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i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser ¡alego 
• que esqueclmoe. 

1 mos sementando patJia: 

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

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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A TELEVISION DE GALICIA: AIRES FAVORABLES 
Segundo os últimos datos publicados polo "Es

tudio General de medios"; correspondentes ó 
mes de outubro, A Televisión de Galicia (TVG) 
rexistra unha media diaria de audiencia do 21,8%. · 
Traducido a números resulta un monto de unhas 
480. 000 persoas. En Galicia os . maiores de 14 
anos (o estudio realízase a partires de esta idade) 
acadamos os 2.200.000. Tendo en canta o pouco 
tempo de funcionamiento da TVG, a novidade que 
resulta un ha televisión en galega á que aínda moi
tos non estamos afeitas, e que tan só un 70% da 
povoac;ión galega pode conecta/a xa que aínda 
non chega a tódo/os lugares, os resultados difícil
mente poderían ser me/lores. De feito, a TVG 
apóntase a suba máis espectacular dos tres ca
nais: TVE-1 pasa do 74,9 ó 79, 7; TVE-2 pasa do 
12,2 ó 15,6%; TVG pasa do 14, 1% do pasado 
maio ó 2-1,8% do outubro. 

Estes datos parecen indicar unha corrente de 
simpatía, en claro aumento, respecto da TVG. An
que aínda é cedo para tirar conclusións definitivas 
sobre do futuro da TVG, outros estudios confir
man tamén o avance. 

Respecto dos televidentes da TVG o 81, 1% 
afirman que o galega debe se-la única língua que 
utilice a TVG; outro 14% amóstrase favorable ó 
uso indistinto do galega e o castelán. Estes datos 
están quitados dun estudio realizado polo cate
drático de socioloxía Xosé Pérez Vilariño. Ne/ ta
mén se constata o xeralizado sentimento de iden
tificación e simpatía coa TVG, sf]ntimento que 
contrasta coa distancia crítica que boa parte dos 
encuestados amostraron frente a TVE. 

A audiencia da TVG está, polo momento, con
formada pota xente que reside no rural, semi rural 
ou zonas semiurbanas. Os nenas son parte im
portante da audiencia, tanto os que viven no rural 
coma en núcleos urbanos; tamén a xente de alto 
nivel cultural, que está sensibilizada cos proble
mas de Galicia. 

Celebramos este ascenso ininterrumpido da 
TVG (ata o de hoxe nunca experimentou retro
ces?) e a acollida que vai tendo. 

Non queremos entrar agora na análise da súa 
programación. E evidente que queda moito que 
mellorar. Pero queda claro que no naso país hai 
sensibilidade e mesmo sede dun medio de comu-
nicación propio no que verse día a día reflexado. 
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CAMBIOS EN BOA NOVA 

Queridos lectores: 

Durante cinco anos estivemos comunicándonos a 
través desta páxina da revista IRIMIA. Toda a revista 
quere axudar para que os cristiáns acertemos a ve-lo 
mundo con o/los máis sinxelos, verdadeiros e limpos, 
e quere axudar tamén a que poidamos. transformar 
este mundo para ben, para ben sobre todo dos que 
máis o necesitan, que son os máis pobres e 
marxinados. 

Esta páxina da re_vista, esta páxina que titulamos 
"BOA NOVA", intentou ata agora poñernos en con
tacto máis directo coa Boa Nova de Xesús que está 
nos Evanxelios. Pareceunos ben facer este servicio 
ofrecendo o Evanxelio de cada domingo, e un pe
queno comentario con aire de poema, que moitas 
veces era claramente unha oración, e, cando non, era 
un texto que invitaba á oración. Cando IRIMIA cam
biou de formato, completámo-lo servicio" ofrecendo 
tamén un comentario dalgún aspecto do Evanxelio do 
día, máis de tipo aclaratorio e nun intento de 
actualiza-lo contido do mesmo Evanxelio. 

_Agora, tendo en canta o novo ritmo coque vai sai-/a 
revista, eremos necesario cambiar tamén os con ti dos 
desta páxina. Vai ter dúas partes; ó non poder poñer 
por enteiro os Evanxelios dos dous domingos, repro
duciremos nada máis algunhas frases de cada un 
deles -as que nos parezan de máis relieve- e acom
pañarémolas dun pequeno comentario. Tal como po
des ver xa neste mesmo número que tes nas mans. 

