i moa facendo
r ecobrando o

memoda:
ser plego
•
que esqueclmos.
1 moa sementando patJia:
con man inxertandoa
•
entre os veciños.
1 moa facendo outra histoda.
favor dos rebaixados e
oprimidos.
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CEN ANOS DE CUEVILLAS
Galeguista e cristián
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(1886 - 1986)
• IV Xornadas Agrarias Galegas (2)
A mulle.r na sociedade agraria galega

• Os tempos ainda non son chegados
• Quen escribiu o 4º Evanxelio?
• "IRIMIA Radical".

L:E VIÁ'N'

..:DE' QAUC?../A I
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Estas letras que leiades son de Florentino Cuevillas, escritas
nos anos da "longa noite de pedra " que taran para nós os anos do
franquismo (o texto é de 1951). Este mes de Novembro celebra mos o centenario do seu nacemento (1886-1986). Parece que
este ano 1986 é ano de onomásticas.
Certamente 1886 foi un ano importante para Galicia, ademais
de Cuevil/as naceron ese ano outros dos grandes galegas Caste. lao, o símbolo de Galicia, e Xoan V. Viqueira, filósofo e escritor.
Os tres, xunto con V. Risco, que nacera dous anos antes, e Otero
Pedrayo, que nacerá dous anos despois, forman a mais senlleíra
das xeneracións galegas: A chamada "Xeneración Nós", verdadeira nai do galeguismo e o nacionalismo galega.
Cuevillas foi o home namorado da sua terra, que quixo pescudar nas nasas orixes con seriedade, adicac1ón e constancia; por
isa se lle chama o pai da arqueoloxía galega, deixando nese
campo numerosas publicacións. Pero Don Floro, como lle chamaban garimosamente os amigos, non so foi un bó Jnvestigador,
senón tamen un galeguista que adicou a sua vida a Gaficia e os
galegas; deixamos un fermoso libro que reflexa este amor " Prosas Galegas". E tamén foi un gran cristián, que soupo unir o seu
galeguismo coa sua fe, senda un home fondamente relixioso.
Outro home grande, Otero Pedrayo escribiu del:
"Porque foi homilde e relixioso, merece u a luz do saber.. . Fixo
para Oeus a Galiza máis grande e lembradoira ".

-

-

\R\M\A- 2
MOZAMBIQUE. ÚLTIMA HORA. Despois da
morte do líder mozambiqueño Samora Mache!, este país viu agudizados os seus problemas. Por unha banda a fame que acosa de
cinco a sete millóns de cidadáns, e por outra a
guerra cada vez máis arrepiante entre os soldados do Frelimo, partido gubernamental, e os
guerrilleros do Renamo, cada paso máis fortes, e apoiados polo goberno de Suráfrica.

••

O CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALICIA
está botando adiante uns cursiños sobre Cooperación e Desenrolo interasociativos. En Ourense os días 13 e 14 e en Lugo despois, 20-21
de decembro ... Facilitarase aloxamente e manutención ós participantes procedentes de
fóra do lugar de celebración do curso. Para
máis información podedes chamar ó teléfono
563488.

••

XOGO PORGO é o que está a acontecer nas
eleccións sindicais, xa que moitos empresarios ábrenlle camiño doado á "UGT" e ameazan ós candidatos dos sindicatos nacionalistas da INTG e da CXTG, despedíndoos coma
no caso dunha empresa de lousas de Quiroga.
O sindicato socialista chegóu a presentar
coma candidatos ós donos dalgunha pequena
empresa que están afiliados coma autónomos.

••

O CONGRESO CENTENARIO CUEVILLAS
terá lugar en Ourense os días 9-12 do mes de
Nadal. Lémbrase o centenario do seu nacemento o día catorce de novembro ... Este home
adicou a súa vida ó estudio e percura de xacimentos arqueolóxicos para alumea-la prehistoria do noso pobo ... Por iso a mellor homenaxe é estudia-los restos arqueolóxicos do
noso pobo e bisbarra, e facelos respetar e conservar. Pertenceu a aqueles sobranceiros
creadores da Xeneración Nós, case todos ourensáns , agás Castelao.

••

agora o capricho dos homes quere destruir.

••

FRAGA DEIXOU DE SER UNHA BOA INVERSIÓN para moitos banqueiros e patróns de
eléctricas e grandes almacéns, que prefiren
unha dereita máis liberal e moderna, non así
os xefes da CEOE (Confederación de grandes
empresarios) que asemella que queren ser os
guieiros da Coalición Popular .

••

OS XOGOS ESCOLARES están fóra de xogo
por mor dos directivos deste eido do ensino,
nalgúns casos aínda en mans de xente antidemócrata do antigo réxime. Mentres tanto, algo
tan importante para a educación dos nenes
está sendo marxinado, a grandes partidas de
cartos non chegan a potenciar este campo
cotidián da actividade do escolante .

.

..

