
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

Rematou o "Ano Internacional da Paz" 
Seica uns corvos avisaron á pomba da paz hai 

agora 12 meses de que o 86 era o seu ano, o ano 
da Paz. 

A pamba; mansa e interesada polo tema, bai
xou á terra e deu unhas va/tiñas buscando os 
lugares e momentos nos que a xusticia avan
zaba, os pobres defendían organizados os seus 
dereitos, e a igua/dade abría o camiño da 
tolerancia. 

A pamba quedou sorprendida de que para 
defende-la súa paz os países máis ricos do 
mundo estivesen unidos nun club militar, a 
OTAN, armado para destruir 100 veces a tefra, ... 
e quedou amolada ó saber que o Goberno espa
ñol decidira apuntarse ó club armado dos ricos. 

Seguíu voando e albiscou entre as nubes a 
silueta do vaqueiro Reagan dominando, misil en 
man, o club dos poderosos. E quedou abraiada ó 
ver como vendía armas en secreto a un trastor
nado chamado Jomeini, ó que sempre poñía a 
cheirar en público, e tamén ó ver como lle pasaba 
os cartas ós terroristas da "contra" que están a 
queimar co/leitas, minar partos, e matar mestres 
e carhpesiños dunha pequena nación, Nicara
gua, que un bo día dixo non ó seu amo ianqui, e 
deicidiu camiñar polo carreiro da igualdade e do 
pan en cultura para todos. 

Pero a pamba da paz alegrouse de que todo 
esto se soubese, porque o camiño da verdade é 
o mesmo que o da paz. 

E a pamba pasou por Suráfrica vestida de ne
gro e salvo use por plumas dun balazo. Pasou por 
Chile e gozaba mirando a toda aquela xente be
rrando: "se . va a acabar, se va a acabar la dicta
dura militar". 

E de camiño a Galicia parou no río Rhin empor
cado e marta, e mercou unha pegatina dos ver
des alemáns. 

Eno país basca foi testigo de como D. Manuel 
atopou a súa tumba política, el que en tempos 
dixera: "antes de legaliza-la /kurriña pasarán poc 
riba do meu cadáver". Pero tivo que marchar 
chorosa, porque o terror e a marte de ETA son 
inimigos da paz. 

Por fin, en Ga/icia, atopou unha Xunta remen
dada que talaba castelán, e renunciaba a 
defende-/os cartas do pan e da paz dos galegas. 

E dando unha va/tiña pala terra animou ós ca
seiros de As Enchoosas, Berdoias, Rodieiros, 
Filgueira de Barranca ... para que defendesen os 
dereltos sobre a terra que traballan coa forza da 
súa unión. 

E vistas así as causas nos países chamados 
libr~s, deixou para mellar momento a visita ós 
países do leste. 

Ano VI 

moa facendo memoria: 

recobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patJia: 

man con man . inxertandoa 
• entre os veciñoe. 
1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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O ANO DA PAZ remata con moi pouca sorte: poucos adian
tos para frenar a carreira tola por armarse ata os dentes. Xa 
facía tempo que non quedara tan claro o afán das grandes 
potencias por vender armas ó precio que sexa. Quizáis un dos 
acontecementos máis positivos foi o encentro en Asís de 
1 :de res relixiosos para urxir a paz. No oitenta e sete haberá un 
segundo encentro na India. 

• •• 
OS MISIONEIROS SEGUEN SENDO CONSTRUCTORES DA 

PAZ,· e .para ista tarefa preparan a mozos e mozas que teñen 
este obxectivo: Loitar por un mundo máis xusto. Así os Misio
neiros Combonianos que teñen en Santiago un Centro de 
Animación misioneira (éste e o seu enderezo: Rúa Rosario, 17 
e o teléfono 580652). Neste novo ano teñen previsto varios 
cursiños: en Madrid, Barcelona, Granada e Palencia, tanto 
para mozos coma para mozas. Para máis información pode
des acudir ou chamar ó centro Comboniano do Pedroso en 
Compostela. •• 

1987: ANO INTERNACIONAL DA VIVIENDA E DOS SIN 
TEITO, así proclamado poi a ONU. E un lembra a Xesús, nacido 
nun pesebre por falla de aloxamento. Millóns de persoas en 
todo los continentes que non teñen casa: chabolístas, xitanos, 
refuxiados, emigrantes, os máis pobres ... 

•• 
1987: ANO EUROPEO DO MEDIO AMBIENTE para salientar 

unha tarefa urxente que compre a todos. Un labor de educa
ción e concientización que ten que acadar a todos, escomen
zando polos máis pequenos que deben estar motivados para 
estudar, amar e respetar o seu entorno. Tamén a lgrexa ten 
que facer ver a necesidade de liberarnos do pecado contra a 
ecoloxía. 

•• 
1987: UNHA ENCRUCILLADA PARA A IGREXA ESPAÑOLA, 

pois neste ano no que se lembran os cincoenta anos daquela 
pastoral dos bispos españois na que chamaban á Guerra Civil 
" cruzada", o derradeiro domingo de marzo, o Papa vai beatifi
car a tres monxas asesiñadas neste conflicto. Os bispos teñen 
que armarse de coraxe e sentimento de reconciliación para 
que esta decisión do Vaticano non sexa aproveitada por nín
gún bando. O Presidente actual dos bispos españois, Díaz 
Merchán , sofreu na Guerra Civil a morte dos seus pais. 

•• 1987: A VOL TA CICLISTA PASA POR GALICIA os días 7, 8 e 9 
de abril, en tres etapas: Ferrol-A Coruña; A Coruña-Vrgo e 
Ponteareas-Ponferrada. Por certo, esta derradeira etapa en 
Galicia escomenza no berce onde veu á luz o grande ciclísta 
galego Alvaro Pino, campeón da anterior Volta Ciclísta a 
España. •• 

OS XORNALISTAS SEGUEN EN PÉ, denunciando o cinismo 
de políticos coma Reag·an que ten dúas políticas: e non só 
parece que o Presidente de USA faga guiños políticos co Irán 
de Jomeini, tamén parece existir unha conta fabulosa nun 
banco de Suiza coa que Reagan alimenta a grupos que él 
bautiza coma anticomunistas .. . , e todo ésto sen que se ente
ren os representantes do pobo ou Parlamento . 

