán Daniel, vivo xa para sempre na 
alma do pobo, no amor dos galegas, é de todos 
nós, de tódolos que tamen amamos a esta terra e 
buscamos unha Galicia libre de tódalas ataduras e 
vincallos que a oprimiran ó longo dos séculas ata 
hoxe. 

Castelao de neno 
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O ANO DOS MUNDIAIS xa esta a quentar a 
moitos dos aficionados ós deportes neste país: 
Mundiais de fútbol en México, V Campeonato 
Mundial de Natación, X Campeonato do mundo 
de Pelota e X Mundial de. Baloncesto ... , todos 
estos campeonatos teñen lugar en España, pero 
irnos salientar o deporte da canasta por ter lugar 
en Ferrol unha das capitais dos mundiais con 
rusos e sudamericanos na cancha. 

MAL COMENZO DE ANO por moitos acciden
tes de tráfico, non só na nasa terra ... Compa
rando con datas semel lantes do ano pasado en 
España, medraron os accidentes un trinta 1 por 
cento, nestes días. Catro mil cento oitenta e nove 
mortos no oitenta e cinco convértennos nun 
punto negro na rede de comunicacións 
europeas. 

FILIPINAS, un estado de máis de sete mil illas, 
situado ·nesa rexión de Asia que tanto sabe de 
guerras e loitas, prepárase as eleccións despois 
de moitos anos de dictadura. O dictador Marcos 
asoballando con toda at maquinaria pesada do 
poder e da dictadura, enfréntase a tenra Corazón 
Aquino, muller do senador asesiñado ... os cida
dáns destas illas xa están cansos de tanta burla 
electoral e de tanto pucheirazo, máis a esperanza 
segue viva. 

NOVA GALICIA é unha rexión do México occi
dental, que fáinos lembrar axiña de moitos dos 
nasos mitos e lendas, como mostra a literatura do 
recén desaparecido Xan Rulfo. O mellor director 
galega de cine: Carlos Velo, que vivéu o seu exilio 
coma tantos outros en México,. levóu ó cine al
gunhas das páxinas de Rulfo, un dos mellares en 
lingua castelán. 

A HEPATITIS converteúse nunha enfermidade 
contaxiosa en Galicianos ultimas meses: Sarria, 
Castro de Riberias de Lea ... A auga mal servida 
palas traídas, é un medio transmisor desta peste. 
Non é para asustarse, o que compre é tomar me
didas contra éstes e outros virus, e educarnos 
todos na estima da auga, un dos bens meirandes 
do futuro da humanidade. 

No pasado mes de Decembro morreu Dn. Ser
gio Villamor, un cura de 64 anos da diócese de 
Lugo , profesor do Seminario. Galeguista de vello , 
amante da nasa lingua e simpatizante dos "Colo
quios galegas de parroquias", pediu no seu leito 
de marte que se oficiara o funeral do seu enterro 
en galega, pero non.lle cumpliron esta sua derra
deira vontade. IRIMIA únese adore a protesta de 
moitos compañeiros seus que se sentiron feridos 
no mais fondo da sua alma. 

A COSTA DE XANEIRO, CHÁMASE " IVA" , pois 
ás subas normais de precios e ós petos valeiros 
sempre por estas datas, hai que engadir agora 
todo un baile de confusión que e o IVA: non só 
non baixaron moitos dos artigas que tiñan que 
facelo , outros subíronos máis de canta, aprovei
tando o río revolto. 

O FEDER (Fondo Europeo de Desenvolve
mento Rexional) da Comunidade Europea, é un 
instrumento de financiación de proxectos rexio
nais en países máis necesitados. Os fondos para 
algunhas rexións de España trouxeron líos, pois 
o Goberno de Madrid destinóu eses fondos a 
plans dos seus Presupostos Xerais, reducindo así 
o déficit do Estado, e esquencendo os plans pre
sentados palas Comunidades Autónomas: Anda
lucía, Extremadura, Castela, Galicia ... Aquí con 
estes fondos van mellorar os aeroportos galegas 
e varias vías de comunicación. 

DE " PRÍNCIPES DA POLÍTICA" do país poden 
considerarse os Presidentes das Diputacións 
Provinciais .. . Un ha especie de poder paralelo que 
ten ben atados a moitos dos alcaldes dos conce
llos, gracias ós cartos que reparten. A mesma 
Xunta non é capaz de meterlles man, despois de 
moitos anos de arbitrariedade e caciquísmo, e a 
mesma desfaíse coa cobiza de controlar estes 
fortes tentáculos de poder. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

SOAMENTE UN CAMIÑO 

Desde que ti, levado polo Espirito, 
volviches cabo dos teus, 
ó teu fogar, 
á túa comunidade, 
con ganas de facer algo xuntos, 
só existe un camiño. 

Desde aque/a mañá de Nazaret, 
cando as túas mans de obreiro 
col/eran o libro santo 
e o /eran tatexando torpemente, 
só existe un camiño. 

Desde aquel teu atrevemento 
de decirte unxido polo Espirito 
para botar a anda-la roda da revolta, 
só existe un camiño. 

Desde que ti puxeches no centro 
o presente e o futuro dos máis pobres, 
e os deixaches como espe//o 
do rostro de Deus na terra, 
só existe un camiño. 

Desde que ti dixeches 
que estabas tarta de historias, 
que a ver quen te seguía, 
que chegara a hora da xente humilde, 
só existe un camiño. 