E, no canto deste texto que estás lendo agora, 
aparecerá sempre un pequeno escrito sobre tema 
relixioso, ben sexa recollendo e comentando algunha 
noticia relixiosa, ben sexa ofrecendo a/gunha refle
xión, algún testemuño, etc. Procuraremos tace/o 
sempre dunha maneira viva, transmitindo vida e ex
periencia, co afán de crear tamén vida e experiencia 
no ánimo dos lectores. 

E máis nada. Só anunciarvos que estamos trába-
1/ando na edición dun libriño para a oración que reco-
1/a todo o material que saíu nesta páxina durante cinco 
anos. Pensamos que pode ser de utilidade. Se Deus 
quere, pronto o poderedes ter nas vasas mans. 

"Convertídevos, porque o Reino dos Ceos está 
perto" (11º Domingo T.0. ciclo A) 

O grito de "conversión" debería resoar constan-
. temente nos nasos corazóns. Hai que ve-la vida 
como a ve Xesús, non como o tan os "entendi
dos" deste mundo. Os valores da xusticia, da 
solidariedade, da paz, do amor, da entrega, da 
limpeza de corazón ... esixen unha permanente 
conversión. 

ººººº 

¿Quen é ditoso, feliz, benaventurado? 
(111º Domingo T.O. Ciclo A) 

Ditoso o que non pon o empeño no diñeiro 
e vive a aventura de odiar toda ambición; 
pero pobres de aqueles que soñan con ser ricos 
e venden a súa conciencia por unha posición. 

Ditoso o que non sabe xogar a comenencias 
e di hoxe e maná as causas como son; 
pero pobres de aqueles que .º sol que máis 

quenta 
escollen coma norma e adoran como un deus. 

Ditoso o que denuncia enganos e opresións 
e o ruido do diñeiro non pode coa sua voz; 
pero pobres de aqueles que, sabendo, calan 
botando auga ó río que rega a ambición 

Ditoso o perseguido por ir contra das reís 
de algunha insoportable e inxusta situación; 
pero pobres de aqueles que esquecen a xusticia 
e din que a paciencia é sempre o mellar. 

Ditoso o que algo busca e quizaves nada atopa 
mais sabe que buscando sempre se chega a Deus 
pero pobres de aqueles seguros de sí mesmos 
xa que viven na súa certeza a enteira confusión. 

Ditoso o que non vive de historias e de cantos 
e gaña cada día o pan coa súa suor; 
pero pobres de aqueles que viven da súa fama 
durmindo nos loureiros de algunha situación. 

As benaventu ranzas son todas estas 
e moitas máis; 
vira o mundo do revés 
e atoparálas. 
As benaventu ranzas son o cam i ño 
da verdade. 

(J.A. Olivar) 
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1987: Ano Internacional da Vivenda e dos Sen Teito 

As Nacións Unidas declararon 1987 "Ano 
Internacional da Vivenda e dos Sen Teito. 

Este ano as Nacións Unidas (organiza
ción mundial na que están case tódolos 
paises do mundo) declarou 1987 "Ano In
ternacional da Vivencia e dos Sen Teito ", 
co propósito, como cada ano, de sensibili
zar e concienciará opinión pública inter
nacional e ós gobern.os mundiáis dun pro
blema determinado e de aportarlle 
so lución. 

Sen Teito 

Ter un fogar onde vivir parece a cousa 
máis normal e natural do mundo para no
soutros que ternos a nosa casiña mellor ou 
peor, ou o noso pisiño máis ou menos 
luxoso. Ata as anduriñas disfroitan dos 
seus niños confortab les, e os lobos dos 
tobos para protexerse da chuvia e da neve. 

Pero a verdade é que millóns de persoas 
non teñen siquera un palleiro onde pasa
la noite . 

E non falernos xa de ter auga corrente, 
ou luz eléctrica ... ; Moitos teñen por casa 
catro paredes de latas e cartóns, un ha ca
mioneta ou un coche vello onde se amon
toan como poden o pai, a nai, a tia e os 
catro ou cinco nenas de curta idade 

As periferias das cidades adoitan ser o 
paradeiro "escollido ": os terrees inhabi
tados , moitas veces cheos dos lixos públi
cos onde medran as rodas agora inservi
bles, os plásticos inuti lizables e as latas xa 
enferruxadas palas chuvias e o paso do 
tempo. Os tendedeiros cheos dunhas 
pouquiñas roupas mendadas, os restos de 
comidas anteriores e demáis lixos imaxi
nables son o cadro cotián onde viven mal 
que ben familias enteiras a diario. 

