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OLLO COA T.V.E.
Xa que se achegan unhas
eleccións xeráis cómpre que
dirixamo-/a nasa mirada cara a
un medio poderoso capaz de
cambiar en vinte días a opinión
dun país. Falernos, lago, da
Televisión estatal.
Ben sabemos que ser vera ces e obxectivos é unha meta
sempre a conseguir. A realidade nunca a contamos tal
como é, pois depende da posición desde que a miremos. Por
isa, non queremos ser ilusos
nin pedirá Tele o que non nos
pode dar. Pero visto o visto, hai
· unha serie de puntos que a
unha televisión pública, pagada cos cartas de todos se tle
deben esixir.

A devolución do imposto
polo gasoleo B /

-

Os adolescentes (2)

-

Silencio nuclear

-

Castelao sempre

-

A nasa memoria histórica

- Un estarzo claro pala independencia informativa. O
da OTAN foi un aviso. Todos
lembramos como os periodistas do telediario fixéron//e o
trabal/o suxo o goberno do
PSOE naque/a improvisada(?)
invitación a Gerardo Iglesias,
Fraga e Felipe González. A
arremetida contra os dous primeiros foi histórica, cando precisamente naque/ mar de confusión o que representaba un
pensamento estable e coherente non era precisamente o
presidente do goberno. O/lo
lago co trato que TVE dea a
partires dagora a ca/quera
tema con valor electoral.
- Pero non é soamente a
cuestión política. Hai moitos
que non renunciamos a que a
tele pública sexa unha ferra menta de promoción e educación popular, un medio que
(Segue a vol ta)
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esperte á xente e non a drogue. E droga son os telefilmes
norteamericanos que masivamente se veñen importando.
Agora é unha nova fórmula a que funciona ("Dinastía",
"Fa/con Crest'', "Mujeres de Hollywood", .. .): unha mestura de sexo perverso, interesado, frío, ... Un has doses inmensas de maldade, de odio fraternal, de naval/azo pala
espalda e moita riqueza, luxo e despilfarro. Semella que na
España da nova miseria e paro interesa que a xente viva da
vida de outros que triunfan a base da sua desvergonza e
crudelidade.

- - - - P o i XUSf: L O I S - - - -

Choca certamente que esa programación sexa a dun
director xeral nomeado por un goberno que se di "socialista". Se o socialismo é solidariedade de clase, progreso
igualitario e promoción dos trabal/adores, ben se podía
tratar de beber noutras fontes.
- E qué dicir do modelo que se escol/eu para a televisión da mañá. Tampouco se aproveitou a ocasión de facer
una televisión educativa. Porfiouse na evasión adormecente de seríais insulsos idiotizantes e repetitivos.
- ¿Serán as televisións privadas unha alternativa?
Difícilmente. Porque a estas non haberá quen as controle.
Os seus promotores serán grupos informativos poderosos
que xogan como empresas privadas: máxima audiencia ó
mínimo custe ¿Cómo van presentar o público uns valores
de cambio, unha esperanza nun modelo social mais xusto,
menos competitivo?. ¿Van e/as ensinar a xente a ser crítica
e adulta deixando de lado os folletóns enlatados nos EE
UU?.
O/lo lago co que se nos ven enriba. Os programas que
vemos son, mais do que quixésemos, os nasos novas
mestres.

O DIA CINCO DE SAN XOAN celébrase no mundo o
Oía Mundial do Medio Ambiente. Algúns grupos ecoloxístas poñen coma obxectivo deste ano: a prevención
contra os incendios forestais. Segundo Adega, desde
1970 levan queimado en Galicia unha superficie moi
superior a toda a provincia de Pontevedra.
OS INCENDIOS acadaron nos últimos anos unha media de dous mil setecentos, que supoñen unha perda
por ano de medio millón de toneladas de terra por
erosión, e miles de millóns de pesetas de perdas económicas. O 43% doo incendios forestais que se producen
no Estado español, son en chan galego, segundo estudios do ano pasado: un total de trinta mil hectáreas de
monte arborado.
1987: SERA O ANO DO MEDIO AMBIENTE, e isto
debe ir aparellado á consecución qas leis necesarias
para a protección do naso medio, así coma dun apoio
sen reservas ás asociacións que traballan a cotío pala
conservación da vida. Por tódolos recunchos da nasa
xeografía están a xermelar grupos ecoloxistas que estan moi atentos a que a natureza siga viva.
A ASAMBLEA DE GRUPOS ECOLOXISTAS E NATURALISTAS é a que xunta a tódolos colectivos que se
desviven pala natureza, e denuncian decote as desfeitas que acontecen a carón del~s , e buscan as solucións
máis axeitadas. Grupos coma Outeiro, de Ourense,
Adelpha e Grupo Ecoloxísta Radical en Lugo, Habitat, Arco
Iris na Coruña, Natureza, Sociedade Galega de Historia
Natural, Asociación Naturalista Baixo Miño ... e moitos out ros grupos ós que debemos agradecemento.
A CONSERVACION DO MEDIO AMBIENTE diríxese

