
1 mos facendo memorla: 

r ecobrando o ser galego 
que esqueclmos. 

i mos sementando patJia: 

mau con man inxertandoa 
entre os veciños. 

i mos facendo outra hiatorla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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PAISES NOVOS 
- Corea do Sul: Un réximen contestado-

De novas teñen ben pouco. As 
súas culturas son milenarias e moi 
anteriores ás nasas. Pero desde hai 
séculas estaban agachados e apar
tados das informacións que circula
ban polos países máis avanzados. 
Agora, e por mor do seu medre eco
nómico, palas desgracias que so
fren ou palas convulsións políticas 
que experimentan, aparecen de 
novo en pantalla. 

Corea do Su/ é un dos integrantes 
deste clube. Naceu da violenta divi
sión que se prcxiucíu ó remate da 2ª 
guerra mundial. O norte quedou 
baixo da influencia soviética e o Su/ 
baixo da estadounidense. Nestes 
días é noticia pala contestación que 
se está xenerando contra do actual 
réxime de goberno. Cunha exten
sión 3 veces maior ca de Galicia e 
unha poboación 16 veces superior, 

1 s 9.JJ 
entra con forza no mundo do comer
cio internacional a partires dos anos 
70. Arricando dunha difícil situación 
o país foise erguendo. Os seus pro
ductos vendíanse ben no mercado 
porque resultaban baratos. Xa fosen 
coches, barcos ou manufacturas de 
menor valía. Mais esta productivi
dade partía dunha organización case 
militar nos centros de trabal/o, de 
horarios que ignoraban os días de 
descanso co fin de aprovei(ar o 
rendemento. 

Este ritmo productivo provocou 
dúas causas: o medre do nivel de 
vida e a canseira. E as dúas causas 
por xunto son as que agora provo
can a rebeldía contra dun réxime au
toritario e militar que gobernan 
desde hai 19 anos. 

Corea do Su/ é un país frecuente-

mente citado como exemplo de de
senrolo. Pero agora vénsel/e os lími
tes a este xeito de medrar. Países 
tipo Corea (que son unha boa maio
ría) non teñen outro remedio que 
producir moito e barato xa que care
cen da tecnoloxía precisa para poder 
crear "novedades" que pojdan ser 
vendidas a bon precio. · Pero este 
producir moito e barato leva consigo 
uns problemas sociais que non 
son doados de aturar. 

Tal e como se presentan 
as causas aínda está por 
saber calé o camiño 
correcto que deben 
pillar todos aque
les países que 
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O V CURSO DE FOLCLORE GALEGO terá lugar en 
Lugo os días 2, 3 e 4 de Outubro, organizado por "Cán
tigas e Frores", mesmo nos primeiros días do San Froi
lán , aquel santo ecoloxista. Haberá temas teóricos so
bar da cultura tradicional galega, e sesións de didác
tica e práctica da danza. Para apuntarse : Apartado de 
Correos 344. 27080 LUGO. 

O HOME MAIS RAPIDO DO MUNDO: Ben Johnson do 
Ganada enchéu unhas das páxinas máis fermosas do 
atletismo mundial , ó facer en 9,83 segundos os cen 
metros lisos deixando atrás ó americano Carl Lewis. 

" A FORMACION DO PROFESORADO E A EDUCA
CION POLA PAZ" xunta nestes días en Santiago a mo"i
tos ensinantes galegas de fara, convocados polo Sindi
cato Galega do Ensino. Nunha sociedade basada na 
competitividade e no ter máis a costa do que sexa .. . , 
artellar unha educación na paz e no compartir cos 
demáis é unha abriga que urxe. 

UN ESTUDO SOBRE AS ACTITUDES RELIXIOSO
MORAIS DA NOSA MOCIDADE ven de ser dado a coñe
cer polo Consello da Educación Cristiana en Galicia, 
despois de facer unhas enquisas ós que estudan reli
xión nos centros de ensino medio de Galicia. Un traba
llo amplo que convida a traballar máis e mellar coa 
nasa xente máis nova. Este estudo está aí para podelo 
consultar e estudar todos. 

"ANTROPOLOXIA E MISION"é o tema de estudo dun 

encontro organizado pala revista Mundo Negro, os días 
·9-11 de outubro en Madrid . Problemas coma a fe, a 
cultura, a enfermidade e a súa cura, a cultura afri
cana ... , terán o seu tempo nesta xuntanza. Para máis 
información: Arturo Soria, 101 . 28043 Madrid . Telf. 
4152412. 

O POLISARIO segue o seu camiño pola liberdade, a 
pesares da guerra e da marte con que os teñen cerca
dos Marrocos. Desde a proclamación da República 
Arabe Saharaui, xa recoñecida por máis de sesenta 
países, moito fixeron pala normativización da súa cul
tura e do seu ensino, despois de tantos anos de coloni
zación española. Os españois somos indirectamente 
tamén causa da guerra que está sofrindo este pobo. 

" O SINDROME DA COMPUTADORA" pode ser moi 
perxudicial para os nenas e mozos de remates deste 
século. O uso e abuso destas máquinas e ordenadores 
cómelles o coco a moita xente que xa só pensan e 
soñan coma sí de máquinas se tratase, despois ven o 
psiquiátrico e moitas carencias afectivas ... 