•• UN TELÉFONO PARA A MOCIDADE TRABALLADORA: o 
563488 en Santiago, na sé do Consello da Xuventude de Gali
cia (Rúa Rep . do Salvador, 1-2° lz.), ó servicio de todos, os 
martes e venres pola tarde .. . , para consultar sobre cooperati
vismo, xeitos de contratos, ofertas de traballo. O Consello da 

Por XOSE LOIS----

O 'RiGAN- GUERf BOTAR 
UNHA MAU ACENTeOA
M~RicA, S EiCA ... 

iSÍ, UNHA MAU DE°'MA
RINES"Qll~ N iN OiOL,A ... 

. l. 

Xuventude convoca un cursiño sobre Asociacionísmo Xuvenil 
os días 24 e 25 de xaneiro en Lugo. 

•• UN BON CALENDARIO para comenzos de ano, e o que ven 
de tirará rúa o Concello de Oleiros, e no que se nos lembra 
que a paz non é só cousa dun ano, ten que ser unha teima de 
sempre ... Lémbrasenos neste calendario que no primeiro fin 
de semana de outubro do 87 celebrarase o 11 Encentro de 
Educadores pala paz. 

•• 
MOITOS BALANCES se están a facer, un ano despois da 

entrada de España na CEE; xa talamos deste intre en IRIMIA. .. 
Só un botón de mostra: as exportacións de productos espa
ñois só medraron un oito por cento, mentras que as importa
cións de outros Estados subiron un 35% ... lsto significa unha 
reducción da producción interior, e un aumento dos precios e 
polo tanto da inflación. 

•• 
O ALCOHOLISMO é un dos protagonístas destas festas ... , e 

nótase en cidades coma Vigo, onde hai cento vinte mil cida
dáns que sofrenas súas consecuencias, así un ha de cada dez 
mortes producidas na cidade sen derivadas desta droga o 
mesmo que a mitade dos accidentes e dos homicidios. En 
Vigo hai dúas asociacións preocupadas por esta xente: a 
Asociación de Alcohólicos Anónimos e a Asociación de Al
coholoxía que ten os seus locais en Rúa Pizarra 72 (teléfono 
47 36 39) abertos de cinco á oito). 

•• 
MALA POLÍTICA A DE INGLATERRA neste semestre que 

tivo que exercer a presidencia da CEE, pois a comenzos de 
ano, e durante un semestre tocarálle a Bélxica. A Thatcher foi 
despedida no Parlamento Europeo con pitos e pataleos pala 
súa ineficacia, sempre máis preocupada por agradar a Rea
gan que por defender os intreses de Europa. Agora os laboris
tas, ante unhas posibles eleccións, estana cercando e xa 
prometen , se gañan as eleccións, pechar as centrais e bases 
atómicas. · •• 

OS LIBROS MÁIS PREMIADOS, mesmo tora de Galicia, 
pode ser un bon agasallo para este Nádal, referímonos á 
novela de Alfredo Conde: "Xa vai o griffón no vento". Esta 
novela Premio Blanco Amor do oitenta e catro é un ha fermosa 
evocación da Compostela do século XVI cunha forte tinte de 
aventura que axuda moito a lera novela. 
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Manolo Regal 
Modesto Vázquez 

FIN DE ANO 

¡Que duros se tan os camiños vellos, 
Señor da eternidade! 
i Como costa andar con ilusión fresca 
palas fondas corredoiras de sempre! 

Remátase o ano 
e moitos soños marren con el; 
vanse finando os días 
e cada un leva ó lombo un bo anaco de nós. 

¡Ouh Señor das canas partidas 
e das·lapiñas que esmorecen! 
iOuh Señor das esperanzas rotas 
e dos so/pares e devalas! 
¡Ouh Señor das noites escuras 
e das travesías sen carreiros! 

Ti séguesnos dicindo 
que mañá é día grande, 
que ti non es vello, 
que tes para nos dar 
moito máis do que nos deixas dado. 

Que non nos falte, lago, neste ano, 
nin o pan nin a paz, 
nin a forza para busca(os, 
para nós e para os máis. 
Que solezan os pobres 
e que os poderosos recúen na terra. 

¡Ouh Señor de tóda/as boas venturas! 
¿Seremos capaces contigo 
de facer para nós venturoso 
o ano que entra?. 

O EXILIO QUE NON CESA 
"Érguete" "fuxe" son palabras constantemente re

petidas na experiencia dos pobos. "¿Cantos camiños 
ha de trepar un home ata que o teñan por home?", dicía 
Dylar 

Coma Xesus, as1 va1, a humanidade, inerme, fuxindo 
de Herodes ou de calquera outro. Campos de refuxia
dos, barcos sen porto ... Xosé e maila súa familia se
guen a marchar na noite. Pro a compaña do bon anxo 
de Deus anuncia e forza a proximidade do día. 

A FAMILIA, ANUNCIO DE DEUS 
A pesar.da crise coa que se enfrenta, a familia segue 

a ser o lugar ónde nos recoñecen e onde podemos 
recoñécernos, onde nos aceptan e onde podemos me
drar aceptándonos. 

Na súa mesma entraña leva o anuncio da acollida 
amorosa e dialogante de Deus. 

UNHA IGREXA QUE ACOMPAÑA 
Como a familia de Nazaret, a lgrexa acompaña o . 

medrar da xente e o alumear da esperanza no medio da 
dor. A tarefa é fermosa: velar o sufrimento, e, aten
dendo ós "soños" de Deus, acompañar o camiño cara 
a esperanza e cara o día. 

