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BOf MARZO: XORNAOA OA MUllfR TRABAllAOORA O día 8 de Marzo de 1908, nunha fábrica textil (Cotton) de
Nova lork, morreron queimadas 129 obreiras que estaban
encerradas alí, en taiga, para reclamar a xornada laboral de
10 horas.
A data constituiuse a partires de entón nun día no que
moitas mulleres manifestan públicamente que os seus dereitos non son aínda respetados e esixen que se /les faga
xusticia.
Son sobre todo as feministas o grupo que leva esta
bandeira e que máis traballan polo recoñecemento da mu1/er na sociedade en pé de igualdade co home.
A opinión da maioria da xente sobre delas non é dema siado favorable . non o podemos negar: desde as caricatu ras tópicas e típicas que ven ás femintstas com o pobres
solteironas, feas_ e medio histérico-amargadas; pasando
pala benevolencia complaciente, pero pasiva, e no fondo
conservadora da situación de discriminación social exis tente; ata as agresividades máis frontais e directas de quen
pensa que a muller só ten que tace-los trabal/os da casa e
coidar dos fil/os e do home, porque isa é o único que fai ben
e lle compete, aínda que excepcionalmente e en casos moi
contados· saia a trabal/ar tora e participe na vida pública da
comunidade.
Moitos destes xuicios están baseados nun descoñecemento e polo tanto nunha (ncomprensión do que é o feminismo e do que buscan as feministas.
- O feminismo entende que a muller é un ser humán
con iguais dereitos que o home, anque con diferencias
biolóxicas e psicolóxicas debidas ás características do seu
ser femenino; pero que isa non ten por qué conlevar discriminacións e diferenciacións sociais de ningún tipo.
- O feminismo non é a búsqueda do dominio da
muller: as feministas non pretenden que as mulleres che-

• ¿Podemos falar de Deus hoxe? (3)
•

Cartas a unha amiga preocupada polo
conflicto do aborto (2)
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Os traballadores do com~rcio

•

As cooperativas Arzuana_e Perpetuo
Socorro na bisbarra de Arzua.

•

A febre

•

¡Que veñen os bárbaros!

guen ós núcleos _de poder sustituindo ós homes, que hoxe
por hoxe sí son os que teñen ese poder; situación ésta
chamada " machismo".
- O feminismo pretende ·a lib.eración das escravitudes da
mu/fer, pero non para encadear.á sua vez ó home noutra
gaiola semellante: isa pouco solucionaría. Busca que homes e mulleres vivan como amigos e compañeiros sen
que ningún, en razón do sexo que Deus lle deu ó nacer, se
vexa encorsetado nas 'súas formas de ser e nas súas actitudes, nin relegados a un trabal/o determinado; ou perdan a
súa dignidade de persoa. Busca unhas relacións de nondominio e de non-pod~r entre as p~rsoas, unhas relacións creativas, libres e orixinais, apostas ós actuais
estereotipos que uns e outros tomos asumindo ó longo
dos anos.
- O femenismo é, xa que lago, un movemento liberador da humanidade, a pesar das adulteracións e terxiversacións concretas que tal ou tal grupo, ou tal ou tal outra
feminista puideran facer nun intre determinado.
- Entendéndoo deste xeito, todos, tanto mulleres

coma homes, estamos chamados a ser fondamente
feministas na nasa vida cotián, no naso trato coa xente e no
naso xeito de pensar, porque a esencia do feminismo radica
precisamente na búsqueda da liberación para ámbolos
dous sexos. Conmemoremos todos e todas o día 8 de
Marzo, Día Internacional da Muller Trabal/adora .

RlttlA-3
Ma·n olo Regal
Ramón D. Raña

¿PODEMOS FALAR DE DEUS HOXE?{3)
A Deus ninguén o viu
- "A Deus ninguén o viu", di moita xente; como
tamén di: "da/ó ninguén volveu, para nos dicircomo é
aque/o ". E certo, teñen toda a razón do mundo. Ninguén viu nunca a Oeus, e ninguén morreu que va/vese a este mundo para nos dicir como é Oeus. Esto
xa o dicía San Xoán nunha das súas cartas ós primeiros cristiáns, e eso que era un santo (Xn. 4, 12).
¿Cómo se entende a causa lago? Pois moi ben.
Para fa/ar de Oeus con verdade, para sentí/o, amalo e
obedece/o, a xente temas tres camiños.

Primeiro camiño
- Todo o que os cristiáns podemos saber de
Oeus, sabémolo porque no/o contou o seu tillo Xesús, que viviu entre nós. Xesús fa/ounos de como era
Oeus coas súas palabras e cos seus feítos. Lendo,
estudiando e matinando coa intelixencia eco corazón
no que Xesús, dixo e fixo podemos saber algo de
Oeus, podemos sabe-lo máis importante de Deus,
porque Xesús é coma o espe//o de Deus.