Deixando aparte outros, os efectos ne
gativos dese ambiente fanse sentir de pri
meiras na saúde da xente: expostos ós 
fríos do inverno, ás chuvias, á malnutri
ción e á falta de hixiene, desde os máis 
pequenos ata os vellos, sofren pneumo
nias, bronquites, asma, malnutrición e de
máis enfermidades, chegando en casos á 
marte. 

No mundo, millóns de persoas sen teito 

Máis de un cuarto de poboación mun
dial carece de vivencia adecuada e vive en 
condicións extremadamente inhumáns. 

Cen millóns de persoas carecen de cal
quera tipo de vivencia: viven na rúa, baixo 
das pontes , en lugares abandonados por 
outros. 

En América Latina, uns 20 millóns de 
nenas e mozos viven e durmen habitual
mente nas rúas. 

Sen fogar na nosa casa 

E non pensemos que isto só ocurre fóra, 

Vivir sen casa 
ou nos países máis pobres do Terceiro 
Mundo. Tamén no Estado Español (recor
demos os casos de moitos xitanos, dos 
ambulantes) , e mesmo máis perto de nós, 
na mesma Galicia, existen persoas sen 
fogar. 

Algúns de nós coñeceremos de certo 
algúns casos : ás aforas de Vigo , do Ferrol, 
Lugo ... ou calquera cidade galega. 

Nun estudo de ano 1983, eran 2.500 os 
xitanos que vivían en condicións de infra
vivenda en toda Galicia (en chabolas, en 
coches, ... ), tendendo a aumentar notable
mente nestes últitnos anos. 

Fuxen dun mundo ,de pobreza e de mi-

leigos misioneiros, e de certas organiza
cións eclesiais como Cáritas, parece preo
cuparse por esta xente tanto aquí como 
neutros países. Pero moitas veces axu
dando un tempo a algúnha persoa aquí e 
acolá, sen buscar as raíces e os porqués 
do que sucede e botar mán á obra nese 
trabal lo. 

c) . Individualmente: Como persoas cun 
pouco sentido humanitario e de padece
mento cos males dos demáis, deberamos 
polo menos tentar sensibilizarnos con 
esas situacións e ter un mínimo sentido de 
xenerosidade e da solidariedade. 

Os ··sen Teito ·' seguen a esperar a nasa solidariedade e xenerosidade ... pero con feitos 
concretos e non só de palabra 

seria coa esperanza de atopar un futuro 
mellor para eles e as súas familias na nosa 
terra. Xente que as máis das veces mira
mos con desprecio e da que desconfia
mos, rexeitándoa como se non fosen per
soas coma nós, con necesidade de seren 
acollidas e queridas. 

E nós ¿qué tacemos? 

a). O goberno e os poderes públicos: 
Non adoitan ter prácticamente ningún 
tipo de programación de cara ó problema; 
ningunha política de cara a crear unhas 
condicións de vivencia máis dignas: faltan 
cartos para iso e sobran para outras inver
sións menos beneficiosas. Tanto partidos 
políticos como grupos saciáis deberan 
sensibilizarse co tema e presionar neste 
sen so. 

b) . A lgrexa: A través de curas , monxas e 

Solidariedade que se pode concretar de 
xeitos diversos: 

Primeiro con un espírito de acollida e 
cariño para esa xente sen fogar, e dando 
dos nosos cartos (a través de Cáritas ou 
doutros organismos) co fin de solucionar
lles os problemas máis urxentes. 

E tamén denunciando estas situacións 
inhumáns ás autoridades públicas, ós 
axuntamentos, ... e esixindo un remedio ; 
así como apoiando e colaborando cos 
grupos, partidos políticos e outras organi
zacións que defendan a esta xente. 

d). Ano Internacional: E de esperar que 
este ano adicado á vivencia e ós sen teito 
non pase desapercibido e non se reduza a 
unhas talas, congresos e banquetes de 
persoalidades ben traxeadas, como suce
deu con outros Anos lternacionais. Os re
sultados xa os iremos vendo. 