Poida que as miñas raíces cristiáns, como as da 
miña familia humana, sexan cativas abondo. Pro na 
compaña dos meus irmáns, na lgrexa, é onde podo 

· atopar o sentido da miña marcha na noite, según "o 
que tiñan dito os profetas". 

A FUXIDA A EXIPTO 

Axiña que os Magos se foron, un anxo do Señor 
aparecéuselle a Xosé en soños, e díxolle: 

. - Érguete, colle o neno e maila súa nai, e 
escápate para Exipto. Non te movas de alí ata que 
eu te avise, porque Herodes vai buscar ó neno 
para acabar con el. 

Xosé ergueuse, colleu o neno e maila súa nai, 
pola noite, e alá se foi para Exipto. Alí permane
ceu ata a morte de Herodes, cumpríndose así o 
que tiña dito o Señor por medio do profeta: 

"Chamei ó meu fil lo para que saíse de Exipto " , 
Tan pronto como morreu Herodes, o anxo do 

Señor aparecéuselle en soños a X0sé en Exipto, e 
díxolle: 

- Érguete, colle o neno e maila súa nai, e 
vólvete para aterra de Israel, pois xa morreron os 
que querían acabar co neno. . , 

Ergueuse Xosé, e collendo o neno e ma1la sua 
nai, foise para aterra de Israel. Pero, enterado de 
que Arquelau reinaba en Xudea, en lugar do seu 
pai, sentíu medo e non se atreveu a ir alá. Avisado 
en soños, marchouse para a banda de Galilea, 
indo vivir a unha vila chamada Nazaret. Cum
priuse así o que tiñan dito os profetas: que se 
chamaría nazareno. 

(Mateu 2, 13-15. 19-23) 

A pesar da crise, a familia segue a ser o lugar onde 

nos recoñecen e onde podemos recoñecernos 
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¿ Quen, de cativo, non 

fixo película no seu ma

xín , cun cogumelo no que 

vivía un anano?. ¿Quen 

non soñou cunha seta na 

que habitaba un sapo ou 

se abeiraba· unha rá?. 

Cantas veces, na real i

d ad e e na pantasía, non 

teremos xogado con es

tes curiosos seres. E non 

sen medo ou respeto. 

Por riba do seu nome 

científico o saber popular 

foinos alcumando con 

" chamados" de canto: 

" Pucho de sapo" , "Pan 

de 

gas", 

cóbrega", 

" Peído de 

" Parau-

lobo", 

" Pinga de ouro " ... 

Un rosario de nenas e 

mestres rurais e lugueses 

compuxeron un calenda

rio de sabor case máxico. 

Nunha mesma " ola" fo

ron mesturando o xogo, o 

canto , o saber, a poesía e 

o encanto. Saíulles un 

" bebedizo " que ten o en

gado de cautivar a quen o 

ve e proba. 

Feitizos así, traballos 

así, demostran a posibili

dade dunha educación 

Aires novos na escola 
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Feito por nenos das Escolas Rurais de: 
A GRA~A, VILARENTE (Abadín), C.ASTELO (Out elro de Rei), 
ARCILLÁ (Cospelto} , CHAO OE POUSAOOIRO SAMOS. VI· 
LANOVA oo PEDREGAL, DOIRAS (Cervantes/ 

COLECTIVO ESTJÑO 

EDUCACION 

SANTOS 
~).~ ~S»:-:t:tt 

gustosa e anovadora. A pesares do esquencimento da administración e do 

alonxamento dunha boa parte do maxisterio, hai quen sabe demostrar que 

da escala rural galega pode e debe nacer un xeito novo de facer educación. 

Os interesados en adquirí-lo calendario poden dirixirse a: 

COLECTIVO ESTIÑO 

R. Dinán 9, 2º Dta. LUGO 

Tamaño calendario: 85 x 60 cm. Impresión en colores. Precio 150 ptas. 
Destino recaudación: actividades escolares. 
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"Do mar pala arela 
m1rema pasar. 
Na frente unha estrela 
no bico un cantar" 

O "Premio Nacional de Litera
tura" (Estado Español) do pre
sente ano ten alento galega. Al
fredo Conde, ou rensán de 41 
anos, antigo profesor e mariñeiro 
da mariña mercante, acadou este 
premio coa súa novela: "Xa vai o 
Griffón no vento". 

O premio infantil de literatura 
tivo tamén carpo e roupaxe gale
gas. "As causas de Ramón La
mote", do escritor e mestre lu
gués Paco Martín, foi o libro esco
llido. E mesmo escolmado entre 
os dez mellares libros infantís do 
ano en Europa. 

Ambolos dous ·libros foron es
critos en galega e editados en Ga
licia. Xa se están preparando as 
traduccións ó castelán. Cunha 

·. boa carga de orgullo san e de en
tusiasmo e querendo estar lonxe 
da prepotencia, pode dicirse ca 
onda da literatura galega está 
. asulagando a península. 

Pero o máis interesante é que 
estes dous escritores non son fe
nómenos aillados. Toda un ha xe
ración de novos escritores e poe
tas galegas están situando a nasa 
lingua nos máis altos niveis da 
criación literaria. Tras dos fina
dos: Cunqueiro, Fole, Dieste, 
Blanco Amor, Pimentel , Celso 
Emilio .. . veñen agora os Carlos 
Casares, Méndez Ferrín , Freixa
nes, Xabier Alcalá, Bernárdez Vi
l lar, Fernán Vello, Bernardlno 
Graña, Novoneira, Rivas, Xohán 
Cabana ... 

Estes feítos contribuirán , sen 
dúbida, a ir librando do pensar de 
moitos dos cidadáns galegas ese 
sentir vergoñento sobre da lingua 
propia. Coma calquera outra tal a, 
tamén a nasa ten "palancas" 

para acacia-lo "parnaso" das le
tras. E ademáis de palancas ten 
tamén arquitectos e obreiros da 
fala. 

