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1 moa facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patJia: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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A CAUSA 00 IDIOMA GAlEGO 

Anque nestes últimos anos o idioma galega 
deu un despegue impresionante, a, súa situa
ción segue a ser de grave perigo. E certo que 
temas unha TV en galega, tamén o é que a 
creación dos nasos escritores segue puxante, 
que o naso idioma penetrou no ensino e que 
se perdeu en boa parte o sentimento tan arrai
gado no naso pobo de que fa/ar galega era fa/ar 
mal. Pero iso non debe tacemos perder de 
vista a situación que segue a ser totalmente 
anormal e que de seguir así acabará por arre
cunchar o galega romo un ha lingua minoritaria 
dentro do país que a xenerou como o seu 
idioma propio. 

Moitos dos que en público talan galega, fá
lanlle ós fil/os castelán e razonan que así terán 
menos problema no ensino: proba de que o 
galega segue estando maltratado polos pode
res públicos e proba tamén da falta de conven
cemento e paixón de moitos fa/antes galegas, 
aínda daqueles que se din e ás veces son, os 
seus defensores. Moitos dos nasos rapaces e 
mozos saben fa/ar galega porque /lo oiron ós 
seus pais na casa ou porque o aprenden na 
escala ou na TV, pero eles non o talan mais que 
nas ocasións, é dicir, non /lo van transmitir ós 
seus futuros fil/os como lingua familiar e propia, 
porque non fixeron _a escolla do galega como a 
súa lingua. A este paso, se non se pon remedio 
o galega deixará de ser a lingua maioritaria de 
Galicia. ¿Qué remedios hai?. 

En primeiro lugar cabería espera/os dos po
deres públicos. Da Xunta, do Estado e dos 
cancel/os e da /grexa. Despois de tantos sécu
las de persecución do galega; a política xusta 
non pode ser sen máis abandonar o galega á 
propia sorte: está debilitado por moítas agre
sións e estas deben ser curadas con unha 
actuación que o favoreza decididamente. E, 
esto non se dá con pouquísimas excepcións. E 
o naso deber esixilo sen cansancio. 

En segundo lugar o remedio debe vir dos 
propios galegos. Dos que o fa/amos, facén
doo en tódalas ocasións, sen agresividade 
pero sen cobardías, complexos nin falsas deli
cadezas. Dos que sen se/o por herencia fami
liar, simpatizan coa causa do idioma galega, 
ingresando decididamente nas filas dos que o 
talan sempre anque iso /les supoña un estarzo 
inicial. A causa do idioma galega non é unha 
loita partidista: é cuestión da pervivencia dun 
pobo . 

E para os cristián~ compre dicirlles que 
Deus tamen tala galego, como ven no de
buxo do lado. 
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A FESTA DAS NOSAS LETRAS ten este ano un xeito 
máis reivindicativo, polo menos pola banda da Federa
ción de Asociacións Culturais que quere que a normali
zación linguística sexa un feito ... Xuntanza cos conce
llos en Santiago, manifestación na Coruña, convocato
ria ós partidos políticos para que traballen polo noso 

, idioma, bandos a todolos concellos ... , son algunhas 
das actividades programadas para estas datas . 

•• A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA ven 
de denunciar a pouca palabra daquelas corporacións 
locais (unhas 131 de toda Galicia), que se compromete
ron no maio do oitenta e catro a usar a nosa lingua nos 
concellos. Causa que non se está a facer ... Agora con
vócase a estos concellos, o dezaseis de maio, a revi'sar 
este compromiso. 

•• MENDEZ FERRIN recibirá o vintetrés de maio o Pe-
drón de Ouro ... Agasállase así a un dos meirandes loita
dores da Galicia de hoxe en todolos eidos, sobor de 
todo no da creatividade. Méndez Ferrín fixo obras fun
damentais en novela, poesía, teatro e ensaio ... En poe
sía a súa obra: "Con pólvora e magnolias" (1976) é 
considerada por moitos coma un ha nova etapa da poe
sía galega, na percura de novas formas e xeitos dentro 
da nosa lírica. · 

•• 
FRANCISCA HERRERA é a escritora a quén a Acade-

mia Galega adica este ano a xornada das letras ... Ela foi 
a primeira muller elexida "académica numeraria", 
aínda que non chegóu a facerse cargo do seu posto. 
"Paquiña" como era coñecida, nacéu e morréu na Co
ruña (1869-1950). Escribéu en galego e castelán. A súa 
obra fai lembrar o influxo de Rosalía de Castro e o estilo 
e a linguaxe son populares e rurais. A idea da sociedade 
é conservadora. 

•• 
AS REVISTAS LITERARIAS seguen facendo un 

grande esforzo por non morrer, dada a pouca axuda 
que reciben ... Además de publicacións con máis histo
ria coma''Grial''e ''Dorna~ agora mesmo ternos a venda 
revistas máis vangardístas, onde hai que salientar a 
creatividade das máis novas xeneracións: "Luzes de 
Gal iza" (núm. 5) da mán do poeta Manolo Rivas, aporta 
traballos de plástica, poesia, deseño, fotografía, etc. 
Outro poeta, dos que máis prometen, Alvarez Các
camo; dirixe a Revista NO (da Asociación de Escritores 
en Língua Galega) e que no seu segundo número, 
ábrese tamén ás novas artes e ideas do país. Tamén 
"Follas Secas" adica o último número ó poeta Manuel 
María. 

•• NO PARLAMENTO GALEGO segue habendo proble-
mas co uso da nosa lingua, por iso o deputado Beiras 
Torrado pidéu "traducción simultánea", pois a mei
rande parte dos que se dín nosos representantes non 
coñecen o noso idioma. O profesor Beiras coa súa 
coñecida pedagoxía xa tivo que demostrar o ridículo 
dos parlamentarios, talando algunha vez unha lingua 
al lea coma o francés. 