Teresa Ledo Regal 
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EDUCACION 

"AlfNTO". Unha escala de educadores no tempo libre 
Verán e calor. Na praza, un feixe de xente espera. Desde o fondo da rúa, berros e cantos (tan ledos coma 

desafinados) vanse achegando. Aparece o autobús. Son os nenas que tornan das "colonias". Botaron alí 15 días e 
xa se facía notar a súa ausencia na casa. En canto a porta do autocar abríu, unha fervenza de cantos, anécdotas, 
aventuras ... atropellábanse na boca e no maxín de cada cativo. Tras das apertas e os bicos de mamá e papá, os 
nenas vólvense a aqueles que eles chaman "monitores": ¡escríbeme, onde vives, o enderezo!; ¿tés teléfono?; 
¡Apúntamo aquí! ... Marta Sopeña á un ha desas "monitoras" de "colonias". 

- ¿Por qué "monitora"? 
- Xa hoxe, e no futuro cada vez máis, as horas 

destinadas ó tempo libre van en aumento. Este 
tempo non debe ser "matado" senón aproveitado 
para o disfrute e o medre da persoa. Aprender a 
utiliza-lo tempo libre con actividades creativas 
(aficións, estudios ... ), solidarias (axudas a ou
tros) ... é parte do meu labor. 

- E para iso organizades as "colonias" de 
verán 

- Non soamente colonias senón tamén acam
padas e "clubes" de tempo libre. 

-¿Clubes? 
__:_ Club pode ser calquera grupo de nenas ou 

adolescentes que se xuntan para realizar activi
dades conxuntas: xogos, traballos manuais, saí
das ... Fanno dun xeito organizado e acompaña
dos por un educador ("monitor"). Funcionan en 
todo tempo (non só no verán) e lugar (barrio, 

. parroquia ... ). -

- ¿ Quen prepara eses educadores? 
- En escalas especializadas· nesta temática. 

Eu, en concreto, traballo nunha delas: A "Escala 
A lento" de educadores no tempo libre de Galicia 

- ¿Que ten feito a Escala Alento? 
- Nestes últimos cinco anos fóronse facendo 

cursiños que abranguían teoría e práctica da 
educación no tempo libre. Froito deste traballo 
foi a formación de 14 directores de actividades de 
tempo libre, que están a traballar en diferentes 
experiencias educativas. 

¿Esa formación está recoñecida 
legalmente?. 

- Tras dous anos de xestións nas delegacións 
e consellerías da Xunta, por fin, no pasado mes 
de decembro, a Escala Alento foi legalizada. (Con 
moita máis lentitude que neutras comunidades, 
onde estas escalas levan anos funcionando: Ca
taluña Euskadi. .. ) 

- ¿Que supón esta legalización? 
- Supón a posibilidade de formar monitores e 

directores para actividades de tempo libre en Ga
licia, cun título "oficial". E dicir, válido para cal
quera oferta de traballo no campo do tempo 
libre). 

- ¿Por que xurdíu a Escota Atento? 
- Pala necesidade de ir formando educadores 

Marta Sopeña, monitora de ''colonias ' ' de nen os 

galegas interesados na temática do tempo libre e 
preocupados por ofrecer: sobre de todo a nenas 
e adolescentes, unha alternativa para o tempo de 
lecer non baseada no consumo ou a diversión 
pasiva. 

- ¿Con que educadores se traballa? 
- rundamentalmente cos dedicados a organi -

zar colonias ou acampadas de verán. Tamén cos 
que traballan en colectivos, barriadas ou parro
quias, organizando grupos nos que se tan activi
dades como: excursións, manualidades, xogos, 
cantigas, teatro ... 

- ¿Quen son os responsables da Escota 
Alento? 

- Un grupo de educadores con máis de dez 
anos de experiencia. A formación inicial deste 
grupo tivo lugar en Cataluña na "Escala de 
Esplai". 

- Os interesados en acceder a esta formación, 
¿a quen poden dirixirse?. 

- "Escala Alento " 
R. Fátima 59, 1 ºD.- Teléfono 59 91 43 
Santiago de Compostela 

-
Gracias e que manteñade-lo alento no vaso feliz 

trabal/o 
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As Cooperativas 

de Comercialización 
na comarca 

Ouns anos a esta parte foron aparecendo na bisba
rra ferrolán, igual que noutras bisbarras galegas, un
has novas maneiras productivas no sector agrario. 

de Ferrol 

Coa venta individualizada non se 
albiscaba futuro 

Nun pequeno percorrido pela 

Aparecen nestas novas tendencias a horticultura e 
a floricultura, que se están a desenrolar nun nivel no 
que as innovacións tendentes ó desenrolo de culti
vos intensivos xa son aceptados polos novas 
hortofloricultores. 