Témo-la confianza e a espe
ranza que virán, virán moitos 
máis que recrearán, contarán, in
ventarán, filosofarán, construirán 
con palabras e acento galegas. 
Xa están a chegar os días en que, 
sen "fumes na cabeza" mais con 
dignidade, lle concederemos va
lor ó que levamos aló dentro do 
naso ser e da nasa historia. 

¡Vaia un "aupa" pola escrita 
galega!. 

Xose Lois Vilar 

Portada do libro premiado e caricatura 
de Alfredo Conde 

Pata de pau 

Un vello tiña un ha perna de pau. 
Petaba cae/a sobar dos croios das 
corredoiras e no piso da eirexa á 
hora da misa. 

_ Os nenas decían que, nas noi
tes de inverno, camiñaba petando 
polos /ousados. 

Era un vello probe. A xente fa
/aba de que perdera a perna por 
unha granada, mais o vello berraba 
decindo que el nunca estivera na 
guerra. 

E debía ser certo. Os dous me
ses de marta, a pata de pau fro/eceu. 

Un dos anacos de "Muxicas no espe
llo", o primeiro libro de Paco Martín , " un 
dos narradores máis orixinais, finos e sen
sibles da literatura galega" (Carlos 
Casares) 
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SANTA MARIA DE MONTOUTO: ~~ 

uns montes renovados para unha parroquia renovada 
Nestes últimos anos estase realizando unha importante transformación nos montes veciñais da parroquia de Sta. María de 

Montouto, en Abadín (Lugo). Máis de cen Has. de monte transformado en pastizal. E por detrás deso que aparece, toda unha 
acción veciña/ que non se ve tanto, e que está conseguindo froitos extraordinarios. Para coñecer algo de todo isto, talamos con 
Elías Vizoso Coira, presidente da comunidade veciñal. 

- E lías, ¿ Queres presentarte ós lectores de IRIMIA?. 
- Son un home casado, teño 50 anos, pai de seis 

tillos, labrego por suposto, e fun elexido presidente da 
comunidade pola xente da parroquia. 

- ¿ Quéresnos presentar agora ese monte no que 
centrastes a vosa acción? 

- Son 1.654 Has. de monte raso maiormente; a altura 
media é de 750 m; chamámoslle Toxoso 11e111 e Costa 
do Sol; en parte integran a serra do Xistral, na parte 
norte de Abadín. 

- ¿E que tipo de aproveitamento viñades facendo 
antes da transformación?. 

- Pacíao quen quería, moitas veces gando que nin 
se sabía de quen era. A maioría dos 35 veciños da 
parroquia non aproveitaban case o monte. Había 6 ou 7 
veciños que aproveitaban con vacas, ovellas, bestas; as 
vacas da parroquia eran poucas. 

Irnos ir un pouco atrás, ¿cando empezou todo este 
trabal lo voso? . 

- Pois mira, no ano 1978 (o 30 - X - 78 xustamente) o 
monte foi recoñecido como monte veciñal en man co
mún da parroquia. E a partir dese momento, primeiro 
elixiuse unha Xunta Xestora que fixo as ordenanzas, 
despois a parroquia aprobou as ordenanzas, e final
mente elexiuse unha Xunta Rectora, esto xa no 1980, 
despois esta Xunta Rectora foi reelexida para un se
gundo mandato. 

¿Cales foron as primeiras tarefas que 
emprendestes?. 

- Ben, o primeiro que fixemos foi deslindar coas 
parroquias veciñas; a causa non foi suave; durou polo 
menos dous anos. · 

O mesmo tempo traballamos a retirada de gando de 
xentes e parroquias al leas que se estaban aproveitando 
do monte; por veces esto tróuxonos moitos traballos. 
Foi un dos puntos máis duros: noites en vela no monte, 
viaxes para riba e para abaixo, en fin, é mellor 
esquecelo. 

- E despois chegou esa proposta de transforma
ción da Consellería de Agricultura. ¿En que consistía?. 

- Foi un plan que está levando adiante a Xunta de 
Galicia para transformar montes veciñais. Trátase de 
facer pastizais; con servicio de pista, que non tiña, o 
cerre dos pastizais sobre si , e cerca-lo monte todo ó 
redor aparte. 

O mesmo tempo trabal/amos a retirada 
de gando de xentes e parroquias a/leas 

que se estaban aproveitando do monte; por 
veces esto tróuxonos moitos trabal/os. 

Foi un dos puntos máis duros: noites en vela 
no monte, viaxes para riba e para abaixo, 

en fin, é mellar esquecelo. 

Elías, o presidente da Comunidade, con quen talamos 
nesta entrevista 

O carta foi pasto todo pola Xunta de Galicia, e tamén 
o traballo de roturación e preparación do terreo, o cal 
os abonos, as sementes, os postes para o cerre, o 
arame ... A parroquia puxo a man de obra de bota-lo 
abono, de sementa-la herba, de tace-las cercas, etc. A 
inversión chegou a 34.400.000 pts., e transformáronse . 
140 Has. 

- ¿E quen realizou a obra? 
- A Xunta contratoulle o trabal lo á empresa Tragsa 

- ¿Problemas con ela?. 
- Fúmonos entendendo, pero non sen problemas. 

Houbo monte que foi medido como transformable, e 
que, á hora da verdade, non o foi, e logo figurou como 
transformado. Houbo que presionar e estar moito en
riba, porque os trabal los parecíanos que non se realiza
ban conforme ó proxecto. 

- Todos sabemos que traballos desta envergadura 
sacoden moito ás nosas parroquias rurais. ¿Como 
respondeu a vosa comunidade?. 

- Houbo as súas pegas, houbo, pero a comunidade 
aceptou case unanimemente o proxecto. E logo, á hora 
da verdade, todo foi ben, traballouse moito, con ansia. 
A xente está contenta. Véselle con ilusión e con ganas . 
de coida-lo pastizal. 

