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UN ANO MAIS iVIVA A PATRIA GALEGA!

·A

voz

dos

patriotas

galegos
· Africa morre co SIDA
· Pregón da festa

Xa queda /onxe aquel 25 de xullo do 1920, no que os compoñentes das
" lrmandades da Fata " acordaron celebra-lo "Oía de Galicia " ou " Oía da Patria
Galega ". Desde aquel ano ata este de 1987 foi moita a diferencia de circunstancias que acompañaron a celebración de dita día. Houbo de todo : anos de ánimo e
ilusión e anos·de desespero, de silencio e de represión.
Sempre houbo persoas e institucións que tomaron a celebración deste día
grande de Ga/icia en plan de simple folklore, sen se preocupar lago seriamente
por facer " Patria Galega" cada día. E sempre houbo tamén grupos máis serios
que defenderon a necesidade de facer "Patria Galega" os 365 días do ano.
Ga/icia é a patria. dos galegas. E non a patria pequena, senón a Patria Grande,
de tódolos galegas. Neta nacemos, neta nos criamos, neta somos homes e
mulleres, neta trabal/amos e neta disfrutamos e marremos. A patria non é unha
causa parada. A patria é unha causa viva. A patria sómola todos nós; metidos
neste pequeno grande mundo de Galicia, que é xeografía, cultura, política ...
Galicia, a nasa patria galega, andivo beiras de se acabar, non como Galicia,
senón como Patria de galegas. No momento presente a situación está en parte
recuperada . O recoñecemento oficial de Ga/icia coma nacionalidade mediante o
Estatuto de Autonomía non chega para garantir que Galicia siga senda Galicia-mai
para os galegas. Segue en pé a necesidade urxente de ama-la nasa Terra, e
amala coas formas normais do amor que son : coñecela, respeta/a, caída/a,
responsabilizarse dela . E esto non só co corazón e co sentimento, senón tamén e
sobre todo cos instrumentos racionais do amor como son entre outros e sobre
todo a boa xestión política e administrativa, da que a Xunta non acaba de dar
mostras tranquilizadoras.
Facer Patria Galega non é causa dun día certamente. Pero é normal que un día
moi especialmente celebrémo-lo día da Patria Galega con todo o humor e todo o
agradecemento e todo o fervor. Por un ano mais, e para sempre ¡VIVA A PATRIA
GALEGA!.
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USA QUERE CONVERTER CENTROAMERICA NUN
" GRAN ESCENARIO DE GUERRA", segundo os gobernantes panameños ... Tanco boicoteando os plans de
paz para aquela rexión , como botando lume ós problemas internos daqueles países agora mírase a agosto
como .a data dun posible cumio dos presidentes centroamericanos coa participación de Grupo Contadora.

••

OS " PREMIOS SANTIAGO " que concedeu o centro
emisor en Galicia da TVE-1 hai uns meses, á xente
coma Valentin Paz Andrade , Isaac Díaz Pardo, Milladoiro, etc., serán outra vez o plato forte das emisións da
tele no Día da Patria Galega. Foi a primeira vez que se
concederon estes galardóns, e certamente a montaxe é
moito máis digna, ca por exemplo a recente entrega
das medallas " Castelao " por parte da Xunta.

••

6 DE AGOSTO DE 1945, 8, 15 AM ... , un Boeing 8-29
lanza unha bomba atómica sobre Hiroshima ... Perto de
setenta mil vivendas destruidas, oitenta mil mortos e
sesenta mil feridos , máis de 13 km2 da rexión totalmente destruidos ... A carreira nuclear non facía máis
que escomenzar; as bombas que hai hoxe podían estar
estoupando, segundo a segundo , durante dúas semanas, en moitos recantos do planeta facendo as mesmas
desfeitas que a " pequena" bomba de Hiroshima.

••

BECAS 87-88, para Universidade, estudios medios,
preescolar ... poden ser solicitadas ata o derradeiro día
de outubro, aínda que para os que aprobaron o curso
en xuño, poden solicitala no mes de Santiago. Os impresos poden atoparse nos estancos, e as solicitudes
deben entregarse nos centros de ensino onde van cursar no vindeiro curso.
O AV ESIO é un espacio no que a miúdo hai sombras,

8~•m@

- - - - - P o r XOSE .L O I S - - - - -

máis é tamen unha sección do xornal de Lugo "'El
Progreso" que tódolos luns firma o filósofo e especialista en temas fronteirizos como a relixión e o pensamento actual, Xosé Alvilares. Son artigas que paga a
pena fondear neles .. .

••

O VIII FESTIVAL DE _PARDIÑAS, organizado pola
Asociación Xermolos, no balneario de Guitiriz ... , ten
lugar neste ano, o domingo dous de agosto coa participación de grupos coma Milladoiro, A Quenlla, Radio
Océano, Gris Merengue, o mago Antón, e outros ... Tamén terán o seu espacio: a escultura, a pintura, as
mostras vivas de artesanía, o debuxo infantil. ..