Segundo camiño
- Para coñecer algo de Oeus, fannos falla testigos
de Oeus. Se Xesús, con todo o que dixo e tixo, non
houbese tido seguidores, xa non habería Evanxelios
para canta/o; pero se os houbese, os Evanxelios
serían uns libros máis, b.onitos, pero sen forza de vida
dentro para transmitírno-/o coñecemento e a experiencia de Oeus.
Unha causa é ben clara: case tódolos crentes en
Oeus nos achegamos a Deus gracias á palabra e ós
feítos de seguidores e testigos del. Por eso segue
senda certo que para coñecer a Oeus taínos falla
tamén ver e oír ós seus seguidores.

Terceiro camiño
- Para saber algo de Oeus, de verdade, cómpre
experimentar cada un ese coñecemeñto. Un pódese
fiar de Xesús, un pódese fiar dos testigos de Xesús,
pero para coñecer de verdade algo de Oeus, algo da
súa forza salvadora, cómpre sentí/o e experimenta/o
un mesmo. Así, por exemplo, os testigos de Xesús e
Xesús mesmo pódenme dicir que Deus ten forza para
perdoar e arrincándome dos meus abusos, realmente non podo dicir que coñezo ese aspecto de
De u s.
San Xoán, na mesma carta que citabamos ó comenzo, propoñía un camiño xeral para bater con
Deus, que era amar. "Se nos amamos uns ós outros,
Deus está en comunión connosco ". Pero desto xa
talaremos noutro momento.
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A tentación (1 ºDomingo de Coresma)
"Xesús foi levado polo Espíritu ó deserto para ser
tentado" (M. 4, 1).

Todos somos tentados de moi diversas maneiras. Xesús tamén. Veulle á cabeza que rezando,
collendo o poder, ou facéndose famoso podería
amaña-Id mundo. Non caeu na tentación. Deus
non está para quita-lo esforzo do home, e o poder, os cartas e a fame ... ás veces en vez de
amaña-los problemas auméntanos.
Señor, non nos deixes caer na tentación.

Instalarse (2º Domingo de Coresma)
"Señor, qué ben se está aquí! " (Mt. 17,3)

Pálpase o cansancio. O ritmo de cada día para
moitos é fatigoso. O estarzo de líderes e militantes apágase e vese valdeiro. Hai ganas de parar,
de instalarse, de establecerse.
E sen embargo a vida é un constante fluir. Ouen
se pon a contemplala sentado na outra banda do
ria xa non goza dela; empeza a morrer.
Señor, ergue os nosos ánimos e dános azos
para facer camiño ó andar.

RlltlA-4
CARTAS A UNHA AMIGA PREOCUPADA POLO CONFLICTO DO ABORTO

....----. 2. Aresponsabilidade moral en casos especialmente dramáticos - Querida Ana:

comparable a cando está claramente ameazada a
vida da nai por mor do embarazo. E sobre todo
puidera ser que ese conflicto resultase insuperable para certas persoas especialmente febles psíquicamente ou especialmente abrumadas pala
súa situación .

Continúo nesta segunda carta coa pregunta
que con crueza me facías ¿Como enxuiciar e
sobre todo cómo actuar naqueles casos que sen
chegar ó extremo de que entren en conflicto total
da nai e a do feto sin que se entable un conflicto
grave? Casos dramáticos porque pode quedar
gravemente· afectada a saúde física ou psíquica
da nai, porque se viven fortes traumas sociais en
casos de nais solteiras, adolescentes ou subnormais, en situacións de excesivo número de filias,
en casos tráxicos de violacións, incestos, miseria
económica, taras no feto, etcétera.

~

Por iso, algúns moralistas católicos, sen renunciar ó principio do valor non manipulable, caseabsoluto da vida humana, opinan que pode darse
un caso de semellante peso a cando se xoga a
vida da nai e a do feto. Son situacións gravísimas
e especialmente t~aumáticas nas que en derradei ro termo tocará facer a escolla á parella afectada ou á nai. Neste caso aínda que o aborto·
seguirá senda moral e humanamente algo malo
non sempre se podería cargar coa culpa moral a
quen se vise dramáticamente empuxada a el. É un
caso comparable ó do suicidio. Para a lgrexa é
claro que non é moralmente bo porque non somos máis que administradores responsables da
nasa vida pero non danos dela. Pero iso non
obstante a lgrexa non se atreve a xulgar da culpabilidade moral de cada suicida, porque ¿quen é
capaz de poñerse na pel do que chegou a tal
situación desesperada? E tamén porque é consciente que o desamor e a inxusticia tan presente
no murido e da que todos somos corresponsables tería moito que ver en numerosos casos de
suicidio e igualmente .de aborto. Sería inxusto
cargar a responsabilidade moral únicamente sobre quen a miudo é víctima da violencia e da
inxusticia humana.
Por iso eses casos dramáticos estannos poñendo ós que nos declaramos amantes de defensores da vida, e dos máis febles, no camiño do
compromiso pala xusticia social, de maneira que
o recurso ó abo~to resultase innecesario.