Esto axudou a unirá parroquia, anque tamén houbo 
roces e enfrentamentos', pero fíxonos máis parroquia, 
máis segura de si mesma, máis capaz de emprender 
cousas novas de mellara para a parroquia. 

- ¿En que mellorou o aproveitamento do monte?. 
(Segue á páx. seguinte) 
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(Ven da páx. anterior) 

Esto axudou a unirá parroquia, anque tamén 
houbo roces e enfrentamentos, pero 

fíxonos máis parroquia, máis segura de 
si mesma, máis capaz de emprender causas 

.____novas de me/lora para a parroquia 

- A consecuencia dos pastizais a parroquia ·aumen
tou moitas vacas; todos aproveitamos a partes iguais, e 
non hai gando de fóra; hoxe ternos no pastizal 256 
cabezas de gando, sen contar crías novas. A Conselle
ría deunos tres bois e axudou con subvencións para 
mercar gando, pois había moitos que non tiñamos 
gando abando para aproveita-lo pastizal. Adem¡;¡is o 
gando que tiñamos vaise mellorando; antes as vacas do 
monte perdían moitas crías pala fame, palas poucas 
defensas. Agora incluso ternos pedido o saneamento 
do gando para case toda a parroquia. 

- ¿Como vedes esto do monte cara ó futuro?. 
- A comunidade ten ilusión por conserva-lo pastizal 

e tamén o resto do monte; o problema máis pendiente é 
deslindar coa parroquia de A Balsa (Muras), causa que 
esperamos facer axiña, e logo cerrar todo o monte ó 
redor. E, como consecuencia a partes iguais, incluso 
nas zonas que hoxe non son pastizal. 

- ¿Como valoras, logo, este proxecto en conxunto, 
un proxecto que xa é realidade?. 

Os veciños trabal/aron con ansia; abonos, sementes, cerres, 

O CAMPO 

O monte para me/lora-lo gando, e o gando para me/lora-la xente 

- Pois xa o podes supoñer, é algo moi positivo; estea 
na Xunta quen estea, nosoutros non somos dependen
tes deles, e eremos que estas mellaras deberíanse reali
zar por toda Galicia, e non só nos montes veciñais , 
tamén nas explotacións particulares. 

A nosa parroquia, que era unha parroquia con pou
cos recursos, con moita emigración, nunha zona de 
montaña bastante difícil, pode empezar a ser outra. 
Porque ademais estamos dispostos a seguir loitando e 
buscando mellaras para conseguir unha vida digna. 

- ¿Algo coma final, antes pe nos despedir? 
- Ben, manifesta-lo naso agradecemento, ·anque 

estas causas, se se mira ben mirado , non as hai que 
agradecer, son causas que deberían ser normais ; pero, 
ben , agradecelas, logo. E que os da Xunta que están en 
Galicia, e outros que andan por Madrid, que se acorden 
de Galicia algo máis cunha boa polít ica agraria para 
todos. Eso é todo. 

E non é pouco E!ías. Que manteñades ben vivo ese 
espírito de /oita para faoer máis digna e respetada a vasa 
vida. Gracias polo vaso exemplo para toda Ga/icia, e gracias 
tamén por esta presentación que facedes do vaso trabal/o 
para os lectores de IRIMJA. 

levaron moitos días, e pediron unha boa organización Manolo Regal 

SE OLIERES LE'R. '''"'IA i SUSCR:ÍBETE ! 
Pagarei por: 

O Tr.aruiferencia áCaixa de Aforr08 de Galicia : 
Quer() suscribirme ó Semanario IRIMIA: 

Por un · ano O 

Precio da suscripción 

- Suscripción por 
un ano -1 .800pts . 

- Suscripc ión de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vihdbat Conta n. 049150/0 
10 Correo contra Reembolso 

(roáis car·o e molesto ca transferencia) 

Nome ........ ............ ~ ....... .. .... ............. .... ........ ................... ···· 

Rúa ou Parr<M¡uia ••••••••••••••...•.•..••••• ..•.••••• ••.• •.. •• •• ••••••••••. .•. 
V ila ou Axuntamento ........... .......... ........ ..... ... Provincia ... ... ............ . . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ugo) 
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N.º 3,485 PVP: 25 Pesos + IVE 

RADICAL 

MOCIDADE 

0 SECTOR RADICAL 
TAMtN TE PODE 
LEVAR 
ó VICIO 

Confírmase a boda do século 

"Os noivos paseando polo xardín da casa" 

NOTICIAS FRESCAS 
- A Xunta de Galicia vai colaborar na cam

paña antialcohólica galega. Tanto Albor como os 
demais conselleiros levan un mes ensaiando a 
canción: "Si bebes non conduzas"' . A traducción 
o galego foi feita polo vicepresidente Rajoy. 

- O secretario xeral do psoe en Galicia acusa 
ós nacionalistas de engañar á opinión pública 
galega. E mentira que Albor e máis Fernández 
Laxe beillaron un tango. Eles baílaron unha mui
ñeira como bos galegos que son . Manifestou: 

"Ainda que os inculpados din que non é certo 
que dixeran que viran bailar a Laxe e a Albor un 
tango ó son de Sanches Presedo. Eles so dixeron 
que fora tongo" . 

- Na mañanciña de onte pala noite foi apre
sada na ría de Vigo un ha lancha de remos por un 
navío da mariña de guerra francesa. O conse
lleiro de pesca declarou: "a reducción do espa
cio man timo tras a entrada na CEE empeza a ser 
preocupante". 

- Transcedental aportacion galega a disten
sión : Rixan e Corbatacho xogarán unhas parti
das ó mus en Santiago. 

- O próximo lema na campaña de AP nas 
municipales xa esta decidido. Según o secreta
rio de imaxe será: "mais vale poucos. que moitos 
e cabreados " . En Galicia pénsase engadir: " Bru 
xas tora". 