Dispois inventaron outros camiños. 
En Nazaret, ano cero, 
recén estrenado o Espirito, 
co Espirito do trinque, 
só había un camiño, 
amplo para col/eren todos, 
pero só había un camiño. 

Xesús Cortés 
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Domingo 3.º do tempo ordinario 

OSCOMENZOSDEXESÚSENNAZARET 

Coa forza do Espírito Santo, Xesús volveu a 
Galilea, e a súa sona extendeuse por toda aquela 
rexión. 

Ensinaba nas súas sinagogas, e todos o 
alababan . 

Chegou a Nazaret, onde se criara, e o sábado 
entrou , coma era costume, na sinagoga. Levan
touse para face-la lectura, e déronlle o libro do 
profeta lsaías. Abríuno e atopou unha pasaxe que 
decía: 

" O espírito do Señor está sobre min , 
pois El foi quen me unxíu , 
para proclama-la Boa Nova ós pobres; 
envioume para lles anuncia- la liberación 
dos cautivos e a vista ós cegos , 
para lle dar liberdade ós asoballados, 
e proclama-lo ano de gracia do Señor". 

Pechando o libro, devolveullo ó encargado , e 
sentouse. Tódolos ollas da sinagoga enteira esta
ban fixos nel. Logo empezou a dicir-lles : 

- Hoxe cúmplese diante de vós esta pasaxe da 
Escritura. 

(Lucas 4, 14-21) 
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·O templo de Xerusalen (1) 

Un lector pregunta eneal do Templo xudío. Se
guramente detrás da súa pregunta hai lembran
zas de lecturas escoitadas durante o pasado Na
dal: Zacarías está dentro do Santuario para 
queima-lo incenso, mentras a xente está tora pre
gando (Le. 1,8-9); o Nena Xesús está sentado 
entre os mestres no Templo (Le. 2,46). E o naso 
lector atinadamente pregunta "¿Cómo era logo 
ese Templo? ¿Qué é iso de estar dentro o sacer
dote e tora a xente? ¿Había alí algunha 
escala?" ... 

O "SEGUNDO TEMPLO" 

Esta é unha expresión típica xudía para 
designa-los tempos. Dise: "Durante o segundo 
Templo"r E que o prim~iro Templo (d~nde o 931 
ata o 586) é o constrU1do por _Saloman. Pou.co 
sabemos del; debeu ser magnífico, as pedras in

teriores estaban todas revestidas de cedro, ador
nado con grinaldas, palmeiras e figuras (queru
bíns) feitos en ouro. Todo tora preparado nas 
canteiras e nas serras: "durante a súa construc
ción no Templo non se oía nin martelos nin ferra
mentas". Un ha boa descripción da súa construc
ción e adornos atopámola en 1Re5-7. 

TEMPLO DE XERUSALEN 
NOROE 

TORRE ANTGllA 

Porta Fortificada (das Ovellas) 

Matadeiro 

-
Torre Sure s te 

Pero esta maravilla foi destruida cando os babi
lonios tomaron Xerusalén (586); Nabuconosor 
arramplou con canto de valor alí habí~: b~once, 
ouro e prata, todo foi levado para Bab1lon~a. P.a
sarían corenta anos de desterro, ata que se impon 
o Imperio Persa, e no ano 538 é Ciro que~ lles 
recomendou reconstruí-lo Templo, devolvendo
lles o ouro e a prata confiscada. Esta reconstruc
ción é coñecida como "o Templo de Zorobabel" 
ou "o Segundo Templo" (515 a. C. - 70 d. C.). 

O TEMPLO DE HERODES O GRANDE 

Foi Herodes o Grande quen coménzou un tra
ballo de engrandecemento do segundo templo. 
Quixo abraia-los romanos cunha obra esplen
dida e gaña-lo favor dos xudíos. Fixo unha cons
trucción sobre o plan do templo salomónico, do
brou a altura e recobriuno de curo para que ala
barara os ellos cos raíños do sol. Escomenzouno 
no ano 19 a. C.; cando Xesús nace u soamente 
estaba rematada a parte principal. Debeu ser 
unha obra impresionante que deixaba a boca 
aberta a cantos a miraban (Le 21, 5-9). 

UNHA FERMOSA CONSTRUCCION 

Entrábase dende a cidade, atravesando unha 
ponte por enriba da vagoada coñecida co nom.e 
"Torrente Tiropeón". Nas portas atopamos mo1-
tos cegos e tolleitos, mendicando; tamén comer
ciantes ofrecen mercancía necesaria para os sa
crificios e ofrendas. 

Miramos arredor: un grande adro, co chan de 
lousa e mosaico, está cheo de xente que ven e vai, 
familias que veñen ofrece-lo sacrificio ou pregar 
sinxelamente; polo sur e polo oeste unha chea de 
columnas de mármore pechan o adro (4 reas, de 
42 columnas cada unha, compoñen tres naves 
con teito en cedro esculpido; polo oeste 268 co
lumnas configuran o Pórtico de Salomón). Entre 
as columnas vense dependencias de comercio, 
almacéns, sáas de xuntanza: todo un mundo pin
toresco de mercancías, animais transportados e 
·de xente diversa. Alí pode entrar todo o mundo, e 
o ADRO DOS PAGANS. 