"Ama e fai o que queiras "

O punto de partida e de chamada para un cristiano é sempre aquel que formulara San Agostiño: "Ama e fai o que queiras". Tamén nesas
graves situacións estamos chamados a amar a
vida do feto. En principio, os valores que se teñen
que sacrificar para deixar sair adiante a vida do
feto non teñen o mesmo peso que a vida humana
que se está desenvolvendo. Pero a realidade fai
que as veces esas circunstancias dramáticas non
se presenten ailladas se1Jon que coincidan varias
delas nun mesmo caso . E aquelo de " a can flaque
van dar tódolos pollos " . Puidera entón acontecer
que nalgúns deses casos se dese un conflicto

Pero sería ben recordarmos que, aunque non
raras, as motivacións que levan ó aborto non
adoitan seren tan dramáticas e que na maioría
dos casos as razóns palas que se abortan non
teñen o peso do valor dunha vida humana anque
sexa un ha vida humana que se está iniciando. Hai
casos con razóns de tan pouco peso, que arrepía
comprobar como se está rebaixando a calidade
moral da sociedade.
Queda para outro día falarmos da regulación
legal ou da despenalización do aborto que tantas
polémicas está desatando en España. Recibe
mentres a aperta garimosa de sempre.
Xosé A. Miguélez
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Os traballadores do comercio. Unha volta atrás
Hoxe estamos a ver o gran momento do COMERCIO nesta sociedade de consumo, sobar de
todo do comercio dos grandes almacéns: por onde pases verás
anuncios nas rúas, nos periódicos, na tele, etc.; non nos podemos escapar deles.
Este ano foi bo para eles. As
gañancias das multinacionais
francesas Alcampo e Continente
foron moi importantes, así como
as do El Corte Inglés; máis de
6.000 millóns de beneficios . Mais,
¿como se xeneran estes bene·f icios? Ternos que dicer que nesta
sociedade todo é unha gran cadea que escomenza no poder.
Precisamente escomenza no poder que representa ós cidadans:
no Axuntamento. Son os propios Concellos os
que están dándolles tódolos beneficios que poden a estas multinacionais: "regálanlles" os solares, se eran zonas verdes, cámbianas por zonas urbanizables,
etc., incluso saltando a lei. Por
exemplo, o Axuntamento de Vigo
está metido no Xulgado por cuestións de cambios de terreo para
benefidar a un gran almacén. En
A Coruña, o Alcalde rebaixou . en
máis de 200 millóns de pesetas o
precio do terreo do Corte Inglés,
como demostraron agora os Peritos contratados polo Xulgado,
despois de multitude de denuncias d~s organizacións cidadans.
E·así poderíamos seguir.

Tres razóns

Primeiro eslabón: Sen entrar

A nasa sociedade é unha gran cadea de consumo para beneficio duns poucos

en cambalaches políticos que
son difíciles de demostrar, todos
din que é porque crean moitos
pastos de trabal lo, por isa hai que
darlles tódalas facilidades. Desta
manei ra, de entrada xa teñen os
beneficios que os outros comercios pequenos non teñen, (nin soñaron), e están pagando os mesmos impostas dos grandes.
Segundo eslabón: Os suministradores dos grandes almacens,
(hipermercados). Teñen que pagarlles unha cantidade a fondo
perdido para poder suministrarlles a mercancía:
¿De donde sacan os cartas os
suministradores?. Dos TrabaUadores. Moitos traballadores estan
sumerxidos: cobrando menos do
mínimo e sin asegurar. Outros
contratados , vendedores que dan

o nivel alto polo mínimo ·salario.
Lago o resto dos traballadores fixos, repartidores por exemplo,
que tiñan -que estar baixo o Convenio de Transporte cámbianos
para o Convenio de Alimentación
que é moito máis baixo, e así van
aforrando moitos cartas os empresarios, e os traballadores sempre co peligro de ser.en despedi- .
dos pala mínima, obligados a facer horas extras sin cobralas. Asimesmo os traballadores que son
cobradores do material que venden, teñen que responsabilizarse
del anque llelo rouben , como xa
ten pasado.
Oeste xeito os suministradores,
con esta explotación dos traballadores,, sacan . para pagar ós
grandes almacéns.
Terceiro eslabón: Os mesmos
(Pasa á pax. segu inte)
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grandes almacéns. Os traballadores prácticamente todos son contratados temporais, e con total
mobilidade cobran o salario base,
non cobran moitas horas extras
(fan bastantes), nin domingos nin
festivos (teñen que traballar
cando á empresa lle interesa).
Acóllese a empresa a tódolos beneficios da Seguridade Social:
primeiro emprego, xóvenes, etc.
Oeste xeito non callen antiguedade, xa que son contratos temporais e cando acaban van fóra.