A ECONOMIA SUMERXIDA segue oscurecendo o 
mapa do emprego neste Estado, sen que o Goberno 
faga nada por remediala situación: segundo Comisións 
Obreiras, o 36% das mulleres que traballan fánno na 
economía sumerxida, e un sesenta e cinco por cento 
destas traballadoras non chegan ós dezanove anos. 

OS ACCIDENTES DE TRAFICO voltaron manchar de 
sangue moitas vacacións de viciños nasos, case a mi
tade provocados por exceso de alcohol. Urxen unhas 
leis novas que castiguen estes excesos ... Así, en Fran
cia está nestes días enriba da mesa do Parlamento 
unha nova lei que castigará con penas de cadea ata 
dous anos e multas de cuarenta a sesenta mil francos, a 
aquelas persoas que guien un coche cunha tasa de 
alcoholemia de 0,8. 

A UNIVERSIDADE VOL TA ABRl-LAS SUAS PORTAS 
con novas expectativas para moitos dos estudantes. 
Hai un ha reforma prevista para 1989-90, que suporá un 
cambio total no ensino superior: de cincoenta carreiras 
que se poden estudar actualmente pasaráse a cento 
cincoenta; novas estudos máis adaptados ás necesida
des de hoxe. O primeiro ciclo destes estudos ou Diplo
matura, terá validez para moitos traballos, deste xeito 
incrementaráse o número de estudantes que fagan es
tas carreiras curtas, que hoxe só poden facerse en 
vintecatro materias distintas. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

¿POR QUE TEMOS QUE IR A MISA? 

Xa non serven as ameazas 

Unha das causas coas quemáis nos raian os curas é coa 
necesidade de irá Misa os domingos. O certo é que baixou 
moita a asistencia á Misa, e en sitios case que están as 
igrexas baleiras. Os curas aborrécense, pero xa non se 
atreven a ameazar á xente con nada, sabedores de que as 
ameazas xa non valen, e de que hai causas tan sagradas 
que a xente as ten que querer e buscar con enteira liber
tade. Nós, coma cristiáns, podíamos pensar: ¿por que te
mas que irá Misa? ¿Que causas hai ne/a que nos tagan 
sen ti-la urxencia de cumplir con esa práctica que vén tan de 
vello?. 

Deus e a xente merecen respeto 

_ O primeiro que temas que dicir é que hai moitos curas 
que son uns verdadeiros chafalleiros á hora de bota-las 
misas. Non misan en galega, coma Deus manda e agora 
tamén rogan os bispos, e ademais fano todo acelerada
mente, de xeito que parece seren e/es os primeiros que 
están a disgusto alí. Deus e a xente merecemos un respeto. 
Bótannos a nós en cara que imos á Misa por cumplir, e eles 
tamén parece que van por cumplir, pero ademais cobran. 
Non se ve que preparen moito o que din, e lago cansan 
coas súas palabras. A algúns non nos gusta que talen moito, 
pero se pensasen máís o que din e o xeito de o dicir, 
iríamos/le collendo gusto á causa. 

¿Que beneficios nos trae ir á Misa? 

Con todo e eso, eu penso que os cristiáns non debia
mos pasar sin ir á Misa con regularidade. Se non nos 
gusta o xeito de misar do naso cura, dicirllo, para que o 
mellare, ou buscar outra igrexa e outra comunidade, se 
temas onde escoller. ¿Por que? Porque, se non imos á 
Misa perdemos algo moi importante para os cristiáns. Tería 
que haber razóns de moito peso para deixar de ir. ¿Onde 
están, lago, eses beneficios que nos trae a Misa?. 

- A Misa é un lugar de encontro dos cristiáns dunha 
parroquia. Como encontro humano xa ten o seu interés: 
talamos, sabemos uns dos outros animámonos ... 

- Pero haber hai hoxe outros, sitios onde nos podíamos 
atapar: o bar, o campo de fútbol ... ; se imos á Misa é sobre 
todo porque nela atopámonos cos veciños no mesmo 
afán de coñeoe-lo camiño do noso señor Xesucristo, 
para o poder seguir. Esto é moi importante para uns 
veciños que queiran acertar no camiño da vieja . Irá Misa é 
coma irá escala os nenas. Alí Xesús fálano no Evanxeo, 
alí Xesús recórdanos o seu sacrificio por nós no pan e no 
viña santos, a!í anímanos a loitar pola dignidade da nasa 
vida coa forza que vén de Oeus. 

Non podo pasar sen a comunidade e sen Xesús 

Eu vou con gusto á Misa. Coma cristián que son, non 
podería pasar sen e/a, porque non podo pasar sen a comu
nidade e non podo pasar sen Xesús na miña vida. Moitos 
din que os que van á Misa non son me/lores cós outros. En 
casos pode ser certo; as veces vaise á Misa por cumplir. 
Pero é imposible ir con bo espírito á Misa e que isa non se 
note lago na vida. Porque Xesús e a comunidade axudan 
moito a que a xente cambie. 

Os cristiáns non debíamos pasar sen ir a Misa 
con regularidade 

Tiña que ser asi (Dom. XXV do T. Ordinario) 

"Os derradeiros serán os primeiros " (Mt. 20, 16) 

Deus é soberanamente libre, mais non para 
tace-lo que lle pete, senón para mostra-la gran
deza do seu amor. 