••

A VOLTA A PE A ESPAÑA, durante cinco meses remata o vinteséis de Santiago ás portas a Feira Internacional de Mostras do Ferrol. ... Un atleta de Guitiriz,
Man'olo Silva, coronóu esta xesta deportiva, despois
dunha forte experiencia deportiva, humana e de difusión da alma de Galicia. A pé e so foí camiñando , primeiro polo Norte, despois polo Levante, Sur e agora xa
en Galicia. Máis de catro mil quilómetros, coñecendo
pobos e persoas.

O LICEO CAIXA XA E CAMPEON DE EUROPA de
Hockei, despois dunha fermosa tempada ... Agora tódolos ,esforzos van dirixidos a prepara-lo Campeonato
Mundial deste deporte a celebrar no vindeiro ano na
cidade da Coruña. Moito hai que facer para que este
deporte sexa máis popular.

O "SINDROME WERTHER " é unha moda que acompañou á publicación da novela de Goethe: moitos adolescentes suicidáronse do mesmo xeito que o protagonista do libro. Tamén hoxe estamos asistindo a contaxios semellantes, por exemplo nalgunha comarca; aquí
en Galicia hai máis suicidios de xente maior, e moitas
veces por trastornos mentais e afectivos ... Tamén en
Estados Unidos esta enfermidade é máis propia de
xente adulta, de tódolos xeitos neste país no oitenta e
seis, suicidáronse arredor de seis mil adolescentes , e
perto de corenta mil intentárono.

O TURISMO segue medrando, e as cifras conqueridas o ano pasado van en aumento: dezaoito millóns de
españois visitaron outros recunchos do mundo, mentres quemáis de corenta e sete millóns de estranxeiros
achegáronse a este estado .. . O turismo é unha das
fontes de ingresos máis importantes de España .

••

UNHA OFERTA INTERESANTE PARA ESTE VERAN
pode se-lo Campo de Emaús en lrún. Os " Trapeiros de
Emaús" axudan ós máis necesitados a través do recicl~xe de materiais abandonados: cristais, roupa , pape1s, etc ... Os que comparten esta experiencia, poden
participar tamén neutras actividades coma talleres de
teatro, música, ou excursións ó monte ou á praia ... Para
máis información: Camino de Uba, s-n , 200014 San
Sebastián . Tfno. 943-459874.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña
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¿COMO SE FAI UN BISPO?
Dous novos bispos para Galicia
Hai moi poucos días dous novas bispos fixeron a
súa entrada en dúas díóceses galegas, Xosé Gea
Escolano na de Mondoñedo-Ferrol, e Xosé Diéguez
Reboredo na de Ourense. Xosé Diéguez é natural de
Tauro (A Coruña), e a súa volta a Ga/icia, desde as
terras de Osma-Soria onde xa estaba de bispo, vese
como máis normal. Xosé Gea, en cambio, viaxa
desde a /onxana Ibiza, anque él nacer nacera en
Gandía (Valencia). ¿Non lle estrañará ó lector este
viaxar dacó para acolá dos nasos bispos? ¿ Quen
nomea os bispos? ¿ Quen no/os manda? ¿Quen no/os impón? Respondemos hoxe a estas preguntas, e
deixamos para o número seguinte de IRIMIA algunhas ref/exións sobre do caso.

Dn. Uxio García Amor fixo as veces de bispo na diócese de
Mondoñedo durante os dous anos que estivo sen prelado

Como se elixe un hispo
Polo menos cada tres anos os bispos de cada
nación teñen que mandar información ó goberno do
Papa acerca de curas e frades que dispoñan de cualidades para desempeña-la función de bispos.
Cando se dá o caso de ter que nomear un' bispo
para unha diócese, daque/a o Nuncio (que é un representante do Papa en cada país) mándalle ó goberno o
Papa o nome de tres persoas concretas coas súas
caulidades particulares que os tan aptos para ocuparen eses cargos. O Goberno do Papa, vista a situación, escolle a un deles.
O Nuncio, xuntamente coa súa información persoal, debe mandar tamén o parecer doutros bispos
significados no caso; e ten a obligación de escoitar
(soamente escoitar) a a/gúns cregos especiais da
diócese que está sen bispo, e pode (se quere) pedilo parecer doutros curas e frades e de cristiáns normais que destaquen polo seu saber.
Con toda esta información, en Roma escollerán un,
e, no caso de España, antes de o facer público, notifícanllo ó goberno español.
As cualidades dun bispo
Segundo o Oereito Canónico (que é a Leí da
lgrexa), o que vai ser nomeado bispo debe ter estas
cualidades:
- Sobresair pala integridade da súa fe, polo bo
comportamento, pala piedade, pala prudencia, palas
cualidades humanas ...
- Gozar de boa fama.
- Ter polo menos 35 anos, e levar 5 anos de cura.
- Ter un título, ou ser moi experto, na/gunhas
ciencias relixiosas.