en mil direccións: desde as covas soterradas como as
de Mondoñedo, Pedrafita, Triacastela, ou as costas e
mares de Galicia ... , ata os problemas de contaminación
derivados de tráfico rodado ou das industrias non de
todo controladas.
OS ESPACIOS NATURAIS feridos de marte son moitos, así o estuario de Río Miño, as dunas de Corrubedo,
a Serra dos Aneares, as lagoas chairegas coma a de
Cospeito, Baldaio, o Río Ulla ...
A XUNTA DE GALICIA ten que ser moito máis man
dura contra as desfeitas que se están cometendo, e
facer leis que amparen ávida e os cidadáns. Estanse a
estudar os Anteproxectos de Leí de Protección da Flora
Autóctona e a de Espacios Naturais Protexidos. Máis
adiante faranse os inventarios de Zonas Húmedas litarais e do interior, e tamén de Espacios Naturais Protexibles. Tamén vaise aproba-la Lei de Protección á Fauna,
así coma un Rexistro de Asociacións Protectoras do
Medio Ambiente.
AS CENTRAIS NUCLEARES son un dos riscos máis
grandes contra o medio da vida. Máis de 375 centrais
que teñen a vida nun fío; USA vaí á cabeza en instalación destas centrais (101 plantas funcionando vintenove en proxecto, seguida da URSS con cincoenta
funcionando e trintacinco en proxecto ... ) A primeira
central nuclear construiuse en Rusia no 1954, e a enerxía nuclear tivo xa aquel fatídico parte de Hiroshima en
1945, con máis de cen mil martas. Moitos foron e son os
accidentes producidos desde aquela data, alguns calados por medo ás reaccións da xente.
AS 111 XORNADAS DA LINGUA GALEGA NO ENSINO
serán en Compostela, 6 - 7 de xuño, e están adicadas a
Castelao. Haberá varias charlas especializadas nos distintos campos do ensino medio, ·inicial, preescolar,
etc., así coma en actividades que se desenvolven no
ensino: teatro escolar, prensa escolar, Literatura infantil, etc.

~
~
)~,r no,

IRIMIA-3

!/¡¡

, q

Manolo Regal
Ramón D. Raña

MEDRANDO NA FE EN XESUS
Amigo Xesús,
xuntos contigo
neste momento de encontro,
acordámonos dos teus ditas e feítos
que son camiño de vida para a nasa vida
e para a vida da comunidade toda .
No corazón dun capitán romano,
exército que era explotador,
naceu a confianza en ti,
para ensinarnos a non pechar/le a ninguén
as portas da vida e da verdade ;
para ensinarnos a crer
na forza da tiJa presencia
capaz de ganar para a verdade
ós espíritos máis retortas.
Na comunida'de, Xesús,
axúdanos a agradecer a cada hora
a vida destes teus seguidores inesperados.
Queremos vivir na confianza en ti,
como o capitán romano .
Queremos crer con toda a forza
que ti es máis forte cos nasos males
cos problemas todos,
cas debilidades todas,
cos pecados todos,
cos explotadores todos.
Na comunidade, Xesús,
contigo ó pé,
contigo no pensamento e no corazón,
coa humildade dos sinxelos
e coa intelixencia dos prudentes,
abrirémos//e cada día
unha porta á vida e á esperanza.
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Domingo 9. º do tempo ordinario