AGORA, COMPLESA, outra das empresas
galegas está a piques de caer nas mans das
multinacionais, coma aconteceu con Mafriesa
que agora está baixo a dirección do gran capital, cando o destino destas empresas punteiras do noso agro tería que selo movimento
cooperativo.

••

UNHA CAMPAÑA ANTITORTURA estase desenvolvendo no Estado, ante a multiplicación
de torturas co amparo da lei antiterrorísta que
asoballa o artigo dezasete da Constitución, e
tamén o artigo quince. Non se trata só de casos aillados, é unha práctica vexatoria para
tódolos cidadáns, na medida en que non se
cumpren os dereitos humáns.

••

OS NOVOS CONSELLEIROS NON SABEN
GALEGO, ou teñen á menos falalo , segundo
demostraron ata agora. A nova Administración
xurdida despoís de Barreiro, supón un alonxamento da realidade do país. Puido moito máis
a forza da vella garda da dereita que o coñecimento da realidade de Galicia non só na elección dos conselleíros, tamén dos directores
xerais e delegados provinciais.

SURÁFRICA: TODA UNHA HISTORIA .DE
LEIS RACISTAS. Así , en 1910 a segregación
racial pasa a ser unha obriga da súa Constitución; 1911 : traballo obrigatorio para negros;
non poden ser propietarios de terras; 1949: os
matrimonios mixtos son prohibidos; en 1950:
os negros non poden facer folgas nin sindicarse, e deben aloxarse só nas reservas chamadas " bantustanes " ; desde 1957 é delito as
relacións entre razas e en 1963, os negros non
· poden estar en poboación branca máis de setenta e dúas horas e sen permiso.

EUSKADI CELEBRA. ELECCIÓNS e un dos
eixos das liortas dos partidos foí a negociación
con Eta coma solución á encrucillada que
atravesa aquela nación, despois de tantos
anos de improvisar outras medidas, mesmo ás
veces con recortes das liberdades e sempre ·
nun clima arrepiante de violencia .

RIAÑO CONDENADO A MORTE. Este pobo
nun fermoso val do veciño León pode ser sulagado polas augas dun encoro ou presa, se a
resistencia dos seus habitantes é vencida polos intereses do capital. Riaño ten unha flora e
fauna privilexiada pola Naí Natureza, que

O 24 DE NOVEMBRO celebramos o 1° cabodano de María e Tri ni , monxas da Compañía de
María; mortas nun accidente de tráfico en As
Pontes. A igrexa e o pobo galego debenlle
moito. Desde IRIMIA vai o noso recordo agradecido e garimoso.

••

•• •

...

IRIMIA-3
Manolo Regal
Modesto Vázquez

OS MISTERIOS DO ROSARIO LABREGO
MISTERIOS DE GOZO
Oicir misterio é dicir
algo moi grande e moi fondo,
un pozo de auguiñas frescas
que ninguén probou abando.

O meu primeiro misterio,
que non ten miga de perda,
é ter nacido en Galiciq
humilde e fermosa terra.
O segundo é ser herdeiro
dun pobo con tradición,
onde poder afincamos
pra avanzar con decisión.

Coma terceiro misterio
a nasa tala galega,
tan humilde e tan bonita,
tan despreciadiña ela.
A fe sinxela e labrega
do que sofre, canta e reza
é o naso cuarto misterio
de gozo en terra galega.
E por último o quinto,
o que cerra a nasa canta,
é o apoio que nos damos,
a acollida leda e pronta.

Domingo 1. º de Advento (A)

O DIA NO QUE VIRÁ O VOSO SEÑOR

Coma nos tempos de Noé, así pasará cando
veña o Fillo do Home. Antes do diluvio comían ,
bebían e casaban deica o día que Noé entrou na
arca ; e de nada se decataron ata que veu o diluvio, e os tragou a todos. O mesmo pasará cando
veña o Fillo do Home. Entón estarán dous homes
no agro ; levarán a un e deixarán ó outro ; estarán
dúas mulleres moendo no muíño, levarán a unha
e deixarán á outra.
Vixiade, pois, porque nada sabedes do día no
que virá o voso Señor. Entendédeo ben: se soubese o dono da casa a que hora vai chega-lo
ladrón , estaría ó axexo e non permitiría que lle
asaltasen a casa. Así tamén: estad e vós preparan dos, porque á hora que menos o pensedes, virá o
Fil lo do Home.
(Mateu 24, 37-44)

¿MEDO?
Non foi nin a táctica nin a pedagoxía de Xesús. Falóu
coa verdade e coa gravidade das cousas mesmas.
Movilizármonos na construcción do Reino, participar
no triunfo final, son de tal trascendencia, que as palabras máis fortes son lenes.
ALERTA
As primeiras comunidades pensan que o fin está
próximo. Que andan nas últimas. Guerras, Xerusalén
cercada e destruida. Nada mellor que a linguaxe de
Daniel e os apocalípticos para expresar a urxencia do
Reino. Diluvios, guerras, desaparecidos, saqueos ... o
destino da Humanidade que pasa de Xesús e o que El
representa.
APOCALIPSE "NOW"
Non hai·xeración que non pasase o seu apocalipse:
pedras, lanzas, arcabuces, misís "galaxias"... Cada
xeración ten, en sí, e para sí, a última posibilidade de
chegar ó Reino.
AD VENTO
. Está a chegar. Tempo de urxencias. De que cada
individuo, cada comunidade reflexione e se comprometa en traba llar para que "veña o teu Reino Señor":
xusticia, amor, paz.