•• O DIA DA EUROPA DAS NACIONS (21 de maio) vai 
estar adicado neste ano a reivindicar o dereito a empre
gar as línguas própias. Esta xornada terá varios actos e 

é organizada poi a Conferéncia de Nacións sen Estado 
de Europa Occidental (CONSEO). 

•• "OS XOGOS DOS NOSOS RAPACES" é un bon libro 
de Camilo Brandín Feijóo e que editóu a Caixa de Ou
rense. Ademáis de recuperar moitos xogos que se es
tán a perder na nosa terra, faí un estudo moi amplo de 
todos deles. ~ unha boa ferramenta para colexios e 
centros da mocidade, pois axuda a desenvolver a ima
xinación e a capacidade creativa dos rapaces . 

•• A ASOCIACION DE FUNCIONARIOS para a Normali-
zación Linguística está traballando para que os textos 
legais que máis se usan nas administracións galegas 
estén na nosa língua. O Instituto da Lingua xa envía 
dous manuais con fórmulas de actos administrativos 
normais nos nosos coricellos, por exemplo. 

•• "A PASIVIDADE ABSTENCIONISTA" pode ser o que 
remate co nacionalismo galego, segundo a opinión do 
historiador Barreiro Fernández. Este investigador de
nuncióu en repetidas intervencións esta enfermidade 
do pobo galego do que a mitade é abstencionísta xa por 
costume, e o seu diagnóstico esta tamén presente ante 
as eleccións municipais. 

•• ASTURIES festexa o día das suas letras cada nove de 
maio. O bable pode morrer sen iniciativas coma ésta, 
que chama a talar "asturianu". Son poucas ata agora 
as publicacións nesta lingua. 

•• ARXENTINA sofréu outra páxina oscura da súa histo-
ria, mesmo despois da visita do Papa, e moitos lamen
taron que o Papa non axudase máis a nova democracia 
arxentina, despois de moitos anos de morte e repre
sión. Hai arxentinos que acusan á lgrexa de non ser 
clara na súa actitude, e que quizáis o Papa foi fotogra
fiado máis veces saudando con Pinochet que con Al
fonsín. O que sí é verdade é que Arxentina necesita do 
alento de todolos que aman a xusticia e a verdadeira 
paz. 

• • O PRIMEIRO DE MAIO pode ser un bon pulo na con-
verxencia das forzas sindicais, agás da UGT que segue 
sen rachar totalmente coa politica de amigísmo de go
berno do PSOE e Patronal. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

NA IGREXA HAI PARTIDOS 

¿Unha noticia sen i1T1JOrtancia? 

Xa hai un par de meses que cambiou de Presidente a Conferen
cia Epi~copal Española. Chámase así a reunión de tódolos Bispos 
de España País ben, antes tiñan coma presidente a Díaz Merchán, 
arcebispo de Oviecb, e agora teñen a Anxel Suquía, arcebispo de 
Madrid, o que hai anos tora arcebispo de Santiago. 

Poida que a noticia deste cambio nin nos vaia nin nos veña. 
Realmente os nasos problemas de cada día, os nasos problemas 
vitais, están lonxe deses señores bispos e arcebispos, e eses 
señores están moi lonxe tamén de nós. Moitas veces semella que 
eles andan nun mundo e nós andamos noutro. 

O centro e a dereita 

Sen embargo cómpre dar/le a cada causa a importancia que ten. 
E este cambio de xefe nas liñas do bispado español tamén ten a 
súa. Díaz Merchán era o representante dunha liña de igrexa que se 
podería chamar de centro; Anxel Suquía é da dereita eclesial. O 
bispado español vaise ver empuxado cara á dereita; hoxe case 
toda a xerarquía da lgrexa está virando un pouco máis cara á 
dereita. 

O poder da lgrexa 

Algún pode pensar que tanto lle dá, pero eso sería un ha ignoran
cia. A lgrexa ten forza social, empuxa moito, é un deses "poderes 
fácticos" que din os entendidos. Esto quere dicir que non figura 
coma que ten poder, pero de feíto tena. Por eso é importante ver 
como emprega a lgrexa ese poder que de feíto ten. 

De que haxa un determinado Papa depende que haxa determi
nados bispos; de que haxa determinados bispos depende que 
haxa determinados curas; de que haxa determinados curas de
pende que haxa determinados cristiáns, e unha determinada so
ciedade. Eso se a Deus non lle dá por manda-lo seu Espírito 
revolucionario que esnaquiza tódolos planes e cálculos do poder. 

Partidos na lgrexa 

Esto está soando a que na lgrexa tamén hai partidos. Sf e non. 
Máís ben si ca non. Na lgrexa todos témo-lo mesmo Evanxelio, o 
mesmo Mestre, Xesús, o mesmo Papa, os mesmos ritos, as mes
mas Misas. Pero, de feíto, hai diferentes estilos de vivirtodo eso; e 
nalgún caso eses estilos son tan diferentes, que lago non teñen 
nada que ver un ca outro. Trátase de dúas maneiras tan diferentes 
de crer e de viví-lo que se ere, que practicamente son dúas fes 
distintas, dúas lgrexas distintas, dous Xesuses distintos. 

Sobre desto volveremos outro día . Que nos chegue polo de 
agora quedarnos coa pregunta e coa sospeita de si será ou non a 
nasa fe a que Xesús nos quixo ensinar, a que el mesmo viviu. 

a..hOO. -Cousas de Deus 

Cristo faise presente 
(Domingos 3° e 4° de Páscoa) 

' ' ... o mesmo Xesús en persoa se achegou a e/es e 
empezou a camiñar ó seu lado. Mais e/es estaban tan 
cegos que non fo ron quen a recoñece/o " . (Le. 24, 
15-16). 

Con vqsoutros está e non o coñecedes; 
con vosoutros está, o seu nonie é o Señor. 

