i mos facendo
r ecobrando o

memoria:
ser &alego
•
que esqueclmos.
1 moa sementando patria:
con man lnxertandoa
entre os veciños.
moa facendo outra historia.
favor dos rebaixados e
oprimidos.
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Ano VI

UNHA VOZ ANTIRACISTA
Entrevista a Desmond Tutu

(

1

Tamen

· Eleccións Sindicais
Hoxe entrevistamos á CXTG

• A conxelación
• "Un tolo que non era tan tolo"

N. º 249, 9 de Novembro 1986 - 35 Pts

ESPERANZA EN SUDAFRICA
Unha das me/lores
armas para combater
un gran lume é outro
lume que queime baixo
control unha zona, para ,
que o incendio que ven
atrais noo atope alimento nesa terra previamente calcinada e
poida ser combatido e
vencido.
Sudáfrica
Pois coma un lume
controlado que destrúe para evitar unha destrucción maior, poden ser consideradas as
sancións económicas a Sudáfrica que comenzan agora a surtir os seus efectos.
Aprobadas o pasado setembro polos países
da CEE e anque foron calificadas polo ministro
español de Asuntos Exteriores como "moderadas", víronse reforzadas potas que aprobou
o Congreso dos EEUU contra os desexos e o
inicial veto do presidente Reagan e da súa
administración.
Para Desmond Tutu, o importante líder pacifista sudafricano, premio Nobel da Paz e arcebispo de Cidade do Cabo, estas sancións
internacionais son "o único camiño que /les
queda" ós que loitan pota normalización en
Sudáfrica antes dun terrible esta/ido de
violencia.
E parece que empezan a notarse con seriedade. Importantes empresas, como CocaCola, IBM ou a automovilística General Motors anuncian o peche das súas factorías en
Sudáfrica. A situación económica se deteriora
e certamente debilita a soberbia do goberno,
¿Será abando? Os miles de mártires que leva
acumulado, ·os ríos de sangue e bágoas vertidos, os 12. 000 encarcelados dende o pasado
mes de xuño, moitos deles torturados (entre
eles algún sacerdote), ben o merecen. A d@strucción do réxime segregacionista está "cantada" a curto ou a longo prazo. A cuestión está
só na duración dese plazo, nas vidas que cobre, no protagonismo que teña o pobo e no
precio de violencia que haxa que pagar. Polo
de agora as sancións e as loitas populares
están debilitando ó goberno. Son signos esperanzadores coma o lume controlado é esperanza para coutar ese lume terrible que sería a
guerra ou a violencia desatada. Esperanza entre cinza que espera apagar un incendio .

IRIMIA-3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

A INOCENCIA DA MORTE
Desde a creación xa
todos condenaron a marte;
fixérona tilla do pecado,
vestírona de loito total,
e metérona naque/ recanto
onde só acougan
os malos recordos inevitables.
Roubáronlle a inocencia.
Empeñáronse todos
en mata-la marte.
En vence/a,
en destruí/a.
E non puideron.
Mesmo a lgrexa,
crente na resurrección,
non saíu pota marte;
saíu polos martas feridos pala marte.
Hai que devolver/le á marte
a súa inocencia.
Hai qu§3 vestí/a de blanco.
Non hai que vence/a,
hai que libera/a a e/a,
e a nós do medo a e/a.
No nome de Xesús Cristo resucitado
cómpre anuncia-la bondade da marte.
E/a é un camiño
-dooroso por veces, certamenteque nos leva ás fontes da vida,
desa vida que tanto apreciamos.
E/a é o paso
para os cariños máis fondos,
para as presencias familiares máis fondas,
para as solidariedades máis fondas,
para as liberdades máis fondas .
Do demais a marte é inocente.

Domingo 32º do tempo ordinario (C)