A fe sinxela e labrega do que sofre, canta e reza
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CAMIÑARCOA
BIBLIA .

¿Quen escribiu o 4º evanxelio?
Estamos moi afeitas a dicir "O Evanxelio de
Xoán ". Con isto damos por suposto que o seu
autor é XOAN , ún dos DOCE, o irmán de Santiago,
os dous tillos dun home chamado Zebedeo. No
mesmo evanxelio aparece unha figura extraña
chamada "o discípulo a quen amaba Xesús". A
tradición fixo unha identificación de Xoán tillo do
Zebedeo con esta figura do "discípulo amado". E
máis: a tradición foi completando detalliños.
Xoán escribíu o seu evanxelio xa velliño, en
Efeso , onde está enterrado nunha tumba que
aínda se pode visitar hoxendía.
Ata aquí a tradición que se veu espallando polos séculas e que chegou á nós.
A rexeita do século 11
Pero esta tradición non sempre foi así; soamente a partir dos.IV atopamos unha concordia
na tradición. Sobre todo, no século 11 a cuestión
era moito máis confusa. Tanto é así que a punto
estivo o 4º evanxelio de ser excluído como un
libro herético: os grupos gnósticos (correntes
helenistas de tipo mítico-filosófico-relixioso)
usaban este evanxelio como un ideario importante. Outras correntes, ó marxe das comunidades cristiáns, coma aquelas que negaban a realidade da encarnación do Filio de Deus e talaban
dunha humanidade non real senón aparente en
Xesús (os chamados "docetas") e aquelas que
r~saltaban por enriba de todo a acción do Espíritu Santo (os chamados despois "montanistas")
acudían ó 4º evanxelio para apoia-las súas ideas.
Todos estes grupos marxinais, a veces enfrentados ó pensar das comunidades cristiáns dos s.
11-111, sementaron sobre o 4° evanxelio un manto
de sospeitas resumidas nunha frase que foi
abando coñecida daquela: "este evanxelio foi escrito polo herexe Cerinto". E débeselle a San
lreneo que este evanxelio non se perdese ou se
rexeitase como apócrifo, xa que él sempre o considerou como evanxeli~ apostólico. O peso de

SE OUERES LE.R
Quero &U1Cribinne ó Semanario IRIMIA:
Por un · ano

O

Precio da suscripción

Ata nova orde.

O

San lreneo íase notar na aceptación posterior do
evanxelio.
As conclusións dos estudos científicos
Pero as dificultades non remataron aí. Dende ó
s. XVIII os estudos críticos sobre o mesmo texto
do 4º evanxelio revelan varias conclusións. A
conclusión máis importante ven guiada polo examen da composición deste evanxelio; neste
exame conclúese que o seu proceso de redac. ción foi obra de varios autores, en diversos estadios, resultando varias edicións que se foron
completanto e correxindo. Por isa, hoxe, os estu~ios . ~ríticos non están preocupados por
1dent1f1ca-lo autor concreto, nin por saber quen
era ese "discípulo amado"; hoxe estase a talar
dunha "ESCOLA XOÁNNICA" como un grupo
cristián de finais de s. 1 que sería quen compuxo
este evanxelio en diversas décadas e con diversos autores e sucesivas edicións sobre un texto
base que se foi completando e adaptando ás necesidades e novas situacións deste grupo cristián. Hoxe os estudios sobre o 4° evanxelio están
preocupados l?ºr _comprende-l_as características, procedencia, s1tuac1on ambiental, correntes
de pensamento, evolución... nunha palabra:
descubri-la historia de chamada "ESCOLA
XOÁNNICA". Un día calquera ocuparémonos
desto.
Unhas palabras do mesmo evanxelio, colócanos na pista de trabal lo, se intentamos descubrir
cantos persoaxes talan alí:
"Este é o discípulo que dá testemuño destas
causas, e o que as escribíu; e nós sabemos que o
seu testemuño é verdadeiro. Hai aínda moitas
máis causas que fixo Xesús, que, se se escribisen
unha por unha, eu coido que o propio mundo non
podería cante-los libros que se escribirían". (Xn
21,24-25).
José A. González
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IRIMIA-5

