
i mos facendo memoria: 

recobrando o ser plego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patria: 

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

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANO VII N.º 257, 11Xaneiro1987 - 50 ptas. (IVE incl.) 

l•l"IA: ¿Cantos anos mais? 

Non está ben que o digamos nós, pero 
semella que IRIMIA está senda de utili
dade para unha boa parte dos seus lec
tores. Continuamente nos chegan saú
dos, cartas, aportacións informativas, 
comunicacións ... Todo e/o, dun xeito so
lidario e gratuito. Esta realidade propor
ciona folgos para seguer adiante coa 
empresa. Levamos ne/a máis de cinco 
anos e con este número acadámo-la ci
fra 257. Semanalmente, agás as vaca
cións, estivemos amarrados ó bolígrafo 
ou á máquina de escribir tentando con
seguir unha información tan útil como 
necesaria. Quizabes, non sempre 
acertáramos. 

Sen prepotancias, podemos dicir que 
xa temas un lugar na historia do perio
dismo galega en xeral e mesmo marca
mos un fito na historia do periodismo 
galega e crente. Empezamos sen case 
máis ferramentas que a ilusión e a von
tade firme, facendo unha IRIMIA peque
rrecha e humildosa. Hoxe, a revista 

ofrece mellar presencia e un nivel 
superior de información. 

Ata aquí, moi resumidamente, chega o 
canto das nasas glorias. O outro cantar, 
o dos pesares, tampouco o podemos 
agachar. 

De todos é sabido que prácticamente 
todo o periodismo actual, sexa no país 
que sexa, está públicamente subvencio
nado xa que económicamente non re
sulta rentable. IRIMIA non é unha excep
ción no caso. Aquí a perda é menor por
que desde o director ó último colabora
dor, ninguén cobra peseta. Pero tamén é 
certo que IRIMIA, e aínda non sabemos 
moi ben o porqué, non recibe subven
ción estimable ningunha. Soamente 
600. 000 ptas. nos case 6 anos de vida. E 
desde hai 2 anos, absolutamente nada. 
Cada número de IRIMIA ten un custo de 
80. 000 pts. das que recobramos 55. 000 
en concepto de vendas e publicidade. 
Estas cantas non as aprobaría ningún 
economista. Nós sí, porque valoramos 

máis o servicio ca negocio. Para redon
dear, debemos sumar en encarnado as 
300. 000 ptas que se nos deben por sus
cripcións e vendas. Causa lamentable xa 
que IRIMIA, lonxe de todo mercanti
lismo, vive polo estarzo vital e monetario 
de moitos. Pero todo ten un límite por
que a rea/idade abriga. Para evitar che
gar a situacións sen saída, decidimos 
publicar quincena/mente a partires do 
novo ano. O novo precio (50 pts.), a re
ducción de números e un aumento das 
suscripcións, impedirá o afundimento 
económico. IRIMIA ten campo de 
abando para medrar, pero non dispoñe
mos dun equipo de expansión e vendas 
que poida cumprir ese labor. Non hai 
cartas para e/o. 

Precisamos o entusiasmo dos lecto
res. IRIMIA pode, debe e necesita che
gar a máis xente. Non quixéramos ser 
testigos da marte deste proxecto. Coa 
axuda de todos poderemos evita-la de
saparición da publicación. 

Botádenos un ha man e ... gracias. 
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AS FESTAS DE NADAL TROUXERON MOITOS 
XESTOS DE BOA VONTADE, por exempro, o re
mate do desterro do disidente ruso, Premio Nobel 
da Paz, Sajarov, e tamén a liberación de Gutiérrez 
Menoyo, antigo compañeiro de revolución de Fi
del Castro e despois o seu meirande enemigo 
político dentro de Cuba. Ambolos dous xestos de 
reconciliación, xa taran anunciados por IRIMIA 
cando sinalóu cambeos positivos no xeito de fa
cer política nos réximes de Rusia e Cuba . 

•• 
CHILE segue senda un calvario desde o golpe 

de estado do setenta e tres, agora máis duro 
desde que o oito de setembro voltóu a aquel país 
o estado de excepción: mortos, secuestros, ca
dea, desaparecidos ... , son un amplo mural que 
reflexa o tundimento deste pobo, que a pesares 
de todo, loita pola vida e a libertade, pois os 
chilenos están cada vez máis convencidos da
quelas verbas do seu poeta Pablo Neruda: "Po
derán cortar todalas trores, máis non poderán 
deter a primavera" . 

•• 
A PLATAFORMA DE DEFENSA DO SECTOR 

LACTEO é unha das actividades mellar artelladas 
nos últimos meses na nosa terra: organizacións, 
labregos, cooperativas, partidos ... , todos a unh.a, 
para rexeitar esa estrangulación que se quere 
facer do noso sector primario: o agro ... , xa pode 
aprender o outro eido: a pesca, a organizarse con 
tanta forza e coraxe. 

•• 
NON OS XOGUETES SEXISTAS, SOFISTICA

DOS E BELICOS ... , e só ós xogos nasos, estimu
lantes e creativos, adaptados ó estado evolutivo 
dos nenas. Os nenas nestas datas son moitas 
veces vitimas dos pais, que impoñen os seus sen
timentos, da publicidade que quere vender, e dos 
maiores que queremos ideoloxizalos dalgún 
xeito. 