ACERCA DA RESURRECCION
Chegaron algúns saduceus -eses que negan
que haxa resurrección- e preguntáronlle:
~ Mestre, Moisés deixou escrito: "Se lle morre
a alguén o seu irmán sen deixar fillos, case co~
vi uva do seu irmán, para lle ·dar descendencia" .
Pois resulta que había este irmáns. O primeiro
casou, e morreu sen fillos: Despois casou con ela
o segundo; e logo, o terceiro; e así os sete foron
casando coa viuva, morrendo tamén sen deixar
tillos. O cabo , morreu tamén a muller. Ora, cando
resuciten, ¿para cal deles vai se-la muller, xa que
estivo casado cos sete?.
Xesús contestoulles:
- Neste mundo os homes e mailas mulleres
casan entre eles. Pero os que sexan dignos da
vida fütura e da resurrección, · non casarán nin
eles nin elas, pois non poden morrer. Son coma
anxos, e son tillos de Deus por naceren na
resurrección.
E que resucitan os mortos, ben o cfoixou indicado Moisés, cando dixo do Señor, a propósito
do episodio da silveira: "O Deus de Abrahán, o
Deus de Isaac e o Deus de Xacob". E Deus non é
un Deus de mortos, senón de vivos, pois para el
todos están vivos.
(Lucas 20,27-38)
Levar a ofrenda. lsto é o mesmo que e facer a promesa
de ir de romería a San Andrés ou a calquer outro santuario, ou simplemente ir á misa cada domingo. Polo
tanto case todos levamos ofrendas e realizamos actos
de culto nos nosos templos.
Reconciliarse ca ir'mán . Xesús non rexeita a ofrenda,
pero pona en segundo lugar, como un segundopaso.
Según El non ten sentido rezarlle a Deus, darlle culto e
gloria a Deus, e estar reñido co irmán.
Pero ás veces .. . Sí. As veces é máis doado baixar de
xionllos a costa de San Andrés que perdoarlle a quen
me ofendeu e me amolou. Con todo, a ensinanza de
Xesús está ben clara: onde primeiramente se lle dá
culto e alabanza a Deus é na reconciliación co irmán. El
é o templo de Deus.
Antes ou despois. Según Xesús, o normal, o verdadeiro, sería ir leva-la ofrenda estando xa reconciliados,
pero puidera ser que fóramos primeiro a rezar para
pedir forzas para a reconciliación. Esto sería válido e
auténtico. A ofrenda, o rezo, pode amolecer o corazón
para que as nosas mans se dían o.abrazo de paz e así
Deus Pai será alabado e glorificado.

" Hai que vestirá morte de blanco"
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--------------------------------------- LABORAL
ELECCIONS SINDICAIS'86
Entrevista a Xesús Arrizado (C.X.T.G.)
As eleccións sindicais están en pleno desenrolo, continuando así L./n proceso de organización dos trabal/adores
que se comenzara no 1829 coa fundación do sindicato Grand Union of Spiners (Sindicato dos tecedores) , e tivera
un importante fito no 1866 coa creación da AIT, é dicir, a Asociación Internacional dos Trabal/adores.
Hoxe comenzamos en IRIMIA un breve pulso ó movemento sindical e a estas eleccións, da man de Xesús
Arrizado, secretario comarcal en Lugo da máis nova central sindical: a CXTG. A pesar da súa mocidade, 28 anos, é
un veterano da loita e do traba l/o sindical: son dez os anos que saben da súa entrega no SOG, na INTG e agora na
CXTG, sempre defendendo un ha alternativa sindical galega ...

-

Suso ¿crees que seguen

r-----c

sendo importantes os sindicatos
hoxe?
- Creo. Son unha ferrame nta
fundamental en defensa dos t raballadores.

En

primeiro

lugar

como plataforma reivindicativa
organizada,

para negociar os

convenios colectivos e participar
nos debates sobre lexislación laboral. En segundo lugar, e hoxe
especialmente significativo, para
defender dereitos adquiridos polos traballadores tras moita loita e
esforzo e que a situación de paro
amenaza. En terceiro lugar como
ferramenta de concienciación na
clase traballadora, que pala súa
condición económica debería ter
un protagonismo importante na
transformación da sociedade.

-

Pero parece que os trabalta-

dores non acaban de convencerse, porque hai pouca xente
apuntada ós sindicatos ¿non si?.
-

Efectivamente é así no que

toca a Galicia e especialmente ó
sector do Comercio , dos servi cios os funcionarios. Na construcción industrial hai máis afiliación. Pero non é así a nivel internacional. Recentemente a nasa
central participou~ en Berlín no úl(Pasa a páx. seguinte)