O seu nome é o Señor e pasa tame, 
el grida pola boca do tamento, 
e moitos que o ven nin lle tan caso, 
prefiren chegar axiña ó templo. 

O seu nome é o Señor e pasa sede, 
el está en quen de xusticia vai sedento, 
e moitos que o ven nin lle tan caso, 
ás veces entretenidos nos seus rezos. 

O seu nome é o Señor e está en coi ros, 
a ausencia do amor xela os seus osos, 
e moitos que o ven nin lle fan caso 
arroupados co calor do seu .diñeiro. 

O seu nome é o Señor e vive enfermo, 
a súa agonía é a do abandonado, 
e moitos que o ven nin lle tan caso, 
quizaves non ía moito ó templo. 

O seu nome é o Señor e está sedento , 
el pide pola boca do tamento, 
está preso, está enfermo, está en coi ros 
pero El xulgarános por todo eso. 

M. Manzano 

.----------------------------------------------------------------~ E A80RA QUE. MO"' 
M E VE RATZINC:tE~ •• • 
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Unha muller para o Día das Letras Galegas 

Francisca Herrera Garrido (1869 - 1950) 

Este ano o Día das Letras Ga~e
gas está adicado a unha muller, 
Francisca Herrera Garrido. A pri
meira tras catorce anos, no que 
se adicou o día a Resalía de 
Castro. 

Quen era esta muller 

Naceu no ano 1869 nunha fami
lia coruñesa da alta burguesia; foi 
a única das irmás que permane
ceu solteira. Pasa os veráns 
nunha casa de Oleiros, onde vai 
escribir a maioria dos seus libros, 
tomando o galego como lingua 
literaria. Era . considerada unha 
muller romántica, idealista, ma
ternal e tímida. Finou en A Coruña 
o 14 de Novembro de 1950. 

Rosalía, o seu modelo 

De formación autodidacta 
(aprendeu soa), Francisca · He
rrera tivo como modelo a Rosalía 
de Castro, da que coñeceu seus 
poemas xa de nena. As duas mu
lleres foron amigas, ainda que a 
obra de Francisca Herrera que-

Francisca Herrera finou sen poder /e-lo seu 
discurso de ingreso na Real Academia 

Galega 

dou ensombrecida pala de 
Rosalía. 

A sua obra, os seus temas· 

Publicou o seu primeiro libro 
de poemas ós 44 anos: Sorrisas e 
bágoas, no que canta ás xentes do 
campo. No seguinte libro, Almas· 
de muller. Va/a/las na luz, canta his
torias de mulleres resignadas, 
que se queixan das suas penali-

dades. O último libro de poemas 
en galego é Frores do naso 
paxareco. 

Na sua narrativa está moi pre
sente a figura da muller sacri·fi
cada, humilde e virtuosa. Compre 
destacar a novela Néveda, na que 
un dos temas principais é o amor 
fraterno, que para ela era o mellor 
amor. A sua narrativa en galego 
complétase cos relatos curtos A 
ialma de Mingos e Martes de An
troido. Tamén colaborou na re
vista Nós, a revista de Castelao e 
Vicente risco, con "A muller ga
lega" e "A neta larpeira" (conto). 

En castelán, ademais do pró
logo á obra de Resalía "Cantares 
Gallegos", publicou tres novelas: 
Pepiña, Réproba e Familia de lobos. 

Unha académica frustrada 

O 4 de Marzo de 1945 a Real 
Academia Galega elíxea como 
membro numerario, para ocupa
la vacante deixada polo poeta Li
sardo Barreiro. Sería a primeira 
muller académica de número na 
Academia Galega, pero non che
gou a ~e-lo discurso de ingreso. 

Belén Díaz Carreiras 

··'·~· •.· ::~:.·, ..... , ...... · . 

., . OS CONTEMPORÁNEOS NA COLECCIÓN XABARÍN 
·- ." i RETORNO A TAGEN ATA 

X. L. Méndez Ferrín 

Miguelanxo Prado 
acompaña a Méndez Ferrín 
na. nova edición dun clásico 

da literatura galega. 

(Ilustrado a toda cor) 

MONDO E OUTRAS HISTORIAS 
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t.\OMDO [ OUTWi H\)TORI~~ 

J. M. G. Le Clézio ··· 

- ~-. .:..- Traducción : Valentín Arias 
Raquel Villanueva 



RlltlA-s 
EDUCACION 

"OS NENOS, OS LIBROS, O MUNDO" 

"Día Internacional do Libro Infantil 1987" 

Como vén senda xa un costume (a pesar de que aquí 
en Galicia, a nivel xeral, ainda non nos decatamos), 
conmemorando o nacemento da H.Ch. Andersen (2 de 
abril), celebrouse, como cada ano, o "Día Internacional 
do Libro Infantil". Nesta colebración, promovida sem
pre pala IBBY (Asociación Internacional do Libro Infan
til e Xuvenil), un escritor dunha sección asociada es
cribe un manifesto e un ilustrador debuxa un cartel 
alusivo. Este ano, escribiu o manifesto Sergei Mikhal
kov e fixo o cartel Viktor Chizikov (debuxante do oso 
olimpico de Moscú), ambos da URSS. No cartel, pode
mos ver como a Terra representa un nenO" lector, tendo 
os libros a función de unir toda a Terra nuns mesmos 
sentimentos na busca dun mundo máis agradable. No 
manifesto, sobresae a idea da solidariedade humana 
promovida polos libros entre tódalas persoas do 
mundo. Traducido do catalán, pódese ler este mani
festo na columna do lado. 