•• 
ENCONTRO DE AMIGOS DE IRIMIA 

O día 17 de xaneiro, sábado,ás 11 da mañá, en 
Lugo, no Colexio da Compañía de M~ría (a~enida 
de Ramón Ferreiro), convocamos os amigos e 
simpatizantes de IRIMIA a un encontro para i~~or
mar da nova etapa da revista e buscar caminos 
para a súa mellara e expansión. 

Esperámosvos. Non faltedes. 

RUFUS------------------, 

; CRES QUE No S!CULO XXI 
• DESCoBR\RASE ViOA • 

EXTRATERREsrRE.r 

OS GASTOS DE PUBLICIDADE ascenden nes
tas datas nun setenta por cento, e moito deste 
incremento vaí nos xoguetes ... E se o xoguete 
ocupa o quinto lugar dos productos de cons_umo 
no resto do ano, nesta tempada ascende o se
gundo lugar, e sempre por riba de libros e mate
rial escolar. 

•• 
A VIVENDA é o tema deste ano, e xa comenza

ron a saltalos números: por exempro, o metro 
cadrado no edificio Europa do Paseo da Caste
llana, que tantas veces vemos na tele, pois é lugar 
de concentracións masivas e desfiles, costa tres
centas cincoenta mil pesetas, e mentras tanto 
catro de cada cen vivendas da xente deste Estado 
nen ten auga, e unha de cada cen non ten 
electricidade. 

•• 
OS PORTUGUESES seguen estando marxina

dos nas nasas cidades e vilas galegas, esque
cendo a nosa historia e cultura comúns e o máis 
importante, a súa inseguridade e pobreza. Hai 
agora en Galicia unhos trinta mil cidadáns deste 
país irmán (unhos setenta mil en toda España). 
Urxe un labor de información a todolos niveis 
para explicala a situación destes emigrantes e 
rexeitar todo sentimento de xenofobia e odio. 



.. 
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Manolo Regal 
Modesto Vázquez 

QUERO SER UN BUSCADOR 

Xesús, 
quera ser coma ti: 
un buscador. 

Non quera dicir cada día 
as mesmas palabras, 
nin anda-los mesmos camiños cada día. 

Non quera mirarpara o ceo 
cos mesmos o/los cada día; 
nin tenta-la terra e a xente 
coas mesmas mans 
e o mesmo corazón cada día. 

Xesús, 
non quera contentarme co que eu son, 
nin coa comunidade que temas, 
nin con este mundo que nos deches 
e que nós fumos facendo . 

Xesús, 
quera ser un buscador, 
quera estar coas portas sempre abertas, 
para recibí-lo que veña de fóra 
e botar a andar cada día 
polos camiños dos soños e das esperanzas. 

Xesús, 
mantén o meu ánimo co teu espírito 
e faime forte no teu seguimento . 

... botar a andar cada día polos camiños dos soños e 
das esperanzas 

Festa do Bautismo do Señor (A) 

BAUTISMO DE XESUS 

Entón apareceu Xesús, que viña desde Galilea 
ó Xordán, para ser batizado por Xoán. Xoán tra
taba de impedilo dlcindo: 

- ¿Como ves ti onda min, se son eu o que teño 
que ser batizado por ti?. 

Xesús respondeulle: 
- Deixa, que agora convén que cumprámo-la 

vontade de Deus. 
Xoán accedeu. Tan pronto como foi batizado, 

Xesús saíu da auga. E veleí que se abriron os 
ceos, e víu ó Espírito Santo baixar coma unha 
pamba ata se pausar enriba del. E oíuse desde o 
ceo unha voz que dicía: 

- Este é o meu filio benquerido no que me 
complazo. 

(Mateu 3, 13 - 17) 
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------------------- -EDUCACION-

-------Educar non é domesticar --------w 

A creatividade, a iniciativa, a 

capacidade de decidir, son ras

gos que integran a intelixencia da 

persoa. E a intelixencia non me

dra por aza~ ou casualidade. Hai 

que abona-la e cultiva-la. Aparte 

de que a un lle "reine" tal o cal 

causa, ese reinado debe ter un 

lugar no que gobernar. Senón é 

así... inutilízase. O que non se 

usa ... enferruxa~ 

Un nena que ten ocasión de fa

cer, con frecuencia abondosa, 

causas de seu, do maxín propio, 

perderá irremediablemente a in

telixente facultade de crear, bus

car solucións ós problemas, pen

sar sen que outros lle dicten. 

¡EDUCAR non é DOMESTICAR! 

NOVIDADES 

NARRATIVA/NOVELA 

POLAROID, 

<
de Suso de Toro 

LOITA E MORTE, 
de M.-A. Laxe Freire 

OS BRASILEIROS 
de Xoán-Manuel Casado 
(Finalista Premio "Xerais" 1985) 

~ 

~ 

iHAZLO ASI! 

seis años 

¡SIEMPRE DEBES HACERLO ASÍ! 

AMOR DE PERDICIÓN 
de Camilo Castelo Branca 
(Trad. de Xela Arias; 
introd. de J. Viale Moutinho) 

AS AVENTURAS DE 
DAVID BALFOUR, 
de R. L. Stevenson 

iSE HACE ASÍ! 

ocho años 

D 
ELIGE TÚ / 

o 

~ 
Lj 

once años 

ECONOMÍA 

CAPITALISMO E 
DESEMPREGO EN GALICIA, 
de Xavier Vence Deza 



' 
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A financiación para 1987: A Xunta non defende a Galicia 
Desobedeceu incluso ó Parlamento 

Os cartos de 1987 

Galicia administrará este ano 118.500 
millóns de pesetas recaudados polo es
tado a parte os -escasos- recursos por in
gresos propios. 