Nós retribuimos segundo os froitos, contámo
la producción , pero pouco estarzo tacemos para 
achegarnos ás persoas e ve-los seus problemas, 
o por qué non pode trabal lar, por qué suspende o 
curso, por qué non é máis amabel. .. 

Chamamos xusticia ó que moitas veces é unha 
grande inxusticia, porque na súa mesma raíz está 
mal plantexada. 

Deus non cae nas nasas maneiras de ver nen 
nas nasas trampas. 

Non abonda con garda-las formas (Dom. XXVI do 
Tempo Ordinario) . 

"Asegúrovos que os pub/icáns e as prostitutas 
entrarán antes ca vós no Reino de Oeus " (Mt. 21 , 31) 

Non entrarán primeiro precisamente polos mé
ritos da vida que leva~ ... , senón porque nelas 
dáse a capacidade de conversión . O fariseu xa se 
eré perfecto ; incapaz polo mesmo de convertirse. 
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TELANOSA: Esmagar ao mais débil 

Dende 1978, ano no que esco
menzou a funcionar a Sociedade 
Anonima Laboral de Telanosa, no 
que ate enton tora o Grupo de 
Empresas Regajo, os traballado
res veñen sufrindo un longo cal
vario, por mor da falla de vontade 
política do Governo Central. 

En 1978 a maioria dos 1200 tra
balladores da empresa, concreta
mente 1.070, foron convencidos 
por representantes da adminis
tración do estado, patronal e as 
centrais sindicais CCOO, UGT e 
USO de que a única saida frente á 
grave situación económica que 
atravesaba o Grupo era constituir 
unha SAL. 

A parte social aportaba a esta 
Sociedade Anonima Laboral 400 
millons de pesetas, concedidos 
polo Fondo de Proteción ao Tra
ballo mediante 2 cretas manco
munados. Naquel momento non 
foron poucos os traballadores 
que manifestaron reticencias a 
firmar uns cretas nos que, de ir 
mal Telanosa, iles terian que res
ponder destos; por parte destos 
sindicatos e mesmo de membros 
da administración e da patronal 
díxoselles: " que non se preocu-

paran que eran a fondo perdido", 
"que a empresa servia como 
abal", etc. O tempo demostraria 
que todo esto non tiña a mais mí
nima base legal e que por parte 
do Governo Central non habia es
tas boas intencións. 

Aproximadamente un cento de 
traballadores non firmou os cre
tas seguindo as cansinas da 
l.N.T.G., que entendia que a única 
saida era que o I.N.I. se fixera 
cargo do Grupo Regajo. 

Unha comarca deprimida 

No ano 1982 a empresa pe
chaba, creando na zona de Re
dondela unha situación de depre
sión económica da que ainda 
hoxe non se recuperou. Mais de 
3.000 traballadores anotados na 
"Oficina de Desempleo" residen
tes nos concellos de Redondela, 
Pazos de Sorben e Soutomaior 
son un exemplo mais da falla de 
alternativas laborais, pero tamen, 
o gran número de talleres clan
destinos da industria textil e os 
centos de empregados en preca-

rio que acolle a bisbarra. 

As promesas que no seu dia ·fi
xera a UCD de fomentar as indus
trias alternativas, convertir a Re
dondela en zona prioritaria na 
creación de emprego, etc. levo
unas o vento, e o PSOE só se limi
tou a lavarse as mans botándolle 
a culpa do "desaguisado" ao an
terior Governo. A plantilla de Te
lanosa viu como apenas recibian 
o 40 por cento da indemnización, 
como perdian o dereito ao seguro 
de desemprego por mor das su
cesivas regulacións que sufriran 
durante o funcionamento da SAL, 
así como que tamén para conse
guir unha subvención de tres me
ses tiñan que sair á rua e presio
nar con movilizacións, cortes de 
tráfico, etc. 

Esperando unha solución 

No ano 1984 e en 1986 o Go
verno Central pretendia recobrar 
"os famosos cretas a fondo per
dido"; así, no último destes anos, 
procedia a embargar a canta de 
12 traballadores. De novo as mo-

(Segue na páx. seguinte) 

SE OLIERES LE.R l~l"IA iSUSCRÍBETE! 
Pagarei por: 

O Transferencia á Caixa de A forros de Galicia: 
Quero 8U8Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O 

Precio da suscripción 

- Suscripción por 
un ano- 1.300 pts. 

- Suscri pción de 
apoio- 2.000 pts. 

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

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

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

Rúa ou Parrc:x¡uia ............................................................ . 
Vila ou Axuntamento ..................................... Provincia ................... . 

R~orta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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persoeiro cualificado demostrá
base, unha vez mais, que eran pa
labras martas. Aos traballadores 
non nos quedaba de novo mais 
camiño que movilizarnos, presio
nar e negociar ate conseguir que 
se lle dá unha solución definitiva 
ao problema. 

A solución definitiva ao tema 
dos ex-traballadores de Telanosa 
non é tan difícil, abonda con que 
o Ministerio de Traballo reclame 
o expedente ao Ministerio de Fa
cenda aducindo as evidentes irre
gularidades que hai en todo o 
proceso tanto de constitución da 
SAL como de concesión dos mes
mos. Agora ben, para elo compre 
vontade política por parte do 
PSOE e que prime o criterio de 
facer xustiza; e esto ate agora, a 
tenor dos feítos, non é o que está 
a suceder. 