Sementa que moito queda
(Domingos XV e XVI do tempo ordinario : Mt 13, 1-23 e
13,24-43)

As catro parábolas destes dous domingos insisten na
eficacia da palabra de Deus, e da acción aparentemente humilde de Xesús e da lgrexa nacente. E iso
tendo moi presente as dificultades; o aparente fracaso
das sementes nas diversas clases de terra reflexan a
resistencia que Xesús atopou no seu pobo: cegueira
dos escribas, entusiasmo superficial das masas, desconfianza dos parentes .. - Pero a pesar das nosas resistencias e da febleza con que a miudo se presenta o
amor está xustificada a visión poderosa dunha salvación universal destes domingos é u.n -baño de esperanza e incluso de optimismo: dunha esperanza que
conta con duras dificultades -coa cruz- pero que está
enraizada na fe de que Deus está comprometido con
nós na vida.
SEMENTEIRA
Nunca quedou o amor,

a máis cativa pinga
sen froito de resposta .
Carne se fixo,

óso e alma,
nome ennós,
e todo canto demos
taínos devolto en medras
semente prodiciosa dunha vida
acochada na dar

Antes de que o nomeado bispo tome posesión do
seu cargo, debe xurar fidelidade á Sé Apostólica, é
dicir, ó Papa ca seu goberno; coma quen dí, debe
"xura-la Constitución".

podre na marte
na tua aperta solecida
Deus
que amas tanto a vida.

.
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Servicios sociais
Axudas individuais para a terceira idade
- ¿Quen pode ser beneficiario destas axudas?
• Os pensionistas de vellez ou xubilación da Seguridade Social de calquera dos seus réximes.
•As persoas maiores de 65 anos, non pensionistas da
Seguridade Social, que non superen o salario mínimo
interprofesional (42, 150 pts. mes) como renda familiar
per cápita. Esta renda, calcularase dividindo a suma
total de ingres.os percibidos pola unidade familiar entre
o número de membros desta.

PLATAFORMA PARA A
DEFENSA DO SECTOR
LEITEIRO GALEGO
Dt Europaisu Falltsslca~r
EUROPA-PARLAMENTET

Euro¡wst Gtmttruchap¡wn

EUROPAISCHES PARLAMENT

PARLAMENTO EUROPEO

EUROPEES PARLEMENT ;

EYP~ñf~~'í~'1IJo~ AJO ~x;~·r:'ti':!i~ ~f!:~ii;~ PAC:C':r:'tt~{bE;~º.ffi~u
DIRECTORAl~g¡;~:~:ci"A~~~N;oMMITTEES
The Director General

- ¿Cando remata o prazo de solicitude e quen pode
asesorar sobre as axudas?
O prazo de presentación de solicitudes remata o 3110-87. Para calquera tipo de información ou asesoramento hai que dirixirse ás Residencias da Terceira
ldade, Centros Sociais, Servicios de Base dos Axuntamentos ou ás Delegacións de Cultura e Benestar
Social.
Puri Carreira

Comunítd Euro¡wt

Comunidades Euro¡was

- ¿Que tipo de conceptos atenden estas axudas?
·A adquisición de mobiliario de primeira necesidade.
•Adquisición de electrodomésticos.
·Compra e renovación de próteses, ortopedia, aparellos al,Jditivos e oculares .
• Vacacións; estancias en balnearios; actividades recreativas, deportivas artísticas e socio-culturais.
·Traslados urbáns.
·Ambulancias.
• Cuota de conexión de servicio telefónico.
• Abono de servicio de podoloxía con tratamento
continuado .
• Atención domiciliaria. Lavandeiría e pranchado da
ro upa.
·Amaño da vivenda e atención alimenticia.

Euro¡wan Communiflts

EUROPEAN PARLIAMENT PARLAMENTO EUROPEO

Europ//ischt Gtmtiruchafitn

Luxemburgo,

11. Vl.87

-16231

PLATAFORMA PARA A DEFENSA
DO SECTOR LACTEO GALEGO
Apartado Correos 1.137
E-15080. SANTIAGO DE COMPOSTEL'A (LA CORUÑA)
(ESPAÑA)

Muy Sres. mí os:
Ante todo Les agradezco su deferencia por haber h~cho LLegar al
Vicepresidente del Parlamento Europeo, Sr. D. Roberto Formigoni, su raza
·nada petición _fon mativo de Los efe·ctos de La implantación en Galicia de
Las cuotas Lecheras·.
~
En respuesta a La misma, y en nombre del Presidente del Parlamento Europeo, Lord Henry Plumb, Les notifico que su dossier ha sido ya
enviado al MEP Sr. Woltjer, como ponente del Grupo de Trabajo sobre cuo
tas Lecheras, encargado de redactar un informe precisamente sobre Los efectos regionales a niv·el socio-económico de La aµLicación de Las cuotas Lecheras, en el marco del cual el caso gallego obviamente deberá ser
estudiado, dado el peso específico del sect'or Lácteo en La economía de
esta Comunidad Autónoma.
Sin nada más que añadir, y poniéndome a su entera disposición,

se despide atentamen\e,

~"''~~~
Director General de Comisiones
y Delegaciones.