Representantes dos traballadores
Delegados de persoal: En empresas con menos de 50 traballadores. Para un ha
de entre 6 a 30 empregados corresponde 1 Delegado. De 3·1 a 49 trabal lado res
3 delegados.
Comités de empresa: En empresas de máis de 50 traballadores. De 50 a 100
corresponden 5 representantes. De 101 a 250 : 9 representantes . De 251 a 500:
13 representantes etc ...
Son elexidos por catro anos. Os delegados de persoal en listas abertas ou
por simple votación (escollendo os nomes, as persoas). Para os comités de
empresa escóllense as listas presentadas que repartirán a representación en
proporción ós votos.
Competencias dos representantes dos traballadores ·
Poden negociar e acordar cos empresarios ou cos seus representantes
convenios colectivos. Ou sexa establecer salarios, xornadas de trabal lo, vacacións, dietas, pluses, indemnizacións para os casos de accidente etc. .
O comité de empresa ten dereito a coñecer o estado de cantas da empresa e
a recibir información sobre a marcha da mesma. Para que o empresario poida
reducir a plantilla da empresa, para reducir o tempo de traballo, para facer
traslado das instalacións, para cambiar a forma da empresa ou para pechala, é
necesario o inform·e previo do comité de empresa.
Electores e elexibles
Electores: maiores de 16 anos e un mes de antiguedade. Elexibles: maiores
de 18 anos e seis meses de antiguedade. Incluidos en ambos casos os eventuais e estranxeiros.
Convocatoria de eleccións
O periodo é do 1 de outubro ó 31 de decembro. Non se poden convocar ata
que 9 Comité ou Delegados estean
próximos a agotar os seus 4 anos de
mandato. A Convocatoria pode facerse: Pola maioría dos traballadores.
Polos sindicatos "máis representativos". Polo sindicato que teña máis do
10% de delegados obtidos nas anteriores eleccións na empresa ou no
sector.
Nas empresas de 6 a 1O traballadores só pode convocar eleccións a
maioría dos traballadores.
Garantías dos representantes
Para ser sancionados os representantes ·d os traballadores necesítase
abrir un expediente. Non poden ser
despedidos agás que sedea o caso de
incumplimento grave e culpable do
traballador. Esta garantía dura o
tempo de mandato do representante
e un ano máis.
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ELECCJONsa

SINDICAJS
(Ven da páx. anterior)

timo

congreso

da Federación

Sindical Mundial que reuniu no
mes de agosto pasado a 1045 organizacións sindicais de 439 diferentes países. Na Europa occidental o nivel de afiliación é do 70
ou 80 por cento entre a poboación asalariada. En Galicia en
cambio ternos un 15 por cento de
afiliación. Sería importante podermos analisar por que se dá
esta situación . Que quede para
outra vez xa que agora non tedes
máis espacio na revista.

-

¿Son

importantes estas

eleccións sindicais? ¿Está habendo boa participación?.
-

A CX TG este ano nas manifes tacións do 19 de maio

Importantes sano sempre

por que van determinar qué compañeiros van asumir e encabezar
as reivindicacións dos traballadores nos centros de traballo. A
través das eleccións se determina
a presencia das centrais sindicais
a negociación dos convenios co-

sa a outra. Pero estamos vendo
en moitos centros de traballo
unha intolerable intervención patronal. Queren ter sindicatos dóciles para negociar e están promocionando sindicatos domesticados ou amarelos. Presionan
para que non haxa candidaturas
entre os traballadores, ou se as
hai para que voten polo seu ca
didato. Esto explica q

cando se empeza o traballb para
que o patrón teña vía libreó despido cando lle pete e sen
indennización ...

- ¿Consideras importante que
haxa unha central sindical
galega?
undamental. Para a CXTG é
· ón de ser. Os trabal lados só estarán defendi -

lectivos. Son importantes tamén
para determinar a representatividade institucional das diversas
centrais. Para a C.X.T.G. vai ·
ficar a nasa consolida
ferramenta

dos

porque é o primeir
que comparece form
Respecto á particip
queres pola confrontación entre
os distintos sindicatos que provoca que haxa maior presión para
a convocatoria de eleccións.

-

E a patronal ¿como se com-

porta no proceso electoral? ¿Intervén nas eleccións?.
-

Cambia moito dunha empre-

tróns usan para presionar ós
traballadores fixos. Hai afiliación
clandestina coma nos tempos da
dictadura. A presión é meirande
onde o propietario é ó mesmo
tempo patrón directo, dándose
casos escandalosos de renuncia
expresa a dereitos adquiridos:
xornadas superiores ás estipuladas, renuncia ás pagas extras ou
ós días libres, firmar a liquidación

uscan solucións.
ue nunca vai haber
adecuada ós nasos pro!:flªS se esa resposta ven dada
por xente allea.' E allea é se non
está dirixida dende Galicia. lso
non sucede coas centrais sindicais con ámbito no estado: as
súas últimas e máis in.fluintes dec.isións emanan de Madrid. Os
acordos e pactos sociais firmados palas centrais estatais e os
empresarios tenden a uniformizar os aumentos económicos.
Pero como os salarios en Galicia
son inferiores ós de outras zonas
xa Q.e partida, o que se fai así é
perpetuar e aínda agudizar a
desigualdade.
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--------------------------------------_OCAMPO
Conservación dos alimentos

A Conxelación (1)
Continuando a liña dos artigas publicados anteriormente por IRIMIA sobre deste tema, imos talar hoxe da
CONXELACION ; por ser neste momento un dos sistemas máis utilizados, na conservación dos alimentos.
Na actualidade xa re_sulta normal atapar nas casas un conxelador, formando parte dos electrodomésticos útiles na
vivenda.