A FE DO CAPITAN ROMANO
Cando acabou Xesús de talará xente, entro u en
Catarnaún. Había un centurión que tiña un criado
enfermo, a quen estimaba moito e que estaba a
punto de morrer. Como tiña oído talar de Xesús ,
enviou onda el uns homes de peso dos xudeus ,
para lle rogaren que fose salvar ó criado. Eles,
presentándose a Xesús, suplicábanlle con
premura:
.
,
- Merece que lle tagas esto, po1s ama o naso
pobo , e el mesmo nos construíu a sinagoga.
Xesús foi con eles; mais cando xa estaba perta
da: casa o capitán enviou uns amigos a dicirlle :
- Señor, non te molestes, pois non son digno
de que entres baixo o meu teito ; por eso coidei
que non era digno de ir ó teu encontro. Abonda
cunha palabra túa, e o meu criado quedará cu rado. Pois anque son un subordinado , tamén eu
teño homes baixo as miñas ardes , e dígolle a este
" vai " , e vai; a aqueloutro " ven "; e vén; ó meu
criado " tai esto " , e faino.
Oíndo aquelo , Xesús quedou abraiado , e virán dose díxolle á xente:
- Asegúrovos que nin en Israel atopei tanta fe.
E, ó volveren á casa, os enviados atoparon san
ó criado.
(Lucas 7, 1-10)
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Os adolescentes (2)
A identidade persoal
Na adolescencia é cando o rapaz construe a
súa "identidadepersoal". Ou sexa, aquel xeito de
facer, aquelas maneiras de ser que fan que Antón
sexa Antón e Pedro sexa Pedro. Esta construcción, este trabal lo que o adolescente ten que levar adiante non é doado (anque tampouco sexa
tan complic'ado como algúns afirman), é precisa
duns anos. Tódalas causas, gustos, experiencias,
medos, alegrías, triunfos, fracasos que un foi pasando, van creando en nós un carácter, un pensar, un has preferencias. É na adolescencia cando
un empeza a facer cantas de todo o vivido ata
aquel instante. E a medida que se quitan as cantas, vanse tirando conclusións. Acertadas ou
non, pero conclusións. E esas conclusións que
quitamos fan de cada un de nós un home ou
muller diferente de tódolos demáis. Fan de nós
un ser con "identidade persoal''.
Esta construcción da "identidade persoal'' non
sempre se fai con acerto e entón aparecen: a)
Personalidades difuminadas: é dicir, confusas,
bretemosas, incapaces de dar unha opinión de
seu ou de escoller definitivamente este ou aquel
traballo. Sempre dubidosas e atentas ó que o
outro diga. b) Personalidades hipotecadas:
aquelas que xa teñen preferencias, traballos,
pensares propios, pero non porque naceran deles. Fóronlle impostas polos pais, educadores ou
achegados. E o caso daqueles que estudian para
médico porque é o que lles gusta na casa.
·

Na adolescencia é cando o rapaz construe a súa
"identidade persoa/"

- Sabe-lo que se quere facer e as posibilidades que un ten de face-lo.
- Saber da xente e do mundo que vive o noso
arredor. Entendela para axudala e non para
xulgala.
Unha identidade persoal madura é indispensable para ter posibilidade de poder vivir con certa
felicidade as relacións cos demáis e con nós mesmos, e para poder afrontar cun mínimo de garantías compromisos de estudios, traballos, familia,
responsabilidades sociais.

A necesaria autonomía
A construcción da identidade
Ninguén constrúe a propia identidade sen experimentar dúbidas, conflictos angustias. Coma
en tódalas causas da vida, sería máis doado que o
paquete viñera feito. Hai quen tarda máis e hai
quen, por circunstancias favorables, ocupa menos tempo. A identidade lograda é o estado daquelas persoas que tras dun período de desorientación van aclarando as súas ideas sobre o que
son e o que queren. A identidade persoal comenza a montarse na adolescencia pero non se
remata nunca. Aínda sen sabela estamos decote
facendo e desfacendo nela. Pero o problema non
está aí. O problema está en aquelas personalidades que non acadan o mínimo:
- Saber quen é un (con virtudes e defectos)
- Aceptarse a sí mesmo con madurez, sen
facerse de menos nin de máis; sen avergoñarse
do propio ser, xa sexa físico ou moral.

. A medida que un se vai facendo máis a sí
mesmo, vai cortando os lazos que o ligaban cos
achegados. Lazos de dependencia, obediencia,
que non deixan r:nedrar, nin decidir por sí. É o
caso dos adolescentes cando comenzan a querer
prescindir da tutela continua dos pais. Este paso
non só e inevitable senón necesario. Os estudios
realizados afirman que a independización dos
adolescentes respecto dos pais dase antes e dun
xeito maduro en fillos de país democráticos. Os
pais autoritarios provocan nos adolescentes
dous tipos de reacción igualmente nocivas:
- Ou ben someten ós fillos de tal xeito que os
anulan como persoas e impiden a construcción
da súa personalidade.
- Ou ben provocan neles un rexeitamento e
rebeldía.
Marta Sopeña
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Silencio nuclear

