
1 moa facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patrla: 

mllll con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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LIBERACION 

CON 

MARIA 

¿Un paso adiante? 
Cavilacións despois da 
crise política e ante o 

novo goberno galega 

Varias semanas dende a moción de 
censura e o conseguinte cambio de go
berno en Galicia, cando as augas pare
cen baixar algo má.is tranquilas, cómpre 
que IRIMIA dea a súa opinión sobre a 
movida que afectou á nasa patria. (Ver 
tamén o "Cantar do lrimego deste 
número) 

O interés da xente, un feíto esperan
zador 

Se lembramos que nas pasadas elec
cións autonómicas do 24 de novembro 
do 85 houbo unha abstención grande, na 
que nada menos 43 de cada 100 electo
res galegas non votaron, o feito de que 
na pasada moción de censura 46 de 

cada 100 votante~ galegas seguisen con 
interés o debate -cando ninguén os le
vou a e/o- é un pequeno, pero esperan
zador sinal de que pouco a pouco o naso 
pobo vai amasando preocupación pala 
política galega. /so é tanto como dicir que 
os galegas van saíndo do individualismo 
e minifundismo mental para mirar tamén 
ó conxunto dos asuntos públicos da 
nasa patria que tanto nos afectan queira
mos ou non. 

Proba dese crecente interés por parte 
da xente é que, según unha enquisa de 
opinión realizada días pasados, a abs
tención entre o electorado galega cara a 
unhas próximas eleccións autonómicas 
baixaría moito, país nada menos que o 

(Pasa a páx. 6) 
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A NOVA HORA DE CENTROAMERICA pasa polas ne
gociacións e o rexeitamento dos dictados doutras po
tencias. Os acordos de Esquipulas 2 escomenzan a dar 
resultados: xuntanzas entre goberno e oposición en 
Guatemala; no Salvador entre o Goberno e a guerrilla 
máis de esquerdas; apertura de medios de comunica
ción antisandinistas ou proamericanos en Nicaragua, 
etc. Os días 27-28 de novembro xuntaranse os presi
dentes do grupo de Contadora e os que os apoian, en 
Acapulco-México. 

•• 
A TEMPADA DE CAZA xa está aí: do 25 de outubro ó 

día de Reis .. . Ata o primeiro domingo de febreiro pode
rase cazalo raposo e as aves acuáticas. Os que non 
están tranquilos son os ecoloxistas que seguen a urxir 
unha educación para os que se adican a cazar, e tam
pouco os cazadores de Lugo, pois temen unha invasión 
de cazadores das outras provincias, pois só en Lugo 
está permitida a caza da lebre. 

•• 
AS ESCOLAS DE TEMPO LIBRE son poucas .. . lrimia 

segue mimando a Escola Alento que hai meses foi 
recoñecida ofici almente pola Xunta de Galicia. Agora, 
os Sales ianos montaron cursos de tempo libre no Cen
tro Don Sosco-de Santiago e nos Colexios de Salesia
nos de Vigo e A Coruña. Estos cursos escomezan o 
derradeiro día de outubro. Para máis información, po
dedes chamar ó teléfono 58 24 55. 

• • 
A XORNADA DA EMIGRACION, primeiro domingo de 

novembro, pónnos diante este drama da historia ga
lega. Galicia perdeu no que vai de século máis dun 
millón de cidadáns. Esta sangría paróu un pouco coa 
crise enerxética do setenta e tres. O retorno dos emi
grantes é un tunel sen saída, debido ó moito paro que 
hai na nosa terra. 

•• 
LAVALOS TRAPOS SUXOS DENTRO DA CASA é o 

que veñen predicando os dirixentes do Psoe que está 
preparando o seu vindeiro congreso. A autocrítica non 
é doada nas institucións e corpos sociais; hai moita 
xente dentro deste partido que rexeita o modelo eco
nómico que se está impoñendo en España, claramente 
capitalista, e que favorece ás clases máis potentes. 
Outro problema a plantexar dentro do esquema socia-
1 ísta é o federalísmo. 

• • 
O GEL TA gaña puntos en tódolos eidos. Agora, pro

púxose usalo noso idioma, tanto no estadio, coma nas 
declaracións públicas de todolos membros da socie
dade. A isto chámase dar trigo ... 

• • 
CHE GUEVARA era asasinado o 9 de outubro do 77, 

hai vinte anos ... Nunha época na que o ideal militarista 
era mellor visto para todo tipo de revolución política, 

. que o pacifísta, o Che deixou a súa posición acomo
dada, -era médico e fora ministro con Fidel-, e foise 
para á selvél de Bolivia. Toda Latinoamérica latexaba no 
seu corazón; non tragaba as inxusticias, por iso con
verteuse no líder de moitas xeneracións de homes e 
mulleres que percuran un mundo máis xusto e 
fraternal. 

•• 
A LEUCEMIA é o cáncer máis frecuente entre os 

nenos, e cada vez hai máis adiantos para retrasa-lo 
desenlace final. Cada ano hai cen nenos máis .con esta 
enfermidade por cada millón de pequenos dos países 
occidentais. 