A conxelación permite ás familias:

A conservación de alimentos supón:

- O aproveitamento fácil dos propios recursos
da explotación (coellos, pitos, porco, xato, hortalizas etc .. )
- Mellor conservación das propiedades nutritivas dos alimentos.
- A compra de alimentos no momento en que
se atopen máis baratos no mercado.
- Mellor aproveitamento da gran variedade de
alimentos existentes.

- Unha meílora na alimentación familiar . .
- Un aforro que favorece a economía familiar. ,

BAGTERJrAS

-O-

¿En qué consis1e a conxelación?

Conxelar un alimento cc;msiste na aplicación
intensa do frío sobre do alimento, para que sexan
detidos os procesos bacte-riolóxicos e enzimáticos que poden destrui-los alimentos.
As bacterias, según se pode ver no dibuxo, non
se reproducen por debaixo dos -OºC. Outros microorganismos necesitan temperaturasmáis baixas a -?ºC . E outras chamadas enzimas, quepoden afectar ó sabor e á textúra do alimento conservado, necesitan de temperaturas inferiores ós
-18ºC, para non reproducirse.
De aquí a impor~ancia de elexir un bo conxelador que cumpla normas, para poder realizar unha
boa conservación dos alimentos. É dicir, que alcance temperaturas· de hasta -30ºC,. con rapidez,
para que non haxa pérdida de valor nutritivo no
producto a conservar.

E~ZIMAS

--vacc. .

Fábrica congeladora

Producción

Tipos de conxelación
,..

Hai dous tipos de conxelación: a industrial e a doméstica. A primeira é a que se
realiza con métodos industriales, que se
fai nas fábricas ou buques conxeladores,
de forma moi rápida alcanzando temperaturas inferiores os -40ºC. Debido á rapidez con que se efectúa esta operación
chámanse productos ultraconxelados,
superconxelados, friorizados etc... No
gráfico do lado podemos apreciar en que
consiste a cadena do frio.
En cambio a conxelación doméstica é a
que se fai nas casas.

,_

Consumición

¡~~
(Pasa a páx. seguinte)
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O CAMPO
(Ven da páx. anterior)

¿Que características debe reunir un conxelador
doméstico?

Unna vez mais os arrendatarios
a

E obligado volver talar do tema dos arrendatarios de tempo inmemorial, porque o pasado día
21 de outono o Parlamento Galego aprobou unha
prórroga de dous anos, de maneira que a disposición transitoria 3ª da lei de arrendamentos rústicos do Parlamento de Madrid terá agora vigor ata

o 31 de decembro do ano 1988.

Tipos de conxeladores
1.- Conxelador horizontal
Atópanse máis modelos e conserva mellor o
aire frío, e por tanto consume menos enerxía. Varían en tamaños de 140600 litros. Para as familias
que viven na zona rural
recoméndase este tipo de
aparato. Convén ter en
conta que á hora de mercar hai que pensar en que
teña unha capacidade
aproximada de 80 l./persoa. Os fabricantes aconsellan non conxelar máis
de 7 kilos de alimentos
cada vintecatro horas/por
cada 100 litros de capacidade total.
2.- Conxelador vertical
De apertura frontal,
normalmente, con caixóns, fácil de gardar e
saca-los alimentos pero
máis recomendado para
pisos ou lugares onde
non se dispoña de moito
espacio. O abrir e cerrar
hai un ha pérdida maior de
frío que no arcón, polo
que pode consumir máis
enerxía.