mellaras conseguidas polos traballadores a nivel económico, social, sindical. ..
c) Horario: en moitos casos de
máis de 1 O horas diarias, co que
sfñifica para moitos traballadores: mareos, stress, agresividade,
etc.

Consecuencia de esta situación

Esta situación repercute en tódolos traballadores:
a) As grandes empresas rinse
de nós. Teñen o poder e fano que
queren co beplácito dos gobernantes, xa que impoñen tóda-las
súas condicións: ideoloxías económicas, por exemplo: consumir
máis, ser máis agresivos, pasar
por riba de calquera, etc.

d) Perda do sabado pala tarde
como día de descanso, disfrutado
por todo o comercio.

É unha situación forzada polos
grandes almacéns de recente incorporación · as nasas cidades
que abran a maioría dos pequenos os sábados pala t~rde: div·ide
aínda máis ós traballadores.

Os sindicatos non poden facer
moito porque nestas condicións
de trabal lo a xente é reacia á afi1iación polo medo á perda do
posta de traballo, non se afilían
en sindicatos de clase. Ademáis é
corrente que a empresa se encargue de crear sindicatos "amarelos" ou empresariais, formados
polo amiguismo, e o favoritismo,
para defender os intereses da empresa. Nunca a mobilización en
favor dos intereses laborais.
No comercio pequeno os empresarios non poden competir
cos grandes. Deberían unirse entre os pequenos para ser fortes e
defender así os seus intereses.
Coa sindicación dos trabaHadores a sindicatos de clase e ~e
vando unha forte loita poderíase
volver de novo a situación de dignidade dos traballadores e traballadoras: horario de 40 horas, salarios dignos, descanso semanal
reglamentario ... En fin, que se
respetaría a legalidade vixente.

¿E os Sindicatos que tan?
Vanguardia Obreira

b) É unha volta atrás de tódalas
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Completo, ilustrado, normativizado;
con etimoloxías e variantes.
Apéndice gramatical.
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Doctor Marañón, 10 VIG0-11 (Pontevedr•)
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O CAMPO

As cooperativas "Arzuana" e"Perpetuo Socorro" na bisbarra de Arzua -

A rea/idade oooperativa na bisbarra coruñesa de
Arzúa é hoxe moi prometedora. As·· cooperativas irmáns do Perpetuo Socorro con 662 soc;;ios e a
Arzuana con 407 así o demostran, agrupando nas
súas respectivas actividades de fabricación de piensos e venta deleite a gandeiros de seis municipios da

rexión centra-su/ da Coruña: Arzúa, Boimorto, Tauro,
Melide, O Pino e Vilasantar.
D. Xesús García Vázquez, xerente das cooperati-

vas, alcalde tamén de Arzúa en duas lexislaturas por
unha candidatura independente de veciños é quen
· nos atende e informa para IRIMIA.

A cooperativa do Perpetuo Socorro

El ensínanos o conseguido ata
agora e fálanos dos ambiciosos proxectos de futuro. A cooperativa ten
unha fábrica de pienso con unha producción de 25.000 quilos diarios que
atende só ás demandas dos socios.
Estas son sobre todo para o gando
leiteiro pero produce tamén piensos
para becerros e cerdos.
O precio que paga o socio é de 34
pts. no pienso a granel e 35 no ensacado. A cooperativa ten un servicio a
domicilio do pienso a granel en cisterna para quen o solicite cobrando o
0,40 o quilo servido. Outros socios
prepararon os seus remolques para
servirse eles mesmos nos locais da
cooperativa.
A maiores dun precio máis interesante que o do mercado, o socio ten a
gran ventaxa da calidade dos piensos
que lle dá a certeza de consumir o que
el mesmo en cooperativa fabrica .
Dez anos ben aproveitados

Anque a existencia da cooperativa
remóntase amáis de 50 anos, a realidade é que levaba unha vida tan
amortuxada que esmorecía. Pero hai
dez anos un -grupo de gandeiros animados como en tantos outros sitios
pola Extensión Agraria comenzaron a
agruparse para comprar pienso en
común .
Daquel movemento cooperador
agromou a cooperativa de hoxe con
máis de 1.600 metros cadrados de
construcción entre almacén , fábrica,
laboratorios, economato, oficinas, sá
de actos e coa creac.ión de once pastos de traballo entre as duas cooperativas que comparten case os mesmos
socios, a mesma xerencia e o mesmo
edificio.