Esto supón un aumento do 14,13 por 
cento respecto á financiación vía estado 
do pasado ano. ¿Moito ou pouco?. En 
todo caso claramente inferior ó aumenfo 
da Comunidade de Madrid (que incre
menta case un 35 por cento) ou á de outras 
comunidades como Cataluña, Asturias, 
Murcia, Cantabria, La Rioja, Valencia que 
verán aumentada a financiación estatal 
arredor dun 25 por cento , ou a de Canarias 
e Castilla-La Mancha que tamén supera
rán o incremento negociado para Galicia. 
E en todo caso un incremento con un caro 
custo para o futuro como veremos. 

Sobre esa cantidade a Xunta anuncia 
que para 1987 o total da sua financiación 
estatal superará os 120.000 millóns pero 
para iso inclúe 3.800 que lle adebedaba ó 
Estado por competencias traspasadas an
teriormente e que foran insuficientemente 
cubertas nos seus custos, así como máis 
de 4.000 millóns procedentes da CEE a 
través do seu organ ismo FEDER (Fondo 
Europeo de Desenrolo Rexional) que en 

· realidade non proceden do Estado 
español. 

Os problemas do reparto 

A Lei Orgánica de Financiación das Co
munidades Autónomas (LOFCA) sinala 
que os criterios para a distribución dos 
cartos ás autonomías deberán atender á 
poboación , superficie, pobreza relativa ou 
nivel de renda, cotización fiscal e outros 
factores . Pero non sinala en que medida 
influirá cada un. ¿Cal deles é o máis 
importante. 

Se se tratase de facer un reparto que 
buscase co tempo ir eliminando os dese
quilibrios entre .as diferentes autonomías, 
o xusto e lóxico sería compensar aquelas 
con un baixo nivel de renda (ingresos) por 
habitante como sería o caso de Galicia. 
Pero se se trata de atenderá forza política 
cando son moitos os votos que entran en 
xogo , daquela darase primacía á porcen
taxe de poboación , á territorialidade ou ó 
esforzo fiscal: onde máis pagan máis que
ren cobrar incluso relativamente e así 
nunca se equilibra o nivel de vida dos ci
dadáns. ¿Que cami ño se escolleu para 
este e os próximos cinco anos? . 

O da leí dos fortes como se adiviña polas 
porcentaxes de incrementos que as dife-

rentes autonomías recibirán este ano (o 
caso do País Vasco é distinto , como o de 
Navarra, pois ríxense por outros sistemas 
de financiación) . E Galicia non resultou 
dos fortes . 

A defensa de Galicia 

O xogo dos fortes e dos menos viuse a 
finais do pasado ano cando se negociaba 
primeiro a participación das autonomías 
nos ingresos do estado e despois cando 
en outubro se negociou o reparto dos 
50.000 millóns de financiación adicional 
ou a maiores que o Estado adicaba ás 
autonomías. 

No primeiro caso Xunta e goberno cen
tral tiñan unhas diferencias de máis de 
5.000 millóns e non chegaron a acordos. 
Quedou a cousa á expectativa do reparto 
dos 50.000 millóns e o goberno de Madrid 
ofreceulle a Galicia catorce deses mi llóns: 
menos que unha limosna. Anque despois 
aumentou a oferta a trinta a cantidade era 
tan ridícula comparada co 74 por cento de 

· tallada que levaban tres autonomías (Ma
drid , Cataluña e Valenc ia) , a penas o 0,01 
por cento , que se decid iu a levar adiante o 
recurso de inconstitucionalidade dos pre
supostos do Estado de 1986. Por ese re
curso Galicia reclamaba ó Tribunal Cons
t itucional máis de 5.000 millóns dos que 
lle ofrecía o Estado. Era a súa defensa 
primeira frente a prepotencia dos 
grandes. 

A marcha atrás da Xunta: condenados a 
pedir 

Ese recurso que foi presentado co apoio 
do Parlamento Galego houbese suposto 
duas ventaxas, de serlle favorable . A pri 
meira os 9.454 millóns que reclamaba. A 
segunda e p·rincipal unha lex islación su
perior máis favorable no tema da financia
ción que evitase estar negoc iando desde 
unha situación de febleza que é algo así 
como pedir. De non serlle favorable sem
pre lle tocaría recuperar lóxicamente os 
4.000 millóns que deixara de percibir por 
non aceptar a porcentaxe que o goberno 
central lle ofrecía e que a Xunta calculaba 
que debían ser 9.454. 

Pero o feble goberno que nos ri xe t ras 
da crise do pasado novembro prec isado 
de cartos e sobre todo de éxitos rápidos, 
volveu a negociar con Madrid e a cambio 
de 3.300 millóns (¡ menos dos 4.000 que o 
goberno central ofrecera nas primeiras 
negociacións!) e do apoio ind irecto a Al
bor no Parlamento galego polos socialis
tas na pasada crise , retirou o recu rso ante 
o Tribu nal Constitucional. Foi vender así 
por un ha limosna a loita contra unha fi 
nanciación que a maioría do Parlamento 
galego (incl uída A.P.) considerara inxusta 
e lesiva e que vai rexir por cinco anos. 
Cinco anos de hipoteca a cambio de me
nos do que xa lles ofreceran . Este é o par
tido que nos desgoberna. 