Xulio Cobas Brenlla 

«Día Internacional do Libro Infantil» 
Cartel de Viktor Chizikov 

Quero 8U8Cribirme ó Semanario IRIMIA: 

Por un · ano O Ata ~ova orde. O 

Precio da suscripción 

1 

"Os nenos, os libros, o mundo" 

"Un home alto paseaba pala cidade antiga; andaba un 
pouco dobrado cara a diante, como se quixera chegar ó seu 
sombreiro, e todo o mundo o saudaba sorríndol/e con ale
gría. Era o célebre autor de cantos Hans Christian 
Andersen. 

E agora, cando xa pasaron moitos anos, aínda continúa 
camiñando case sen chegaró seu sombreiro, dunha cidade 
noutra, dun país o outro sen ter en canta as fronteiras e sen 
querer nin saber máis nada ca regalar/le ós homes o seu 
amor, a súa sabiduría e a súa esperanza. 

Cando ti e máis eu leámo-los cantos de Andersen, /onxe 
un do outro en diferentes continentes, é como se as nasas 
miradas se encontraran un ha coa outra, como se miraramos 
neste mesmo instante á mesma estrela. Entón, rímonos dos 
reís bobiños, desexámoslle a felicidade á cincenta e alegrá
mosnos da valentía e fidelidade do soldadiño de chumbo. 

Cada libro bo e intelixente non tan só pasa a ser patrimo
nio propio dalguén, senón que nos aproxima a ti e a min, a 
tódalas persoas da Terra, porque esperta en nós os mes
mos sentimentos felices e sublimes. ¡E nós, quezais coma 
nunca, necesitamos esta unidade!. 

Sabe e ere que nós querémo-lo mesmo: paz e xusticia 
para cada un e para todo o mundo. Por eso somos tan 
sensibles· ás palabras do grande autor de cantos, como se 
as dixera agora mesmo: 

"O meu corazón anhela a paz ... A guerra é 
un monstruo repugnante que se alimenta co 
sangue e con cidades que arden". 

Para enfrentarnos con ese monstruo, non soamente te
mas que ser va/entes, senón tamén xustos, bos, compasi
vos, saber facer moitas causas e non perde-los ánimos. 

Crédeme, axudaranvos a ser desta maneira os libros bos 
que son fieis amigos e compañeiros para toda a vida". 

Sergei Mikhalkov. URSS 

, 

i SUSCRIBETE! 
PagÚei p<>r: 

O Tr&l18ferencia áCaixa de Aforr08 de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(roáis caro e molesto ca transferencia) 

- Suscripción por 
un ano-1.800pts. 

Nome .....•............. ~ ............................................................ . 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Rúa ou Parr«X¡Uia ............................................................ . 
V ila ou Axunt811lento ...................................... Provincia ................... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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PRESPECTIVAS DO MOVEMENTO POLA PAZ 
- O 14 de maio remata o convenio de Cooperación militar entre España e EE.UU. -

Baixo este tíduo e organizado pala Comisión de 
Cultura da Escala Universitaria de Enxeñería Técnica 
Agrícola de Lugo, celebrouse unha charla-coloquio 
sobre os movementos pacifistas e a presencia ianqui 
no estado español e en Galicia. No acto, ó que asisti
ron un bó número de persoas, fíxose a presentación 
dun novo grupo pacifista, "Muralla Aberta", cuia pos
tura básica parte do non á OTAN e ó Pacto de Varso-

vía, e mais a obxeción de conciencia óservicio militar. 
O conferenciante, XURXO XOAN ESTEVEZ, membro 
da CNOP (Coordenadora Nacional de Organizacións 
Pacifistas), fixo unha ampla e precisa exposición so-

O Referendum OTAN 

O Referendum gañouno o 
NON, xa que a "victoria" do SI 
non foi limpa; foi unha victoria 
acadada gracias ó medo, ás men
tiras e a manipulación dos me
dios de comunicación públicos. 
O Goberno gañou a batalla do Re
ferendum, mais non conseguiu 
unha maioría partidaria da OTAN 
e, por tanto, non gañou a batalla 
da OTAN. Esta é a súa derrota, e 
tamén o desgaste que sufriu Fe-
1 ipe González e o seu Goberno. 
Foron moitos e moitas as que 
caeron na canta de que este go
berno abandonou xa tódolos 
prantexamentos éticos e poi íti
cos da esquerda. ~ o prezo que 
hai que pagar cando se tan as 
causas ás costas dos intereses 
populares. Facer política para os 
poderosos trae consigo notábeis 
ventaxas económicas e ata so
ciais, pero non morais, porque a 
ética e a moral seguen a ser de 
esquerdas. 

En resumidas cantas, a ce~e
bración do Referendum foi un im
portante paso adiante en relación 
á concienciación popular, e to
dos os que loitamos polo NON, 
tivemos unha importante victoria. 

A presencia ianqui no estado 
español 

Que toda esta chea de bases 
norteamericanas estén enclava
das na Península é posibel por
que o goberno español e o dos 
EEUU teñen asinado un " Conve
nio de Amistade e Cooperación " . 

O actual texto do Convenio, ra
tificado polo PSOE o 20 de maio 
de 1983, é ainda peor que o ante-

bre os enclaves norteamericanos en España, e asi
mesmo analizou o fenómeno social que supuxo o 
referendum OTAN e as posturas que se poden adop
tar ante a presencia ianqui. 

rior de 1976, pois abre as portas á 
. posibilidade de instalar armas 
nucleares no territorio estatal. 
Así, mentras o de 1976 decía: "Os 
EEUU non almacenarán no chan 
español armas nucleares ... ", o 
actual dí: "O almacenamento e 
instalación de armas nucleares ... 
supeditarase ó acorde do go
berno español". 