DIA DA HOAC EN GALICIA
1 de xuño 1986

Pode que nos equivoquemos,

cidente é de grave proporcións,

pero o asunto de Chernobyl vai

aínda non se coñecen as necesa-

Desde o 15 de maio ata o 15 de
xuño, vaise celebrar, coma tódolos
anos o Día da HOAC. Durante un mes,
en c~se tódolos pobos do · Estado.
de científicos soviéticos e ale- . vanse celebrar conferencias, mesas
redondas_ debates. etc. desenrolando
máns intentando apaga-lo reac- un tema tan importante como é o da
"participación e protagonismo do
tor.
I
pobo".
Para pensar xuntos, os milita.ntes e
En terceiro lugar o control das todas aquelas persoas que que1ran, o
xeito de facer medrar-lo protagomaterias nucleares e a custodia nismo do pobo e mais de integrar na
das inmensas redes de distribu- loita os máis oprimidos da sociedade.
Despois de dez an~s de democración, coidando non sexan sabocia ¿qué pasou cos son os ~e ~~toxes
teadas ou accidentadas, conle- tión? ¿Onde quedaron as 1lus1ons por
nunha democracia de base?
van a necesidade do segredo.
¿Quén ousa afirmar hoxe que o poder é do pobo?. ¿Qué aportou o camEn cuarto lugar a peligrosidade bio ... ? A situación esixe unir esforzos,
pasar da desgana á participaciór:t,
deste sistema de producción de para seguir erando que as graves s1enerxía abriga a unha propa- tuacións que padece o pobo poden
ter unha saida.
ganda pública que oculta a realiA HOAC de Vigo Ourense e Ferrol
dade ou simplemente a silencia. celebran conxuntamente o dia da
HOAC o día 1 de xuño en Santiago, na
¿Quen senón admitiría vivir a 10, Gardería Infantil da Parroquia do
.
20 ou 30 km de distancia dunha Castiñeiriño.
Comenzarán
os
actos
as
11
da
central nuclear?.
mañá con xogos para os nenos; ás
trece horas celebración da EucarisFinalmente, a construcción e tía; comida de irmandade; e pola
tarde festa e diálogos sobre Castelao,
xestión de centrais nucleares a Paz e o Primeíro de Maio. O remate e
concentra o poder político e eco- despedida, ás 19 horas.
lnvítase ós amigos e simpatizantes,
nómico en mans de fieis técnicos
ós compañeiros da XOC, Comunidade estado ou de grandes empre- des, IRIMIA. MECGA Coloquios.
sas privadas. Empresas que so-

ter máis costos que as vidas per- · rias medidas para detelo. Para
didas ou dañadas no accidente.
exemplo, as angurias e penurias
O silencio soviético non ten
xustificación. Pero este silencio
non é exclusivo de Rusia. Abrangue a tódolos países que teñen
centrais de producción nuclear.
Os accidentes nucleares habidos
en EE.UU. desde a década dos 70,
non foron coñecidos polos cidadáns ata varios anos despois. O
accidente ocurrido aínda non hai
un ano, na planta nuclear instalada en Extremadura, está agachado no silencio e no misterio.
Tanto así que por diferencias no
tratamento e a información sobre
do asunto, foi fulminantemente
cesado un conselleiro da Xunta
de Extremadura.
Deixando aparte o xa tradicional e incomprensible silencio da
URSS, todo indica que a enerxía
nuclear é en sí mesma a causante
do silencio, sexa o seu lugar América ou Europa.
¿Por que?. En principio está
claro que a tan cacarexada seguridade non acacia os límites necesarios. Despois de Chernobyl e
dos máis de 1.000 accidentes rexistrados en EE.UU. desde os
anos 70 (algúns deles obrigando
a evacua-la poboación) ... ¿que
queda da seguridade?.
En segundo lugar, cando o ac-

''Protagonista o pobo''

brevaloran o beneficio e infravaloran a seguridade.
Xa moitos estudiosos do tema o
dixeron. O camiño da enerxía do
futuro ten que pasar pala pervivencia do home. Posibilidades
hainas e hai que seguer buscando. Anque a curto prazo non
sexa tan rentable. Por enriba da
rentabilidade ... queremos vivir.
Xosé Lois Vilar
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MOCIDADE

Campaña para o ensino medio
O día 26 de abril, xuntáronse en
Padrón (no mosteiro de Herbón)
un grupo de perta de 40 mozos,
procedentes de Vigo, Santiago e
Coruña vencellados na súa maioría a distintas parroquias, e integrantes de grupos que están a
traballar na Campaña lanzada
polo MECG para ensino médio,
no presente curso (ver n.º 209 .de
IRIMIA).
O obxectivo do encentro era
poñer en común a análise feíta
nos distintos grupos ao longo do
ano , en torno á situación da mocidade e a súa capacidade de organización , así como en torno ao
posicionamento que manteñen
os distintos poderes públicos e
institucionais neste tema.