Despois de' días de búsqueda de noticias en Niu lorque o noso xa famoso 
reporteiro Afán Fisga Fisga, anúncianos o apaixoado romance entre dous 
famosos, Donal Rixan e a muller de ferro , dona Margaret Tastar. 

Según as informacións que nos manda o noso corresponsal , o seu amor 
ven de lonxe. Parece ser que, ainda que se coñeceron posteriormente, 
enamoráronse locamente por motivos distintos. El namorouse dela con 
motivo da guera das IVlalparidas. Según él , namorouse ó sentir no seu 
coranzón un flechazo de Cupido ó ver polo televexo como un misi l incrus
tábase nun barco arxentino por orden da susodita. (marga-dita) . 

Nembargantes, ela confirmoulle ó noso corresponsal que non estaba 
moi segura de cando foi. Ela duda de se foi cando lle regalou 100 millóns a 
Nicaragua, sen pedir nada a cambio, ou tal vez poida que tora no momento 
en que lle mandou os misís a Libía de noite para que non se enterara 
ninguén do envío . 

Según nos informan os corresponsais de AIMIRI (r) , a noticia foi moi 
celebrada por todo e os seus amigos da " movida" AMEROUPEA con " V" 
de " VELLOS". Anque , algúns, coma os señores Finochet, Botha, e algúns 
máis non lles pareceu moi ben este anuncio , pois agardaban que a noiva 
escol leraos a eles. 

Chegou tamén á nosa redacción unhas declaracións feitas por Muhamar 
Gadafí ó noso subsecretario da subdelegación ubicada no subsolo de 
Libia. Nestas declaracións manifestou : " Deus os dá, e eles xúntanse". 

AIMIRI (r) continuará informando mais de cerca sobor de este 
acontecemento. 

"PfGA UN llBRO A TUA CARA" Nova camDaña da Xunta 
Santiago.- (Abelin ar) 

Onte anunciousenos, nunha cea de traballo coa conselleira, a 
próx ima campaña da Xunta de Gali ci a. A campaña vai encam iñada 
a fomentar entre a xente e, sobor de todo, entre os rapaces o afán 
pola lectu ra. 

O lema: " Non deixes de leer. Pega un libro a túa cara" Fo i 
buscado por un ha famosa edi torial coa colaborac ión desinteresada 
de duas famosas marcas de pegamento. 

Según a actual Conselleira de Educación e Vergonza na cara o 
que se quer conquerir e que a xente empeze a comprar máis libros e 
tamén máis pegamento. Non olvidemos a crise económ ica que atravesan estes dous 
sectores da industria galega. 

A campaña vai ser pagada pola Xunta de Gal icia. A ed itoria l fará os carteis e as pegatinas 
e as duas marcas de pegamento darán o idem, e pegarán os carteis. A Xunta de Gal ic ia 
encargarase da presentación ós medios de comunicación desta campaña; po is será neste 
apartado onde o gasto vai ser maior. 

AIMIRI (r) pode adiantar un resume pequeno do extenso program a decidido xa pola 
Xunta. Estes son os máis importantes. 

LUNS: Comida en Vigo para presentar a campaña os med ios de comunicación da 
cidade. A noite cea en Pontevedra para o mesmo, de Pontevedra. 

MARTES: Almorzo en Padrón para poder facer a presentación oficial da campaña na 
casa de Rosalía. Comida en Santiago para presentar a idem, para a telev isión. Pola noite 
cea para o idem (presentar a campaña os medios de comunicación) de Santiago. -

MERCORES: Almorzo en Ferro!, comida en Betanzos e cea na Coruña para idem de 
idem. 

XOVES: Día adicado a Vi l Jaiba con ofrenda floral, con discursos de Albor e de Fraga. E 
posible que asista un escritor galego para que diga tamén unhas verbas. 

VEN RES: Adicarase o día a facer o mesmo en Lugo e Ourense. Estase en negociacións 
con restaurantes para saber onde se terá que ir antes. 

SABADO: Comida de traballo para analizar e evaluar os Frutos. 
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Castelao Sempre 
Un artista para un pobo 

O longo do ano vimos cele
brando desde esta páxina o Cen
tenario do Nacemento de Daniel 
R. Castelao, convencidos de que 
a mellor maneira de celebrar a 
súa memoria era dando a coñecer 
a herdanza que nos deixou para 
tódolos galegos; herdanza que 
veu dada nos aspectos artísticos, 
literarios, políticos e humanos. 
Dividimos o traballo en dous 
campos: o literario e político (cos 
artículos que foron chegando da 
man de Manolo Díaz) e o 
artístico-plástico, que foi fa
cendo o que esto escribe; ámbo
los dous aspectos foron che
gando alternativamente cada 
duas semanas, combinando os 
comentarios cos textos e os de
buxos de Castelao. Para os que 
coleccionan IRIMIA sen dúbida 
atoparán no conxunto unha ini
ciación suficiente á obra do i rmán 
Daniel. 

Hoxe rematamos a sección, fa
cendo un balance da obra plás
tica de Castelao. O longo do ano 
fornas vendo o al bum "Nós", os 
"Al bu mes de Guerra", "Cin
coenta homes por dez reás" e 
"Cousas da vida"; réstannos 
obras tan xeniais como os "Debu
xos de negros" e a sda monu
mental "As cruces de pedra na 
Gal iza", que foi o seu testamento 
artístico. 

Notas esenciais sobre a arte de 
Castelao 

- Vida e obra fúndese íntima
mente. A obra plástica de Caste
lao expresa a sda visión e a súa 
postura ante a vida. 

- o tema ca'seque único na sua 
obra son os problemas da Galicia 
que ve e como pode axudar a so
lucionalos. Daniel é un artista 
comprometido e social. 

- Soupo interpretar a alma de 
Galicia máis aló do aspecto ex-

terno, sabendo captar as caracte
rísticas gráficas do galega. 