No centro do adro, dividíndoo, un muro avísa
nos seriamente en varias língoas: "Prohibida a 
entrada ós non xudíos. Pena de morte". Non en
tramos, naturalmente. No próximo número de 
IRIMIA tentaremos de entrar. Namentras veremos 
.de conseguir todo-los permisos. 
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Castelao sempre 

Con este título escomenzamos hoxe, nocente
nario do nacemento do irmán Daniel, unha nova 
sección que esperamos chegue este ano cada 
duas ou tres semanas ás nasas páxinas, para 
axudarnos a coñecer unha miguiña mellar a di
mensión humana, artística e política deste verda
deiro símbolo da Galicia mais auténtica. Coñecer 
e aprender del, irnos empapando da sua pasión 
pala xusticia, pala liberación dos asoballados, 
polos dereitos dos que menos poden; irnos em
papando da sua sensibilidade, da sua bondade; 
irnos empapando do seu amor a Galicia e os 
galegas. 

Hoxe tragemos aquí uns debuxos do seu album 
"Cincoenta homes por dez reás", magníficos re
tratos, en poucas lineas, de diversos tipos hu
máns. Tar;nen un poema dun gran amigo seu e 
dos mei rancies poetas galegas, Ramón 
Cabanillas. 

O home que se afixo a que lle chamen ladrón 

O home que deixou a tenda por ir ó Axuntamento 

¿DE QUE MORTE MORREU A 
. NOSA PRENDA? 

Ramón Cabanillas 
ilrmán Daniel! 

Na praia de Rianxo 
caían como bágoas as estrelas, 
espal/aban teus aies derradeiros 
bruantes ventas das andinas serras, 
e ondas galgantes, en cramor, chegadas 

da pratense ribeira, 
contaban no areeiro que te foras 
de seriedade poi-a plan vereda .. . 
o camiño que nunca se desanda, 
o vieira sin fin ... 

Na noite pecha 
entrei pina/ adiante, medoñento, 
a alma dun feitizo prisioneira. 
Fungaban os ramal/os un responso, 
en velorio de honra ó teu relembro. 
Ergueitas cara ó ceo as ponlas, era 

cada pino un cruceiro, 
labra xenial da túa man maiest¡e., 
e aquel forte e lanza/, que tempos idos 
escoitóu a tua prácida conversa 

có sabidor e xurdio, 
profundador de voces milagreiras, 
inquiréu delorido, en desespero: 
¿De qué marte morréu a nasa prenda? 

Atravesoume o peito 
un dór punxente e esguío de saieta 
e díxelle a verdade crú, tinguindo 
c 'unha pinga de sangue cada verba : 
iMorréu do mal dos bós e xenerosos! 

iMorréu de amor a Terral 

Victorino Pérez 
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11 Xornadas de formación popular de Lagoa 

Por segundo ano, un grupo de·veci
ños de Lagoa e outras parroquias do 
axuntamento de Pastoriza, na provin
cia de Lugo, organizaron ó longo do 
pasado mes de Decembro unhas 
"Xornadas de Formación Popular"; 
animados pala boa acollida que tive
ran as primeiras o ano anterior, aco
llida que se veu moi superada nesta 
segunda edición. A cotio adoita di
cirse que o labrego non mostra inte
rés por formarse e aprendei; a aco-
11 ida que recibiron estas xornadas é a 
proba de que non é tan así, se selles 
ofrece algo que suscite o seu interés e 
responda as súas necesidades. 

Para tódolos lectores que traballan 
na animación socio-cultural reco
mendámoslles esta "fórmula" das 
Xornadas, que tan bo resultado deu 
neste caso e noutros, dos que tala
mos en anteriores números de IRl
MIA. Non son moi difíciles de organi
zar, sobre todo se se canta co apoio 
dun grupo entusiasta que lles serve 
de soporte e lles dea espallamento 
(cómpre salientar que neste caso 
contouse cun rotundo apoio da 
prensa e a radio , o cal resulta de gran 
axuda). Ó ser un " bombardeo" infor
mativo intenso nun periodo curto, 
serve máis para movilizar a un colec
tivo, e a afluencia é meirande que tra
tándose de algo máis 14de pasada~ 
senda máis rentable o estarzo de 
atraer á xente, pois de seguida con
vértense en noticia para propios e 
al leos. 

A afluencia de veciños foi este ano 
entre cento dez - cento trinta, che
gando en dúas ocasións a supera-los 
cento sesenta, o que desbordou as 
posibilidades do local. Elo siñifica un 
rotundo éxito , como se decatarán de 
contado os que teñan algunha expe
riencia en charlas e causas desas. 

Os créditos e o saneamento 

Comenzaron as Xornadas o 3 de 
Decembro coa información e debate 
sobre Créditos para o campo galego 
hoxe, a cargo de Fernando Coduras, 
perito da axencia de Extensión Agra
ria de Mondoñedo, quen tras unha 
aclaración de conceptos como inver
sión , interés, amortización , carencia, 
etc. falou dos créditos vixentes neste 
momento: " Créditos para agriculto
res xóvenes", " C. para tarefas de 
aprendizaxe", " C. para a vivencia ru
ral " , Programa VERO, etc. Dos que o 
lector atopará máis información no 

As xornadas convocaron este ano a moita xente 

pasado n.º 206 desta revista. 
O día 6 Uxio Rei, veterinario do 

Centro de lnvestigacións Agrarias de 
Mabegondo conducíu a xornada so
bre o tema Sanidade e Saneamento 
do Gando Vacuno. Partindo de que o 
saneamento do gando, realmente ne
cesario se se queren ter explotacións 
rentables, está senda moi mal levado, 
ata o punto de afirmar que en moitos 
casos son cartas tirados. Cómpre fa
cer un saneamento en primeiro lugar 
preventivo das enfermidades e un 
acompañamento das explotacións 
por parte dos veterinarios estructura
dos en equipos comarcais, cada un 
cun laboratorio de diagnóstico, con
trol estadístico das explotacións, ins
pección ben levada, etc. Pero, en todo 
caso, a responsabilidade dos gandei
ros . é irrenunciable, pois o sanea
mento é máis causa dos propios gan
dei ros que dos funcionarios de sani
dade. E cómpre espabilarse pois hoxe 
en Galicia pérdense nada menos qúe 
4 pts. por cada litro deleite, por estas 
causas. 