Tiñamos razón
s,,;,lronOJ tlnhal. L ·191P LUXÉMBOURG

TI/. (JJ lJ 4)00- J

THu Ja9"1J494t J69llJ698

.

Tllkop1n" (JJJJ 41 70 09

A CUOTA DO LEITE EN GALICIA TEN SOLUCION
O NOSO AGRADECEMENTO PARA OS PARTIDOS POLITICOS, SINDICATOS,
INSTITUCIONS E TECNICOS QUE CO SEU APOIO CONTRIBUIRON A QUE
GALICIA FOSE ESCOITADA EN BRUSELAS

RlltlA-s

A voz dos patriotas galegos
No Día da Patria Galega, que IRIMIA celebra relixiosamente cada ano, traguemos esta va/ta as voces
duns bós galegas que amaron á sua Terra e loitaron
por e/a. Oous seguen ainda entre nos: Ben-cho-sei
en Madrid e Don Miguel Anxo Arauxo (ex bispo de
Mondoñedo) en Ourense.

,., 5?.j ¡t.1311: [,\11§1 ;f·i
Loubado sexa Deus porque me permitiu nacer, medrar, facerme home e agora envellecer neste grande
reino que chamamos Galicia; neste grande reino de
Fisterre que vai desde o monte astra o mar, onde brilan
os pes do vento; neste país dos dez mil ríos, do vello
camiño das peregrinacións, neste país dos mil vales,
neste país fermoso e eternamente verde, Patria querida, aterra no senso bardesiano: a patria son aterra e
os mortos. Gracias a Deus por este reino.

o

Contra dos galegas desle1gados ten de ser a nasa
teima; contra dos galegas renegados, a nasa batalla, e
esta teima e esta batalla hase soster a diario astra vencelos e obligalos a seren galegas bos e xenerosos en
troques de imbéciles e escuras apátridas, que non outra causa son, en fin de cantas, os que se avergoñan da
sua patria e tratan de buscar outra al lea.

Non hai mane1ra neutral de ser galegas : ou o somos
activa e positivamente ou o somos negativamente.
Senda como é Galicia un pobo ameazado, ou axudamos a que perviva ou contribuimos á sua marte. Non
hai neutralidade posible, ou amamos á pobo galega ou
o odiamos. Non amar a Galicia-pobo galega, é matala.
A diferencia nunca é neutralidade.

i!(·f.i:i?[,lilji¡f.
Galegas, amade, cultivade, o rico tesauro da nasa
lingua. Só falándoa seredes libres, xa que o home sen
raza é unha abstracción. ¡Orgullo de raza eu vos pido!
Ser libres e selo como homes, como raza e como individuo. E lembrádevos que di Goethe: "Só aquel que
soubo conquerir cada día a sua libertade é dino de ser
libre".

Os que din "Primero españoles y después gallegos",
nin son bos españoles, nin son bos galegas, nin saben o
que pensan. Porque España é conxunto de varios pobos. E un nado na nasa Terra, ¿pode querer o mesmo a
Castela a Andalucía, a Cataluña, etc., que a Galiza?
Pois se quere a Gal iza mais que as outras rexións, e as
outras rexións con Gal iza forman España, se di querer a
España mais que a Galiza, non sabe o que dí ou non
quere a ninguén, que é o certo.

Hai hoxendía en Gal1za un verdadeiro renacemento
cultural fundado principalmente no cultivo do idioma
propio. Mais os galegas, para levaren adiante, e non só
esto, senon para defenderen simplemente o seu renacemento cultural, necesitan unha acción política( ... ) O
noso é un problema de personalidad colectiva, de dignidade, e pouco vale a criación cultural sen eso que é o
seu complemento. Un movemento cultural necesita
unha base económica, e para defender a economía
galeg-a compre a acción política.

Ningún galega iñora que a sua " terra" é Galiza, pero
non todos identifican a terra coa nación, obxeto da
patria. Para estes galegas, a patria é o Estado Hespañol
a quen serviron como soldados ou de quen fuxiron por
vérense libres de servila. En fin: para os emigrantes
galegas aterra nadal é o único que lles causa morriña,
delatando que no amor a Gal iza axúntase a idea nacional co sentimento patriótico, pero algúns só se atreven
a decir que Gal iza é una "pequena patria" , como se ela
non fose o que mais queren no mundo. Compre, pois,
que todolos galegas saibamos ben o que é unha nación, porque así saberemos que a nasa patria é Galiza,
ainda qu_e o naso Estado siga senda Hespaña.