Feitos a destacar
- Existe unha falla de apoio
por parte das institucións (Axuntamentos, Diputacións, lgrexa ... ,
de tipo económico e máis concretamente de oferta de locais, para
a realización de actividades
xuvenís.
Ademais, estes mesmos organismos, mostran pouco interés
en que os mozos participemos e
decidamos en asuntos que nos
atañen directamente.
- Por outro lado, constatamos
que aos mozos cóstanos formular alternativas ao que se está a

Accións a curto plazo

vivir hoxe nos distintos ambientes a nivel de estudio, de tempo
libre ... ,
- Tamén detectamos que nas
clases á hora de tomar posturas
en facer algo, pesa o medo a que
os "profes" tomen represalias
académicas. Así, son frecuentes
as posturas individualistas e de
falla de solidariedade, dando resposta só a aqueles problemas que
nos afectan directamente.
En xeral, percibimos entre os
compañeiros unha grande reticéncia a facer cousas que esixan
un compromiso a longo plazo.
.:____ Por último, percibimos unha
grande incomprensión dos adultos (familia, instituto ... ) ante as situacións que estamos a vivir hoxe
os mozos.

- Elaborar unha revista que
servise de voceiro entre os distintos grupos, senda tamén un instrumento para comunicarlles a
outros compañeiros o que estamos a descubrir.
Para levar adiante a redacción
da revista, constituiuse un equipo
coordinador con representantes
dos distintos grupos de cada localidade, e que será o encargado
de ter montada a revista a finais
de Maio cos artigas feítos ata o
momento. _
- Organizar unha acamp~da
para o verán, probablemente a
primeiros de Xullo, e que será no
que poñamos a maior parte das
enerxías destes últimos dous
meses. ·
Para animar todo este proceso
de preparación da acampada, nomeouse unha coordinadora que
se xuntará varias veces de aquí ao
verán para abordar tanto cuestións técnicas como de contido
da mesma. Nesta coordenadora
tamén estarán representados tódolos grupos, cara a que o resultado desta acción colectiva sexa
realmente dos esforzos feítos por
todos nós.
Beti Navarro.

,

SE OLIERES LE.R IRIMIA
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

Ata nova .ordé.

O

iSUSCRIBETE!

Pagarei p<>r:

O Transferencia á Caixa de Aforros .de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Réembolso
Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano- 1.800 pts .

!.. Suscripción de
apoio - 2.000 pts .

(máis caro e molesto ca transfere.ncia)
Nome .........•......... ~ ........................................................... .
Rúa ou Parr<XJ:Uia.... .-...........•... ~ ......................... ~ ···············
Vila ou Axuntanlento .... ~ ................................ Provincia......... .......... .
Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ugo) .

•

-IR-IM-IA_-_1_ _ _ _ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1111111!1111111_ _

o CAMPO

Devolución do imposto especial sobre ogasóleo "BJU
Unhas axudas para o gasóleo "B"
Hai dous tipos de axudas ó consumo de gasóleo "B":

1.- Devolución do imposto especial sobre o
gasoleo "B", por parte de Facenda: 4,40
pesetas/litro.
2.- Subvención ó gasóleo "B", por parte do
Ministerio de Agricultura: 4,50 pesetas/litro.
Esta é unha subvención especial durante os
próximos 1O anos: Antes da entrada na CEE xa
había subvencións ó gasóleo "B".
Por acordes coa CEE manterase esta subvención especial, que irá disminuindo do 10% cada
ano, ata unha igualación cos países da CEE, que
non teñen subvencións deste tipo.
Esta subvención especial cóbrase ó final de
cada ano. Depende da superficie de terras e dos
cabalas de potencia da maquinaria que o labrego
ten.