O manexo e a boa producción do 
gando. O leite. 

Na terceira das xornadas, Lorenzo 
Molejón falou de ¿Pastoreo ou sega? 
Tras apunta-las ventaxas e inconve
nientes dun e outro respecto da pro
dución do gando vacuno, avogou 
polo pastoreo rotativo, que significa 

bota-las vacas tódolos días a pastar, 
pero de maneira rotativa no prado, 
parcelando este en pequenos anacos 
separados pola alambrada do pastor 
eléctrico, o que obliga á vaca a pastar 
só nun determinado lugar non estra
gando o prado e aproveitando ó má
ximo os seus recursos. 

Pala súa banda, Eloi Villada falou 
na xornada seguinte sobre o Manexo 
e construccións para gando vacuno, 
cunha clara opcións palas estabula
cións libres do gando, sistema xa 
adoptado maioritariamente polos 
gandeiros de tódolos países da CEE. 
E por riba, máis barato cás estabula
cións pechadas que tan ó tolo se fixe
ron nos últimos anos no campo ga
lega, por culpa dunha mala informa
ción por parte da Administración e o 
absurdo medo de que as vacas " pa
sen frío", que seguen tendo moitos 
gandeiros; cando en realidade o que 
ocasionaron en moitos casos foi o au
mento das enfermidades no gando. 

Como era de esperar, a xornada 
que acadou un meirande interés, ata 
o punto de que a xente desbordou as 
posibilidades do local, foi a que tratou 
unha vez máis do problema do leite, 
verdadeiro "pan de cada día" nesta 
bisbarra. Antonio Fernandez Oca, pe
rito de Extensión Agraria, e dous veci
ños de Ribadeo talaron de "Mondigo
leite", upha recén creada cooperativa 
de comercialización do leite, que aso
cia a mais de 50 productores dispos
tos a comercializar en común un leite 
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de calidade con baixo nivel bacterio
lóxico. Aproveitou tamén Fernández 
Oca, colaborador desta revista, para 
talar da frustrada compra de MA
FRIESA por UNl0ALCO, cooperativa 
de segundo grado que agrupa a ou"· 
tras dezaoito de Lugo e Coruña, e asi
mesmo de FRIGSA, máis recente
mente; e asimesmo a esperanza 
posta na posible comercialización 
conxunta do feite de cooperativas e 
colectivos da provincia de Lugo. E fa
lou finalmente das O.P.A. (Organiza
cións de Productores Agrarios) , 
dándolle-lo seu apoio. 

A saúde e a cultura 

As últimas xornadas pasaron dos 
temas agrícolas-gandeiros a temas 
de saúde e cultura. No primeiro caso , 
o Doctor Bernardino Pardo Teijeiro , 
médico especialista en medicina fa
miliar e comunitaria falou de Sani
dade e Seguridade Social en Galicia. 
A pesares de se-lo director do Ambu
latorio da Seguridade Social de Lugo, 
afirmou que habería que gastar me
nos en hospitais e máis na atención as 
necesidades primarias da saúde, 
desde as mesmas casas e nas parro
quias, con Centros de Saúde eficaces 
en cada municipio. De feito os hospi
tais só atenden o 20% da poboación 

· enferma, e son os médicos de cabe
ceira os que realmente poden saber 

Eloi Vi/lada, que utilizou as diapositivas para fa/ar das construccions para o gando 
. coa indispensable axuda das imaxes 

mellar das doenzas dos veciños que 
coñecen e tratan. 

Na penúltima xornada, ante a obli
gada ausencia por enfermidade de 
Manuel María, o naso gran poeta, fa
lou Xosé Antón Miguelez, compa
ñeiro e vello coñecido dos lectores de 
IRIMIA, que houbo de improvisa-la 
conversa, pouco antes desta. Falou 
sobre a Cultura Galega, que definíu 
como "a sabiduría galega" . Desta 
maneira, ademais da "cultura oficial
mente recoñecida", hai tamén unha 
" cultura da terra ", a que posee o la-

brego galega, e que tamén é dunha 
gran riqueza, anquea cotio fara des
preciada. Pois cultura, en definitiva, é 
todo aquelo que axuda ó home a hu- · 
manizarse, a desenvolverse , avanzar 
e medrar en comunidade. Esta cul
tura, maiormente unha " cultura da la
reira ", quedo u reflexada nos refrans, 
as tradicións, a lingua, etc. que foron 
conformando a menei ra de ser do 
pobo galega. 

As Xornadas remataron cun debate 
municipal e parroquial, no que se 
contou, ademais da imprescindible 
presencia dos veciños da maioria das 
parroquias do concello , coa partici
pación do alcalde e concellais da Cor
poración municipal, o veterinario 
municipal , unha doutora do equipo 
médico do Centro de Saúde e a direc
tora do grupo escolar. E fíxose un re
paso en primeiro lugar os temas máis 
quentes de índole municipal , lago veu 
o turno do veterinario , presentándolle 
os veciños os seus problemas. O vete- · 
rinario seguiu a doutora, e o debate 
rematou cos problemas escolares. 