Por parte da Comisión de Tra
balladores, e dos sindicatos que 
apoian ao colectivo (CCOO, UGT, 
CXTG e INTG} lévanse feito moi
tas xestións, todas elas aparente
mente positivas de facer caso do 
que din de palabra, pero a solu
ción non chega, e cada dia que 
pasa o Governo da un novo paso 

Os obreiros de TELANOSA cortaron a carretera en Redondeta en días pasados, con macetas para cobrar esta inxusta débida. 
polo día e con fogueiras pota noite A esta altura aos traballadores 

(Ven da pax. anterior) 

vilizacións, duas Folgas Xerais de 
toda a comarca, cortes de tráfico 
e situacións de violencia provo
cada pola actuación das forzas 
policiais enviadas polo Governo 
Civil para frenar aos traballado
res, impedían que os trámites se
guiran adiante, que se paralizara 
o proceso e que o Governo fixera 
"promesas firmes" de que ia a es
tudar o tema e que tiña a inten
cióñ de darlle un ha rápida e satis-

factoria solución. 

Estas promesas, feitas en pe
riodo electoral, non se cumpliron. 
A primeiros do mes de agosto 
deste ano, aproveitando que 
"todo o mundo" está de vaca
cións, que non hai cercanas nin
gunhas elecións, fixeronse 6 no
vas embargos, de 5 casas e 2 vei
gas. Os compromisos da admi
nistración ao traveso de tanto 

non lles queda mais saida que de
fender as suas casas, terras e ou
tros inmuebles con uñas e den
tes. O Governo sabe, e así o es
presan todos os interlocutores, 
que non van a dar cobrado case
que nada, entón ¿porque siguen 
adiante?. Porque non dan un ha 
solución definitiva? Acaso pen
san que con esta actitude en Te~a
nosa frenan outras loitas? 

Manuel Mera 
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Resultados económicos de 58 explotacións de vacuno leiteiro 
da Mariña de lugo no ano 1986 

Características das explotacións 

As principais características 
das 58 explotacións incluídas no 
" Programa de Xestión" son as 
seguintes: 

a) En canto á sua superficie 
agrícola útil (S.A.U.) distribúense 
da seguinte maneira: 

-

Has. de S.A.U. Nº de explotacións % 

De 4a 6 19 32.70 

6- 8 14 24.00 

8-10 9 15,50 

10-12 7 12.00 

12 - 15 4 6.90 

15 -20 2 . 3.40 

20-30 1 1.70 

30-40 1 1.70 

40 -100 1 1.70 

A dimensión media das 58 ex
plotacións é de 9,8 Has. 

b) Carga gandeira 

A carga gandeira é de 2,07 
vacas-Ha. de media variando se
gundo a superficie das explota
cións tal como se aprecia no ca
dro seguinte: 

Has. de S.A.U. Nº de explotacións Vacas-Has. 

4- 6 19 2,4 
6- 8 14 2,0 
8-10 9 2,2 

10-12 7 1,9 
12 -15 4 1,7 
15-20 2 1,6 
20-30 1 1,4 
30-40 1 1,7 
40 -100 1 0,7 

Obsérva-se unha disminución 
da carga gandeira a medida que 
aumenta a dimensión das 
explotacións. 

c) Producción deleite 

A producción media de leite 
por vaca e ano foi en 1986 de 
4.529 1 itros. 

d) Curva de producción de leite 

Como se sabe, a producción de 
leite non é uniforme ao longo do 
ano, senón que hai unha época 
na que se acacia a maior produc
ción . Nas 58 explotacións estu
diadas o mes no que se acadan a 
maior producción foi no mes de 
xullo variando segundo a curva 
de producción do gráfico 1. 

e) Consumo de concentrados 

O consumo medio de penso 

LITROS 
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por vaca e ano, foi de 1.404 kgrs, 
que se traduce en 31 O grs. por 
cada litro deleite producido. 

f) Uso de abonos químicos 

A media de consumo de abo
nos traducidos a unidades fertili
zantes foi a seguinte: 

Fosforo 

Potasa 

Nitróxeno 

72,20 Unid . fertiliz . 

30,60 Unid. fertiliz. 

82,00 Unid. fertiliz . 

O coste medio por explotación 
destos abonos foi de 12.968 ptas. 

Analise dos datos económicos 

1.- Gastos variables 

No cadro seguinte figuran os 
gastos medios por explotación e 
a porcentaxe de cada un deles so
bre o total dos gastos: 

Gtos. -fxplotac. % 

Alimentos comprados 1.243.485 69,7 

fertilizante 179.122 10 

Veterinarios e menciñas 55.864 3,1 

Combust., graxas e aceit. 75.109 4,2 

Reparac. de maquinaria 41 .607 2,5 

Xornais eventuais 600 0,03 

Outros gtos. Utill. e limp. 141 .780 7,97 

lnseminacións 43.954 2,5 

Total Gtos. Variables 1.784.521 100, 

No gráfico nº 2 están represen
tados ditas gastos variables. 

(Pasa a páx. seguinte) 
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o -Alimentos comprados ~ 
- Reparacións de 

69,7% maquinaria 2,5% 
e - fenilizantes 10% • - Xornais eventuais -- Combustibles e graxas (§) 

0,03% 

4,2% - Outros gastos de Utill. 