Os tempos ainda non son chegados
"Os tempos aínda non son chegados". ¡Canta
verdade encerra esta frase! Aquel que ame á terra
pode ver máis aló e incluso amplia-la frase: "Os
tempos non chegan, non deixan que chegen ". E,
¿que é o que non deixa que chegen os "tempos"? Dígocho xa: cartas e poder.
Meu amigo, sonche os mesmos de antes, só
que agora á " corbata" chaman lle "garabata" -se
non se trabucan- para querer achegarse ó que
endexamais se achegarán porque está moi alto.
Son os que agora se dan en chamar os nasos
"representantes democráticos " ; e esto é porque
no naso país a "democracia" non é máis " descafeinada" porque se ve que xa non queda leite
dabondo para rebaixala. Se no fondo teñen razón, porque como decía un eminente estudiante
de lingoas amigo meu , a verba "democracia"
neste país ten unhas raices profundamente etimolóxicas: " demo-cracia", ou sexa, goberno do
cierno .
Si, home si; xa sei que destas causas non se
debe falar porque lago chamante " revoltos~ ", e
incluso, se te esmeras algo en vivi-la fe á carón do
teu pobo, ácúsante de "separatista". Pero é comprensible, porque tal e como manipulan as verbas
(vexamo-lo caso de " democracia ", que se os gregos que a inventaron levantan a cabeza cara a
nós, voltan a ficar martas de súpeto), nesta atoparon, parece ser, grande efectividade. Agora
ben , chegados a este caso, cumpriría distinguirlle a quen lle poida interesar entre " nacionalista"
e "separatista'', entre " autodeterminación" e
"independentismo". Claro, ¡coidado! , se por " separatismo" e "independentismo" entenden o
amor.á terra, o compromiso cos oprimidos e coas
clases marxinais, o non colaboracionismo cocapital, o amor ó proximo, o espirito pacifista, e
tantas outras cualidades emanadas da doutrina
de Xesús de Nazareth, entón non me importaría
que me aplicasen esos .dous adxetivos, anqueo
seu senso propio non teña nada que ver coas
post u ras citadas.
Pero claro , hai que acadar que a xente se
asuste cando ve ou escoita tales como: Revolución, OTAN non, poder popular, paz, amor, xusticia .. ., e ata se ten conseguido que a xente se
afaste, con grande medo, da verba "nación",
aplicada á nosá terra.
Bo é recoñecer que eu hai algún tempo lle tiña
ese medo, e dixen: ben, se é que os libros valen
para algo (causa da que estou convencido) , valerán esta vez para liberarme desta dúbida.
E así foi; busquei nunha desas g_randes enci-

clopedias feitas por eminentes persoalidades de
non menos grande cabeza , e alí atopei: NACIÓN " Comunidade de persoas, asentada nun territo rio determinado, con ETNIA, LÍNGOA, HISTORIA
e TRADICIÓNS comúns e dotada de concencia de
constituir un grupo ético-político diferenciado " .
E entón pensei que me trabucara, e que buscara no " g " en vez do " n", xa que aquela defini ción me parecia de " Galicia"; mais non , alí estaba
ben claro e con ben claras letras de imprenta:
"NACIÓN".
Agora ben , tamen é certo que deberiamos reparar moito nas nasas posturas de compromiso
coa terra , para non caer no propio fascismo . A
autodeterminación non significa falla de tolerancia nen egoísmo, senón que é apertura e a solidariedade cara a outros pobos por parte dun pobo
cu Ita e xeneroso coma o no so.
As nasas postulas non deben virar cara ó perfeccionismo , ó fanatismo desenfrenado , que non
conduciría máis que a un IV Reich (qué barbari dade!) , senón que debemos asumir cada vez con
máis orgullo as nasas imperfeccións , as nasas
fallas , as nasas debilidades, as nasas contradicións ,... que nos representan coma membros da
grande familia huma!:Ja, que pese a todo_e gracias
á doutrina do compañe iro Xesús, CAMINA ! ...
Alexandre Martín
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IV Xornadas
Agrarias
Galegas

(2)
"A muller na sociedade
agraria galega"

Como as aportacións foron numerosas, tentaremos resumilas
nuns cantos puntos:
2. A muller no mundo rural
hoxe:
- A muller rural galega representa o 53% da poboación activa
na agricultura; é polo tanto a man
de obra maioritaria no campo.
- A muller rural galega é a que
carga co peso forte do traballo:
· traballa na casa: ocúpase da
educación e do coidado dos tillos, realiza as tarefas todas dentro da casa.
· e traballa fóra da casa, tantas
horas e con tanta dureza como
pode tace-lo home.
·en moitos casos, pala emigración, quedou ó cargo da casa e
dos tillos, levando todo adiante.
· xa que lago, a muller é o pilar
da familia rural galega: a casa
funciona sen o home, pero raras
veces sen a muller.
- Se a muller rural traballa
tanto ou máis que o home, sen
embargo ten menos acceso ós
cartos ca él: a muller vende os
productos de tipo menor (queixo,
... ), en cambio é o home o que
trata as vendas importantes (a
vaca, un ha terra, ... ). Os cartas son
causa do home; él é quen os
canta e quen os reparte. A muller
niste senso non é autónoma económicamente talando .
- En canto ás súas relacións
na aldea e co exterior, é o home
quen asiste normalmente ás xuntas parroquiais, quen está nas co-