Dada a boa acollida que tiveron , os 
organizadores comprometéronse a 
facer neste ano 1986 as 111 Xomadas, e 
esperamos que así sexa, pois coida
mos que é moi boa causa para o de
senrolo do noso agro, a cot ío tan es
quecido de todos. 

As autoridades do Cancel/o clausurarán as Xornadas cun debate municipal Victorino Pérez Prieto 
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Os presupostos xerais do Ministerio de Traballo 
e Seguridade Social 

Os traballadores ternos que ve-los Pre
supostos Xerais da Seguridade Social 
como un termómetro que nos mide a nosa 
posibilidade de vida económica e social. 
Sabemos que inciden directamente na 
nosa supervivencia. ¿Por qué? . 

- Porque nos presupostos sábese o 
que se invirte c~ra a creación de emprego. 

- Porque nos presupostos se dí a canti
dade d.e diñeiro destinada á asistencia 
social. 

- Porque se sabe o presuposto desti
nado á Seguridade Social. Estos tres pun
tos son claves para a vida diaria do traba
llador activo o pasivo (parados, retirados, 
en fermos , etc.). 

¿En qué vemos nos presupostos do 86? 

- Vemos que o Estado reduce a inver
sión pública, o que quere dicir que renun
cia e desbota a súa posibilidade de ser 
motor público de creación de emprego, e 
desbota ser revulsivo económico; ó con
trario, pon esta posibilidade nas mans do 
empresario privado, que non crearán em
prego como xa o experimentamos ó longo 
destes anos. 

Esta política non pode ser admitida por 
nós, traballadores, polo que significa de 
renuncia da c lase obreira ós medios eco-

nómicos necesarios para un cambio cara 
a un ha sociedade máis xusta. 

- Vemos que nos gastos de Asistencia 
Social o Estado reduce os presupostos de 
tal maneira que este ano, no que medra a 
poboación traballadora protexida nunhas 
200.000 persoas, ó reducirse o presuposto 
significa que a estas persoas protexidas 
van lle corresponder menos diñeiro. Esto é 
empeoramento da calidade asistencial. 

Resumindo, empeoramento da cali
dade de vida da erase pasiva, xa que o 
aumento do 8% que selles concede non é 
doado para alcanzar nin siquera o mal 
chamado salario mínimo, porque coa in
flacción non se garantiza o poder adquisi
tivo mínimo; máis aínda tendo en conta 
que, se o nivel de inflacción supera o 8% 
previsto, non hai ningún mecanismo que 
revise automáticamente as pensións, es
tando así nunha situación tercermundista, 
alonxándonos dos países da C~E que te
ñen presupostos de Asistencia Social 8 
veces maiores cós españois. 

E para rematar esta mala xestión asis
tencial, o Estado, que prometeu participar 
cun 38% do presuposto de asistencia so
cial , reduce a súa participación a un 
23 ,8%, polo que as inversións en determi
nados organismos disminúe en vez de me-

En Ga/icia haberá repercusión sobre todo no sector da construcción naval 

drar (p .e. 28% menos de inversión no IN-
SERSO, etc.) . . 

- Vemos que os presupostos deste 
ano da Seguridade Social, pola inflacción, 
son os mesmos cós do ano pasado, des
cubríndose así a postura do goberno de 
non quere-la reforma global da Seguri
dade Social non dando presupostos, non 
perseguindo os fraudes das empresas , 
que supón 1,5 billóns de pts. anuais, non 
perseguindo a economía sumerxida para 
recaudar máis para a colectividade , non 
abrigando a cotizar a determinados colec
tivos excluídos da mesma, etc. Ou sexa , 
reprivatización progresiva da Sanidade e 
da Seguridade Social. 

E todo isto , sabendo que no ano 86 o 
naso poder adquisitivo vai disminuir para 
algúns, quedando para o resto dos traba
lladores oficialmente igual , xa que a infla
ción do 8% prevista se emparexa coa su
bida dos salarios do 8% . Pero na práctica 
irnos perder dun 3 a un 4% de poder ad
quisitivo, porque a entrada do IVA en tó
dolos países da CEE subíu estes puntos a 
inflación sobre a prevista. 

Enton, ¿cara onde irnos con estes 
presupostos?. 

Decididamente o Goberno lévanos coa 
súa política económica a: 

- Reprivatización da sociedade a tódo
los niveis. 

- Armamentismo , cun desmedido au-
mento proporcional dos gastos militares. 

- Pérdida de poder adquisitivo . 
- Maior inflacción da va prevista. 
Con esto non pode estar de acordo a 

clase obreira, e daqui o alonxamento dos 
traballadores do poder. 

E, concretamente en Galicia, ¿coma 
repercute? 

- Repercute na construcción naval : di
ficultade de saír da crise e de crea-los pos
tas perdidos ó non invertir. 

- Menos diñeiro para a reforma agraria 
e do mar, necesaria e vital cara é entrada 
na CEE. 

- Menor asistencia social , tendo en 
canta que Galicia canta cunhas clases pa
sivas agrícolas e mariñeiras moi importan
tes : esta poboación vai vivir peor ó ter 
menos pensións e medra-la inflación máis 
cás pensións. 

- Menos inversions públicas. 
- Perder coa entrada na CEE o diñe iro 

que lles correspondíq ás empresas gale
gas (p .e. o canon de electricidade) . 