Arcón conxelador

Armario conxelador

A segunda cousa na que nos fai matinar, é que
de pouco vai valer esta prórroga da lei se non se
acompaña dunha campaña de información seria.
Resulta incomprensible que en seis ano$ que esti_vo aberta a posibilidade que ofrecía a lei non se
· chegase siquera a unha boa información por
· parte dos labregos. Esto di moito da escasa preocupación pola información dos mesmos labregos; di moito tamén da escasa presencia dos
sindicatos agrarios galegas nos lugares de reivindicación; e di moito sobre todo da nula preocupación dun Goberno que, a través da súa Consellería de Agric~ltura, debera ter feita un ha clara
e rápida información.
E de pouco vai valer esta prórroga da lei, se
non se ofrecen créditos baratos cos que os
arrendatarios que queiran poidan realmente
merca-las terras dos seus amos. E, como se sabe,
Coalición Popular non quixo facer caso desta
segunda proposta, anque xa está prevista na leí
do Parlamento Español.

3.- Frigorificoconxelador
Anque conservador e
conxelador funcionan independentemente, sobre
todo nas zonas rurais non
resulta moi rentable a súa
compra, pola escasa capacidade.
(Continuará) .
María José Martinez

Quere esto dicir que estes arrendatarios terán
acceso á propiedade dos seus amos, nos términos que a lei dicta, nese plazo de tempo sinalado.
Este feito, que de primeiras nos parece moi positivo, fainos pensar nestas dúas cousas. Primeiro,
se o Parlamento Galego chegou a conceder esta
prórroga foi principalmente gracias á presión e á
. protesta popular. Cousas coma a Romaxe deste
ano en Berdoias, o labor do sindicato Comisións
-Labregas, firmas e telegramas remitidos ó Presidente do Parlamento Galego, e sobre todo a insistente acción dos veciños de Berdoias e comarca (en Vimianzo, A Coruña) -unha das zonas
máis afectadas polos arrendamentos-, fóronlle
sacando ó Parlamento Galego esta resolución na
que tódolos grupos estiveron de acordo, agás o
PSOE.

Cómpre seguir loitando.

Frigorífico conxelador

Manolo Regal
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fntr vista aUesmond Tutu, lider negro
Este home de 55 anos que vedes
na portada ten unha forza especial.
Seguro de sí mesmo e da mensaxe
que transmite: " Temas que rematar
co apartheid".
Fa/amos de Desmond Tutu, bispo
anglicano da cidade de El Cabo (capital de Sudáfrica), premio Nobel da
Paz no ano 1984.

- Neste tempo de dificultade,
¿que experiencia ~le anima máis?
- O feito de que a nasa xente
aínda busque cambia-lo sistema
por medios non violentos. ~am~n
que o mundo tomase conc1en~1a
da gravidade do apartheid .
(Apartheid - separación e mesmo
asoballamento que a raza branca
exerce sobre das outras en
Sudafrica).

Un Oeus que cando estaba na
terra, se preocupaba pota
persoa humana na súa
¡
totalidade. Curaba enfermos,
alimentaba famentos,
perdoaba os pecados,
predicaba o evanxelio ... Todo
era unha mesma causa

" Longa vida a Mande/a", o /id~'. negr~ Sudafricán encarcelado. Así ?e este cartel dunha
manifestact0n ant1-aparthe1d en Taranta (Ganada)

pasei os momentos máis felices
da miña vida". Este home estudiara en Inglaterra e podía ter
montada unha boa consulta privada. Sen embargo preferíu un
barrio negro marxinado. Cando
Deus mira estes barrios, a pobreza e a miseria feriranlle, pero ó
tempo verá neles moitas causas
bonitas. Eu coido que Deus dirá:
'"iDespois de todo, os meus homes non son tan malos!".

¿Como compaxina o seu
quefacer de bispo e a súa activiCoido que non convencín ó
dade política de líder antiapartheid?.
presidente Botha. Se non
- Non teño problemas porque
sucede algo importante, de
non vexo separación entre estes aquí a pouco pode haber unha
dous aspectos do meu trabal lo. A
explosión. O .mundo debe
nasa fe é unha fe encarnada que
fala dun Deus que se fixo home e
actuar con rapidez
que se misturou nos asuntos humanos; un Deus que cando es- ¿Cal pensa que debe se-la
taba na terra, se preocupaba pala actitude
da
lgrexa
nestes
persoa humana na súa totalidade. momentos?.
Curaba enfermos, alimentaba fa- Estar alí onde Deus estaría:
mentos, perdoaba os pecados, especialmente entre os pobres e
predicaba o evanxelio ... Todo era os que non teñen casa. Axudar á
un ha mesma causa.
xente para que busque onde se
- ¿Qué matinará Deus cando · atopa Deus. Debe axudar a
se pare a mirar a Sudáfrica? .
transforma-lo mundo, de xeito
- A semana pasada atope1 un que sexa cada vez máis o que
doutor branca moi novo. Díxome: Deus quere que sexa.
" traballando nun barrio negro
- ¿Ten algo que .dicir da vio1

lencia nas cidades negras?
- Estou contra da violencia
dos que mandan e dos que queren destrui-lo poder. Pero a
lgrexa tamén dí que pode chegar
un tempo en que o menor dos
dous males sexa loitar violentamente contra a opresión.