Devolución do imposto especial sobre o gasoleo

"B".

ano hai un sistema de compensación: de doce
partes do volumen de gasóleo recíbese compensación por cinco partes. Esta compensación devolverase mediante talón nominativo e cruzado.
B) Data: a partir do 1 de xuño de 1986.
Procedemento para a devolución:
- O labrego vai a un Banco ou Caixa de Aforras, a partir do 1 de xuño.
- Presenta unha tarxeta de identificación fiscal (esto só a primeira vez).
- O Banco ou Caixa de Aforras entrégalle un
"cheque-carburante", sen cobrar nada a
cambeo.
- O labrego vai á gasolinera comprar gasóleo
··B' · e paga cos cheques-carburante.
- Cada trimestre o importe da devolución do
imposto é abonado na conta corrente ou libreta
de aforro do agricultor.

C) Tendencia: En 1986, a devolución é de 4,40
pesetas/litro de gasóleo "B".
En 1987, de 9,80 pesetas/litro.
En 1988, de 16,80 pesetas/litro.
Ata a igualación co gasóleo de automoción.

A) Interesados: Tódolos agricultores, persoas
físicas ou xurídicas, que teñan as tarxetas de
identificación fiscal e utilicen gasóleo "B" para

actividades agrarias.
Só se terá en conta o gasóleo "B" adquir.ido a .
partir do 1 de xuño deste ano 1986.
Para o adquirido nos cinco primeiros meses do

D) Tendo en conta as diferentes axudas:

O precio do gasóleo "B" é de 48 pesetas/litro.
O precio final despois da devolución e da
subvención:
(48 pesetas/! itro )-( 4,40 pesetas/! itro )-( 4,50 pesedevolución
tas/litro)= Precio final -::39,10 pesetas/litro.
subvención
Os precios disminúen máis para os agricultores socios de cooperativas ou entidades asociativas que instalen postes de distribución de
gasóleo.
E) Exemplo: Unha explotación tradicional , cun
tractor que consuma 1.000 litros de gasóleo ó ano
recuperará~

O agricultor paga nun principio: 1.000 x 48 48.000 pesetas/ano.
Devolución: 4,40 x 1.000; 4.400 pesetas
Subvención: 4,50 x 1000:: 4.500 pesetas.

O agricultor recupera logo: 4.400 + 4.5008.900 pesetas/ano.
E paga reaJmente: 48.000 - 8.900 = 39.100
pesetas/año.
A subvención d_epende da superfiéie de terras •

Teresa Ledo Regal
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!;- 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
Gahcia viva.
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Castelao sempre
"Cincoenta homes por dez reás" (1931 )
E indubidablemente unha das meirandes portacións á caricatura, en
canto esculca do ser humano para
reflexar en poucas liñas non só o que
se ve, senón tamén o que está detrás,
a realidade máis auténtica do individuo. "Cincoenta homes por dez reás"
é unha maxistral interpretación psicolóxica e plástica de diversos tipos
humanos, verdadeiros arquetipos sociais, e por eso universais, ademais de
concretos; na mellar liña non só do
humor contemporáneo senon do debuxo, ao lado de Gaya, Daumier e sobre todo os expresionistas alemáns e
o grupo "Simplicísimus". Pero, ninguén mellar que o mesmo Castelao
para dicírno-lo que quixo expresar
con estes debuxos. O prólogo a este
libro, publicado o mesmo ano que o
album "Nós" (1931) é unha das súas
páxinas literarias máis fermosas, e ó
mesmo tempo unha definición do seu
arte.

Eu non seise vos decataredes do valimento dos meus homes. Son abreviaturas, estractos, esencias, resumes. Son
homes que podedes trocar en persoa xes de novela. E se vos peta dar/le mais
aquel ao vaso xogo que ao meu talento,
ainda podedes decir que os inventades.
Pra calificar os homes abonda un intre
da sua vida, i eu col/o intres da vida dos
homes e non os califico, porque na calificación dos homes está o vaso xogo.
Eu dígovos, por exemplo: -Un home
escrupuloso olla que no seu vaso de
viña afogáronse catro moscas, e pensa
que se suicidaron por amola/o.

O home rico en pesetas que regala
céntimos pra ir ao Ceo.

Vos podedes decir que é un parvo ... I
eu, entón volvo a decirvos :

mais editar un libro de mil follas, eu daríavos mil homes polo mesmo diñeiro.
Teño tantos! ... Ainda me queda o home
que sempre fai trinta e duas xogando a
trinta e unha, o home que trabal/a por
non trabal/ar, ...