1M-1:tll§9! [IJ¡ttjilt-W
Así como é certo que unha lingua distinta acusa
diversa nacionalidade, así tamén compre conservar a
lingua pra que a nacionalidade persevere. Da lingua
pode decirse o que dixo Mickiewitz da poesía popular:
Arca Santa, ninguéri te toca nin te rompe mentras o teu
propio pobo non te "desprecie" .

Non desesperedes, os que de verdade sintades a
emoción galega; seguida sempre con fe , e si se vos
ocurre pensar acaso se sementades ou se soio esparexedes, desbotade ise pensamento e tede por certo que
calquer traballo, grande ou pequeno, duro ou levián ,
que emprendades en neme de Galicia, é sempre
sementeira.
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Africa mor
Finalmente vai chegando a independencia ós diversos países pero o caos político e económico acaba
con toda esperanza de me/lora. Un caos que cada
certo tempo se convirte en enormes epidemias de
fame.

Desde hai cinco séculas Africa non vai senón a
peor. 18 millóns de escravos arrincados do seu seo.
Rematado o tráfico de escravos escomenza o expolio
colonial que leva consigo un alto custo.de vidas (11
millóns soamente no Congo Belga).
Entre o 82- 85, 150 millóns de persoas sufriron as azoutas da fame.
Cando xa se vía o remate da crise,
unha terrible plaga de langosta acabou coas colleitas de amplas zonas,
nas que se baseaba a esperanza de
recuperación. Pero a causa non para
aquí. Sobre do continente africano
planea agora unha ameaza que pode
superarás do pasado: o SIDA.
En febreiro falábase xa de 3 millóns
de martas por SIDA nos vindeiros
cinco anos. En maio pasado faise
unha proxección absolutamente increíble : 75 millóns de persoas martas
ou agoniantes nos vindeiros cinco
anos en Africa. Non se trata dun erro
de números. 75 millóns de persoas.
Unha hecatombe sen precedentes
que baterá con máis forza no grupo
máis productivo da poboación (persoas entre 20 e 40 anos) e deixará no
desamparo a nenas e vellos.

A xeografía do SIDA

Todo o continente está afectado

Benin
R. Centroafricaná
Chad
Egipto
Etiopía
Ghana
1. Kenia
8. Malawi
9. Mozambique
10. Suráfrica
11. Sudán
12. Tanzania
13. Tógo
14. 2 Uganda

pero é sobre todo en Africa Central e
Oriental onde a enfermidade semella
unha das grandes plagas da ldade
Media. Fálase dun 20% de afectados
en grandes zonas de Zambia e
Uganda e de máis dun 10% · en
Ruanda, Burundi, lugares de Zaire,
Kenia ... e non hai país ningún de
Africa Negra que non estea afectado
pala enfermidade.
O pesimismo medra en proxección
xeométrica. Aínda hai pouco, os entendidos coidaban que soamente o
30% dos portadores de SIDA habían
sofrir o proceso mortal. Sen embargo
os últimos estudios apuntan cara un
75% e hai investigadores que pensan
que a fin de cantas, o SIDA eliminará a
tódolos seus portadores.

1.
2.
3.
4 ..
5.
6.

LE 1 TE

Os afectados

15. Zaire
16. Zambia
17. Oriente Medio

\

DE

Non· se trata de homosexuais, drogadictos oü hemofílicos (xente que
recibiu o SIDA nas transfusións de
sangue) coma ocurre en Europa ou
Estados Unidos. En Africa a transmi-

LUGO

1
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Parece que a capacidade de sofrimento do home atncano e tnl1mta . E a nasa taita de
solidariedade vai parella

sión é case totalmente heterosexual
(é dicir, entre sexos diferentes). lsto
complica as causas xa que fai que a
prevención sexa moito máis difícil de
levar a cabo.

ción asasina é a causa principal de
que o SIDA se apoderara do continente africano ameazando, ó paso, a
toda a humanidade.

¿De onde ven o SIDA?

O Terceiro Mundo pasa factura

Desboto a idea de que o SIDA sexa
un virus escapado dun experimento
con fins militares. Desboto a idea de
un DEUS que inventa o SIDA para
castigo de homosexuais e drogadtctos. O máis probable é que o SIDA fara
un virus habitual nalgún lugar de
Africa e que forme parte de toda un ha
serie de enfermidades permanentes e
localizadas en zonas determinadas.
Estas zonas, anteriormente ailladas,
fo ron postas en contacto polo mesmo
avance da comunicación no mundo
moderno.