Hai mozos brancas que non
queren servir no exército
1
porque rexeitan o apartheid

l

- Vostede entrevistouse hai
ben pouco co presidente do país,
sr. Botha. ¿Qué resultado tivo
este encontro?
- Coido que non o convencín.
Se non sucede algo importante,
de aquí a pouco pode haber unha
explosión. O mundo debe actuar
con rapidez.
- ¿E posible a convivencia de
razas?
- Hai mozos brancas que non
queren servir no exército porque
rexeitan o apartheid. O mesmo
Frente Democrático Unido é unha
coalición de organizacións na
que participan xentes de tódalas
razas. Por elo podo afirmar que o
día en que remate o apartheid
irnos ter un país maravilloso.
Entrevista recollida da revista
MUNDO NEGRO n. º 291. Outubro - 86
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* cartas ó meu sobriño
Querido sobriño:
Moi boa a túa carta, expresas algo moi común hai uns
anos, méteste nun galimatías ben encere/lado e aínda que
non o creas dás totalmente coa solución.
Queixaste de que tes defectos. Naturalmente que os tes,
coma todo o mundo, ¿acaso sabes dalguén que non os
teña?. Os defectos son parte de nós e temas que aprender
a vivir con eles. Fálasme de "loitar contra os defectos",
causa que me parece moi ben, pero cómpre ter en canta
algún detalle. Hai xente que comeza moi animada, chega a
lograr algo e axiña se desanima; segundo dis foi o que che
ocorreu a ti. E a mesma situación do que quere aprender
-poñamos por caso- a toca-la guitarra; desde que aprende
catro cousiñas xa pensa que o sabe todo e ó decatarse dos
estarzas e paciencia que lle quedan aínda, desanimase e
déixao.
Eu penso que isa de " loitarcontra os defectos " non debe
realizarse de xeito que se poida tace-la comparanza da
guitarra. Paréceme ·que ese camiño é moitas veces
equivocado.
Cando eu era máis novo, sobriño, falábase daqueles
pecados capitais que eran sete e que contra eses sete
vicios había sete virtudes, etc, etc. Os cregos, os mestres e
ca/quera que tivese un mínimo de autorid~de sobre nó~,
ensinábannos que tiñamos que tace-lo posible para posw/as virtudes, de xeito que había que adicarse a colecciona/as. Si, coma quen colecciona se/os ou abanos. Ensinábanche a furgar polo tecido da túa conciencia ata atopa-la máis
leve sombra dun vicio, e entón destruí/o. Paréceme que

aínda hoxe hai xente que fai colección de virtudes e non fai
exposicións por falta de oportunidades.
f¡ dás coa solución cando me escribes: " Estou tarta de
pasar horas pensando só en min mesmo ... " . Deches no
cravo. Tanto furgar na propia conciencia, tanto ana/isarse,
tanto supercoñecerse é un ha especie de egoísmo moi sutil,
tainas estar tan ocupados mirándono-lo embigo, eliminando vicios e coleccionando virtudes que non nos permite
facer outras causas. Non me extraña que che pareza unha
ocupación inútil e a penas sen resultados.
Ese interés por seres bo está ben pero sen esaxeralo, ser
bo por ser bo non serve absolutamente para nada, á parte
de que isa moitas veces leva a aparentar, a esforzarse para
que esa imaxe de santurrón se manteña aínda a custo de
actuar e finxir.
Coido que Oeus non necesita en absoluto homes bos ... e
pechados e compracidos na súa propia bondade. Proba de
cambia-la frase "ser bo " por " tace-lo ben " e quizais esteas
máis cerca do acerto. Os importantes son os demais, Xesús
era o " home para os demais " , era bo, desde lago, pero isa
non parecía importar/le o máis mínimo, preocupába~e máis
ben de facer ós outros felices, sen pensar demasiado ne/
mesmo, ¿non che parece?.
Agarimosamente: O TEU TIO SINGALA
P. S.: " O fariseo, de pé, oraba para os seus adentros
deste xeito: «Meu Oeus, douche gracias porque non son
coma os demais : ladrón, inxusto e adúltero»" .
(Le. 18, 11)
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Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez ("Oitabén " )
Primitivo Iglesias
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buzón