• - Veterinarios e menciñas - e limpeza 7,97% 

3,1% - lnseminacións 2,5% 

2. - Manee bruto 

Tendo en conta que o PRODUCTO BRUTO me
dio foi de 4.015.178 ptas, e os GASTOS VARIA
BLES medios por explotación de 1.782.855 ptas, 
o MARXEN BRUTO, ou sexa a diferencia entre o 
PRODUCTO BRUTO e os GASTOS VARIABLES, 
foi de 2.232.323 ptas. por explotación. 

O marxen bruto por vaca segundo a dimensión 
do rebaño queda reflexado no cadro seguinte: 

Nª de vacas Marxen Bruto-Vaca 

10 -15 118.758 

15-20 112.262 

20-30 149.416 

+30 95.670 

Se comparamos estes resultados acadados na Ma
riña de Lugo cos do resto de Galicia chegamos a con

clusión que é nesta zona onde se acadan os mellares 

resultados de marxe bruto por vaca. 

Xesús Mundiña Acebo 

O CAMPO 

Hai un cuarto de século, nove mil familias galegas, dedicadas á 
. agricultura e á gandería, decidiron que, unidas, tiñan moito que 

ofrecer a Galicia. Asínacia LEYMA, como unhagrandefamilia. 
Os motivos que enton nos uniron son os mesmos, que nos seguen 

impulsando para achegarnos cada día á nasa xente: Ofrecer 
productos frescos de cal id ad e ó me/ lar precio. LE YM A segue unida 

como unha granfamilia, e o tempo déun~la razón. 
Agora celebram~lo 25 aniversario con alegría e esperamos seguir 

I evando ó seu fogar ali mentas frescos e naturais. 

Productos frescos de Ga/icia 
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A MOCIDADE QUE SE ORGANIZA. JOBAC DE CATALUÑA 

Entrevista a Xabier Morlans 

Chámase Xabier Morlans, un crego novo catalán 
que compaxina o seu trabal/o na base dunha barriada 
obreira (Santa Coloma de Gramanet), maiormente 
entre os xóvenes, co ensino universitario na Facu/-

tade de Teoloxía de Catalunya. De vacacións por 
Galicia, pasou pota redacción de IRIMIA onde quixe
mos recoller algo da súa moita experiencia cos xóve
nes de ambiente obreiro e popular. 

- Traballas nun movemento de 
mocidade, JOBAC, continuador da 
antiga Acción Católica especializada, 
¿pero, non pasou xa de moda?. 

- Certamente houbo unha época 
-arredor do Concilio Vaticano 11- na 
que por sorte estiveron de moda na 
lgrexa os movementos especializa
dos de acción católica e o método e 
espírito da Revisión de Vida co seu 
Ver, Xulgar, e Actuar a partir da vida e 
sobre a vida. As modas pasan e che
gan outras, pero as boas intuicións e 
o empuxe do Espírito permanece. Eu 
coido que mentres haxa cristiáns que 
escoiten co corazón aberto o que lles 
di a Palabra de Deus na súa realidade 
concreta (mundo rural , mundo 
obreiro, mozos en paro ... ) seguirá ha
bendo " acción católica" como res
posta a esa chamada. 

- Explícanos Xabier que é e como 
funciona o voso movemento de mo
cidade JOBAC. 

- Igual que outros movementos 
inspirados na mesma tradición 
(penso no da Mocidade Rural Cris
tiana aquí en Galicia) a nasa JOBAC 
fúndase nunha aposta: que os mozos 
de condición obreira sexan os após
tolos dos seus mesmos compañeiros. 
Non se trata lago de " cambiar os pei
xes de peixeira", é dicir, de " traer" 
mozos á lgrexa e a un determinado 
cristianismo domesticador dos mo
zos, senon de "cambiar a auga da pei
xeira" liberando, educando e evanxe
lizando á mocidade no seu propio 
ambiente, colaborando tamén así a 
transformar o ambiente e as estructu
ras onde debe crecer o Reino de 
De u s. 

- ¿E iso como se fai?. 
- E un pouco difícil resumir en 

poucas palabras un traballo que ten 
moito de artesanía pedagóxica e de 
fidelidade ó Espirito que sopla. 

O eixo vertebrador deste traballo 
constitúeo a Campaña anual que 
lanza o movemento e seguen tódolos 
equipos de Revisión de Vida (A.V.). 
Este curso pasado a JOBAC fixo a 
campaña " Pala ocupación xuvenil. 
Sexamos creativos" en tres fases : 1 º) 
Ver como vivían a situación de paro 
os mozos do cinturón industrial de 

Xabier Morlans consiliario da JOBAC 

Barcelona e bisbarra (2.500 
inquéritos-entrevistas realizados po
los mesmos xoves) 2º) Valorar estas 
respostas e a situación detectada á 
luz do evanxelio e do Espírito que so
pla nos equipos de A.V. constituídos 
en pequenas comunidades de ora
ción e discernimento. 3°) Realizar 
unha acción colectiva a nivel local 
(barrio, vila) e a nivel de todo o Move
mento JOBAC (con un macrofestival 
pola ocupación xuvenil) . Foi unha ac
ción resposta que aglutinou a outros 
xoves e transmitiu con feitos a espe
ranza de Xesucristo Resucitado á mo
cidade do mundo obreiro e ós máis 
marxinados pala crise económica e 
social. 