Cincoenta homes por dez reás. E
qué homes! ... Persoaxes de novela, todos eles. E se non custase vinte veces

- Un home chámalle Pulex irritans a
unha simple pulga.
Vos podedes decir que este home é
un sabio. E ve/ahí. .. "
Victorino Pérez
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Pablo Rodríguez (" Oitabén " )
Primitivo Iglesias
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buzón

Enviade as vosas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

Sr. Director: Soy un asiduo lector
del Semanario IRIMIA "desde sus comienzos, y la razón de escribirle obedece a mi inquietud y preocupación
por su desaparición, después de haber leido su llamada de" Atención lrimegos!, en el n.º 229 de dicho
Semanario.

Ben queridos amigos da Revista
IRIMIA: Diríxome a vos ca confianza e
ledicia ca que leo o Semanario de
Crentes galegas.
Por suposto, que é para mín este,
un 1os semanarios escollidos, e ainda
que pequeniño moi completo . Ademais tamén son crente e galega de
Monterroso.

Soy de los que creo que están haciendo una gran labor y cubriendo un
espacio muy importante y abandonado en esta nuestra Galicia. Y es por
lo que me ofrezco personalmente,
dentro de mis pequeñas, posibilidades a hacer todo lo que pueda por su
propagación, y pienso yo, que como
soy viajante, visito casi todas las librerías de Galicia, podía hacer algo en
orden de propaganda, etc. y por supuesto que desinteresadamente. De
todas formas ya he comenzado una
campaña de socios entre mis amigos.

En primeiro lugar felicítovos e agradézovos a vasa laboura en pral da cultura galega.
E tamén quera ofrecervos a miña
proposta como colaboradora semanal ou eventual no vaso semanario.
Gostaríame participar cos meus artigas sobar diversos temas da cultura
galega (feiras, festas, tradicións,
costumes) .
Coido que é moi interesante que se
coñezan as tradicións, da terra
meiga; e xentilmente eu presto o meu
apoio , para que a laboura siga
adiante.

Y nada más que alentaros en esta
gran labor que estais haciendo y
adelante.
Un fuerte abrazo de este vuestro e
incondicional amigo.

Un saudo .

Anxo Leiro. A Coruña

Guillermina Mosquera: Monterroso

:><-----------------------------------------------------------A.- DATOS XERAIS
Podemos dicir que estamos diante dunha especie
polémica toda vez que non é moi seguro que a
actual especie denominada borni sexa a mesma que
na ldade Media criou en España e concretamente en
Galicia.
O falcón borní actual é un visitante accidental que
ás veces chega á Península desde o N. de Africa.
Distínguese por te-la caluga de cor ocre e de cor
marrón o bigote e a franxa lateral da cara.
Anque prefire os paredóns rochosos, pode criar
tamén en niños abandonados por outras especies
en árbores altas.
Cría no N. de Africa onde polo mes de marzo fai
unha posta de 2 a 4 ovos, que chocan ambos reproductores en 30 días.

D.- ACTIVIDADES
1. - Fai un resume da vida e da obra do Chanceler Pero
López de Aya/a.

2. - Pensa que de non facermos algo potas especies
que ainda quedan, estas corren o mesmo perigo de
desaparición co falcón borní.

o

3. - a) Dos tres hábitats ¿Cal corresponde ó falcón
borní?

8.- TECNICAS DE CAZA
Combina os picados, que aínda con non ser tan
espectaculares coma os do falcón común, non por
iso son menos eficaces, con persecucións horizontais nas que pode cazar lebres e coellos.
C.- ANECDOTARIO
Pasou á historia da cetrería coma o falcón dotado
de mellar vista, chegando a ser empregado polos
sentinelas nos tempos de campaña para descubriren ó inimigo.
O Chanceler Pero López de Ayala no seu libro de
Cetrería escrito na prisión do castelo de Ovidos
(Portugal), no ano 1.386, cita a estes falcóns bornís
como reproductores na nosa terra: " ... otros se crian
en Castilla, en Alava, en Guipuzcoa y en Vizcaya ... ; en
Galicia y en Santiago de Montizón; y de estos son muy
buenos los de Galicia que son roqueces ".
Por desgracia hoxe non cría en ningún dos puntos citados polo Chanceler.

b) ¿Cal das tres cabezas é a do falcón borní?.
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A NOSA HISTORIA

A recuperación da nosa memoria hi~tórica
Sabido é que Gal iza é unha nación ·por construir e que a súa sociedade está desarticulada. Neste
marco entendemos nós a recuperación da nosa historia nacional.
O propósito destas liñas é o
destacar algúns aspectos especiais da história de Galiza nun
momento no que a producción
histórica do país é inxente. Tentamos sinalar logo os atrancos que
atopa o historiador cando investiga e tamén o lector interesado
¡.