- A súa obra parece nacer da 
indignación moral contra a inxus
ticia que sufre o seu pobo. Por isa 
a expresión plástica está subordi
nada á súa postura moral: Caste
lao non busca o lucimento per
soal senón o servicio ó pobo. 

- A sua arte é realista (un rea
lismo expresionista); unha arte 
obxectiva na que non hai lugar 
para caprichos e divagacións inu
teis ou folclóricas. 

- É unha arte total que entre
mezcla maravillosamente a plás
tica e a literatura de maneira ver
dadeiramente xenial. 

- Non podemos esquecer fi
nalmente que Castelao foi un 
gran caricaturista e un mestre da 
liña. Aínda que tamén foi un pin
tor frustrado, pero de fina sensibi
lidade para a cor. 

A obra plástica de Castelao 

- Numerosas caricaturas en 
diversos xornais e revistas desde 
o ano 1909, no que debutou en 
" Vida Gallega" . Lago "-El barbero 
municipal ", " El liberal ", " El sol ", 
" El Noroeste, ... " ; sobre todo " Ga
licia", "El Faro de Vigo " e a re
vista " Nós" . 

- Os xeniais debuxos de " Un 
olla de vidro " (1922) . 

- Os debuxos que acompañan 
o texto de " Causas" (1926-1929) 

- O album de debuxos " Nós" 
(1931 ). 

- O al bum de caricaturas " Cin
coenta homes por dez reás '' 
(1931 ). 

- Os albumes de guerra: " Atila 
en Galicia" (1937), " Galicia már
tir" (1937) e " Milicianos" (1938) 

- "Debuxos de negros", " Fa
unalia" " Os meus compañeiros", 
as sdas derradeiras obras. 

- Numerosas láminas a goua
che e acuarela e algúns óleos. 

,. 
~'4Í 

Estes Debuxos de negros corres

ponden a unha colección de dez láminas 

feítas na Habana e en Nova York polos 

anos 38-39. Impresionantes debuxos a 
tinta, moi traba/lados e de gran forza ex

presiva; manifestan a simpatía de Caste

lao por tódolos marxinados da terra alí 

onde estén, sexan blancos, mauros ou 

amare/os. Estes debuxos valéronlle a 
Castelao a presidencia da Sociedade 

Mundial de Negros. 

Victorino Pérez 
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- O labrego consulta ... 

Lein na prensa que se prorrogaba o prazo para que os 
arrendatarios poidesemos acceder á propiedade da terra; 
eu quería saber que requisitos ten que haber para poder 
accederá propiedade da terra. 

Ten que haber os siguientes: 
a). - Un arrendamento concertado antes do 15 de 

marzo de 1935, ou entre esta data e o 1 de agosto de 
1942 cuia renda consista nunha cantidade de trigo infe
rior a 40 quintales métricos. 

b) .- Que non haxa estipulado ningún ano como final 
do arrendamento; é dicer, que sexa indeterminado. 

c). - Que a familia traballe na explotación sin 
asalariados. 

Nestas condicións poderá accederá propiedade da 
terra se exercita este dereito antes de 1992. 

Evidentemente o acceso á propiedade será pagando 
un precio da finca ao seu propietario. Este precio deter
minase según as normas de valoración da Lei de Expro
pi ac ión Forzosa. 

Se as partes non se poñen de acordo , será o Xuez 
quen determine o precio en aplicación das normas, e 
este precio así fixado , pagaráse en metálico e dunha 
soia vez. 

Para máis información poden dirixirse aos locáis das 
Comisións Labregas. 

, 
AVISO OS SUSCRIPTORES 

A semana que ven non sairá IRIMIA, 

que seguramente co novo ano se con

virta de semanal en.quincenal. 

No próximo número informaremos de 

isto con máis detalle. So apuntar que a 

situación económica é realmente crítica 

e amenaza con rematar coa revista se 

entre todos non a aupamos ¿Como? 

Multiplicando as suscripcións entre ami

gos e coñecidos e axudando económica

mente con aportacións persoais. 

Conclusións da reunión das cooperativas e grupos de venda 
en común de leite celebrada en lugo o día 5-Xll-BB. 

Con asistencia de 16 Asociacións e Cooperativas de 
venda en común de leite da provincia de Lugo, cunha 
producción diaria, nestas datas, de máis de 150.000 
litros acordaron: 

1.- Opoñerse a calqueira medida que supoña a re
ducción ou limitación da nasa producción láctea, pre
vista no sistema de aplicación de cuotas indiscrimina
das para todo o Estado, non contemplando o aumento 
que na nosa provincia se está a producir e que é a unica 
fonte de ingreso para a maioria das familias labregas. 

2.- Constituir unha COMISIÓN, que represente os 
,intereses comúns dos grupos, para desenrolar o se
guinte programa: 

a) Elaborar un modelo de contrato homoxéneo para 
negociar coa distintas empresas recolledoras. 

b) Esixir da Administración as homologacións dos 
contratos creando e recoñecendo á Interprofesional 
Leiteira. 

c) Preparación dun Estudo Económico para a im
plantación dunha industria láctea cooperativa. 

3.- Estudar a viabilidade de aceder ao control e xes
tión de COMPLESA, adquirindo o capital que nela re
presenta SODIGA e, total ou parcialmente, o do INI. 

4.- Esixir á Xunta de Galicia un plan que, coa finan
ciación adecuada garantice o control da comercializa
ción e industrialización do leite por parte dos 
productores. 

MANDOUMe o MEDÍCO xoGAR 
A A1.í:o E D&ciDiN xo<:rAR A 
LOTER\~ . A VER SE ME 

AC.ERí1'. 
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CONSTRUCTORES DA PAZ: 
Homenaxe ós Non-Violentos 

Neste ano 1986 que se acaba e que a ONU quixo 
promover como Ano Internacional da Paz, pre
sentamos en IRIMIA algúns dos homes que na 
historia recente destacaron como constructores 
da paz, xente pacífica e a un tempo loitadora pala 
xusticia: Desmond Tutu, Gandhi, Luter King .. . 