X.A.M.D. 
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------------PUBLICIDADE 

Galicia. A Nosa Primeira Empresa. 
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O CAMPO 

Nota complementaria sobre as cuotas 

No B. O. E. do día 3 de decembro de 1986 saíu un Real Decreto (R. D. 246611986, do 28 de novembro) no que se 
opta polo sistema A de asignación de cuotas, á producción do leite, é dicir, ·que as cantidades de referencia serán 
asígnadas ós productores individuais e non ás industrias. 

Comosefará 

Tódolos gandeiros quedan abrigados a presentar 
unha declaración, de acordo co modelo que aprobe 
(obsérvese que de momento aínda non foi aprobado) o 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
(M .A.P.A.) , na que fará conta-las vendas· directas e as 
entregas efectuadas ás industrias. 

Os gandeiros que vendan directamente ó consum i-
~ dar e que teñan menos de catro vacas leiteiras, pode-
t • rán omiti-la cantidade de vendas directas efectuadas 

no período declarado. 

As empresas deberán presentar tamén un ha declara
ción (outra vez de acordo co modelo que aprobe o 
M.A.P.A.) na que fará consta-los datos individuais que 
se determinen de tódolos gandeiros productores ou 
outros suministradores que lles teñan entregado leite 
ou productos lácteos. 

As declaracións deberán efectuarse con expresión 
do seu contido medio en materia graxa e referiranse ó 
leite vendido durante o ano 1985, agás aqueles que, por 
un acontecemento excepcional, tiveran nese ano unha 
producción máis baixa do normal , xa que nese caso 
poderán declara-la producción e venda do ano 1984 ou 
ado1983. 

A declaración tomarase como base para a fixación 
das cantidades de referencia (as cuotas), e a asigna
ción a cada gandeiro da cantidade de referencia efec
tuarase a través dun documento nominal acreditativo 
da mesma, que será imprescindible para a comerciali
zación ou venda directa da súa producción sen 
penalización. 

Os datos consignados nas dedaracións servirán de 
base para a aplicación da taxa suplementaria. Recor
damos que a penalización ou taxa era -é- do 75% para 
as cantidades producidas a maiores da referencia. 

Un primeiro comentario 

En primeiro lugar cómpre salientar que o Goberno 
Central tomou como ano de referencia o 85. Por conse
guinte, e polo menos en teoría, se vostede produce no 
ano 86 máis ca no 85 terá que paga-la penalización . 
Cabe a posibilidade, non obstante, de que a suma das 
referencias individuais non chegue á total do Estado 
(porque esta foi asignada de acordo coas estadísticas 
oficiais que posiblemente estaban infladas) . Nese caso 
habería unha reserva , propiedade do Estado, que po-

As empresas tamén deben presenta r declaración 

dería reasignar, ben ás explotacións de mozos que 
empezan na producción de leite, ben ás que teñen un 
crédito oficial (do Regulamento Estructural da Produc
ción Leiteira) , ben ás rexións máis desfavorecidas, 
como é o caso de Galicia. En definitiva, as causas non 
están abando claras, porque se podería da-lo caso de 
dous veciños venderen o mesmo leite no 85, un procu
rar non pc;isar nesta campaña desa referencia e o outro 
sobardala, e á hora da verdade, se cadra non existe 
penalización para o segundo. 

Moitos cabos saltos 

Como remate, dicir que o Real Decreto que estamos 
a comentar deixa moitos cabos saltos. ¿ Quen tramitará 
as declaracións, a Administración Central ou a Autonó
mica? A primeira non ten persoal para facelo , e a se
gunda quedaría colapsada, téndose que adicar a este 
tema practicamente en exclus iva toda a Consellería 
durante un longo período de tempo. 

Por fin sinalar que abondan os labregos que non 
conservan os xustificantes das entregas fe itas e cobra
das durante todo o ano 1985, e desde logo, aínda son 
moitos máis os que non poden xustifica-lo que vende
ron no 83 ou no 84. 

Elíseo Miguélez 
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Actitudes Eticas da Mocidade 

- Charlas de Carlos Díaz 
Mestres, catequistas, animadores de pastoral 

de mocidade, pais, curas e tódolos que teñan a 
misión de Educar: 

Os próximos días 1 O, 11 e 12 de xaneiro de 
1987, teremos a ocasión de poder disfrutar da 
presencia e dos coñecementos do gran Filósofo 
CARLOS DIAZ falándonos de temas relativos á 
mocidade. 

O cursiño desenrolarase exclusivamente a 
base de conferenci as e coloquios: 

1.- Definici ón de Mocidade 
2.- Etapas sociolóxicas do fenómeno da moci
dade 
3. - ¿Narc iso eu? 
4.- A nova estét ica 
5.- Da cu ltura da " correción " á contracul tura da 
,corrupc ión. 
6.- Tempos modernos 
7.- As ment iras do encantamento 
8. - O fenómeno para-relixioso 
9. - Os valo res post-materialistas 
1 O.- Proposta de educación ética 
11.- Ofi cio de mestre 
12.- Unha utopia cara ó ser. 