bisbarra de Ferrol a Valdoviño, 
pasando por terras de Naró·n, ve
mos unha área salpicada de in
vernadeiros, certamente non tan 
ampla como se desexaría; pero sí 
manifesta e con 'Clara importan-

cia para o esquema agrario e de 
desenvolvimento comercial dos 
habituais productos de venta. Da
cordo con este desenrolo foron 
aparecendo, lóxicamente, cada 
vez máis vendedores ou ofertan
tes de hortalizas e flores. Dase 
nalgúns momentos situacións de 
saturación de oferta en determi
nados productos. Non pasa esto 
porque fose tan elevada a pro
ducción que poidese por si 
mesma motivar auténticos exce
dentes de difícil absorción. Os 
pequenos productores e ó 
mesmo tempo vendedores, ó fa
cer miniotertas ailladas, creaban 
estas saturacións ficticias; xa que 
a súa oferta ía dirixida ós mesmos 
compradores. Esta oferta anár
quica -e outras razóns que 
omitimos- creaban unha incó
moda venta no mercado local que 
ata limitaba o crecemento da pro
ducción por cultivador. A adica
ción ó cultivo de flor e horta tí
ñase coma un complemento dou
tros recursos. Ninguén se atrevía 

En pouco máis dun ano HORTIFER conseguiu concentrar no mercado de Ferro/, a oferta das a tomar en serio un ha plena adi-
hortalizas, producidas polos seus socios e iniciar mercados fóra de Galicia (Pasa á pax. seguinte) 

SE OUERES LE.R. l~l"IA i SUSCRÍBETEI 
Pagarei Por: 

O Transferencia á Caixa de A forros de Galicia: 
Quero 8U8Crihinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O 

Precio da suscripción 
- Suscripción por 
un ano-1.800pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde O Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(roáis c•ro e molesto ca transfere'ncia) 

Nome ................... ~ ............................................................ . 

Rúa ou Parrc:x¡uia ..........................•.................................. 
Vila ou Axunta111ento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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cación porque os esquemas e cir
cu itas de venta eran deficientes e 
inestables. 

Nunha palabra, a venta indivi
dual era -e aínda sigue a ser para· 
algúns- incómoda, supón unha 
grande perda de tempo pouco va
lorada en diñeiro e sen criteri.os 
de mercado e de producción. A 
venta individualizada non se lle 
vía futuro. 

Co diálogo nacen as cooperati
vas de comercialización 

Esta problemática era sentida 
por algúns. Subxacía no fondo 
unha intención do diálogo para 
superar recíprocas competencias 
que, as veces, xurdían con acusa-

· cións de "tirar os precios". As 
eternas retesías e o eterno excep
ticismo limitaban un posible en
tendemento que, xuntando inte
reses afins, resolveran unha ino
portuna dispersión da oferta. 

Ata que un día xurdiu o diálogo. 
Un fato de persoas fixeron mati
nar ós demais que era posible un 
planteamento comercial coope
rativo. A tarefa era unir esforzos, 
facer prevalecer a razón e a boa 
vontade por riba do cego derro
tismo inoperante. Bastou o diá
logo perante uns días, unhas se
máns, algúns meses para centrar 
ideas e identificarse nelas os que 
valían para ir xuntos nunha nova 
empresa. 

AGROFLOR e HORTIFER fanse 
presentes fóra de Galicia 

Desde o ano pasado dous no
vas nomes marcan un fito no 
mundo cooperativo desta bisba
rra ferrolán, con máis entidades 
cooperativas de distintas carac
terísticas. AGROFLOH -como o 
seu nome indica- traballando coa 
fl o r, e HORTIFER para os cultivos 
da harta; entraban con unha nova 

O CAMPO 

Coa cooperativa de comercialización AGROFLOR o cultivo da flor na bisbarra de Ferro/ está 
deixando de ser para algúns un cultivo complementario para ser xa un ha actividade de 

plena dedicación. 

impronta cooperativa para poñer 
en marcha sistemas comerciais 
nos que os propios propietarios
productores eran xa -baixo un 
mesmo nome- os ofertantes dos 
seus productos. Xa non se trata 
de ter que andar a vender cada 
quen as súas producións, agora 
as cooperativas son as encarga
das das ventas. E así AGROFLOR 
e HORTIFER con forza, estarzo e 
contundencia, con risco de car
tas e do seu prestixio -que tamén 
conta- principiaron unha nova 
etapa chea de incognitas no difí
ci 1 e ido das ventas. 