- Seguir co menor número de camas 
por habitante que a media estatal, intentar 
pechar algún centro (como o Centro de 
Urxencias de Narón), non abri-los novos 
hospitais da provincia de Lugo por non 
querer dotalos de médicos fixos, seguir 
con enfermedades non existentes no 
resto de España, como o bocio , etc . E 
cada un que recorde as cousas que 
padece. 

Vanguardia Obreira 
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Educación Sexual (2) 

Víamos no artículo anterior, adicado a este 
tema, que a educación sexual non consistía en 
dar unha boa charla ou nun momento determi
nado explica-lo que din os libros sobre sexuali
dade senón que educamos sexualmente, ·para 
ben ou para mal, coas nosas actitudes e as rela
cións que establecemos. Recordaremos aquelo 
de que a primeira educación sexual estase dando 
no xeito de tocar e tratar ós bebés. 

Sexoecorpo 

Os sentimentos que os adultos ternos sobre os 
nosos corpos transmitímosllelos ós nenas. Se 
eremos que algún órgano é sucio ou vergonzoso , 
tamén o sentirán así os nenas que convivan con
nosco. E estas actitudes influirán na súa visión 
sobre· o sexo. ¿ Quen non tén visto a pequen os 
que se tapan con desmesurada vergonza e consi
deran que algunhas partes do carpo son sucias e 
non poden mirarse?. Esta opinión foise for
mando co tempo: coas expresións da nai cando 
cambeaba pañais; nos disgustos cando se me
xába ou nas regueifas por explorar nos xenitais 
ou por se despir en público. 

Sempre que bañamos, vestimos ou ensinamos 
a usar os sanitarios ós nenas, as nasas actitudes 
cara ó carpo teñen tanta influencia como as res
postas que lles damos ás suas preguntas sobre o 
carpo e o sexo. 

As nasas reaccións diante das primeiras explo
racións dos nenas co seu carpo van ser moi im
portantes e determinantes da imaxe que se van 
formando de si mesmos. Tódalas nais celebran e 
comentan o descubrimento que vai facendo o · 
nena das súas máns ou pés, de como está entre
tenido mirándose e atrapándose. Pero cando se 
trata do pene non se celebra nada e, se acaso se 
comenta, faise entre murmurios. Quen así actúa 
está creando unha actitude negativa ainda que 
non tale co nena. 

A manipulación nas etapas de desenrolo 

A automanipulación (tocarse os órganos xeni
tais) é un acontecemento case universal en tres 
etapas do desenrolo. 

Entre O e 3 anos o nena toca e investiga os seus 
xenitais coa mesma curiosidade conque mete os 
dedos nas orellas. Como os nervos desta zona 
son moi sensibles, experimenta unha sensación 
de placer que tampouco chega a se-la excitación 
intensa do adulto. Non podemos impedir que este 
descubrimento inicial vaia adiante. Se nos apa
ñemos a elo, o nena chegará á conclusión de que 
os órganos xenitais e tódalas sensacións que 
producen son "causas malas" . 

Entre 3 e 5 anos os nenas síntense mais atraí
dos polo proxenitor (os pais) de sexo aposto ó 
seu. Estes sentimentos lévanlles a practica-la au
tomanipulación. o placer sexual axúdalles a 
descarga-las emocións que sinten. 

Na adolescencia faise frente ós sentimentos 
sexuais e emotivos mediante a masturbación. A 
masturbación pode servir para aliviar tensións : 
aburrimento, soidade, excesiva disciplina, 
fracasos .. . 

Debemos preocuparmos cando a masturba
ción se fai prolongada e excesiva. Cando sucede 
isto, pode significar que a relación cos outros 
non lle satisface en absoluto. Escolle así , entre
terse consigo mesmo. 

En resume: certa medida de masturbación 
nesta idade é corriente. A nasa tarefa consistirá 
en descubri-las causas e crear un clima de sere
nidade. Os nenas felices tenden menos a busca
la satisfacción na masturbación. Dificilmente os 
placeres da automanipulación poden supera-lo 
contento de sentirse amado e valorado. 

(Adaptación do libro: El niño feliz. Dorothy Corkille) 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Apreciado Director y colaborado
res de " IRIMIA": 

Sinceramente enhorabuena. De
searos una larga vída y que ese pue
blo ag radezca todo ese trabajo que 
realizais en su beneficio. 

Están todavía frescas las eleccio
.nes al Parlamento Gallego, es de 
pena que TVE, RN , C. Ser y otras emi
soras, machaconamente nos pusie
ron como modelo de abstención, 
pero ni TVE ni las demas emisoras de 
radio , nombraron para nada la abs
tención forzosa. Me refiero a los miles 
de gallegos que trabajan en la Marina 
Mercante y Pesca de Altura,· que la 
Normativa no tiene encuenta su 
modo de vida .. Esta gente debiera de 
votar en el periodo de vacaciones y 
dejar los votos en un lugar seguro 
hasta el día del recuento . 

También es denunciable que los 
partidos se olvidaran de este sector. 
Ni AP con tanto nombrar a Dios, ni el 
PSOE en nombre del progreso, se 
acordaron para nada de estos galle
gos que se puede decir, viven mas en 
el mar que en la tierra. 

Me agradaría en la medida que os 
sea posible, publiqueis algo sobre la 
Historia de Galicia, sobre todo las in
justicias, creo sería beneficioso para 
el pueblo, pués los caciques siempre 
las ocultaron, ya será para que el lec
tor no haga comparaciones .. . aunque 
odiosas, a veces muy beneficiosas. 