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

Benqueridos amigos:
No fondo estou de acorde co
editorial "As críticas na lgrexa"
da vosa revista, número 245, mais
penso que toda crítica ha de ser
sempre obxectiva, cousa que non
parece ser, nin a vosa, nin a de
Fernando Cardenal. ¿ Poderíades
probar que o Papa deulle un
abrazo ó señor Rios Montt?
Coido que non, pois endexamais
o Papa dá un abrazo a ningunha
autoridade civil. En canto ás outras críticas, habería moito que
talar, pois ou aceptamos a a:utoridade do Papa o.u a negamo?. A
vosa postura dá a sensación de
esto último, pois se resolvedes tódolos números de IRIMIA veredes
que en ningún caso loubastes algunha postura do Papa. Semella
que vós sedes os mestres e o
Papa e mailos Bispos han de ser
os vosos discípulos. Facede vós
un pouco de auto-crítica, que non
vos virá mal.

Benqueridos amigos:
Hoxe mesmo chegounos o n.º
246 da vosa publicación e en verdade q'ue nos emocionou a reseña que fixéstedes do noso número 300. Ser escueto penso que
será millor, pero moi amplo no .
noso agradecimento por esa reseña, feita con agarimo e sen agachar esa realidade que ben resumides "A NOSA TERRA é signo
de contradición para moitos
galegas" .
Grácias en nome de todos os
que tan posíbel esta realidade
xornalística, e recíprocamente:
LQnga vida!! .
Alfonso Eyré
Director de "A Nosa Terra"

Ramón González. Ourense

><----------------------------------------------------------A.- DATOS XERAIS
Na idade media, o chanceler López de Ayala afirmaba que os gaviláns son aves de caza inoi fermosas e que semellaban ser azores pequenos ... E tiña
toda a razón , xa que o gavilán ven sendo a quintaesencia do azor.
No aire, a súa silueta -do tamaño dunha pombadiferénciase ben pola longa e rectangular cauda, o
mesmo capolas ás curtas.
As escapulares, (plumas da á, nacidas na parte
correspondente ó dedo polegar), son doadas de
apreciar cando está pausado.
De finais de abril a primeiros de maio, pon de 2 a 9
ovos, que choca a femia en 32-35 días, ó mesmo
tempo que aproveita para tace-la muda da pluma.
O niño , de cativas dimensións e desamañada feitura, pode estar ubicado tanto nun silveiredo coma
nunha árbore.
Na parada nupcial enchenchen o seu territorio
cun agudo e repetido Ki, Ki, Ki,
8.- TECNICAS DE CAZA
Os tarsos, estreitos e largos, o mesmo cós dedos,
indican que se trata dun fino depredador, amante
das pequenas e medianas presas. Pero é tal o seu
valor e afouteza que non dubida en atacar de gran
talla , coma garzas, miñatos ou corvos, de aí o seu
nome latino "nisus'', esforzado .
Na caza prefire voar a baixa altura para trabar por
sorpresa; sen embargo , cando se especializa na
captura de pombas domésticas, a persecución
transcorre no aire.
Tamén sente gran atracción polos paxaros que
están na gaiola, polo que se recomenda -maiormente na primavera- de quitar ó exterior ós cautivos
cantores.

C.- ANECDOTARIO
Por se-la ave de rapiña máis delicada e de difícil
supervivencia na cautividade, os cetreiros medievais, que o empregaban na caza , gozaban de moitos
privilexios ó ·quedaren exentos de pagar certos
impostes.

o

D.- ACTIVIDADES
1. - ¿De cor ten os o/los o gavilán?.

2.- ¿En que meses fai a posta?
3. - ¿Cal destes tres animais é presa apetecida polo
gavilán?.

'

$ ~
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4. - Sinala a silueta do gavilán en vóo e di a que
especies pertencen as outras dúas.