Ade·mais, o Convenio ten unha 
serie de claúsulas onde se esta
blece o dereito dos EEUU a man
ter secretos e non permitir o ac
ceso acertos recintos das bases 
onde, perfectamente, pódese es
tar levando á práctica o "Plan de 
Despregue de Armas Nucleares" 
que Reagan aprobou; segundo o 
cal, de xeito secreto, no estado 
español instalarianse 32 misís 8-
57 (bombas nucleares de profun
didade para o ataque a submari
nos). O mesmo goberno do PSOE 
confesa que é imposibel contra-

lar o armamento que portan as 
aeronaves ou os barcos america
nos que fondean nos nasos por
tas e usan as bases. 

O 14 de maio de 1988 expira o 
prazo de 5 anos de vixencia do 
convenio. A partir de ahí, este 
prorrógase automáticamente por 
periodos dun ano, a menos que 
algunha das partes amase a von
tade contraria. De ahí a importan
cia de insistir na presión para que 
o goberno español denuncie o 
Convenio. 

Na actualidade, o continxente 
de tropas ianquis no territorio es
pañol, está distribuido do se
guinte xeito: 

- Base aérea de Torrejón.
Como dato previo significativo, 
indicar que esta base, a "capital" 
de España, ten a maior pista de 
despegue de toda Europa. O nú
mero total de militares.en Torre
jón é de 4.507; asimesmo hai 685 
civiles para "funcións auxiHa
res". Posee un ha unidade de 
Caza Táctica dotada con 79 
avións de caza. Tamén ten unida
des de Control Aeródromo, Ter
minal de transporte militar, e 
Grupo de Comunicacións. 

- Base aérea de Zaragoza.- Al
berga un personal de 2.304 milita
res e 189 civiles. Ten un Destaca
mento de reabastecemento aé
reo, dotado de 5 avións cisterna 
(os que participaron na agresión 
a Libia); un Destacamento de sal
vamento aéreo, provisto de 5 heli
cópteros, e un Ala de adestra
mento de Caza Táctico, dotado · 
de 48 avións de caza. Tamén po
see unha unidade de Comunica
cións. 

- Base aérea de Moron.- Pres
tan servicio nesta base 386 milita

.(Pasa a páx. seguinte) 
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(Ven da pax. anterior) 

A) PRESENCIA IANQUI NO 
ESTADO ESPAÑOL: 

O BASES DE OPERACIONS 
L::. BASES AUXILIAIS 

ESTACA DE BARES 

.TORREJON 

.MORÓN 

MENORCA 
Q; 

~GOLLER 

res e 43 civiles. Ten un Destaca-
. mento de reabastecemento aéreo 
con 15 avións cisterna; unha uni
dade de comunicacións e unha 
estación transmisora naval. 

- Base naval de Rota.- Está 
preparada para albergar 7 sub
marinos nucleares, e está en pro
xecto que sexa amáis importante 
base naval do Mediterráneo, 
como ponto de apoio para a VI 
Flota. Posee os seguintes 
"servicios": 

1.- Estación Naval: 5 avións 
administrativos. 

2.- Terminal de Transporte Aé
reo: Para apoio do transporte aé
reo en tránsito. 

3.- Escuadróns de Apoio Loxís
tico: 8 aeronaves loxísticas. 

4.- Escadrón de Recoñece
mento aéreo de flota: 13 aerona
ves de recoñecemento. 

5.- Escadróns de Patruia: 18 ae
ronaves de patru ia. 

6.- Batallón de construcicfms. 
7.- Estación de Comunica

cións. 
8.- Información e vixiancia 

oceánica. 
. Esta base ten un persoal militar 
de 5.093 homes e de 7 46 civíles. 

- Base de Estaca de Bares.- E 
unha estación de Comunicacións 
con 21 soldados. 

- Base de Guardamar.- E un 
pesto de comunicacións sen 
personal. 

B) PRESENCIA IANQUI 
EN GALICIA: 

ESTACA DE BARES 

- Base de Hunosa.- Estación 
de Comunicacións con 105 mtli
tares e 1 civil. 

- Base de lnoges.- Estación de 
Comunicacións con 28 soldados. 

- Base de Menorca.- Estación 
de Comunicacións con 29 
soldados. 

- Base de Goller.- Estación de 
Comunicacións con 29 soldados 
e 2 civís. 

- Base de Estartit.- Estación 
Lorán de Radionavegación. Ten 
20 militares e 3 civís. -

- Base de Sonseca.- Estación 
Metereolóxica e , Sismográfica. 
Ten unha dotación de 18 
militares. 

- Base de Cartagena.- Depósi
tos e Polvoríns. 5 soldados. 

A presencia ianqui en Galicia 

En Galicia hai diversos enda
ves militares que forman parte do 
tinglado. 

- En Estaca de Bares, existe 
unha base de comunicacións e de 
control metereolóxico con 21 mi
litares norteamericanos. 

- No Monte lroite, serra do 
Barbanza, está instalada unha 
importante base de comunica
cións e control que xoga un papel 
clave no dispositivo da OTAN, en
lazando as comunicacións entre 
a Europa do Norde e o Mediterrá
neo Oriental , conectada coa cen-

tral de operacións de Haicon, en 
Massachussets. 

A base de lroite ocupa 450.000 
m2 dos concellos de Boira, Porto 
do Son e Lousame. Os seus tres 
radares abranguen toda Galicia, 
o norde de Portugal e parte de 
Asturias e o seu mando está en 
Torrejón, ó carón da base ianqui. 

- Comunicando con lroite, 
está o repetidor de microondas 
do Monte Campelo, en Friol 
(Lugo). 

- O complexo militar Ferrol
Graña xoga un papel de primeira 
arde, tanto para a estratexia ame
ricana antisubmarina co.mo para 
o control da maior rota marítima 
de transporte do mundo, que 
pasa pelas nasas costas, á altura 
de Fisterra. 

Os túneis subterráneos de 
Graña, están equipados para de
positar misís e capacitados para 
resistir un ataque nuclear. 

En Ferrol está a base da XXXI 
Escuadrilla de Fragatas e a XI de 
Destructores, dotados de misís
torpedo ASROCK para o ataque a 
submarinos. 