Arredor da Campaña faise a re
unión semanal ou quincenal de A.V., 
as sesións de Estudio de Evanxelio, a 
formación teórica social ou teolóxica, 
e os outros servicios do Movemento 
como a coordenación dos responsa
bles, o Boletín , a cuota, e os diferen
tes encentras. 

- Pero esto non soluciona o pro
blema do paro ... 

- Non o soluciona pero pon en 
marcha unha cantidade de enerxía e 
forza xuvenil nunha dirección de 
creatividade, solidariedade, copaci
dade de organizarse, de planificar e 
realizar, de seguimento de Cristo na 
opción polos pobres que por forza a 
curto ou a longo prazo ten que reper
cutir na transformación do trozo de 

mundo e sociedade no que vivimos. A 
JOBAC concíbese a si mesma como 
unha gran escala de militantes obrei
ros, cristians e catalans. 

- ¿Son sensibles os xoves dos ba
rrios de Barcelona á fe?. 

- Hai dous motivos que os fan sen
sibles á fe: as súas raíces de relixiosi
dade popular especialmente forte nos 
inmigrantes andaluces, que son 
maioría, e por outro lado a nova ola de 
"retorno do sagrado" o clima post
moderno de valoración da estética, a 
música, a trascendencia, a g-ratui
dade ... Todo ten a súa ambigui·dade 
pero é un filón para traballar. Tamén 
segue habendo a crítica positivista á 
relixión e as dificultades propias do 
tipo de xove máis desenrolados cultu
ralmente, e o contencioso entre a 
clase obreira e a igrexa institucional 
que pesa na memoria histórica dos 
xóvenes traballadores. 

- Por último, neste teu segundo . 
viaxe a Galicia e dende a práctica da 
lgrexa en Catalunya que foi sempre 
moi sensible á defensa e cuidado da 
lingua e cultura catalana ¿que impre
sión che dá o clero galego e a súa 
actitude ante o idioma galego?. 

- Dóeme ter que responder a esta 
pregunta e quixera facelo sen ánimo 
de ferir nin dar lección a ninguén. A 
parte de honrosas excepcións, vexo 
que a maioría do clero, por inercia, 
ignorancia, falta de creatividade e ta
mén quizáis de materiais litúrxicos 
axeitados en algún caso, o caso é que 
non contribúe á normalización doga
lega na liturxia e na pastoral da 
lgrexa. E nesto non contribuiré igual 
que remar en contra. Sinto pena e 
indignación, ante o feíto de que haxa 
tantos irmans no presbiterado que 
obxectivamente (non xulgo a súa in
terioridade) están lonxe do anuncio e 
acollida do Reino de Deus que medra 
en Galicia neste momento privi~e
xiado de rexurdimento despois da 
longa noite franquista. 

- Gracias Xabier e bo labor por 
Barcelona e Catalunya. 

- Gracias a vós e á xente de IRIMIA 
por este testemuño de fidelidade á 
lgrexa e ó pobo galego que me inter
pela e confirma na fe. Adiante. 

R. 
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Unha campaña.de galeguización dos nomes propios 
O Axuntamento de Redondela, que vense distinguindo desde hai anos poi a sua 

loita pala normalización linguística, e que ten funcionando desde hai tempo un 
Servicio Municipal de Normalización, lanzou nos últimos meses unha campaña 
para galeguizar os nomes propios, instando os cidadáns a solicitar no Rexistro 
Civil o cambio de nome. Desde IRIMIA animamos este loable empeño e tacemos 
extensiva a tódolos nasos lectores esta invitación . 

Como sinalan nun folleto que espallaron en man e por correo , os nomes sempre 
estiveron suxeitos a modas e sobretodo á influencia das linguas dominantes de 
cada momento (non en van a algúns xa lles da por poñer hoxe os seus tillos nomes 
yanquis) . No caso dos nomes galegas, o abandono veu producido mo i especial
mente pala imposición estatal , e rematou por convertirse nun hábito social " ben 
difícil de correxir" . O folleto lémbranos que desde 1977, os rexistros civís admiten 
a inscripción dos nenas en calquera das linguas españolas. Por suposto tamén en 
galega. E igualmente pode galegu izarse o propio nome, se. agora consta oficial
mente en castelán. So fai falla : DNI , fotocopia Libro de Familia e un ha instancia de 
modificación , como a que reproducimos eiquí. 

No caso de menores, cómpre facer constar: 

............... ·manifesta a súa vontade 

de traduci-lo nome do/a seu/súa fillo/a menor non emancipado/ a e baixo a súa potestade, 

polo de ..................... . 

nacido/a en ... ........................... ..................................... . ·· ····· ··· ···· ··· ·· ·· º ·· . .... ... de .. ................................ . 

de 19 ............... na rúa .. . . ............................... núm. . ............. de 

Redondela, ........ ........... de .................................. .. ........... de 19 

(Sinatura) 

FICHAS DE NATUREZA- As plantas medicinais 
Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez (" Oitabén " ) OUREGO 
Primitivo Iglesias ---- - ----- ----------

FAMILIA.- Labiatae (labiadas) 
XENERO.- Origanum 
ESPECIE.- Vulgare 
GALEGO.·- Ourego 
CASTELAN.- Oregano 
FLORACION.- Verán (xu//o-septembro) 
HABITA T. - Matorrei ras e bosques claros e secos. 