Cursiño: 

. - ' Lugar: Casa Diócesana 
- Horas: de 10,30 mañán a 20 ,30 da tarde. 
- lnscripcións: Delegación da Mocidade, Sta. 

María, 1 - 27001 Lugo (Tlfno. 22 04 76) . 
Delegac ión de Catequese (Tlfno. 22 22 73) de 

10 a 13 horas. 

MOCIDADE 

O dereito á Obxeción 
de Conciencia 

Cando ollamos na televisión a propaganda ins
titucional sabor do servicio militar, decatámonos 
de que non se nos informa do dereito que ternos 
tódolos mozos á obxeción de concencia. 

Os xovenes debemos saber que o dereito a 
obxetar está recollido no artigo 30-2 da Constitu
ción Española. Podemos negar a tace-lo servicio 
militar alegando as nasas conviccións cristiás de 
compromiso pacifista. 

A Lexislatura recoñece como obxectores a to
dos aqueles que se manifesten como tales palas 
súas conviccións, quedando exentos do servicio 
militar obrigatorio e facendo unha " prestación 
social sustituto ria " . 

As solicitudes deberanse entregar ó devandito 
Consello. Se presentan con 2 meses de antela
ción á data da incorporación a filas, suspendese a 
incorporación ata que o consello dictamine. 

Transcurridos 60 días dende dita presentación 
sen recaer unha resolución definitiva, dase por 
feito que se entende denegada e ponse fin á vía 
administrativa, poidendo interpoñerse recurso 
de amparo xudicial e despois ante o Tribunal 
Constitucional. 

Na solicitude deberán constar os datos perso
nais e situación militar na que se atopa o intere
sado; OS MOTIVOS DE CONCENCIA POLOS QUE 
SE OPON O CUMPRIMENTO DO SERVICIO MILI
TAR e aptitudes que crea ter para realiza-la 
" prestación social sustituto ria" . 

No cumprimento do servicio social , o obxetor 
terá dereito a prestacións de alimentación, ves
tuario, transporte e Seguridade Social; dereitos 
de reserva do posto de traballo e tamén dereitos 
educativos. 

Xa para rematar, saber que este é un dereito 
que debemos usar os mozos cristiás que estamos 
en contra do uso das armas e da disciplina militar. 

Alexandre MaA:ín 

REGALE l~l"IA OS SEUS AMIGOS 
Un bo galano. Agradeceranllo eles e mais nós 

Nome ...... ........... .. ................... ....... ........... ...... ..... ............ .. . 
Rúa ou Parroquia .. ... .. .. .... .... ....... .............. ........ ... ...... .. ... .. . 
Vila ou Axuntamento ................. .. ... .................. .. ............. .. 
Provincia ..... ............................. .... .. .. .. ...... .... ........ ... .. ....... . . 

Queda suscrito á revista IRIMIA por cortesia de: 

Recorte e envie a: IRIMIA Aptdo. 5, VILALBA (Lug~) 

. 
COMO REGALAR UNHA SUSCRIPCION_ I 

1.- Encher o recuad riño da dereita cos datos da persoa a que lle¡ 
quere tace- lo galano. No caso de que queira facer máis de un . 
pode fotocop iar este boletín ou tace-lo simplemente a máquina. 1 

2.- Cubra tamén os seus datos. obsequiarémolo cunha pegaJ 
tina plastificada de IRIMIA. .• 

3.- O pago (1.300 pts. ) pode efectua- lo ou ben por medio dun 
talón nominativo enviado ó noso apdo. (faranllo en calquer 
banco) . por unha transferencia bancaria á nosa canta (C~ixa de 
Aforros de Gal icia, Vilalba. N.º 04950i0). ou ben por medio dun 
xiro postal (faranllo en Correos) . 

----
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Manifestación de estudiantes 

Os vellos que querian pasar por estudantes e que ó final resultou 
que non eran vellos 

O outro día manifestaronse polas ruas de Lugo unhos oito 
estudantes, cinco mil según os organizadores, e dous según o 
noso enviado, o cal !les pu ido sacar a foto que vostedes poden 
ver eiquí. Pero despois resultou que nin eran estudantes nin 
nada.¡ Esto é intolerable!~ que xa non hai seriedade nin nada . 

. Pero nos estamos alí onde hai noticia, e se a atopamos des
prestixiamola como soio nos sabemos facelo. Así que ata 
outra e un bico e un ha aperta. 

Cartas ó Director Radical 

Dende é¡ue editaron por primeira vez a sua sección no semanario 
IRIMIA veño observando unha certa agresividade en contra da 
miña grande patria os Estados Unidos, o seo presidente, a sua 
política e todo/os valores que representa a gran nación americana. 
¿E que vostedes queren .que o seo agarimoso pais de Breogán 
caiga nas maos de eses malditos rusos? ¿Pedirannos axuda cando 
desde os Aneares vexan a Gadaffi?. E cando na sua praza do 
Obradoiro ondee a parca bandeira dos negros, dos comunistas e 
dos homosesua/es, entonces ¿Suplicaran axuda ós nosos rapaces 
e os seus bombardeiros?. i Vostedes os terques do norte sempre 
sufriron complexos absurdos de inferioridade!. Son absurdos ce
los. i E que lle vamos facer si Oeus, na sua infinita sabiduria, 
dispuxo que a miña grande .patria sexa a reserva espiritual de 
Occidente!. 