Hoxe, ó cabo dun ano de vida 
destas cooperativas, xa se pode 
dicir que delas depende en boa 
parte a continuidade e potencia
ción dos programas da horta e 
flor da bisbarra. Son moitas as 
persoas que confían na eficacia 
da súa xestión para ilusionarse 
coa posibilidade de atapar unha 
profesión estable na horta e na 
floricultura. 

Hoxe AGROFLOR participa 
dun xeito· importante no comer
cio da flor galega e xa ten o seu 
prestixio a nivel estatal. 

HORTI FER é das pouc~ coo
perativas da modalidade existen ... 
tes en Galicia. Concentra a súa 
oferta de socios no mercado fe
rrolano. Lógrase así un novo es
tilo de venta. Tamén xa ten ini
ciada a venta de hortal izas da 
nosa terra fóra de Galicia. 

Ó rematar este pequeno co
mentario sobre estas interesan
tes cooperativas vaia o naso re- · 
cordo e admiración para os que 
día a día están a facer posible esta 
real idade cooperativa. Móstran
nos co seu bo quefacer a impor
tante axuda que veñen a dará bis
barra nun momento que o precisa 
de verdade, non semente pola 
súa valiosa e eficaz incidencia no 
desenrolo comentado, senon 
porque están a demostrar que so
mos capaces de moito máis do 
que nós mesmos creemonos. 
Querer, é poder, ¡que se espalle! 
o exemplo. Aínda hai moito que 
andar, pero ternos que andalo ; 
para chegar a ter unido o sector 
agrario galega en un mundo coo
perativo organizado. 
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J;.- Autonomia de Galicia 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hac~ª.º progreso nunha 
Gahcia viva. o 

OP 

PUBLICIDADE 
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------------------ MOCIDADE 

SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAE CANDO LLE PETA RADICAL 

Incendio no Parlamento 
Galego 

Chemapa Chemundi , (Santiago) . O outro día pola 
mañan rexistrouse un incendio no Parlamento Galego, 
o incendio (que aínda non se sabe se foi provocado) 
non produciu danos persoais, aínda que si materiais. 

Hai que reseñar un incidente que se rexistrou nos 
primeiros intres do desastre, cando o presidente da 
Xunta Dr. Frenández Albor, aproveitando un momento 
de estupor, e que o ainda voceiro do grupo popular Sr. 
Barreiro estaba dormido, agarrou a este e tentou lan
zalo (ou tiralo) á lumeirada. 

Por sorte para o Sr. Barreiro, estaba alí un vixiante do 
parlamento que nos últimos momentos conseguiu sal
varlle a vida. 

0 SECTOR RADICAL 
TAM tN TE PODE 

LEVAR 

ó VICIO 

.A Peneira Radical 

- Catro astronautas negros seleccionados 

para a .Próxima viaxe ó espac~o do trasbordador 

espacial "Challenger". 

- ·A policía sudafricana carga contra unha ma

nifestación de negros. Matou a 154 negros e feríu 
1 

a un branco nun brazo. "Non hai dereito" dixo 

Margaret Thacher ó coñecer a noticia "A ver se 

miran . ben ¿Ou acaso non saben distinguir a un 

branco dun negro". 

-o Aumento considerable . da delincuencia. 

Róubanlles os camelos ós Reis . Magos aprovei

tando_ un despiste dos paxes. 

:- Narcis Serra, Ministro de .. defensa . (para o 
. ' 

que non o sabe) declárase partidario das armas 
• .. . o , 

quí.micas para evit~r derramámentos de sangÜe . 

. - Próxima visita do f'.>apa o .Vaticano. ''X~·· es- . 
' . . . . - ..... 

tOll canso ~e andar polo medio_de 1ªntos infieis", 
- v:i 

declarou o Pontífice~ 

·. . .. ~ pebi.do a· unha folga inc;tefinidá no col~tivo ~. 
: .. , ' . ' ' ' . • •. ' • • • • • ' ' • '.. • ' ~ 1 •. f', 

· . dos_· " Anxos da· G~rda" aumentou o . número· de ~.~ · 

Ínortos nas carreteras nos días de vaca~ións.· Así. 

·que xa• sabedes, viaxade con· coidadiño q.ue. ;~ 

agora· ides sós, ¿Entendido?. -~· 
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-Fíxose xusticia 

Noite pecha na que un home agarda. As !apelas 

subidas ata a boina e a luz da brasa do pitillo. 

Sentado ó pé dun cruceiro coas mans nos petos, 

un home agarda ... 