Silos da Cooperativa de Arzúa

A cooperativa leiteira A Arzuana

destaca entre as cooperativas gandei ras de Galicia. Asesorados e animados polo veterinario Uxío Rei Fernández do centro de investigación de
Mabegondo, a cooperativa ten instalado un moderno anque sinxelo laboratorio que lles permite asesorar ós
socios,non só sobre a calidade do seu
leite senon sobre o estado da sanidade do seu gando. O control damamite está senda case perfecto anque
se fai con carácter voluntario.
O laboratorio consta dun Multispec
que analisa a graxa, proteína, lactosa
e o extracto seco do leite, dun Coulter
para a análise bacteriolóxica. Pode
facer antibiogramas para determinar
cal dos 17 tipos diferentes de mamite
padece a vaca enferma co conseguinte aforro en antibióticos pois permite escoller o adecuado entre os tamén 17 tipos básicos.
A cooperativa paga hoxe a dous veterinarios que están ó servicio dos socios, con un custe para estes que resulta nalgúns casos catro ou cinco
veces menos das tasas dos profesionais libres como no caso das
cesare as.

Esta cooperativa é por unha banda
unha de tantas agrupacións de gandeiros que subastan a súa producción leiteira á empresa que lles ofreza
mellores condicións ós 40.000 litros
que entregan diariamente.
Pero queren chegar a_comercializar o leite das súas aproximadamente
5.500 vacas e para iso como primeiro
paso van construir e·ste inverno tres
- grandes tanques de enfriado de leite Afrontar o difícil futuro
con unha capacidade de 30.000 litros
cada un. O seguinte paso quere ser a
Toda esta vontade e experiencia
pasteurización e o embolsado do leite
cooperativa é unha promesa para
para
vendelo
directamente
ó
afrontar o difícil futuro que ten ante si
consumidor.
o sector leiteiro.
Queren tamén potenciar a fabricaA bisbarra con moito terreo a
ción artesanal e mesmo caseira do monte aínda sen concentrar e sen
famoso queixo de Arzúa pero facili- orientar cara o leite podería aumentar
tando ós elaboradores asesoramento un 100 por cen a súa producción e
e leite de calidade controlado sanita- quere facelo . Saben que para iso aderiamente para que estea libre de xer- máis de traballo e capacidade técnica
mes de mamite e tuberculose así precisan da loita organizada para decomo de baixa concentración bacte- fender o seu futuro frente a política
riolóxica. Para iso xa está prestando das cuotas marcadas hoxe pola CEE.
ós socios un importante servicio de 'Por iso participan conxuntamente
coas cooperativas da zona de media
sanidade gandeira.
montaña coruñesa (Melide , Arzúa,
Pico Sacro, Anpabao , Teixeiro) na
O labor san_itario da cooperativa
Plataforma en Defensa do Sector Lei teiro Galega.

É neste campo onde A Arzuana

Xosé A. Miguélez Díaz
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SAÚDE
A febre

A febre é un sinal que prevén moitas
enfermidades.
En si mesma a febre non é unha
enfermidade.
É a enfermidade que a provoca á que hai
que combatir.

Non: hai que saber que tódolos medicamentos que baixan a febre tamén actúan
eliminando a dar, polo que poden provocar un falso estado bo do carpo e esconder os síntomas dunha enfermidade.
Por iso só deben utilizarse este tipo de
medicamentos baixo o control do médico
ou,polo menos facéndollo saber.
E bo recordar que tódolos medicamentos titérmicos (en contra da febre) teñen
gran número de contraindicacións e efectos secundarios . Tamén as aspirinas!!! .

1.- ¿Cál é a temperatura normal donoso
corpo?
A temperatura normal dunha persoa sán
en reposo sitúase nos 37 ºC . debaixo do
brazo (nas axilas) , de 37 ,2 ºC na boca e de
37 ,7 ºC no ano (cu).

9.- Existen outros xeitos d.e combati-la
febre?.

2.- ¿Cómo toma-la temperatura?.
Utilizando un termómetro de mercurio
que deberá manterse inmóvil durante 3
minutos polo menos debaixo do brazo , na
boca ou no ano .
3.- ¿Unha temperatura elevada é sempre febre?.