John Morality 111. Torrejón de Ardoz 

Os radicais , como supoñerá o lector, non nos tacemos 
cargo do que di este individuo, pero tivemos que publicalo xa 
que nunha chamada telefónica amenazounos con darse de 
baixa en IRIMIA, e como non compensa quedarse sin un 
suscriptor, pois haí o teñen , se queren participar coas suas 
cartas poden mandalas o apartado 5 de Vilalba, poñendo no 
sobre : Para IRIMIA RADICAL, e adicarémoslle un espacio 
como este . 

MOCIDADE 

RADICAL 
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* cartas ó meu sobriño 
(Despedida) 

Querido sobriño: 
Só c;iúas letras pois xa vou senda demasiado vello e 

abando chocho para escribir; e por outra banda tí 
demasiado maior e ocupado coma para facer caso 
das ideas dun ve/liño. 

Esta é a derradeira carta, sobriño, e non quera xa 
darche máis a lata, nin sequera cunha despedida; as 
despedidas mellar que sexan curtas. Non me fagas 
moito caso, tí tes unha vida por diante e ela é moito 
máis importante. 

Espero que durante este tempo souberas 
disculpa- los meus erras e, aínda que eu non che 

conteste, sigas escribindo cando che cadre ben. 

Unha aperta moi forte. 

buzón 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Ben . Con esta carta remato co "Tio 
Singala", que xa 0. senda hora tamén. 

Non sei se lle serviron ou non a al
guén, polo menos eu divertinme es
cribíndoas. Quizabes fose esa a única 
utilidade. 

O " Tío " vai xa moi vello e o sobriño 
está canso del. Pobre vello , os anos 
fixéronlle ver que dar consellos é ta
refa doada, ben máis ca seguilos. 
Aprendeu tamén que cando un co
menza a aconsellar axiña pasa a dici
lo que non é quen de cumprir, convér
tese en grande medida nun hipócrita. 

Pero en fin, isa son causas súas que 
prefire gardarse. Vello , ¡cantas cau
sas gardan os vellos! , o mesmo califi 
cativo de "Tío ", un adxetivo que -el 
sábeo ben- lle viña esaxeradamente 
grande, coma mercado para as me
dras, pero sen " dobladillo" feito . 

El e mais eu saudámosvos, ¿por 
que non? , " agarimosamente" e ani
mámosvos a continua-lo vaso labor 
con " IRIMIA". 

Se fai falla algo de nós non vos será 
difícil atoparnos. 

Unha aperta a todos. 

Singala. Santiago 
Oecembro , 1986. 

O TEU T/O SINGALA 

NO ENTIENDO NADA 

Definitivamente no lo entiendo, Sr. Di
rector: de nada me sirve haber estudiado 
desde que dejé el biberón hasta la univer- _ 
sidad . No lo entiendo: y mire que soy ~n 
hombre razonablemente culto. Tanto, que 
además de ser alfabeto , incluso leo libros. 
Nada, que no lo entiendo: incluso podría 
conceptuárseme como devorador de pe
riódicos, es decir de historia contempora
nea. Pues nada, no entiendo ni jota: más le 
diré, la televisión la enciendo para los tele
diarios, la radio para los noticiarios ... 

Pues ni de vainas, oiga: renuncié ya a 
penetrar en las telarañas crípticas de la 
economía. Renuncio ahora a atisbar en 
los sancta santorum de la justicia. 

Perdóneme el párrafo irónico. Es a pro
pósito del caso Banca Catalana. Es a pro
pósito de los evasores de dinero que ya ni 
irán a la cárcel. 

Y mire que me había hecho ilusiones: 
ver derribados los cedros del Líbano de la 
beautiful people , ver arrancadas de cuajo 
de sus pedestales las estatuas ecuestres 
de las finanzas , ver traducido a lenguaje 
cheli el sursum corda judicial. .. Y por una 
vez, sólo por una vez dejar en paz las fotos 
frente-perfil , barba de una semana de 
tanto navajero-chupano-violador-drogo
ta y demás fauna urbana. 

Ingenuo de mí, tonto del bote, soñador 
de utopías tan inverosímiles como que las 
únicas leyes justas son las que defienden 
a los pobrés. 

Resulta que el Sr. Pujol no puede ser 
procesado porque entre nuestras leyes no 
existen las que castiguen su presunto de
lito. Tampoco , parece, se han construído 
las cárceles que alberguen a los evasores 
de capital , justamente en este país, que 
fue durante tanto tiempo una inmensa 
cárcel. 

O sea , que las leyes mayormente casti
gan a los pobres. O sea, que las cárce les 
seguirán albergando a mis hermanos 
violadores-chorizos-navajeros y robacas
setes y toda esa fauna urbana que pone 
los pelos de punta a la gente bien pensante 
y por bienpensante , titulada, y por titulada 

adinerada, y por adinerada con poder y 
por ello , seguramente , portadora de 
divisas. 

Al margen dejo aquelllo de que procesar 
al Sr. Pujol sea procesar a Cataluña. Yo Sr. 
Director no soy político así y como no soy 
político aún se me cae la cara de ver
guenza cuando alguien hace de la política 
motivo de desverguenza. Mi definición de 
la política, tomada de un pobre cura edu
cador, Lorenzo Milani , es que la política es 
el arte de resolver los problemas juntos. 
Resolver cada uno el suyo , es egoísmo. 