CAMPO

O domingo 26 pala tarde foi todo el adicado a tratar da muller na
sociedade rural galega e dos seus problemas.
María Xosé Queizán (escritora e feminista) amostróuno-/a importancia da muller na sociedade galega.
Nanina Santos e Ramona Barrio talaron dos prexuicios e tópicos
en contra da muller galega.
Da mullere a agricultura talaron R. Muñiz e Prudencia Santamaría (sociólogo e axente de extensión agraria respectivamente) , así
como Lurdes Méndez (antropóloga) desde un estudio realizado no
cancel/o de Abadín-Lugo.
Encarna otero (historiadora e feminista) falou da realidade da
muller no campo galega e das súas posibilidades de futuro.
O punto de vista máis económico foi tratado por Mª do Carme
García, Rosa Fernández e Dolores Linares, todas e/as económistas e feministas, así como pala representante da Asociación Galega da Muller.
Tamén nos acompañaron coas súas aportacións dous sociólo gos (Manuela Menezes e R. Caixinhas) e un economista (A. A. da
Silva Poco) portugueses: éste talando da muller na agricultura
portuguesa e os primeiros a partir dun estudio feito nunha zona do
Norte de Portugal con grandes semellanzas con Ga/icia .

A casa funciona sen

o home pero raras veces sen a muller

misións decisorias; é el quen vai á
taberna, á feira, vai de caza, trata
co vendedor de tractores, ... : é el
quen sal da casa, ten as relacións
co exterior.
En cambio a muller queda máis
na casa, traballando nela ou nas
ter ras.
- E o home lago o que ten o
poder de decisión nas nosas
aldeas.
Hai quen fala dun matriarcado
galega (que a muller ten poder e
manda) pero non é causa certa:
·o home é o xefe da familia de
cara a fóra, publicamente.
· de cara a dentro da casa a
muller ten influencias nas de cisións do home. Para eso utiliza
1

diversas estratexias ou "técnicas
femeninas " (desde a chantaxe,
ata o mimo ou o enfado). Dise q'ue
nada se fai sen estar a muller dacordo e é certo ... ata que o home
o quere.
· a muller non teri logo poder
social porque o poder defínese
por ter un recoñicemento público, e a muller só ten influencia
a través de diversos xogos de
estratexia.
- A pesar de non haber tido e
de non ter poder, a muller estivo
sen embargo presente en rnoitas
loitas do mundo rural galego (loitas irmandiñas ... ), pero nunca
nos momentos de decisión.
2.- Que ternos que facer hoxe
(Segue na páx . seguinte)

IRIMIA-7

O CAMPO
(Ven da páx . anterior)

RUFUS----~~~~~~~

A muller rural galega segue sen vóz
e ten que aprender a talar

as mulleres do mundo rural galego:
a) Necesitamos tomar conciencia da nosa
situación:
· Sómo-los traballadores máis numerosos do
campo galega.
· Traballamos tanto ou máis que os nosos
homes.
·Sabemos e podemos decidir con eles as causas que afectan á casa, ós fil los e á parroquia; sen
andar por detrás ou tentar convencelos, senón
falando·e chegando a un acorde.
• Ternos que aprender ós nosos fillos que homes e mulleres somos iguais en dereitos en funcións: o neno como a nena ten que saber tace-lo
caldo , arreglar un ha cama ou estudiar no colexio.
Ternos que ir cambiando de mentalidade.
b) Debemos convencernos de que a muller é
. ata tal punto importante no rural , que non se dará
un desenrolo real se non se da coa muller e no
-que participe a muller. E de cara aí debemos
andar.
c) Para todo iso necesitamos capacitarnos,
prepararnos e formarnos tecnicamente e
culturalmente.

Trabal/amos tanto ou máis que os
nosos homes

Valoracións das xornadas neste tema:
- En ambientes técnico-científicos e de investigación como estas Xornadas está recoñecéndose a importancia da muller no mundo rural
galega, e eso gracias ó traballo de concientización que levan facendo grupos feministas e mulleres en div,ersos campos (académico , profesional, ... ) Esto é un punto a resaltar.
- Sen .embargo falouse moito da muller en
Galicia e da muller galega, pero menos da muller
rural galega. A muller rural galega segue sen voz,
e ten que aprender a talar.
- · Asi fixéronse análises adecuados da muller
no campo galega, pero as solucións aportadas
parecian ligadas sobre todo ó mundo urbán.
- E non se falou apenas das condicións , posibilidades e xeitos de actuación e organización da
muller no agro galega. E eso quizabes, era o
punto central a debatir.
Teresa Ledo

Aviso urxente para colonos e
arrendatarios do campo
O goberno do PSOE prometeu soluci ón á problemática dos caseiros que desde tempo inmemorial (antes do ano 35 e quizabes tamén os
anteriores ó ano 42) levan lugares ar r~ndados.
Fala de buscar fórmu las máis ventaxosas que as
que ofrece a lexislación actual.
Pola lei que agora rixe , ata dent ro de dous anos
(gracias á prórroga otorgada polo parlamento
galego) os caseiros teñen dereito (anqueo dono
non o queira) a acceder á propiedade pola vía
xud icial. Esperamos, sen embargo, que a solución prometida faci lite e abarate os costes dedito
acceso.