¡'

Non . Non tódolas subidas de temperatura deben ser consideradas como febre.
A tem'peratura normal do corpo cambia ó
longo do día : o nivel máis alto é pala tarde
e o nivel mínimo ó mencer.
A ovulación anterior ás reglas , os primeiros meses de embarazo , a dixestión
dos alimentos, a vida acelerada e a ansiedade son tamén capaces de subí-las temperaturas do carpo .
O exercicio físico pode aumentala ata
en 2º C, como sucede a miudo nos xogos
dos cativos.
4.- ¿A febre é algo grave?.
Normalmente non é un peligro grave
. para o enfermo ; anque non debemos esquencer que a febre non é máis ca unha
consecuencia da enfermidade, polo que a
gravidade vai depender da propia gravidade da enfermidade e non da febre en si .
Podemos considerar diversos tipos de
febre:
- Febrícula: de 37,5a 38 ,3 ºC.
- Febre lixeira: de 38 ,3 a 39 ºC
- Febre moderada: de 39 a 39 ,5 ºC
- Febre outa: de 39 ,5 a 40,5 ºC
- 'Febre grave: por encima dos 40 ,5 ºC .
5.- ¿Qué molestias produce a febre?
Por cada grado de aumento da temperatura , o metabolismo do enfermo aumenta
un 12% (co carpo trabal!~ máis) e para
compensalo o pulso acelérase nunhas 15
pulsacións máis porgrado .
A respiración tamén se fai máis rápida e
súdase máis , polo que se perde líquido
(casi medio litro de auga diaria por cada
grado de febre) .
O calor dilata os vasos sanguíneos e
aparece a cara roxa , unha sensación de
sofoco e dor de cabeza .
6.- ¿É bo baixa-la febre axiña?.

Non , non é bo , porque a febre favorece
as defensas do carpo contra a enfermidade e fai máis díficil o crecemento dos
xermes .
Ademais os pequenos cambios de temperatura sírvenlle ó médico para ver se o
tratamento e as medicinas son eficaces, e
para avisar de posibles complicacións .

7 ..:. ¿En qué casos debe baixarse a febre
rápidamente?
- En enfermos con insuficiencia cardíaca
ou respiratoria .
- En nenos que xa tiveran convulsións
febrís
- Cando se dea un risco de deshidratación.
- Cando a temperatura sexa maior dos
40ºC .
- Cando a febre provoque un malestar
xeral importante .
8.- ¿Convén utilizar medicamentos para
baixar tódalas febres?.

Si , por medio do que se coñece como
medidas físicas : convén colocar ó enfermo con febre nunha habitación con
temperatura ambiental ó redor dos 25 ºC,
espido ou pouco abrigado .
Pódeselle aplicar auga moma por todo
o corpo con panos ou esponxas e facerlle
masaxes na pel para dilatarlle os vaso s e
aumenta-la perda de calor. Cando a tem peratura ronda ó redor dos 41 ºC é necesario meter ó enfermo en auga fria ata que a
temperatura baixe ós 38,5 ºC (e non menos para que non se provoque un enfriamento excesivo).
Estas medidas físicas deben realizarse
despóis de administrar algún medicamento en contra da febre ou acompañándoo . Constitúen un medio de apoio para
non sobrecargar de medicamentos ó enfermo ou cando éstes resulten ineficaces.

(Collido de" Antena Semanal ")
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Cousas
NUNHA EIREXA DA MONTAÑA eu vin unha caveira de cristián facendo de peto das ánimas. Tiña
un ha fenda no fronda! e por alí decorrían os car~
tos dos bos feligreses.
Unha caveira de sacristía, sobada por mans
luxadas de cera e de aceite, como lombo de misal
antigo, coma pelexo de pandeiro vello. Recollendo diñeiro para ben das almiñas do purgatorio, levaba moitos anos de servicio a probe caveira humán.
Agora eu vou contarvos unha cousa.
Eu seino, porque o sei, que a caveira foi dun
home que roubaba con toda a legalidade, aproveitándose dunhas leises que o gardaban da xusticia donoso mundo.
O ladroeiro, agora, no mundo da verdade, está
condenado a recibir enriba da súa alma os cartas
que roubóu, can, a can, cadela a cadela. Ten a
ialma sentada na silla turca do esfenoides e cada
peza de diñeiro que lle botan é un fungueirazo
que recibe no lombo.
Arrepía de pensar en tanta dor. O ladrón xa vai
ben castigado; pero aínda debe recibir coarenta e
sete mil reás en pezas de cobre.
Eu seino porque ...
{Castelao, "Cousas")

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

:>~º~: ~- ~- ~- ~- ~- ~- ~- -~- ~- ~- ~- ~- ~ - ~ - ~ . ~- ~- ~ -~- ~- ~- ~-~ - ~ :
Rúa ou Parroquia ................................................... .
Vila ou Axuntamento ............................................. .
Provincia ......•..........................................................