Al margen dejo que un asunto de tantos 
miles y miles de folios , pobrecitos fiscales 
míos, se resuelva prácticam.ente de una 
sentada, justo en este país, en que l_a mitad 
de I~ población reclusa ostenta ¡en la cár
.cel ! el desconsolador título de preventi
vos. 

Nunca diré yo que el Sr. Pujol sea culpa
ble de nada. Pero ¿a qué negarlo? Tenía 
una ilusión bárbara en verlo procesado. 
De la misma manera me ilusionaba ver 
entre rejas a los que sacando dinero del 
país nos hicieron a todos un poquito más 
pobres. 

Y el pueblo llano, la masa, la plebe , a la 
que me honro infinito pertenecer tiene 
menos evidencias que los fiscales , menos 
seguridades que los jueces, pero tiene el 
buen sentido, el olfato de los pobres 
cuando algo huele a podrido . 

Pasará el caso Banca Catalana y pasa
rán los evasores de capitales . Otros ven
drán. Total ya hemos tenido muchas ban
cas catalanas aquí , total, evadir, ya se lleva 
evadiendo desde Viriato . 

Al menos nos quedará una evidencia : 
Las leyes no son justas, no protegen a los 
pobres. Un buen trago de humilde vino a 
su salud , Sr. Director. Demasiada gente ha 
brindado estos días con cava. 

Atentamente. 

Juan Antonio Pinto Antón- LUGO 
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O home que fixo unha boa muller 

A señora Liberata de Seves foi 
unha pobre viuva que, para con
solo e fachenda, déralle Deus 
unha filla, a máis guapa de tódo
los pobos, desde o Caurel a Vi
lalba. Era ela tan feita, dereita de 
pernas e nádegas, corpo lanzal 
con manteigas tartas, e a cara co
loradiña coma unha mazá. A nai, 
que era moi casamenteira, dicía
lle ós rapaces que pelas noites de 
inverno ían xogar á berisca á súa 
casa: A miña María ten o dote na 
cara e a riqueza nas mans; ela 
sabe facer de todo, e non ten un 
momento de vagar. non é coma 
moitas que presumen de ricas e 
traballadoras, e non saben facer 
un caldo, muxir unha vaca, fiar 
nen coser. ¡Ai, pobre do home 
que as leve!. 

¡Xa quixesen elas ser coma a 
miña "ruliña"!. Este carabeliño 
de ouro, que dá as doce na rúa, e 
pon lle a cinza na cara a tódalas da 
bisbarra, ~n canto a galanura e 
traballo. E un anxo, un anxo do 
ceo en caladiña e bondade. ¡Be
nia sexa ó home que a leve!. 

Os rapaces xogaban e calaban, 
ollando de esguello para a moza, 
,que sempre ficaba no enredo dal
gún trabal liño de man. 

Porque deu creto ás chufas da 
vella, e tamén por que lle gustaba 
a rapaza, namorouna Xan de Co
deso, home de moita valía e bo 
zoqueiro, aínda que de ámbalas 
dúas cousas non se chufaba de 
sel o. 

Casaron un vintetrés de xa
neiro, e como eran pobres os 
dous, foron vivir a unha casiña 
pola renda, que tiña uns leirallos 
e as terras e prados. A volta dun 
ano, coa axuda de pais e sogros e 
máis algúns cartiños que o Xan 
xuntou da venda de zocas, mer
caron tres vacas e mais unha bu
rra para carrexar leña, leva-las 
zocas á feira e recriar burriños. 

A María traballaba na compaña 
de Xan, e todo medraba na casa, 
ata o punto de que algúns veciños 
xa lles tiñan envexa. 

¡Ai!, pero o diaño 
ten unha choca, 
e non anda ledo 
cando non a toca. 

A María comenzou a facerse 
folgazana ós dous anos de ca
sada, descubrindo o que soa
mente sabía a nai que a parira e 
criara. Certo día que viña de mu
xir díxolle a Xan: ¡Ai Xan!, hai que 
vende-la "roxa", que me ceivou 
un couce, que a pouco máis tó
rame unha perna pala canela. Eu 
non volvo muxila. 

Xan, que xa se viña decatando 
da doenza que sufría a súa dona, 
aínda que abraiado, non deu 
unha tala. 

O día seguinte María non muxíu 
a vaca, e non deixou de matinar: 
Vende a vaca, Xan, vende a vaca, 
Xan·, ¿para que queremos tantas? 
Xan que se fartou de oíla, vendeu 
a vaca. 

Aínda ben non pasara un mes, 
cando lle dixo unha noite María ó 
seu home: Se non te desfás desas 
dúas vacas, eu non podo tace-lo 
goberno da casa, ¿para que as 
queres? Ben chega para vivir os 
cartas que nos dan as zocas, pitas 
e coellos. Xan agardou unha se
mana. ¡Ai, pero aquelo era un in
terno! Ninguén podía vivir con 
aquela muller. E rematou leván
doas á fei ra. 

O home sen o gando sentiuse 
triste e desmoronado, xa que o 
forte da subsistencia do seu fogar 
era a facenda que coidaba con 
agarimo. Que ó choio das zocas 
soamente se adicaba cando cho
vía e tiña lecer. Pensaba Xan noite 
e día, na maneira de correxir e 
domará súa muller, cando no seu 
miolo soleceu unha menciña en
dexamais recetada por ningún 
doctor. 