Fixo falta que a enfermidade saltase ós países ricos (US.A e Europa)
para que se desatase a preocupación
polas causas da epidemia e aparecesen fondos e enerxías que posibilitasen a investigación.
O SIDA non é castigo de Deus a
homosexuais e drogadictos; pero se
se demostra a orixe africana da enferm idade poderíamos talar, irónicamente, da venganza do Terceiro
Mundo sobre do mundo desenvolvido. Un mundo que sistemáticamente se nega a adicar recursos e
enerxías a elimina-la miseria dos países subdesenvolvidos e que insiste en
arrequecerse ata o absurdo a costa
de catro quintos da humanidade.
O SIDA deixa amosar que nun
mundo intercomunicado, coma o que
ternos feito nos derradei ros 500 anos,
non podemos construir illas de benestar no medio e medio de mares de
~is~ria. A l~ngo prazo esa miseria panera en pengo o benestar de todos.
Está demostrado que os países industrializados soamente se preocu-

O SIDA leva, probablemente, moitos anos matando en Africa (pénsase
que entre 30 e 40 en forma epidémica). Agachado entre ese fraga inmensa de enfermidades que causan
un nivel terrible de mortalidade infantil e un ha esperanza de vida baixísima
en todo o continente. Ata o de hoxe,
en moitas zonas de Africa, as sumas
adicadas á saude da poboación non
sobrepasan a cifra ridícula das mil pe. setas por persoa e ano. Esta marxina-

pan da saúde do Terceiro Mundo
cando, de rebote, poden resultar
afectados. Os grandes avances no
tratamento do paludismo deronse durante a 2ª Guerra Mundial cando dita
enfermidade causóu miles de mortos
entre tropas europeas e americanas.
Rematada a guerra decaeu o interés
por elimina-lo paludismo e aínda estamos á espera dunha vacuna que se
podería desenrolar con só dedicar
unha ínfima parte do que se adica á
investigación sobre da vellez nos Estados Unidos.
De novo, a esperanza de sobrevivir,
para Africa, (anque haberá millóns de
mortos que xa parecen inevitables)
ven do feito de que o SIDA afecta a
Norteamericanos e Europeos. O pánico destes lugares fará que se adiquen grandes sumas á prevención e
eliminación da enfermidade. Calcúlase que de hoxe a fins de século
Estados Unidos adicará a combati-1~
SIDA máis do que costaron as dúas
Guerras Mundiais.

Haberá que aprende-la lección

Polo ben da humanidade enteira,
esperemos que se atope rápidamente
un remedio e, sobre de todo, esperemos que se aprenda a le.c ción que
leva consigo a plaga do SIDA: non
podem~s deixar a meirande parte da
humarndade en condicións inhumanas de saúde sen poñer en perigo a
saúde de toda a humanidade. Se non
damos construido un mundo máis
xusto en base os sentimentos de solidariedade, fagámolo, cando menos,
por interés: no benestar de todos vai
incluido o naso propio benestar.
O que está pasando en Africa tense
que convertir nunha tarefa de urxencia para toda a humanidade. Pero
teño medo de que os países ricos, entre os que nós nos atopamos, sigamos mirándonos o embigo, cavilando
en. que os únicos problemas importantes son os que nós mesmos creamos coa nosa insaciable sede de consumo e poder.
Namentras, non queda máis que
deixar a Africanas mans de Deus, un
Deus que parece ter abandonado ese
continente ás forzas do mal desde hai
xa moitos séculas.
Rafael Esteban
(Artículo recollido e traducido da Revista
" Noticias Obreras". Xuño 1987)
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A favor do bon humor.
Irnos facendo novas.
Man con man, pé con pé.
Informando dos abatares do
mundo.
Radicais ó máximo
Irnos facendo caral lada.
SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAE CANDO LLES PETA

RADICAL

50 pesos

+ IVE

Evaluación Radical da Acampada "IRIMIA 86"
1.- O Sector Radical quere protestar,
pois Xoanxo nunca puido almorzar.
2.- O Sector Radical quere decir,
que nunca nos dixeron a hora de dormir.
3.- Déronnos sopa de "fidelos",
os que nunca puidemos velos.
4.- Déronnos zanahorias a mogollón.
lavadas con estropallón.
5.- O repartir a ensalada,
foi unha carallada.
6.- E na festiña de Leis,
soio ligaron dous, e non treis.
7.-A discoteca foi un fracaso,
soio dous pintaron o paiaso.
8.-A discoteca acabou en follón,
pois non nos deron consumición.
9.- Dormir na praia foi moi bon,
pois había.ventilación.
1O.- Coa marcha fóronnos joder,
¡Non nos deron de beber!
11.- A marcha foi unha lata
deron de comer bocata.
12.-As que fixeron as natillas
queimaronselles todiñas
12.- (bis) -As lentellas non estaban mal,
claro,¡ Fixoas o Sector Radical!
12.- (tris) - E non nos meteremos coa Cante,
soio lle daremos un "cate"
12.- (cuatris) - Que vos·vamos a decir da Marta,
si seguimos mais días nos mata.
12.- (quintris) - Os cregos nin os miro,
ainda que iste ano será excepción Ramiro.
13.- a) A organización estivo mal,
a acampada foi un fracaso,
pois non ligou un radical,
porque non nos fixeron caso.
13.- b) E iste ano xa non irnos,
porque non nos van avisar,
pero non nos rendimos,
e pertiño vamos acampar.
13.- c) Si nos queredes mirar,
e con nos pasalo b~n.
teredes pouco que andar,
e moito que aprender.
13.- d) lste ano hai unha paralela.
que taremos os Radicales,
si podedes vira ela,
traed es as amistades,
13.- e) Pero un ha causa é certa,
alí vaise a ligar,
esenosdadesunhasapertas
con nos poderedes quedar.