Recomendamos que por uns meses
ninguén se aco lla á lei actual ata que non
haxa certeza das novas medidas que se
queren tom ar.
No caso de que as prometidas melloras
non aparecesen , aínda quedan dous
anos para consegu ir fórmulas máis favorables que as que actualmente rixen.
IRIMIA seguirá a dar información comprida do
que vaia acontecendo.
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MOCIDADE

RADICAL

"O caron do lume radical"
Por causas alleas a nosa vontade non podemos hoxe
publicar o artículo correspondente a esta sección. O motivo foi que cando acabamos de redactalo fixemos µnha
queimada para celebra-lo ben feito que estaba e nun
despiste plantóuselle lume. Podemos e queremos asegurarvos que era moi boa e como proba delo, quen queira
proba-la queimada pode escreber unha carta ó Grupo
Radical na que debe poñer:
Sector Radical
Apartado de Correos 00005
E difícil que chegue, pero se chama por teléfono diránlle dirección onde debe mandar 3.000 ptas. en selos de un
peso. E imprescindible enviar unha taza. Nós enviarémola contra reembolso de 999 ptas. Unha menos en Canarias, é as mesmas nas illas Cíes e Ons.

"A peneira radical"
• Reagan disposto a invadir Babilonia
en cánto a localize no mapa. O presidente
anuncia fortes medidas sancionadoras
contra Sodoma e Gomarra.
·Os fabricantes de botóns solicitan do
Papa volva a impoñer a sotana entre curas e seminaristas.
• 50 intectuais galegas (ex Rega e outros) firman un manifesto contra a firma
de manifestos.
• Podemos confirmar. que no período
vacacional, os deputados do grupo mixto
pasaron os días nos seus escanos por
medo a perdelos.
• Unha delegación do coñecido KUKLUS-KLAN foi
como

~nviada

mediadora

no

por Reagan
conflicto

de

Sudáfrica.
Os " radicais " de IRIMIA

A fala é camiño radical
O grupo Radical ten pensado pedir un artículo a Xosé
Chao Rego sobre a palabra "paz", para poder mandarllelo a Corbatacho e a Donald Rixán. A vez que pregamos
ós lectores e suscriptores de AIMIRI (R) que poden mandar donativos para pagar un traductor na próxima entrevista destes dous " porquíticos internacionais".

• Non foi certo que houbera discusión
na Xunta. A maioría dos seus membros
non se talaban.
·Condenan a uns mozos a seis anos de
cadea por queimar unha bandeira, en lugar de obligarlles a mercar unha nova, o
que sería máis práctico.

IRIMIA-9

Castelao Sempre
"SEMPRE EN GALIZA" (3)
O segundo elemento que configura o
concepto -a realidade- de nación é o feito
de ter territorio de seu. Demóstrao Castelao nunhas fermosas páxinas acuguladas
de fonda ternura e lirismo garimoso. Sobran comentarios. Leámolas emocionados, agradecidos, ilusionados, sen complexos. E como alude á fronteira -a raiaportuguesa, recordemos de paso aquel
outro afortunado pasaxe deste libro:
"Portugal marchouse á guerra e Galiza
ficou tecendo saudades á beira do Miño, a
suspirar , namorada do noivo ausente" (p.
306) ... " Dende Lisboa non se ve nin se
sinte a necesidade de Gal iza , porque tampouco está alí o berce de Portugal , do
Portugal inasimilable " (p.306) .. . " Os amores galaico-portugueses sempre foron
tráxicos , verdadeiros , e non se borra o
sangue que os afogou. Este sangue trocouse en fronteira de moito proveito para
Castela e de moitos males para Portugal e
Galiza " (p. 307) .
"¿Ten Gal iza un territorio proprio?
Ninguén pode negalo. A entidade xeográfica galega ten fronteiras naturaes perfectamente recortadas , e comprende algo
máis que o territorio das nasas catro provincias (parte de Asturias, Zamora, León).
O carácter diferencial da rexión galega
está recoñecido polos máis acretados