DESCRIPCION.- Talos de 30-80 cms. pilosos, de
fó//anse cedo nos baixos. 
- Follas pecioladas, verdes polo dereito e pálidas 
e veludas polo envés, con moitas e diminutas 
gotiñas de esencia. 
- Flores pequeniñas sonrosadas en espigas 
ovoides, protexidas por bracteas roxizas cos 4 · 
estames e o pistilo saintes. 
- Despide. un bo cheira. 

DISTRIBUCION.- Oubídase da súa existencia 
salvaxe na nasa terra. Alguén afirmou tela atopado 
no Monte Almáciga (Santiago) e na Ria de 
Pontevedra. 

Pero é común non distinguir entre esta especie 
e a de O. VIRENS (flores blancas, bracteas ver
des, estames indusos) moi común na rexión me
dia galega. ' I 
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buzón 
Outro obxector de 

conciencia 

Amigos de IRIMIA: 

Diríxome a vós en demanda de 
información sobre a obxección 
de conciencia e a obxección fis
cal, tema que tedes abordado en 
varios números da vasa revista. 

Como queira que neste mes tó
came pasar a "revista militar", 
gostaríame saber que pasos hai 
que dar para entregar a cartilla. 

A ver se podedes tamén man
darme algún enderezo dalgún 
grupo ou persoa que teña que ver 
con estes temas. 

Graciñas 

Un suscriptor de Boiro (Coruña) 

• llll••••uran1: 

LA Vl"'A 

BSTA!i08 a 50 •••• DIL ilUJIUllla!O otra. BILB.lO 

····u.·~t6:U:tM'~ht!fH.üM"tiW1'!itM"Mfl"··· 
Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Unha suscriptora de Santoña 
(Cantabria) mándanos a seguinte fo
/liña, cunha nota a man: 

Este parece ser o galega que 
talan os vascos. Unha tomadura 
de pelo. 

"SU ClASA" TRATARBllOS DS: Oo:.ll'LA.OBP.~ COI! 

NtiSSTRAS 681'.SCIALIDADKS GABTROMO.UOAS. 

><-----------------------------------------------------------

COMPOSICION, VIRTUDES E USO 
Esencia de ourego, de cor marela limón 

en cantidade variable 045-0,40%, consti
tu ída esta de carvacnol , cimeno, cimol e 
terpenos. Contén ademais principios 
amargos, taninos, gamo resina, etc. 

- Fresco, úsase para condimentar car
nes, guisos, cabazas, adobar aceitunas, 
etc. En infusión , facilita a dixestión , 
calma a tos, a asma, e alivia, mediante 
gargarjsmosas dores de gorxa. As follas 
frescaS, desfeitas, quéntanse un pouco 
na tixola e aplícanse nas partes do carpo 
doentes de réumatismo e torzóns para 
alivta- la dolor. 

- Para combate-la fatiga corporal, dar 
muscular e reumas pódense tomar baños 
de ourego férvense, durante uns minutos, 
3 puñados das partes floridas secas, en 2 
litros de auga; déixase reposar unha me
dia hora, cóase, e vértese na bañeira, en
gadindo auga a vontade. 

PARTES UTILIZADAS 

Recoléctase toda a planta na época de 
floración; os talos máis grosos sécanse á 
sombra e gárdanse en tarros de cristal, os 
extremos floridos empréganse secos ou 
frescos. 

ººººººººº 

HISTORIA 

O seu nome provén das palabras gre
gas oros e ganos: "adorno da montaña". 
Foi un ha das plantas aromáticas mais co-
ñecidas e utilizadas; empregábase en 
moitos preparados, entre os que desta
cou o té suizo. Na idade media cultivá
base nos jardins dos mosteiros pois atri
buían lle poder.es para protexerse do 
demo. 

o 

o 
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-------------AS DROGAS 
A CANNABIS E OS SEUS DERIVADOS 

Marihuana - Grifa - Hachís - Kiffi 

Unha planta moi aproveitada 

A cannabis sativa é a planta da que se obteñen 
unha serie de derivados diversos, con diferentes 
formas de presentación, formas de consumo, ca
l idade e potencia nos seus efectos, etc. Da pica
dura das follas secas, de cor verde ou marrón, 
sácase a herba, grifa ou kiffi. Do polen da flor 
obtense o hachís, tamén chamado costo ou cho
colate. Da resina, que é de cor escura e ten mei
rande potencia, sácase a goma ou brea. Final
mente, o extracto que se obtén artificialmente da 
planta, oscuro e untoso, coñécese como aceite, e 
ven sendo o mais potente de todos. 

Estes derivados adoitan fumarse liados en piti
llos; son os famosos porros. A picadura fúmase 
soa, en pipas de cazola pequeniña. O hachís des
faise mesturandoo con tabaco e líase en pitillos. 
A goma úntase, e o aceite engádese ó pitillo 
normal. 

Un pouco de historia 

A utilización dos derivados cannábicos intro
duciuse en Europa, e daquí pasou lego a Nortea
mérica, despois das descripcións que fixo un 
aventureiro italiano, Marco Polo (Venecia 1254-
1324), no seu libro "O libro das maravillas d? 
mundo". Alí tala da secta musulmana dos hasch1-
chins, guerreiros do xeque árabe Hassan lbua al 
Sabale ("O vello da montaña"); os membros 
desta secta eran recompensados tras do com
bate con preparados a base de hachís, e prome
tíaselles que se morrian loitando polo seu xefe, o 
seu corpo iría a un paraiso onde poderian disfroi
tar dos goces da droga por toda a eternidade. 