COMO REGALAR UNHA SUSCRIPCION
1.- Encher o recuadriño da dereita cos datos da
persoa á que lle quere tace-lo galano. No caso de
que queira facer máis de un pode fotocopiar este
boletín ou tace-lo simplemente a máquina.
2.- Cubra tamén os seus datos, obsequiarémolo cunha pegatina plastificada de IRIMIA.

Queda súscrito á revista IRIMIA por cortesía de:

3.- O pago (1.300 pts) pode efectua-lo ou ben
por medio dun talón nominativo enviado ó noso
apdo. (faránllo en calquer banco), por unha
transferencia bancaria á nosa canta (Caixa de
Aforras de Galicia, Vilalba N.º 04950/0), ou ben
por medio dun xiro postal (faranllo en Correos).

Recorte e envie a:
IRIMIA Aptdo. 5, VIL.ALBA (Lugo)
1
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NOSA HISTORIA

¡Que veñen os bárbaros!
Galicia formou parte do Imperio romano ata a desaparición
do mesmo. Aquí coma noutras provincias rom·anas se establece ron pobos que viñan de terras lonxanas e ós que os romanos llamaban barbari na súa lingua, é dicir, extranxeiros.
Cando no ano 411 os romanos fixeron un pacto (foeduE?) cós
suevos, vándalos e alanos polo que permitían a eses pobos
bárbaros asentarse na Hispania romana, o feito é que os
devanditos pobos xa levaban dous anos na Península Ibérica.
tempo no que se adicaron ó saqueo á pillaxe das provincias
romanas, agás a Tarraconense .
Se os bárbaros aceptaron o pacto foi probablemente porque comprenderon que o bandolerismo coma medio de subsistencia non era viable a longo prazo a non ser que cambiasen contínuamente de territorio . Os romanos, que trataban de
acadar un mínimo de estabilidade, só esixiron que se deixase
libre a Tarraconense.
Os bárbaros procederon eles mesmos ó reparto dos territorios e fixérono por sorteo. A Cartaginense e a Lusitania foron
para os alanos, a Betica para os vándalos silingos , mentres
que suevos e vándalos asdingos se repartían a Gallaecia.
O reparto da Gallaecia

Neses momentos a provincia da Gallaecia comprendía a
Galicia actual, o norte de Portugal ata o río Douro e extendiase cara o leste ocupando unha boa parte da meseta norte.
Os vándalos quedáronse coas terras meseteñas , mentres que
ós suevos !les correspondeu a actual Galicia máis o norte de
Portugal ata o río Douro .
Sen embargo, os suevos ocuparon a totalidade da zona que
!les correspondeu , senón que se concentraron no sur de Galicia actual e no norte de Portugal.
· Os primeiros anos do reino suevo

Nunha primeira época que vai dende a súa instalación nesta
rexión ata o ano 429, os suevos manteñen unha actitude de
boas relacións non só coa poboación galaicorromana, senón
tamén co poder imperial romano quen lles botou unha man
cando sufriron o ataque dos vándalos no ano 419. Para a
meirande parte da poboaci6n galaicorromana a presencia
sueva só significaba unha sustitución no poder: se antes
mandaban os romanos, agora faríano os suevos. De tódolos
xeitos, coma apuntan os profesores Portela e Pallares, quizáis
se visen favorecidos polo feito de se librar do duro sistema de
impostas que lles impuxeran os romanos.
A integración pacífica dos suevos favoreceu a súa fusión
coa poboación local, feito que recolle nos seus escritos Orosio, un clérigo que fala do entusiasmo co que os suevos
colleron os arados e deixaron as espadas .

O cambio da actitude sueva
Do ano 429 ó 456 a política.sueva dá un xiro total, xa que
comenzarán as expedicións de saq.ueo fara do seu territorio .
Iniciadas polo reí Hermerico, estas· accións serán continuadas
polo seu fíllo Reckila que penetrará na Lusitania e na Bética.
O feito de que o filio de Reckila, Reckiario, se convertese ó
cristianismo non terá coma consecuencia un cambio na polí. tica dos suevos que. seguirán, no ano 448, coas súas incur-·
sións a Castela, Asturias e ·cantabria, chegando no ano 455
ata a Cartaginense e a Tarraconense.
Os godos foron encargados polos romanos de frena-los
avances suevos , cousa que farán con todo éxito, xa que os
venceran na batalla do río Orbigo no ano 456, o que supuxo
primeiro a dependencia dos suevos dos visigodos e despois a
súa integración no reino visigodo.
A primeira pregunta que un se pode facer é ¿por qué este
cambio na actitude sueva? Os profesores Portela e Pallares,
xa citados , apuntan coma posible explicación o feito de que