xeógrafos ...
Aterra galega é, ao mesmo tempo , un ha
entidade étnica, pero de dificultosa reconstrucción política, porque a fronteira
portuguesa róubanos a esperanza de anovar en breve a comunidade nacional dos
tempos suevos e visigóticos. Con todo, é
doado esperar que o Bierzo e demais comarcas limítrofes de Ourense e Lugo, se
incorporen ao seo da súa nación natural. ..
Non se pode creer que o río Miño , vello pai
de Galiza -representado na franxa azul da
nosa bandeira- siga sendo un lindeiro perdurable de dous Estados.
Gal iza é a mellor esquina do solar hispánico , cabo do mundo antigo e avanzada
de Europa no mar inmenso da liberdade. A
arquitectura barroca do noso chan , labrada en pedra granítica, está sempre cuberta por un manto de zugoso verdor . Os
montes son redondos como peitos de mullere as serras son como lombos de boi
cebado . Os vals sori ledos e farturentos. O
mar tolea de carraxe cando non o deixan
penetrar na terra; p_ero cando entra, quédase adormecido no leito das rías . Gal iza é
unha unidade territorial harmónica, de
formas e cor, perfectamente diferenciada
do resto da Hespaña .
Un fil lo de Gal iza pode ignorar que o seu
idioma labrego e mariñeiro ... fose antano
a lingua lírica de toda Hespaña ; pero non
hai galego que non se sinta orgulloso de

ser fil lo da terra máis fermosa do mundo ...
e non dá creta ás arbitrariedades da pol ítica histórica.
Aos galegas pode faltarnos a vontade
de crear un ser político independente ~
pero non hai pobo hespañol que nos aventaxe en amor á terra natal . Para uns a Terra
é o pequeno berce en que naceron : a penas un fermoso val , que ten un río de
prata, unhas casas que fumegan , un campanario lanzal e un cimeterio onde durmen os seus avós. Ali abriron os olios e alí
queren morrer .. .. para outros, a Terra é tan
grande que somentes alcanzan a vela no
mapa de Fontán . Ali hai un ha inmensidade
de vals , con aldeas, vilas e cidades . Al i
viven do traballo , sufrindo inxusticias,
máis de dous millóns de labregos e mari ñeiros. Para estes a Terra é unha nac ión
asoballada, con dereito a reclamar garantías para o desenrolo normal da súa vid a"
(pp . 41-42) .. .
Manuel Díaz

-----------------~---------------------------------
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FICHAS DE NATUREZA- 0 Peneireiro cincento (Elanus caerulens)
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- - - - - o labrego consulta ...- - - Son un labrego que me din de alta no /VA e que
soio me mandaron as etiquetas, pero vexo que algún
veciño ten tamén un libro sellado onde anota as ventas que fai. ¿E obligatorio ter o libro ou chega soio
coas etiquetas?.

En segundo lugar as explotacións agrarias están obligadas a facer un "pago fraccionado" ben
cada seis meses (si soio hai libro de vendas) ou
cada tres si hai libro de vendas e de compras.

Independientemente do IVA os titulares de explotacións agrarias, teñen que realizar a liquidación do ,IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS, que obliga en 1° lugar a levar ou
ben unicamente un libro donde anotar as vendas
(si en 1985 non pasou de 5.350.000 de ingresos
brutos) ou un libro de vendas e outro para anotar
as compras (si no 85 pasou de 5.350.000 pts de ,
ingresos.brutos).
Estes libros teñen que ser presentados na Delegación ou Administración de Facenda que corresponda, antes de utilizalos, acompañados da
solicitude de acollerse ao Réxime de Estimación
Objetiva Singular.

En terceiro lugar está a obligación de facer a
declaración da renda anual. Si non pasaron de
500.000 pts de ventas brutas durante todo o ano
teñen que presentar igoal a declaración, pero un
modelo máis simple e o primeiro trimestre de
cada ano.
Enviade as consultas a:
Comisións Labregas
Río Neira, 23 - 2º lzqda. - 27002 (Lugo)

SINDICA1'0 l..AIJlmGo GAl..EGO

X- -------- ------------ -------------- ----.-------------------A.- DATOS XERAIS

Esta pequena rapiña, do tamaño dunha pamba, é
a única representante europea da subfamilia Elaninae. Aínda que é común na maior parte de Africa e
Sur de Asia, en Europa a súa presencia soamente se
pode constatar en España e Portugal; concretamente as terras de Extremadura constitúen o seu
hábitat máis axeitado onde mantén un ha poboación
sedentaria.
Parece ser que a súa área está en expansión cara
ó Noroeste e así algúns naturalistas fan referencia a
recentes observacións na nasa terra.
Cría nas árbores a baixa altura e tamén sobre
penedos nas zonas desforestadas. Tódolos anos
constrúe un novo niño que forra con auténtico esmero. Pero , se pode, aproveita os niños dos córvidos, que adapta ós seus particulares gustos. Alí pon
de 3 a 4 ovos, que choca a femia en 25-28 días.

D.- ACTIVIDADES
1. - Hai algúns datos desta especie na túa bisbarra.
2. - ¿Que diferencia anatómica lle atopas, a primeira
vista, que o diferencia do xénero falco? .
3. - ¿Cal destes tres consideras que é o peneireiro
cincento?.

o

8.- TECNICAS DE CAZA

Cun vóo máis pesado có do lagarteiro común,
traza semicircos no aire a medida que vai gañando
altura e mantense no alto facendo pé, confundíndose contra ó azul do ceo, aproveitando así a perfecta camuflaxe que lle proporciona a súa cor azul
pálida. Oeste xeito cae en picado sobre os desprevenidos roedores que non tiveron oportunidade de
decatarse da súa axexante presencia.