Non é alleo, dende lago, o des
mantelamento industrial da bis
barra e a adicación da Bazán á 
construcción militar, ós plans de 
potenciación da zona como base 
militar para cumprir as misións 
que lle encomendou a OTAN ós 
nasos xerarcas políticos e 
militais. 

- Tamén existe un centro de 
radar en Valdoviño (Coruña), e os 
helicópteros de Marín, prepara
dos para a loita antisubmarina. 

Por outra banda, os plans que 
teñen preparados para Galicia os 
americanos en caso de guerra 
son abraiantes. Trataríase de de
sembarcar en tres pontos da Pe
nínsula Ibérica 286.000 soldados 
en 24 horas, podendo chegar ó 
millón nuns cantos dias. Un deses 
puntos é Galicia e, para eso, te
ñen planificado construir unha 
super-base nalgunha das nasas 
rias, probablemente na de 
Aro usa. 

Lago de desembarcados, des
plazarian por terra a todos estes 
" Rambos" ata a Centro-Europa 
por un ha rápida via de autopistas. 
Daí o interés do goberno por re
matar a Autopista do Atlántico. 

Alexandre Martín 
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a que teña nidos para oir Que oiga, 
O que teña ollas para ver. que vexa. 
Con motivo de celebrarse o día 24 de marzo o 7º 

aniversario do asesiñato de Monseñor Romero, 
bispo mártir de El Salvador e de todo o Pobo 
Cristiano, queremos dar a coñecer a situación 
angustiosa que segue vivindo este pobo irmán, 
no que continua a práctica das desaparicións e 
asesiñatos por motivos políticos; a persecución 
constante de membros de sindicatos, gremios e 
asociacións; a persecución constante a mem
bros de organismos humanitarios non guberna
mentais; a captura, tortura e encarcelamento de 
miles de cidadáns, incluidos menores de idade; o 
apoio incondicional á política guerreira e inter
vencionista da Administración Reagan; a exis
tencia de millón e medio de desplazados e refu
xiados, a causa dos bombardeiros e morteiros 
contra a poboación civil. 

A maioria refúxianse en Honduras, vivindo en 
condicións infrahumanas, ós que os organismos 
internacionais encargados da sua protección es
tán forzando a repatriarse, polo que lles cortaron 
a alimentación, as menciñas, materiais, etc. 
como medio de presión. Son refuxiados que pi
den a nosa axuda, e que como dí Monseñor Ca
saldáliga, bispo de Matogrosso (no Brasil): "Mal
ditos sexamos do Deus vivo os que fóramos capa
ces de asistir pasivamente á dar de 
Centroamérica!''. 

O que teña ouvidos para ouvir o pranto dos 
nenas exilados -famentos, traumatizados, 
prematuramente condenados a morrer moitos . 
deles- que oiga. O que teña ollas para ver, os 
rostros das mais e tillos que vexa. Todo o que 
fagamos por estes nenas, por estas n~is: por es
tas xentes de pobos pequenos e oprimidos -os 
"mais pequenos de Xudá", os "polegariños de 
América" pero codicia dos prepotentes- non será 
mais que salvar a nasa condición de persoas. 
Todos estes nenos son fil los e irmáns nasos, san-
gue do noso sangue verquida, alma humillada 
pola nosa propia alma. 

¡Salvemos ós nenas de El Salvador, para sal
varnos a nós mesmos! 

Pedimos a tódolns 
galegas a solidarte
dade co pobo salvado
reños, e á nasa lgrex?l e 
ó Goberno que presio- ~ f0S r 

nen para gue_c;> diál~go ., ~ (~ ,r 
e a negoc1ac1on se 1m- ' , -~-~ ::"'\ ~ .. :. 

¿Onde se atopan hoxe 
as AA. VV. de Vigo? 

En Vigo estamos vendo nos últimos tempos un 
feito grave, no que se refiere ós Movementos Ve
ciñais ou AA.VV. 

Estas sempre tiveron unha incidencia grande 
nos aspectos reivindicativos dos barrios, xa que 
tiñan como obxetivo a mellara das condicións de 
vida dos barrios. Teñen sido a punta de lanza, que 
pinchaban nos organismos oficiais e no cancel lo 
para que moi ó seu pesar foran mellorando a 
infraestructura, o alumbrado, o p·avimento, as zo
nas verdes, o transporte público, a limpieza, etc. 

Pero desde fai un tempo, as AA.VV. de Vigo 
parece que cambiaron os seus obxectivos, o seu 
aspecto reivindicativo , e ata o seu nome. Esto é 
debido a entrada nelas de persoas afiliadas o 
P.S.O.E., que foron copando nelas as xuntas di
rectivas, co propósito de acadar unha extratexia 
que non supoña cuestionamentos nin problemas 
para a política do concello "socialista"; e para 
acabar coa longa historia das AA.VV. e con os 
seus fins reivindicativos. 

É unha campaña artellada para anular a loita 
veciñal, a oposición ós pouco claros plans do 
Cancel lo. A campaña con leva un cambeo de ob
xectivos, pasando estes de ser reivindicativos a 
meramente culturais e deportivos. O cambio pasa 
ademais polo cambio de nome, na maioria dos 
casos ch amanse agora Centros Sociais Culturais 
e Deportivos. 

O feito reviste un ha grande importancia, xa que 
non so supón a desaparición das AA.VV., que de 
por si xa é un feito grave, senón o avance progre
sivo na eliminación da participación popular dos 
veciños dos barrios palas mellaras das condi
cións de vida nos barrios periféricos do concello 
de Vigo. 