Na cómoda cadeira descansa o tendeiro. O ten

deiro de grande bandullo, cadea de ouro que sae 

do peto do chaleque, e un "habano" infinito. O 

tendeiro que agarda novas, mentres olla pala 

fiestra a oscuridade da noite, apura outra copa de 

licor. 

O home que está ó pé do cruceiro segue a 

agardar. A María e os cativos non poden tardar 

moito. Cos cinco mil pesos que ten no peto po

derá irá cidade a escomenzar a traballar para ir 

comendo. 

O tendeiro agarda. Segue agardando. Mentres 

cavila, olla á súa rapaciña que pasa pausada

mente as follas dun libro de estampas, e volta a 

olla-la noite cheo de rabia. 

O pé do cruceiro o frío é moito e o medo tamén 

cala nos ésos, mais a María e os nenas xa non 

poden tardar. A María, coa que casara hai xa dez 

anos, tivo sempre que soporta-la carga dun tillo 

raquítico e outro con retraso mental cos poucos 

cartiños que o seu home lle podía levará casa. 

O tendeiro segue a agardar. Agora co seu cur

mán, e os dous xuran de rabia mentres a noite 
permanece calada ... 

Por fin chega a María e os nenas ó cruceiro, 

mais todos eles choran, choran; tráenos unha 

parella de Guardia Civil. O home ponse branco de 

pánico e tamén rompe a chorar, mentres os gar

das lle atopan os pesos e o levan preso. 

O tendeiro saúda agarimosamente ó sarxento 

da Garda Civi_I, e lle anima a tomar unha copa. Xa 

se fixo xusticia ... 

O home chora na cadea. A María e os nenas 

piden esmola nos camiños. 

A rapaciña do tendeiro segue a oHa-lo libriño 

de estampas. 

Fíxose xusticia ... 

Alexandre Martín 

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

Nome ....................................................................... , COMO REGALAR UNHA SUSCRIPCION 
Rúa ou Parroquia.................................................... 1 

1.- Encher o recuadriño da dereita cos datos da 
persoa á que lle quere face-lo galano. No caso de 
que queira facer máis de un pode fotocopiar este 
boletín ou face-lo simplemente a máquina. 

Vi la ou Axu ntamento ............................................. . 
Provincia ......•.......................................................... 

Queda súscrito á revista IRIMIA por cortesia de: 

Recorte e envie a: 
IRIM'A Aptdo. 5, VILALBA (Lugo) 

2.- Cubra tamén os seus datos, obsequiaré
molo cunha pegatina plastificada de IRIMIA. 

3.- O pago (1.300 pts) pode efectua-lo ou ben 
por medio dun talón nominativo enviado ó naso 
apdo. (faránllo en calquer banco), por unha 

1 transferencia bancaria á nasa conta (Caixa de 
Aforras de Galicia, Vilalba N.º 04950/0), ou ben 
por medio dun xiro postal (faranllo en Correos). 
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OSHORREOS 
Patrimonio extraordinario da cultura galega 

Dende tempos inmemoriais o home contou cos 
horreos para a garda e conservación dos produc
tos do naso agro. 

É un elemento dos máis antergos e dos mais 
importantes na arquitectura popular galega. 

·Esta construcción está extendida desde Nava
rra ó Norte de Portugal, pero o maior número, 
cerca de trinta e cinco mil, atópanse en Galicia. 

A súa orixe, e son moitas as versións, dise que 
apareceu na Nasa Terra, no século XVI, despois 
de que entrase na nasa agricultura o cultivo do 
millo, procedente de América, no 1604, o que 
significa o espallamento dos hórreos. 

A utilidade práctica que prestaba os !ábregos 
era extraordinaria, ·xa qúe por un lado servía para 
seca-lo millo, e por outro defendíao da humidade 
e dos ratos. 

Non se concibe un anaco de terra galega sen 
un graneiro, xa que tamén se gardaban nel outros 
cultivos. 

A súa estructura constructiva é ideal para os 
fíns que persigue. Aparece elevado sabor duns 
pés, xeralmente parellas de colunnas de pedra, 
que a veces son sustituidas por unha lousa plana 
e tamén con muros de pedra dunha cámara su
pletoria, situada babeo do hórreo. Sobre eles ató
panse os tornarratos, capas de pedra pulida coa 
función de impedir o acceso dos ratos á cámara 
do graneiro. 

A propia construcción realízase en varas entre
tecidas de madeira ou de pedra, e debe ir cuberto 
por un tellado sinxelo, sen descartar a posibili
dade de fermosos motivos ornamentais, como as 
pirámides ou as cruces. 