Como remate do ano, e ante a imposibilidade 
de salientar o estarzo agachado de tanta xente 
que de maneira pouco notoria está a construir a 
paz, queremos en IRIMIA botar unha rápida 
ollada a algúns outros personaxes que pala súa 
teoría e a súa práctica deben ser recoñecidos 
como adiantados na construcción da paz. 

LANZA DO VAST0.-(1901-1981. Italiano, escri
tor e artista. Este apasionado cristiano, foi discí
pulo, como despois Luter King, de Xesús e de 
Gandhi. Fundou a Comunidade da Arca, presente 
en moitos países e formada por grupos activos 
non violentos que pretenden vivir a fraternidade e 
a loita contra o consumismo. A súa loita pala 
xusticia levouno como a tantos outros varias ve-

. ces ós cárceres. 

BERTRAND RUSSELL.- (1872-1970). Gran ma
temático e filósofo, este inglés foi un loitador 
teimoso contra o armamentismo e fundador do 
famoso Tribunal Russell que defendeu os derei~ 
tos humanos dando a publicidade, cos seus xui
cios morais, situacións que atentaban grave
mente contra a humanidade. 

LEON TOLSTOI.- (1828-1910). O famoso autor 
de "Guerra e Paz", aristócrata ruso de acauda
lada familia, foi amigo e mestre de Gandhi. Os 57 
anos abandonou os círculos e a vida da socie
dade rica e dedicouse ó ensin.o palas escalas da 
aldea, á loita contra a fame e a promodonar o 
pacifismo. Refugou o premio Nobel de literatura 
porque non aceptaba o diñeiro: para el a acumu
lación de capital era unha semente de violencia. 

HELDER CAMARA.- Arcebispo brasileiro de 
01inde e Recite, comprometido cos problemas 
dos famentos e dos países do terceiro mundo, 

· cos seus discursos por tódolos continentes e a 
súa participación non violenta nas loitas dos 
campesiños do Brasil, axudou a renacer nos po
bos subdesenrolados unha esperanza de libera
ción e unha meirande conciencia dos dereitos 
humanos. , 

BERNARD BENSON.- Sabio físico e informá-

Helder Cámara e Bernard Benson 

tico inglés, inventor de armas moi refinadas 
como o torpedo con cabeza buscadora, conse
lleiro militar ó corrente dos segredos militares 
dos grandes estados de accidente. Cando estaba 
na cimeira da súa carreira deixouno todo para 
consagrarse coa súa fortuna e o seu estarzo é 
bús~Ueda da paz. Autor do famoso "O .libro d.a 
Paz' é promotor dun movemento mundial paci-
fista que se inspira no seu impresionante libro. 

Os irmáns BERRIGAN, nordeamericanos que 
asaltaron no 1968 unha oficina de reclutamento 
militar para a guerra do Vietnam queimado os 
arquivos con Napalm para chamar a atención so
bre a estupidez e especial criminalidade daquela 
guerra. Hoxe seguen actuando contra o poder 
nuclear e a política imperialista nordeamericana 
en Centroamérica. 

GONZALO ARIAS.- Madrileño, en plena dicta
dura franquista no 1968 paseouse por Madrid 
"encartelado" (con un cartel ó peito e outro ás 
costas) reclamando eleccións libres. Foi o inicia
dor da loita pacifista en España. Detido varias 
veces, apoiou con accións de protesta non vio
lenta os dereitos dos primeiros obxectores de 
conciencia en España. E autor de libros impor
tantes para o movemento pacifista. 

Xosé Antón Miguelez 



Xosé Chao Rego 

_O terreo e 9 terreno_ 

Xa sabemos que moitas pala

bras, ó pasar do latín ó galego, 

perden o N cando este cadra en-

O mesmo habemos dicir con bens terrenos ou terrenais, coma 

relación á palabra escena, que de contrapostos ós celestes, neste 

ningún xeito se pode dicir caso estou ante un cultismo e hei 

tre dúas vocais._Así dicimos que o "escea". 

sangue corre polas veas e que. a 

manter sempre o N. 

cea está servida. 

Pero hai que ter tino, porque 

nas palabras que entraron máis 

tarde no idioma, ese N non se 

perde: así hai xente que segue a 

dicir "zoa" por zona (comarca) 

ou " orgaizar" por organizar. 

Incluso hai vocábulos ·que de

pende do s~u significado o leva

ren o N ou non. Por exemplo,se eu 

digo que teño un terreo ou leira, 

farei ben en quitarlle o N ó me 
referir a esa miñ'a finca. 

· Pero, en cambio, se falo dos 

E, por suposto, a palabra se

reno é tamén ·un cultismo, en cal

quera dos significados que poida 

ter, tanto coma· adxectivo seme

llante a tranquilo canto coma sus
tantivo que se~ refire ó señor que 
fai garda nocturna. 

GALERIAS 

S'ARGAD€1.9.P A asamblea Encrucillada 
non resultou nada mal: 
os suscriptores xa poden 
celebrar ben o Nada/ 

~t. ~~ 
EN 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

Cento vinte asistentes 
.viviron con _alegría 
os dez anos da revista 
que medrou día a día. 

Agora todos estamos 
chamados a pór en xogo 
as nasas forzas pra termos 
un fecundo ano novo 

CERVO LUGO 
Que tódolos irimegos 

teñan as festas fe_lices 
comendo os paspallás, 

o CASTRO SADA- A CORUÑA 

SANTIAGO RUA NOVA, 16 

ou, se hai caza, as perdices. 

O ano oitenta e sete 
xa está medio en danza: 
que non mingue a saúde 
e que medre a esperanza. 

Adeus, irimegos todos, 
a Oeus eu vos encomendo 
qÚe vaiamos mellorando 
ou botando algún remendo. 
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