Como exemplos modesto que estamos a decir, 
atópanse no Concello de Vigo o Centro Social 
Cultural e Deportivo "Cristo da Victoria" de Coia, 

Centro Social e Cultural 
~ "Casco Vello" , Asoda

ción Cultural e Deportiva 
de Lavadores, Centro So
cial e Cultural e Deportivo 
de Castrelos, etc ... 

poñan en El Salvador e 'J.~~m~ -~) ¡x· 0 

acaden a paz. ~ 111~ ~--,-"'' ~ 
Comunidades Cristiás de j~ .~ 

Pero ainda, por sorte, 
quedan algunhas AA.VV. 
que siguen a loitar e a rei
vindicar coa xente dos 
barrios as mellaras nece
sarias para éstes, é o naso 
desexo que sigan con 
ánimo nesta loita necesa
ria, non deixando que ve
ñan os listiños de turno de 
certos partidos a anu~a
las. 

Base de A Coruña · · -- · · · .. : .. _..,-. <-:- ·. Luis Calvo 
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buz·ón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Lembrando a Tere Maille 

Moi querido amigo director de 
IRIMIA: 

Perdone o retraso no pago, se 
chego a outro ano eilla pagar o 
primeiro de xaneiro, como debe 
ser; eu ata agora pagáballa a 
unha monxa que estaba aquí, 
Tere Maille, o mellar do mundo 
non despreciando a ninguén. 
Quitáronnola con outras compa
ñeiras que tamén eran moi boas, 
e facían moita falta no medio de 
nós, que somos peores que o 
demo. Elas daban bós consellos, 
talaban con todos e poñían o 
mais orden posible, sempre dis
postas para axudar en todo, e 
para contestar cando lles facía
mos preguntas; facíanos moita 
falta. Deus queira que volvan , e 
logo. Se sigo talando delas choro 
outra vez, entón vou parar. 

Ei lle mandar 1700 pts., é moi 
pouco, pero tamén son pobre; e 
este ano non sei como me deu por 
sanear as vacas e déronme mal as 
cinco vacas e mais a becerra. 
Quedamos coma tres cun zoco. 
Bueno, que se vai facer, ben xa 
non estábamos. 

Adeus. 

Manuel Astray Vázquez. Vilanova 
Vilasantar (Coruña) 

Benquerido amigo: Permítenos a 
confianza de publicar no buzón da 

revista a carta tan agarimosa que me 
enviaches. Gustounos moito a tódo
/os que tacemos IRIMIA, e estamos 
seguros que a moitos lectores ta
mén //es gustará lela, especialmente 
a Tere Maille que a leerá lonxe da 
nasa Terra. Sabes que a revista fa
cémola sobretodo para vós, os la
bregos, que os da cidade xa teñen 
moitas causas que fer; pero como 
sabemos que tamén //es gusta moito 
a a/gúns deles, por isa ref/examos 
na revista 09 seus problemas, e os 
de tódolos galegas e irmáns do 
mundo. 

Graciñas polos teus cartas, que 
saberás son mais do que costa a 
revista este ano, pois ainda que su
biu o precio do número, baixou a 
suscripción ó facerse quincenal. 

Unha moi forte aperta destes teus 
amigos. 

ººººººººººº 

Amigos de IRIMIA: 

Saúdos afervoados a felicita
cións polo voso labor a prol da" ... 
Gal icia mais galega e mais cris
tiá" que ides conquerindo. 

Ahí vos vai o pago de IRIMIA. De 
arestora en adiante podedes co
bralo pola miña conta ... 

Está saindo á rua un libro meu e 
do artista pontevedrés Agostiño 
Portela Paz sobre as "Pontes do 
Lérez". Nunha páxina fálase dos 
" irimegos" . Se ollades que. se 
pode reseñar en IRIMIA facédeo, 
senon que o lea alguén que non 
teña moito que facer, que certa
mente non será un de vós. 

Sempre voso. 

Antonio Rodríguez Fraiz. 
Campaña (Pontevedra) 

ººººººººººº 
Carta aberta a Enrique de Castro 

Amigo Enrique: 

Escribímosche esta carta agra-

decida desde Lugo uns mozos 
que traballamos na Delegación 
Diocesana da Mocidade. Para to
dos nós a túa vida e a túa causa é 
hoxe un gran alento nas nosas 
vidas de crentes. 

Gracias, Enrique, por mostrar
nos o que é capaz de facer un 
home cando de verdade leva a 
Xesús dentro. Gracias por darnos 
a cotío máis razóns para crer 
mostrándonos o verdadeiro ros
tro de Xesús; ese Xesús que sem
pre quixo estar cos que ti estás: 
os pobres e marxinados ... Gra
cias por ensinarnos a loitar ser~a
mente por unha causa xusta, 
aínda que iso che leve a poñer en 
perigo a vida. Gracias, amigo En
rique, porque en tí faise visible a 
verdadeira lgrexa de Xesús, esa 
lgrexa que está alí onde están os 
verdadeiros problemas do home 
e arriscando todo, sen nada·; pero 
co amor de Xesús. Co teu empuxe 
e a túa obra demóstrasnos que o 
problema da droga ten e terá so
lución cando de verdade se trata 
con amor ó home e non por ou
tros intereses que se desfan sem
pre nas propagandas. 

Por todo esto, Enrique, 
¡ANIMO! e ogallá aquí, na nosa 
cidade, puidéramos facer algo 
parecido ó que tí fas. 

Escríbenos. Cántanos como 
chegástedes, que pasos déste
des, e, sobre todo, sigue ata ó 
fondo. A nasa oración e as ganas 
están contigo. Teno por seguro. 

Gracias, gracias, amigo Enri
que, porque tí es a imaxe de Xe
sús hoxe para eses mozos d rega
tas que son hoxe as víctimas 
dunha sociedade onde non hai 
moitos homes comati. 