se esgotaran as posibilidades de subsistencia na Ga/laecia, é
dicir, que os sistemas agrícolas eran moi primitivos e non
permitían o máis mínimo aumento de poboación , aumento
que se producíu ca chegada dos suevos.
O estudio das expedicións de pillaxe aporta un dato moi
interesante : éstas estaban formadas non só por guerreiros
suevos, senón tamén por membros da comunidade galaica, o
que leva a pensar, por unha banda, nun grado importante de
fusión entre os dous pobos.
A desaparación do reino suevo
A conversión de Remismundo, rei suevo , ó arrianismo relixión dos visigodos- no ano 465 é un claro signo da dependencia dos suevos con respecto ós visigodos despois da derrota sufrida polos primeiros no Río Orbigo. Sen embargo , o
rei Teodomiro converteuse ó cristianismo no ano 559 o que
tamén significa un intento de independización . Este feito foi ,
dalgunha maneira, pr:opiciado polos bizantinos a quen lles
conviña ter un aliado contra os visigodos no seu intento de
reunifica-lo Imperio romano . Os suevos eran un aliado ideal
xa que se Bizancio atacaba dende o Mediterraneo , Galicia
atopábase xusto na retaguardia dos visigodos e podía atacar
por detrás.
Será Mirón: o sucesor de Teodomiro o que inicie as hostilidades atacando dende o norte cando Leovixildo , rei dos visigodos está metido nunha operación no sur para bota-los
bizantinos da península Ibérica. Pero os visigodos derrotarán
ós suevos que terán que pedi-la paz. Mirón intentará de novo
unha acción militar contra os visigodos aproveitando o enfrentamento entre Leovixildo e o seu filio , pero cando chega a
Sevilla co seu exército , quizáis convenc ido da súa inferiori dade acepta a proposta de paz do rei visigodo e se retira a
Galicia.
A polítrca de amistade cos visigodos levada a cabo polo
sucesor de Mirón , Erborico, provoca a sublevación de Andeca
que sube ó trono . lsto servirá de disculpa a Leovixildo para
intervir en Gaticia no ano 585 acabando co reino suevo
independente.

For

Xosé Chao Rego

Volver e voltar

Aínda lembro hoxe a gargalada que ceibaron uns amigos
meus -tamén fun cómplice da
burla-, cando un deles, tras de
xantar unha miguiña máis da
canta, tivo que ir ó escusado a
-dispensando-, vomitar ou devolver , ou se preferides, golsar coma
un ·animaliño, fóra a alma e perdoando a súa cara.
1

A risada nosa proviña de que o
paisanino
neofalante,
nado
nunha cidade caracterizada polo
mal e pouco uso da nosa fala e a
falta de interese no seu cul~ivo ,
dixo que " devoltara" a comida.

Eu xa estaba un pouco de volta
do seu galega , pero a culpa non _
era toda del, nin tan sequera do
cociñeiro , senón dos que andan a
friti-la nosa tala na tixola con malos ingredientes.

Pero, en galega, volver ten un
significado máis amplo e voltar
outro moi preciso. O "Diccionario
Xerais da Lingua" dános esta estricta e restrinxida definición de
voltar: "Regresar ó punto de partida: dar volta. OBS. Só é equivalente a volver na acepción que se
indica" .

En efecto, hai quen pensa equivocadamente que volver é unha
palabra exclusivamente castelá e
que, polo mesmo , sempre haberá
En resume: que sempre podeque empregar, no seu canto, volmos
dicir volver, verbo rico en
tar. Así o paisano do noso noxento canto foi lóxico e conse- · significados (consulta o referido
cuente e traduciu devolver por diccionario) , pero voltar ten un
"devoltar" ,
inventando
un uso máis específico.e restrinxido.
barbarismo.

GALERIAS
Unha lei en Buenos Aires
non considera normal
-e prohíbe/les votará xente homosexual.

LIBROS GALEGOS
E PORTUGUESES

CERAMICA
EN

CERVO
CASTRO
SANTIAGO

o

LUGO
SADA-ACORUÑA
RUA NOVA, 16

Esta é boa ocasión
pra que o irimego examine
a fondo, a súa postura
e que a ninguén discrimine.
Nin é unha enfermidade,
nin vicio ou perversión :
os homoeróticos son
de distinta condiCión.
Unha cultura machista
fíxonos intransixentes:
respetando as diferencias
hemos de limpa-las mentes.
A nasa mentalidade
ha ser limpada de lixos,
porque vivimos escravos
de antigos perxuicios.
¡Home ou múller " diferente"!
o corazón non padeza :
tes dereito a ser como es,
podes ergue-la cabeza.
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