A introducción masiva tivo lugar neste século, 
na década do 1950-60, cando entre os movemen
tos da mocidade Beat, Hippie, etc. comenzou a 
extenderse o consumo destas drogas para aca
dar paraisos soñados. O cannabis convertiuse 
nunha especie de arma contra o poder estab~e
cido· mesturado con certas filosofías orientalis
tas f~i o símbolo dunha volta a formas de vida 
mais naturais, e a bandeira da chamada contra
cultura, que predicaba o rexeitame~to dunha so
ciedade cada vez mais deshumanizada, onde o 
home ia convertíndose nun mero número, obxeto 
da manipulación da élite política e económica. 

Efectos orgánicos 

Estas drogas teñen unha ~erie_d~ efectos ~rg~
nicos ou físicos, e outros ps1colox1cos ou ps1qu1-
cos. Os primeiros nótanse no corpo, e os segun
dos no espírito. 

Os efectos físicos ·comenzan ós poucos minu-

Os "porros " adoitan consumirse en grupo, cun " rito " establecido, 
buscando paraisos soñados que afasten da realidade. 

tos de toma-la droga, e mesmo durante o con
sumo desta, cunha duración de duas ou tres ho
ras. Destacan entre eles o aumento de ritmo car
díaco, a disminución da presión arterial (nos 
ellos, debilitamento dos músculos, sede, au
mento do apetito ... ). 

A longo plazo producen dificultades na función 
pulmonar e nas relacións sexuais, etc. O s~u con
sumo habitual presenta unha dependencia cada 
vez meirande da droga: A supresión deste con
sumo, por outra banda, produce sudoración, 
temblores, transtornos do seno, debilidade e ou
tros problemas mais. 

Efectos psicolóxicos 

As primeiras manifestacións son de euforia 
(alegria), locuacidade (tala rápida), risa, seno, .~s
tupor, ... A corto plazo producen unha sensa~~on 
de calma, relaxación, aumento das sensac1ons 
táctiles en mans e pes, incremento das sensa
cións gustativas e auditivas; tamén aparece.a dis
torsión na percepción do tempo e o espacio, ata 
chegar a aparecer soños estrambótico e fanta
sias, unhas veces ledas e outras tristeiras ou dra
máticas, e mesmo terroríficas. 

A longo plazo disminue a capacidade de adap
tación a atención, a memoria ... , Lego aparecen a 
ansiedade, irritabilidade constante, depresión e 
outras dificultades das funcións motoras (move
mentos) e cognitivas (coñecemento e captación 
da realidade). · 

Dr. Manuel Varela Veiga 



R-~-~~-1_2 ~~~~~~~~~~~~~~L~éc~m;fto 
Xosé Chao Rego 

Amigo Chao: 
Quero comentar contigo e cos 

lectores de IRIMIA unhas formas 
de trato entre a xente, que din 
moito do xeito de ser dun pobo, 
neste caso do pobo galega, o 
noso pobo. Teño por certo que xa 
ben as coñeces, pero sentiría 
moito que se perdesen estes esti
los tan fermosos, ou que queda
sen soamente para o uso 1 iterario 
dalgúns entendidos. 

Mira, eu ben sei que te chamas 
Pepe, ou Xosé, que é o mesmo; 
pero, se non soubese o teu nome, 
e cadrase de bater contigo, para 

¿Calé a súa gracia? 

cho preguntar diríache, ó xeito 
dos de aquí de Abadín e dos de 
outros sitios de Galicia: "¿Calé a 
túa gracia?", que é tanto coma 
dicir: "¿Como te chamas, 
amigo?" ¿A que é unha expre
sión fermosísima? Claro que si, e 
non soamente pala súa orixinali
dade, senón tamén pala maneira 
tan delicada e agradecida, por 
adiantado, de considerar á per
soa da que se quere sabe-lo 
nome. Se eu che pregunto ,"¿Cal 
é a túa gracia?", un regalo, al
guén que me pode facer feliz. 

E xa que andamos a tratar de 

bos modelos, quera comentarche 
tamén aquel outro que emprega-
mos tanto en conversas seme-
llantes a esta: . 

- Lamela: Eu son o Suso, o 
fil lo do Lamela. 

- Suso do Coxa: Pois que o 
sexas por moitos anos. 

- Lamela: E que vostede os 
vexa. 

"Que o sexa por moitos anos" 
e "que vostede os vexa" son fór
mulas fixas, moi tradicionais en
tre nós, cheas de bo senso e 
afecto, que deberíamos conser
var no naso trato, anque sexamos 
galegas xa case do século XXI. 

Manolo Regal 

<~TERRAQUE 
CA TN, 

CANTORAL GALEGO 
para as celebracións 

120 pxs. con cancións 
para toda ocasión 

- 350 pts. IVE incl. -

O complemento indispensable 
do Misal galega 

10% de desconto nos pedidos de 

mais de 1 O exemplares 

Nas librerias relixiosas do país. 
Tamén se poden pedir a: 
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