Otro tema que alguna vez tocais 
muy interesante, es el de la política y 
la religión, sería aprovechoso desha
cer esa empanada político-religiosa 
que tanto daño hace en esa tierra, 
perjudicando a la misma religión. Hay 
cantidad de gente que identifica de
rechas con creyentes, e izquierdas 
con ateismo, e ignoran que muchos 
utilizan la religión para engañarlos y 
tener el voto seguro. Un ejemplo sería 
el antidivorcismo de Fraga y luego la 
emigración causante de muchos di
vorcios forzosos y muchas familias 
divididas, no le importa lo mas 
mínimo. 

Seria interesante que en los Ayun
tamientos y Parroquias, la Consellería 
de Agricultura enseñara a nuestros 
agricultores el cultivo de la soja, en 
vez de ponerlo en manos de capital y 
empresas extranjeras. ¿Por qué ese 
desprecio de los gallegos y ese afán 
de poner el progreso de Galicia en 
gentes contrarias a nuestros intere
ses?. 

Lamento no escribiros en mi Idioma 
preferido. 

Si os parece bien publicarla, por mi 
no hay incon.veniente¡todo esto a los 
caciques, cuanto tengo oportunidad, 

S lecc 1onado entr e os 1 O m ell ores l1b~os do ano por 

no se lo callo. 

Saludos para todos desde 
Barcelona. . 

Cuando tenía terminada esa larga 
carta, recibí el N.º 211 , el tema FALA
LO GALEGO SEN COMPLEXOS, me 
trajo a la memoria algo que me gusta
ria publiquéis cuando podais. 
Cuando se habla de álguien que se 
averguenza de hablar Gallego, siem
pre le damos palos al pueblo llano, al 
que otros con mucha astucia apalea
ron. Hablo por experiencia propia, yo 
también sentí hace años esa ver
guenza, que una Institución Religiosa 
me hizo sentir, llamándome bruta y 
gallega cuando les hablaba nuestro 
Idioma. Ahora que me doy cuenta de 
que sus intereses funcionan mejor 
con las Dictaduras y el desprecio al 
Idioma forma parte de sus intereses, 
siempre que tengo una oportunidad 
de echárselo en cara no me la pierdo y 
me proporciona una gran 
satisfacción. 

Pienso debemos de combatir a los 
culpables de que eso suceda, Obispo , 
Cura, AP, PSOE, quien sea estos son 
la raiz del problema, los que siguen 
despreciando el Idioma. Hay centros 
Religiosos que dan clases de Gallego, 
pero luego les dicen a los alumnos, 
que el Gallego no sirve para nada y 
que trae separatismo. 

¿Cuándo apreciarán a Galicia y al 
Idioma, como aprecian a Fraga?. Si 
os parece bien publicarla, en Galega 
por descontado. 

Feliz Año Nuevo para todos. 

Josefa Lodeiro. Barcelona 

1 8 B y INTERNA T/ONAL BOARD ON BOOK FOR YOUNG PEOPLE 
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA O LIBRO UVENIL d l l / d ___________ e itoria ga axia; e iciones s m __ __.... 
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A árbore maldita 

- ... "e, cando baixaba só polo camino da 
igrexa, a lúa escondeuse tras a escuridade dei
xando que as nubes dibuxaran formas extrañas 
no lenzo oscuro do ceo. Pouco a pouco as árbo
res do camiño semellaban homes, case lle pare
cía que se movían, que viñan onde él, que as súas 
pólas afogábano e él non podía berrar; ouvíu ó 
seu cabalo rinchar lexos, pero él xa case non 
respiraba, e, amodiño, ía sentindo o cheiro fa
mento da morte ... Cando a dona despertou, saíu 
cara á fraga e atopou ó príncipe morto rente da 
árbore maldita". 

¿ Gustouche meu 
meno? " 

-Gustou. 

Agora durme. 
Mañá contareiche ou
tro . Dame un biquiño e 
non te esquezas de 
rezar. 

A mai ergueuse da 
cadeira, apagou a luz, 
pechou a porta e aínda 
él sentiu os seus pasos : 
agora cruzaba a sáa 
para pechar a porta 
coa chave, pecharía ta
mén as contras e volta
ría á súa habitación . 
Dalí a pouco sentíu o 
barullo dos ferros da 
cama que xa era vella, 
pero logo todo quedou 
en silencio. 

Pensou no conto que a súa mai lle contara; él 
n.on tería medo coma o príncipe do conto, él era 
forte e loitaría coa árb_ore maldita para que non 
fixera máis daño. Alustrou no ceo e a luz do lós
trego atravesou a fiestra iluminando todo o ban. 
Calou. Agora tiña medo. Coa luz da noite non se 
vían as cousas do mesmo xeito. Parecíalle que 
cada couso do ban se achegaba á súa cama. 
Pensou en dormir. Pechou os ollos pero un golpe 
sordo na porta fíxollos abrir de novo. Agora sí que 
tiña medo. 