Este é Andres, un rapaz do grupo dos " SANSAS " que
vai de acampada a Bemposta pero el non sabe que obxetos
leva no macuto. Así que ti debes canta/os e coloca/os por
·orden alfabético. Hai sete obxetos que claramente non os
necesita: Así que /ocalizaos e marcaos cunha interrogante.
Hai 12 con erras do debuxante: Corríxeos. Hai 9 que non
están e son imprescindibles: Averigua cales son, e debúxaos no seu lugar correspondente. E non te esquenzas, ó
acabar, de colorea/o debuxo. Despois podes recorta/o obxeto a obxeto e asíterás un magnífico puzzle. Podes pega/o
e monta/o nun marco, e así terás un bonito cadro para
regalar/le a tua avoa. E agora, a trabal/ar, e se non o fas,
escribe cen veces "son un vago" e mándanolo xunto cos
teus datos personais, e participarás nun sorteo para pasar
unf]a tempada gratis no internado Finochet.
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Enviade as vasas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

Querido Director:
Como xa hai algo de tempo que che
escribín a última carta ; vouche dar un
pouco a lata con outra. Resulta que a
Dirección Xeral de Saúde Pública,
puxo un libriño para a maior informació n sobre o SIDA. Este libriño, por
suposto é gratuito e está exposto nos
ce nt ros de saúde pública e nalgunha
qu e o utra fa rmacia.

Pois verás, puiden comprobar que
a este libriño non lle fai caso ninguén.
Non sei si é porque unha das maneiras de contaxio sexa o sexo, e no noso
pobo segue sendo un tabú, ou quizais
que xa estemos moi informados.
Eu penso que a información que
ten a xente é pequena, e penso tamén
que o libriño está ben, pero faltalle
algo. Por exemplo, agora que irnos
cara o verán, puxeron por aí uns
anuncios publicitarios nos que saían
agraciadas señoritas aconsellándonos unhas determinadas marcas de
tampóns intravaxinais, cos que nos
bañásemos sen nengún risco durante
o período menstrual; aínda que na
nosa terra haxa tanto mar, é evidente
que un grupiño das mulleres que siguen o exemplo elexirán piscinas públicas, e entre elas, quizais haxa un
grupiño portador de tal virus,. .. As mulleres debemos saber que nestes días
a mucosa que recubre o útero é en
realidade unha ferida.
Voltando a falar do libriño, éste dinos que nos podemos contaxiar
dunha persoa enferma ou portadora
do virus a traveso dunha ferida na pel.
¿Acaso podemos contaxiarnos coa
auga das piscinas públicas ... ? Se se
gardaran as mínimas normas de hixiene, poida que fose imposible, pero
¿e sí fose en piscinas sen depura-

ción ... , ou sí é en piscinas masificadas
nas que é moi difícil facela depuración correctamente ... ? De tódolos
xeitos,- sería prudente que os suxetos
e suxetas, con feridas ou outras fesións abertas na pel non se sometesen a tratamento hidroterapeútico en
piscinas e evitasen os baños de
recreo.
Tamén coma medila preventiva, o
libriño explica e recomenda non compartir obxectos de uso íntimq _como
máquinas de barbear ou utensilios de
manicura. ¿Acaso os homes van ter
que deixar de ir a barbería e as mulleres ós saló ns de beleza ... ?
Deus queira que a esperanza dunha
vacuna se faga realidade, porque se
seguimos así, os que estamos preocupados polo risco de contaxios
desta enfermidade irnos acabar tolos,
que nos vai levar a que cando coñezamos un ha nova persoa, en vez de preguntarlle calé o seu nome, lle preguntemos calé o seu virus. E penso que a
Xunta debería organizar charlas ou
taboas redondas, para falar algo máis
e mellor sobor do tema, que os ga~e
gos endexamais tomos mor amigos
de coller un libro nas mans. Unha
aperta.
Xosefa de Oirán (Mondoñedo)

PON AIMAXINACION EOHUMOR AANDAR
IRIMIA premiará con un lote de libros galegas ó m_ellor comentario a este debuxo que nos envíen os nosos
lectores, sen limitación de idade e que non pase dun
folio escrito a máquina ou o equivalente a man (sempre
que se entenda a letra!). Valoraremos a retranca. Enviade os escritos antes do 15 de setembro ó noso director, de quen tedes o enderezo na última páxina da
revista. O premio poderase declarar deserto se a xuicio
da redacción da revista non acadasen os traballos a
calidade mínima. A revista resérvase o dereito de publicar as colaboracións que mandedes.