O domingo pola mañá cedo er
gueuse o coitado Xan para ir á 
feira. Aparellou a burra e díxolle á 
súa dona que fose ela tamén. Ma
ría que para festas e festas sem
pre andaba lixeira, aceptou de 
moi boa gana. 

Aló se foron por camiños e co
rredoi ras de montes e vales , a ca
balo a María e a pé o Xan guiando 
que non tropezase o animaliño. O 
baixa-la costa da " revolta" , Xan 
deixou o camiño da feira, e foise 
chamando na burra por a carón 
do río, ata chegar a un pendello 

lonxe da vista da xente. Estivo 
quedo Xan e díxolle a María (que 
ficaba reñendo, babal landa e 
maldicindo): Baixa, que vou 
mata-la burra. Matou a burra e 
con tento e destreza sacoulle o 
pel sen lle facer ningún bu ratiño. 
En canto acabou extendeuna no 
chan, e foi envolvendo á María 
nela o mesmo ca un cigarro; e 
logo cunha agulla dos albardei
ros, foi cosendo miudo as dúas 
arelas do pelexo, deixándolles 
soamente un bu ratiño a carón da 
testa para que folguexase. No 
momento procurou leña, e fixo 
unha fogueirada coma o día do 
"lume novo", e botou o pelexo 
coa dona sobre das brasas, men
tres que el sentado nunha pedra 
cantaba e tocaba a bandurria que 
lle dera o seu abó. Cando lle pare
ceu que o pel ía ben engurrada, 
tirouna no río cantando : 

A muller folgazana 
hai que templa/a, 
cando no Jume, 
cando na auga. 

Choraba, berraba e fungaba, 
María dentro do pelexo , pero Xan 
non lle tivo dó. Fíxolle así sete 
veces, e volveu para a súa casa 
con María ás costas, que a pesar 
de que· alentaba forte , non se tiña 
de pé. 

Mercou Xan vacas novamente e 
María foi sempre traballadora e 
facedora por vida, que aínda hoxe 
non falta quen diga que foron os 
mellares labregos de aquela bis
barra. E se algunha vez a María se 
desganzaba ou entretiña marmu
rando coas veciñas , cantáballe 
Xan con disimulo: 

Non te recordar, María, 
que ben soaba a bandurria, 
non te recordas, María, 
do pelexiño da burra. 

María, que escoitaba, bul ía a 
trabal lar, coma unha lagartixa. 

Cesáreo Poupariña 



Xosé Chao Rego 

Instrumentos de traballo 

Xa sabemos que a nasa lingua 
pasa por un momento delicado: a 
súa implantación oficial estase a 
facer a modiño, recuando ás ve
ces , " promovida" por xente non 
moi convencida da causa ou con 
poucos coñecementos. O galega 
aínda non ten, de feíto, dereito de 
cidadanía na nasa vida pública. 

Pero é que ademais, ó pasaren 
tantos centos de anos de falta de 
cultivo, por non se estudiar na es
cala e non ser empregado na vida 

académica, houbo tamén caren
cia de instrumentos de traballo 
tales coma gramáticas axeitadas 
e diccionarios adiados. 

Estes últimos anos fóronse 
dando pasos e hoxe quera facer 
aquí referencia a dúas obras nas 
que mesmo colaboran algúns iri
megos. Por unha parte, a Gramá
tica Galega editada por Galaxia e 
da que son autores Rosario Alva
rez, X. L. Regueira e mais H. Mon
teagudo. Paga a pena. 

"PRENDER LUME NOVO" 

Audiovisual sobre a nova lgrexa 
Galega 

2 partes de 20 minutos cada unha 
120 diapositivas e unha cassette 

mais o folleto explicativo 

Un audiovisual galega 

para a lgrexa Galega 

- 8.000 pts. -
Pedidos a: Victorino Pérez 

Lagoa -Abadin (Lugo) 

EDITA: Empresa Periodística A. IRIMIA 

Por outra parte acabañ de apa

recer varios diccionarios e quera 

facer referencia hoxe ó que leva o 

tí tu lo de Diccionario Xerais da 

Lingua. E só galega e ten unhas 

27.000 palabras coa respectiva 
etimoloxía e debuxos. Os autores 
M.ª Carme Ares, Xosé Mª Carba
lleira, Primitivo Iglesias, Xosé M.ª 
Lema e Rosa Suárez traballaron 
ben e préstanlle un bo servicio ó 

naso idioma. 

Os írímegos poídemos 
pedir/les ós Reís regalos, 
que seíca non son carbóns 
país que nós non tomos malos. 

Se Alianza Popular 
entra agora na desfeita 
que nos traían moí axíña 
unha galega dereíta. 

Que os socialistas non tomen 
a autonomía a broma 
e que aprendan que en Galícía 
témo-/o propio idioma. 

E os que son nacionalistas, 
se non queren ser vencidos 
-cuestión á que están afeítos
que se mostren máís unidos. 

Que digan ós nosos cregos 
a ver se teñen vagar 
de ir levando o galega 
ó púlpito e ó altar. 

Escríbímos/les na carta 
dícíndo que nos amola 
que a língua estea ausente 
da Administración e a escota. 
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