¿Qué sería aquelo?. Podía ser a árbore maldita 
que viña a buscalo, pero non, o mais seguro é que 
tora o vento, pois tampouco porque alí dentro 
estaba todo pechado, e eso que él que tora o 
vento, pois tampouco, porque alí dentro estaba 
todo pechado, e eso que él non tiña medo como o 
príncipe do canto. O golpe tornou outra vez e, 
paseniño, baixou da cama non sabía ben para 
qué, comenzou a andar até chegar rente da porta, 
sudaba pala caluga e apretaba os dentes uns cos 
outros até que decidiu abrila. E .. . non viu ren , 

todo estaba na máis 
completa escu ridade 
alí na sáa. Coidou de 
coller a escopeta do 
pai pero nin siquera sa
bía como funcionaba. 
Pensou en sai r, pois a 
chave estaba na porta 
e, sen facer barullo ca
miño até ela. Fóra non 
se vía nada, era millar 
voltar para a cama pero 
non, él era rexo e forte 
e valente, loitaría se fi
xera falta coa árbore 
maldita ou con quen 
queira. Decidido abriu 
a porta e saiu fóra ; fa
cía frío e chovía, foi ca
miñando a modo até 
chegar á fraga. Dubi
dou agora se voltar ou 
non. Non se vía nada. 
Camiñou até chegar 
adentrarse máis pero a 
lúa foise agachando 

tras as nubes. As árbores do camiño semellaban 
homes, parecía que se movían en danzas absur
das, que o rodeaban e que querían afogalo. Facía 
frío pero el case sudaba. Alustrou de novo e quixo 
dar a volta pero uns brazos longos e rexos collé
ronno pala gorxa; quixo berrar e berrou e, a súa 
mesma voz despertouno. A súa mai atopouno 
sentado na cama cos ollas espitalados; él , ollou 
para fóra, xa era día, todo fara un sano, alegrouse 
deso ainda que non lle importaba moito pois él 
non tiña medo coma o príncipe do conto. 

Cristalina López Rodríguez 
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Xosé Chao Rego 

Carlos, entre a burla e a tenrura CONSULTORIO 
Rúa do V llar, 3 7 -3 9, 2 -

SANTIAGO 

¡Coidadiño ·coas aparencias!, 
dixemos un día aquí. ¿Por que se 
di paciencia e, en cambio, é apa
rencia?. A razón é moi clara: o 
ditongo ie no primeiro caso apa
rece en latín, e a súa supresión 
évos un vulgarismo na xente, e 
nalgúns talantes, un intento de 
distanciarse do castelán: un hipe
renxebrismo, que dixemos no seu 
día. No segundo caso, non hai tal 
ditongo en latín. 

mesmo nos marearon. Repito: é 
presebe, do latín "praesepium". 

O que sucede é que moita xente 
ten tendencia a facer metáteses, é 
dicir, a facer brinca-las sílabas, e 
hai quen pode falar así: "o probe 
Grabiel vai na frábica", e tanto 
"probe" coma o resto dos exem
plos, son vulgarismos tamén en 
galega. 

No número 212 comentamos xa 
a palabra presebe; por certo que 
se armaron un lío na imprenta e 

Polo mesmo motivo, do latín 

"Carolus" sae Carlos (e non "Cal

ros", como algúns queren), coma 

de "tenerus" sae tenro, tenrura, 

tenreiro (cuxo ou xato ou bece

rro). Tamén se di burla (palabra 

de orixe descoñecida) e non, 

"bulra", o mesmo que rabia e non 

"raiba", (do latín "rabies") e no 

Nilo hai crocodilos (coma en la

tín), que en castelán son 

"cocodrilos". 

lsto non quere dicir que non 
haxa metáteses que ás veces se 
impoñen no idioma, pero non é o 
caso destes exemplos. ¡Coida
diño, lago, co crocodilo, que 
aínda que non .os hai no Miño, 
igual nolo come a imprenta!. 

A VISO OS LECTORES 

Os que non fixeron o pago da suscripción 
para o presente ano por transferencia, reci
birán estes días os reembolsos nas suas 
casas. Rogámosvos os atendades. Houbo 
que subi-las suscripcións (en principio so 
as individuais) a 1.800 pts. por culpa do 
incremento dos costos para este ano. 

Para os que amades IRIMIA, e non quere
des que desaparezca, ternos que confesar
vos, que IRIMIA perde en cada número se
manal actualmente unhas 20.000 pts. Delas 
unha parte cúbrese coa publicidade e con 
algunha axuda que recibe, pero resultan 
insuficientes. 

Se queredes que viva moitos anos mais 
compre multiplicar os suscriptores coa 
vasa axuda. E tamén, os que poidades, ne
cesitamos do voso apoio económico. Pois 
se queremos seguir estando nas casas dos 
pobres non podemos incrementar o precio 
da revista, na mediada en que o fixeron as 
demais revistas e xornai.s este ano. Non es
quezades que IRIMIA non é unha revista 
lucrativa, senon militante; non é un nego
cio , senon un servicio. 

Graciñas 

Desde sempre foron catro 
disque os puntos cardinais: 
Norte, Sur, Leste e Oeste, 
e eu non sei que haxa máis. 

No Oeste manda Reagan 
que nos tempos mozos foi 
-inda que hoxe é presidente
un artista de "cow-boy" 

Disparaba con pistolas 
e ora faino con misís, 
e como lle cadra abaixo 
polo Sur el fai "pipís". 

Desde o Leste, Gorbachov 
cando polos pobres mexa 
oe dicir: ¡que ben chove 
e aínda nos dan cervexa! 

Anda a enchérno-lo bandullo 
no Oeste o capitalismo, 
mentres no Leste intenta 
facérllelo o comunismo. 

Mais Leste-Oeste son Norte, 
pero a verdadeira cruz 
está no Terceiro Mundo 
de desgraciados: no Sur. 
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