Coordinadora da Delegación 
de Mocidade - Lugo 

Enrique de Castro é sacerdote en 
Madrid. Trabal/a nun barrio pobre da 
cidade. É o animador da Coordina
dora de Barrios de Madrid que, entre 

· outras actividades, está promo
vendo a Jaita contra a droga. 
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A festa dos Maios 

No mes de Maio, o mes da Virxe e das frores, é 
doado relembrar un anaco festas, costumes e 
tradicións, que hai moitos séculas xermolaron na 
Terra Meiga. 

A Festa dos Maios é unha xuntanza cordial e 
amistosa de nenas e vellos, !ábregos e mariñei
ros, mozos e mozas que gastan de presenciar 
un ha boa velada protagonizada polos nenas. 

O Maio é un nena coberto de frores, espada
nas, xestas e sabugo. Aproveitan a música popu
lar galega para espalla-la súa mensaxe chea de 
ledicia e expresividade infantil. Un nena que fai 
de solista dí a estrofa e o coro formado polos seus 
compañeiros vana repetin.do. 

Un pouco de historia 

Esta festa era moi importante anos atrás e tiña 
. unha grande acollida entre os nasos antergos, 

pois no mes de Maio é cando se sementan as 
patacas, cando se bendecíao campo, e se facían 
as fogueiras para alumea-lo pan e o trigo. Velei
quí a famosa cantiga: 

"O /umiño ve o trigo 
cada bágoa de un xarriño, 
cada espiga do seu toledán, 
de medio ferrado para o meu neniño ". 

Aló polo século pasado deron en esquencerse 
estes costumes, e paseniñamente a lembranza 
desta festa só se atopaba no maxín e nos cantos 
dos nasos abós a luz do candil, e pala noitiña. 

Mais agora rexu rden novamente no entu
siasmo e afán dos pobos por recuperar a mei
rande festa deste mes en Galicia. Son as Asocia
cións Culturais e os axuntamentos ou xuntanzas 
de veciños, ou ben os galegas de sempre os que 
conservan a ancestral festa, celebrándoa dun 
xeito sinxelo e garimoso, onde os sañas e os 
desexos de manifestarse adquiren un ton festivo 
e lúdico. 

A silueta dos maios debúxase cada ano en Ourense entre 
o tropel de xente 

A festa 

. 
Celébranse os Maios por toda Galicia, desde 

Celanova ata Combarro, e desde Santiago de 
Compostela a Verín. 

Son múltiples as formas que teñen según a 
provincia galega onde se festexen, pod.en ser de 
forma cónica ou piramidal coma o de Caldas de 
Reis, ou coma un barquiño, nos maios de Camba
rro, Marín e Sanxenxo; onde sae polo mar un 
barquiño moi adornado e vistoso, ouvindose te
mas de música mariñeira. 

A ledicia e o infantilismo xenial son dunha co
municabilidade extraordinaria e brilan pala orixi
nalidade especial e expresiva da xente miúda. Foi 
nas provincias de Ourense e Pontevedra onde 
tiveron e teñen mais tradición e valía, onde a 
língua galega xermolou a carón dos costumes 
galegas. Coido que é labor de tódolos galegas 
loitar, conservar e celebra-los para coidar con 
agarimo o legado donado dos nasos antergos. 

Mª Guillermina Mosquera 
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Xosé Chao Rego Abondaconqueabunde 

Non. hai que ser cobizosos, por
que a cobiza évos un pecado ca
pital: habemos de contentarnos 
con te-lo suficiente e mesmo un 
pouco máis: de abondo para vivir 
folgadamente e poder axudar ó 
próxi_mo. 

Detrás destes consellos finan
ceiros está agachada unha inten
ción gramatical, que é a de distin
guirmos ben entre o verbo abun
dar e o verbo abondar. 

DIOCESE DATA 

Vice Pontevedra 25 de abril 

Lugo l de maio 

Vicª A Cor uña 2 de maio 

Mondeñedo/ F. 9 de maio 

Duren se 16 de maio 

Vigo 23 de maio 

Vicª Santiago 30 de maio 

O Diccionario Xerais da Lingua 
dinos así: "Abondar: chegar, ser 
suficiente (ahonda co que fixe
ches), e engade os adxectivos 
abondoso e ahondo, podeq,d' ser 
este últi.gtó tamen adverbio. , · 

En cambio abundar ten estos 
dous significados: "1. Haber en 
abundancia. 2. Insistir nunha 
idea". De así sae abundancia, 
abundancial, abundante, abun
dantemente. 

LUGAR · 

Mosteiro de Poio 

Col. MM. Xosefinas 

Col.Salesianos/Riazor 

Seminario Mondoñedo 

Col. MM.Xosefinas 

Col. "Amor de Dios" 

Col. "La Salle" 

EDITA: Empresa Periodística A. IRIMIA 

Aquí vemos cómo dous ~90~
bulos da mesma etimolo.xía latina 

. . 
van adquirindo significados dis.'.i· 
tintos polo emprego diverso que 
se van facendo deles a través do 
tempo. E con isto consideramos 
que xa abonda, e non hai que 
abundar máis no asunto, que xa o 
lector terá clarificada a diferencia 

das dúas palabras. 

Día das Letras Galegas: 
o irimego terá /ido 
que este ano é prá dona 
Francisca Herrera Garrido. 

Morreu no ano cincuenta 
ós oitenta e un cumpridos, 
académica galega, 
sen se-los discursos fidos. 

Académica ''incompleta'' _ 
por culpa da burocracia, 
eser/tora en prosa e verso, 
moi "garrida", moita gracia. 

Fondamente relixiosa, 
a miúdo os versos seus 
levan a paixón sincera 
do amor ó naso Deus. 

Amiga de Rosalía 
a quen coñeceu por sorte, 
para col/e-lo seu tacho, 
pouco antes da súa marte. 

Moi pouquiño coñecida 
pala xente de Galicia, 
agora a Real Academia 
fai a esta muller xusticia. 
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