polo noso pasado.
Nesta caracterización, e sen
que a orde sinale prioridades, podemos falar de:
1.º) O caracter de fisterra de

O elemento relixioso tivo moita importancia na Historia de Galicia

Gal iza, alonxada do centro peninsular e cunha situación xeográ-

do megalitismo ao priscilianismo,

proba

fica periférica;

e que co pulo do monacato senta
as bases da apoteose medieval
dunha lgrexa que manterá o seu

precisamente, a recuperación
desde ·hai varios anos da nosa
Historia. Como ben dicía Risco

poder económico e ideolóxi.co-

"ser diferentes é ser existentes" e

cultural ata hai ben pouco tempo.

a História de Galiza defínese po-

proxectada ao

mar, as innovacións chegan lenta
e costosamente. Neste país o que
permanece case sempre pode
máis que o que muda.
2.º) O peso destacado das acti-

vidades primarias. O agro e a
pesca son os sinais máis destacados dunha actividade económica
milenaria que só muda desde mediados deste século. Xa que logo
Gal iza situouse en plena era capi-

que

decimos

é,

los seus rasgos orixinais, a súa
4.º) Unha historia pouco polí-

observación permite afirmar que

tica, pola ausencia dunha clase
nacional capaz de se-la base dun
estado. Xa Engels escribeu sobre
as dificultades que teñen os po-

ternos unha história nacional que

bos sen estado para posuir unha

Só unha nota máis, de xusticia,

ningunha

outra

cultura

pode

engulir.

historia propria no marco do ca-

o groso dos aspectos especiais

pitalismo; este é o noso caso.

aquí exposta atópase nas obras

talista como productora, case en
esclusiva, de materias primas.

do

de Ramón Villares e principal-

3. º) A preeminencia do reli-

Mais existe un ha realidade histórica que chamamos Galiza e
que ten unha especificidade que

xioso que medra históricamente

non irnos descubrir agora. Unha

mente na sua obra de síntese A
Historia.
Lourenzo Fernández Prieto

IRIMIA-12
Xosé Chao Rego

Ten do en contá o d ito en semanas anteriores e preferindo utilizar ca no canto de que coma
comparativa, na escrita podemos
atopar catro posibilidades que
logo na pronuncia ás veces é difícil de diferenciármolas:
1. Ca: "Non hai ter máis ca paciencia para saíres ben do
asunto". Aquí está simplemente a
comparativa coma neste caso:
"Ti es máis estudioso ca min", só
que neste caso nunca se pode uti1izar "que" e no out ro, si.

A comparación
2. Cá: "A miña nai ten algúns
anos máis cá túa". Trátase da
contracción da comparativa ca e
mailo artigo feminino a, razón
pala que lle poñémo-lo til ou
acento gráfico. Se fose masculino, sería : "O teu pai é máis vello
có (é dicir, ca+ o) meu".
3. Ca a: "Prefiro viaxar a Xapón
ca a Vilaningures". Estamos ante
a comparativa ca e a preposición
a, que adoitan contraer na tala,
pero non debe tac~rse na escrita.

4. Ca á: "As veces interésame
máis ir ó río ca á praia, e outras
prefiro ir á praia ca ó río" . Aquí
sucede que ca non contrae, e, en
cambio, fano tanto a preposición
a co artigo feminino a (a + a
praia), coma a preposición a co
artigo masculino o (a+ o - ó río).
Como vedes, só con algúns
exercicios e bastante atención
habemos poder chegar a un emprego escrito correcto das formas, que na tala non hai maior
coi dado.

Xa cumpriron a viaxe
deste mundo cara o alén
tres ga/eguistas de sana
que eran tres homes de ben.
O Primeiro Antón Rosón,
quen a pro/ do galeguismo
xa /oitara, ó seu xeito,
· desde as Cortes do franquismo .
Isidro Parga Panda!
científico de valía
con sana internacional
no eido da Xeoloxía
Anxel Fo/e, home pastrano,
pensoquecoscon~sseus

Aquilino Iglesia Alvariño recibe na "gloria" a Cilistro
Fernández de la Vega e Anxel Fole

.

trouxo un sorriso galega
ós labios do mesmo Oeus.
Fóronse na súa idade
xa vencidos os seus ósos,
pero deixando un baleiro
porque eles eran dos nasos.
A súa marte está senda
chorada por moita xente:
para ató levan colleita
e aquí deixan a semente.
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