Según a paisaxe onde se atopan ollamo-los de 
distintos tipos: Hórreos de planta redonda con 
cámara de cestería, coñecidos co neme de caba
zos, nalgún tempo moi extendido no naso agro, 
construído con varas de castaño ou salgueiro 
entretecidas, apoiado en pés moi toscos de ma
deira, e os tornarratos feitos con lousas de piza
rra e cuberto cun teito ·cónico caberte de xestás. 
Esta forma é característica das terras do centro 
de Galicia, dende Lalín a Melide. 

Se teñen a planta rectangular, chamado caba
ceiro, a súa estructura varía moi pouco, formada 
por un bastidor de madeira, con barras separadas 
por aberturas de entre dous e tres centímetros, 
que permiten a ventilación. Van a ser os canteiros 
os que trasladen á pedra o seu trabal lo habelen-

En Galicia hai perta de 30. 000 hórreos 

cioso, o inxenio, o rigor a sensibilidade e o senso 
utilitario. 

E velaí as mostras fermosas, verdadei ros mo
numentos da Nasa arquitectura popular. 

En Galicia, hai pobos que son coñecidos polos 
hórreos, que cuidan e conservan ollando o mar, 
paisaxes incomparables que fotografían os visi
tantes, inmortalizandoos para sempre. Como en 
Combarro, ·ou en Poio, no seu mosteiro unha 
mostra increíble da beleza, a arte e a grandiosi
dade dos canteiros desa bisbarra. 

Cuidar e valorar o patrimonio da arquitectura 
rural galega, e do seu valor arquitéctonico e his
tórico, así como estudta-las posibilidades de 
mantenemento e mellara é tarefa e labor de tódo
los galegas. 

Dende aquí fago unha chamada de atención a 
cadaquén en particular, e ós Organismos e lnsti 
tucións competentes nesta materia, para que se 
preocupen e poñan tódolos med ios para a Con
servación do Naso Patrimonio. 

M.ª Gullermina Mosquera (de Monterroso) 
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Xosé Chao Rego 

Que ro referirme ó Diccionario 
"Xerais" da Lingua, do que falei 
no número anterior. Agora, des
pois do xa frecuente uso que fi
xen del, podo asegurar mellar 
que se trata dun instrumento moi 
práctico e valioso. 

Pero o máis importante non é o 
meu criterio, senón a seriedade 
coa que o labor foi feito; non só se 
consultaron varios diccionarios e 
libros de diversas ciencias, senón 
que ademais se tivo en canta o 
vocabulario ou lista de palabras 

GALERIAS 

Un bo diccionario 

que está elaborando o l11stituto 
da Lingua Galega. 

Unha das características deste 
diccionario é que inclúe, sempre 
que é posible por coñecida, a eti
moloxía de cada palabra: de onde 
vén, cómo era no seu orixinal. 

Outra riqueza que aporta é a 
explicación de modismos ou ex
presións enxebres. Por exemplo: 
"Nin arre nin xo", que se pode ver 
na palabra "arre" ou na palabra 
"xo", e que explica: "nin un ha 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

EN 

CERVO LUGO 

o CASTRO SADA- A CORUÑA 
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causa nin outra". E así outras 
moitas expresións típicas para 
moitos descoñecidas. (Esta, por 
exemplo, equivalente á castelá 
"ni fu ni fa"). 

A riqueza deste diccionario non 
para aí, pera· non ternos espacio 
para máis aclaracións. Abonda co 
dita para sospeitar que estamos 
ante unha obra enteiramente 
nova, útil para quen queira apren
der a falar e, sobre todo, a escribir 
mellar o naso idioma. 

O naso boneco Rockefeller 
xunto a Monchito e Macaría 
dan os mércores na tele 
un programa "ordinario". 

Recoñezo que o autor 
ten enxeño e boas mañas, 
pero cos seus chistes grosop 
suscita risas extrañas. 

Resulta moi insistente 
e fóra do que é normal 
que as bromas só se retiran 
sempre á cuestión se.xual. 

Non vos é isa o peor, 
porque non hai que esquecer 
que o peso maior da broma 
vai en contra da muller 

E ese antifeminismo 
resulta causa moi fea 
cando se ridiculiza 
á muller que é da aldea. 

Mágoa que o Luís Moreno 
non poña maior empeño 
en facer algo máis fino 
co seu moi grande enxeño. 
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