o

IRIMIA-11

Un tolo que non era tan tolo
Á beiriña do río, onde arrecende o cheira dos
amieiros e curucís podíase olla-lo antergo pazo
de Rosende Bargueiras, labrego forte en terras e
facendas, que ó percorrer dunha longa vida xuntou tamén un montón de cartas. A súa dona, Toña
de Braña, era muller encoquetada e agarimosa
para o seu Bargueiras, a quen deu dous tillos
fortes coma carballos.
Ai !, pero a mala sorte tamén chegou ó pazo de
Bargueiras ... O tillo mais vello saíu tabasco e de
mal rexer. Por isa mesmo a señora Toña de Braña
choraba noite e día sen atapar acougo ó seu
espírito dorido.
Pasou o tempo e o matrimonio fíxose vello,
mentres que os tillos xa eran mozos, discreto o
cardo e o tabasco tamén coas súas tabaxadas.
Un día de outono finouse o señor Rosende,
para tristura e desconsolo da súa dona que, co
desgasto, un aire de felesía engueimoulle os
xoenllos de tal xeito que somente camiñaba coa
axuda de dúas aguilladas. Pasaba o tempo a carón do lume rezando e chorando, aínda que ora
en cando, coa axuda das aguilladas para rexer as
pernas, coidaba do gaverno das galiñas no
poleiro.
Así as causas no pazo dos Bargueiras, para o
tabasco non andaban ben: non faltaron veciños
cizañeiros que lle dixesen a verdade respecto ó
testamento dos vellos: que o desherdaran de
todo e que o seu irmán, en canto morrese a vella,
habíao de botar polos camiños.
O tolo, que se decatou da traxedia, non tiña
parada nen comía nen dormía matinando na maneira de saír daquel apuro. El ben sabía que a súa
mai era moi dada á crenza de que os martas viñan
do outro mundo dar unhas voltas. E descurriu
unha tarde de néboa, cando a mai fiaba soa na
cociña, subir ó tellado e falarlle de tala mudada
pola chaminea (cómpre dicir que a chaminea tiña
un metro cuadrado de ancho para recoller o fume
do tambor da lareira).
Cando o tabasco chegou á beira da chaminea
comezou deste xeito con voz esmirriada:

- "Ai Toña!, Ai Toña!, non pilles medo que son
o teu home!"
A vella desde a cociña mirou por riba e díxolle:
- "E lago, ti que querías, home? "
- "Veño do outro mundo dicirche que estou
en penas do Purgatorio porque desherdamos ó
tolo; vaite cabo do escribano ti e mailo compadre
e sácalle todo ó cardo e dallo ó tolo "
- "Ai home, non teñas medo, que xa o farei ;
pero quería que me amosáse-la cara pala chaminea, que xa hai moito que non te vexo ".
- " Ai, isa non pode ser, que non me dan
tempo".
- "Pero home, aínda que non sexa mais que a
punta do fuciño " .
O tolo, que non tivo mais agallas, deixou caí- lo
calzón nas zocas e como a súa mai o parira e algo
que lle medrara, sentouse en coiro de cu na chaminea. A muller, que ollaba fixamente desde a
lareira, axiña que viu aquel cadro dixo:
- " Ai marte, marte, como te desfigurou! ".
Ces;íreo Poupariña
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Xosé Chao Rego

é CAmiñO

lntroduciron un X

Xa se produciu o que eu temía:
que ·moitos locutores de radio e
televisión din "produxo" e así introduciron (algúns deles din "introduxeron") o que se chama un
castelanismo fonético no noso
idioma, pois traduciron o J caste. lán por un X galego.
Non se dan decatado de que os
verbos terminados en -ucir son,

en galego, perfectamente regulares, ó contrario do que lles pasa
en castelán.

sen o galego a un calco do castelán, como xa o reduciran antes
out ros.

E así, se traduciches (e non
"traduxiches") ben o que che eu
digo, poida que introduzas mellor
os verbos na túa tala e te conduzas mellor nela do que se conduciron aqueles ós que me retiro,
que están a facer como se reduci-

Cando se produzan estes fenómenos, lembra que se introduciu
unha trampa e haberá que remediala. Se non, quizais reduzámolo galego a un nivel inferior do
que lle corresponde e, se eu reproduzo estes erres, non teño
perdón de Breogán.
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Xa pode ir aforrando
a campaña electoral
o alcalde de Barcelona,
señor Pascual Maragall.
Conseguida a olimpíada
el a televisión copa
e por algunhas semanas
tivémolo ata na sopa.
Haivos un refrán que di
que "Barcelona es bona"
-i_é causa de cataláns!sempre e cando "a bolsa son a"

LUGO
SADA-ACORUÑA

Só queda felicitarmos

á xente de Cataluña

RUA NOVA, 16

que na súa economía
mete unha boa cuña.
A ver se desta ocasión
todos temas mellar sorte
e este país se decide
a practicar máis deporte.

O ano noventa e dous

¡Ollo co novo Teléfono! 982 - 510406

vai servos de moita historia:
cinco séculas de América,
anos de pena e de gloria.
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