SE OLIERES LE.R.
Quero mscribinne ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

Ata nova orde

O

l~l"IA i SUSCRÍBETEI
Pagarei p<>r:

O Transferencia á Caixa de Aforros de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

D
Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano- 1.300 pts.
- Suscripción de
apoio - 2.000 pts.

Correo contra Reembolso
(máis caro e molesto ca transferencia)

Nome .................... ~ ..................... ........................•...............
Rúa ou Parr<><fllia............................................................ .
V ila ou Axuntalllento ..................................... Provincia......... .......... .

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)

j
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Estes días a nasa Patria galega énchese de festas especialmente nas máis de 3.000 parroquias rurais.
En homenaxe a esa alegría popular publicamos hoxe este pregón como unha invitación a mergullarnos
nas nasas me/lores tradicións, na sabiduría do naso pobo que tan ben sabe convivir, e a pesar de todo,
vivir, e a gozar sen reservas das nasas festas.
1. Felicidades amigos
veciños desta parroquia
e con vós ós convidados
que neste día nos honran
2. Pois tamén por este ano
cumplimos coa tradición
de celebrar nestes días
a festiña do patrón
#

3. E un regalo de moi vello
pra mantérmonos unidos
pra dar alegría ós nenos
e pra xuntar ós amigos

,

4. E un don de Deus a festiña
que saca da casa ós vellos
e que os xunta neste adrio
con alegría e contento
5. Entre rezos e saúdos
entre música e conversa
alegran a súa vellez
vendo como a vida medra
6. Aprenden de quen é o neno
que polo adrio acarreira
e recordando os seus tempos
ven á mocidá da aldea
7. E botando unha peciña
esquécense dos seus reumas
e collen folgos pró inverno
e esquécense das súas penas

11. Que algúns veñen de moi lonxe
e sen festa non virían
ou se viñesen un ano
pró outros xa a esquecerían
12. E se falamos das casas
que ben lles presta a festiña
pinturas, fregas, amaños,
por mor de quen as visita
13. Por iso amigos a festa
é un mandamento de Deus
o terceiro, recordemos,
e o que manda Deus é ben
14. Pois noso Señor non quere
ver á xente desunida
de costas os uns prós outros
nin tristeira nin vencida.
15. Que Deus quere recordarnos
que nos chama á súa vida
ó gozo e á irmandade
á amistade solecida
16. E de unión teremos falla
pra facer frente ó futuro
pois co Mercado Común
irnos precisar bon pulo.
17. Coa competencia do leite
e das carnes europeas
teremos que espabilar
en todiñas as aldeas.

8. E os nenos gozan felices
anque algunha suspenderan
e perden o medo á xente
e algunha cousiña estrenan

18. Quitar máis proveito á terra
esquencer as retesías
dar corpo ás cooperativas
medrar na unión cada día.

9. E as mozas e os mozos xuntos
no baile ou na taberna
entre movida e barulla
fan amistades eternas

19. E entón a festa será
todo o ano e non só un día
e entón os soños de agora
serán realidá cumprida.

1O. E xúntanse os familiares
que a vida foi separando
e renóvanse os vencellos
pola festa de ano en ano

20. Que nos axude o patrón
a quen quixemos honrar
e agora berramos todos
VIVAA FESTA PARROQUIAL

Xosé Chao Rego

, ¿Pobo ou povo?

"Beati hispani, quorum vivere
est bibere". Velaquí, agora que
andamos xa no Mercado Común,
unha frase europea en latín, que
quere dicir: "felices os españois
para os que vivir vén se-lo mesmo
ca beber". Dino por toda Europa
porque nosoutros non distinguimos entre o V de "vivere" (vivir) e
o B de bibere (beber), e seica por
culpa deste erro fonético andamos toda a vida co biberon de
viña na boca. Padecemos dese
betacismo do que talabámo-la
semana pasada.

· Polo mesmo, haberá que se
preguntar palas vantaxes que tería escribir "pavo", como tan os
portugueses, que eles pronuncian achegándose ó F (case que
"poto"), e·nosoutros sempre con
B. Aparte de que, etimol6xicamente, do latín "populum" debe
vir pobo aínda que, xa se sabe, na
grafía ou escrita da ldade Media
había vacilación no emprego destas dúas consoantes. O problema
consiste E(n que difícilmente se
pode cambiar toda a fonética ou
xeito de pronunciar de todo un

pobo-pavo.
. Esta é a meirande deficultade
que lle eu vexo ó achegamento do
galega ó portugués ata prodamaren algúns a súa unidade. E
talo deste tema conflictivo, con
moito respeto, só porque algúns
lectores escribiron incidindo sobre el. De feito, na televisión galega téñennos que traducir filmes
brasileiros (por suposto que o tan
por outros motivos) e cando sae
un portugués talando, non o damos ben ·entendido sen moito
estarzo.
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