C.- ANECDOTARIO
No ano 1963 comprobouse por primeira vez a súa
reproducción en Portugal. En 1974 tamén por primeira vez foi descuberto un casal reproductor en
España, nunha sobreira extremeña.

4. - Esta é a posible área ibérica do peneire1/o cincento. Os puntos negros sinalan os primeiros niños
atopados.

-Are"~
[;~,,\\lJJ '5'~ ~ ~ "l<f~~
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A NOSA HISTORIA

A difusión do cristianismo
No anterior artículo adicado os romanos (IRIMIA n.º
251) se recollía o feito de que a relixión romana non
tivera moita difusión entre a poboación indíxena coa
excepción dunha minoría romanizada xunguida ó poder imperial. O resto dos habitantes da Galicia romana
seguiron a practica-las súas crencias da época castrexa ata a difusión do cristianismo dende mediados do
século 111.

FOI EXECUTADO O ANO 385, EN TREVERIS, PRISCILIANO

Osoríxenes
A primeira comunidade cristiana coñecida reside en
León, que entón formaba parte da provincia romana da
Gallaecia, sendo moitos dos seus membros soldados
da Legio VII Gemina. Os historiadores pensan que os
desprazamentos dos destacamentos de dita lexión ó
norte de Africa teñen que ver coa implantación do cristianismo na nosa terra, xa que serían algúns soldados
romanos os que traerían as primeiras ideas da relixión
cristiana.
O que os mesmos historiadores parecen descartar
por falta de probas históricas é a presencia evanxelizadora do Apóstol Santiago, xa que os datos indican máis
ben que a súa predicación é unha lenda forxada durante o Reino Asturiano .
No século IV aparecen algúns núcleos cristianos nas
ciudades da Gallaecia que ó longo do século convertiranse en sedes episcopais. Sen embargo, a maoría da
poboación indíxena, que vive nos castros, segue a
practica-la súa relixión anterior á chegada dos
romanos.

O papel do priscilianismo
Será o priscilianismo o que propague a relixión cristiana no medio rural. As razóns do seu éxito poderían
estar no feito de que algunhas das súas características ,
consideradas coma herexías pala lgrexa, conectasen
perfectamente coa relixión anterior.

Prisciliano foi un obispo de Avila que elaborou unha
doctrina relixiosa que ía contra a degradación da vida
relixiosa da época, xa que a lgrexa estaba fortemente
aliada cos intereses do poder. lsto era debido ó feito de
que a finais do século IV a meirande parte do clero
estaba formada por comerciantes, funcionarios, grandes propietarios que seguían a exerce-las súas profesións , casábanse e participaban na vida política, ademais de adicarse a labor pastoral.
Entre as ideas de Prisciliano destacan ; a retirada
periódica as montañas, o considera-lo matrimonio e
maila procreación dos tillos coma fallos veniales , xa
que na súa opinión o home espiritual é célibe. Ten que
pratica-la pobreza e ser vexetariano para, dese xeito ,
acadar a mellar preparación exclusiva ós asuntos eclesiásticos o que pretendía era unha reforma da xerarquía eclesiástica que el consideraba moi apegada os
bens da terra .

Moitos bispos consideraban a súa doctrina com a
unha herexía. Quixeron que fose condenado pal a
lgrexa e como non o conseguiron acusaron a Prisci liano e ós seus seguidores diante do poder imperial , o
que motivou o xuicio de Prisciliano e a súa execución
no ano 385 . A causa principal da súa condena non foi a
súa doctrina senón a práctica da maxia.
Cando no ano 388 chegou ó poder o emperador
Teodosio , os acusadores de Prisciliano foron depostos
das súas sedes e o priscilianismo comenzou a difun dirse sobre todo en Galicia, onde os seus mártires recibiron culto ata o punto de que nun Sínodo celebrado en
Toledo no ano 396 os bispos galegas negáronse a deixar de considerar coma mártires ós priscilianistas .
Sen embargo , a situación volveu a cambiar desde o
ano 407 , cando o poder imperial tome de novo medidas
contra os priscilianistas , considerandoos tora da leí ,
confiscando os seus bens , liberando ós seus escravos ,
etc ...
As invasións dos bárbaros -dos suevos no caso de
Galicia- fará que os priscilianistas da nosa terra escapen da xurisdicción imperial e que o seu movemento
valva renacer. Mais os datos históricos parecen confirmar que no século VII o priscilianismo xa estaba en
decadencia sobrevivindo só en pequenos grupos
rura is.
De tódolos xeitos non se pode n~gar o seu papel
coma difusor do cristianismo no mundo rural galai co ,
ainda que o faga, coma afirma o Prof. Villa res, " con
máis ou menos grado de herexía, preparándose así o
terreo para o posterio r desenvolvern ento do
monacato " .
For