• • 
O CUPONAZO quere ser un golpe de morte nós cu

póns de Prodiecu, sociedade anónima que gañóu cen
tos de mill_óns de pesetas coa venda ilegal dos seus 
cupóns. O Goberno non actúa porque esa sociedade dá 
traballo a doce mil minusválidos (dos setecentos mil 
que hai no estado español). A ONCE (Organización de 
Cegos) quere dar traballo a sete mil minusválidos máis. 
Para moitos, a solución desta liorta sería que a Once 
chegase a todolos minusválidos e non só ós cegos. 

•• 
TRABALLOS DE CAMPO EN FRANCIA, por exemplo, 

no mes de novembro, pódense solicitar nas Delega
cións de Cultura ... Son traballos de reconstruccións de 
castelos, igrexas, centros de convivencia ou culturais ... 
Son estadías subvencionadas, e que axudan a coñecer 
novas experiencias e outros pobos exentes . 

• • 
O SABER AS RAICES ten na casa de cada quen, un 

programa educativo por Radio Nacional de España en 
Galicia (Radio 1 e Radio 4), para os pais dos nenos de 
menos de 3 anos (sabados as 13,05) e de 3 a 6 anos 
(domingos as 13,05). Todo isto organizado por Prees
colar na casa. 

1 
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O "Domingo Mundial da Fe" (DOMUND) 

O OOMUNO lémbranos cada ano que a lgrexa é 
moito máis que o naso cativo mundo da parroquia, e 
aínda de toda esa ve/la Europa da CEE e a OTAN. A 
lgrexa está tamén en Africa, Asia e sobretodo Amé
rica Latina; máis aínda, é nese "Terceiro Mundo" 
onde ten a meirande vitalidade. 

Moitos descubrimos a rea/idade desa /grexa lon
xana a través do "chinito" coque un domingo do ano 
pedían palas rúas unha esmola "para as misións"; 
para algúns, "Domund", e aínda sinónimo desa inxe
nuidade infantil. Pero o OOMUNO segue senda un 
acontecemento importante na lgrexa ano tras ano, 
pois a evanxelización é o signo dunha lgrexa viva, a 
expresión máis forte da natureza da lgrexa e a sua 
mesma razón de ser. Lembro agora un lema escollido 
hai anos para a campaña do Domund que me impac
tara tremendamente; eran os anos en que a chamada 
"T eoloxía da marte de Oeus" se popularizara nos 
nasos lares -tarde coma sempre-; o lema dicía: 
" Oeus non morreu, as misións testemúñano " . 

Tamén en Galicia será sinal de que Oeus é alguén 
vivo para nós se temas sensibilidade misioneira e 
evanxelizadora tanto cara á sociedade galega que 
nos toca a nós en primeira linea coma no apoio ós que 
/onxe de nós serven á Boa Nova que se quere comu
nicar a aqueles que a descoñecen. 

María e a liberación 

Este ano o OOMUNO ten tamén un lema·suxerente 
e certamente de actualidade: Liberación con María. 
Actual porque une o polémico e recente tema da 
liberación, que aínda resoa en tódolos oídos pala 
controversia entre o Vaticano e os teólogos da libera
ción latinoamericanos, co da Virxe María, foco de 
·atención especial hoxe na /grexa con ocasión da 
celebración do Ano Mariano proclamado polo Papa, 
que vai do Pentecostés deste ano (7 de xuño) ata a 
Ascensión do ano que vén. 

Pero a liberación, moito máis ca unha polémica de 
teólogos, é a realidade que viven as comunidades 
cristiás do Terceiro Mundo, a chamada "lgrexa da 
periferia" por un dos seus teólogos (L. Boff). Para 
eles non é unha expresión vacía de contido dicir que 
Xesús é liberador. Para eles aínda resulta subver
sivo e esperanzador rezar o Magníficat; rezar, coma 
María, que Oeus "derruba dos seus tronos ós pode
rosos e eleva ós humildes", que "enche de bens ós 
famentos e despide ba/eiros ós ricos". Para eles 
verdadeiramente María é profetisa dos pobres, mu-
1/er liberada porque se fiou de Deus e seguiu o ca
miño de Xesús. O Papa Xoan Paulo 11, comenta este 
cántico de María, vendo ne/ "a manifestación do amor 
preferencial de Oeus polos pobres", e sin a/ando a 
María coma "a imaxe máis perfecta da liberdade e a 
liberación da humanidade" (Redemptoris Mater" nº 
37). 

Certamente estas comunidades van descubrindo 

que a salvación cristiá non é causa só da outra vida, 
senón unha realidade que se palpa xa aquí: é unha 
liberación relixiosa-espiritual, pero tamén 
económico-política de tódolos vincallos inxustos. Daí 
a conflictividade do tema. 

Por isa, a revista das "Obras Misionais Pontificias" 
dí este ano: "Para o Oomund, é urxente proclamar 
ante a opinión pública a necesidade e lexitimidade 
cristiá da liberación .. . Nada máis oportuno que apelar 
a María á hora de xustificar a acción liberadora da 
lgrexa misioneira " . 

Magnificat 

A miña alma proclama a grandeza do Señor, 
e alégrase o meu esP.írito en Deus meu salvador 
porque reparou na súa humilde escraviña. 

Velaí que desde agora 
tódalas xeracións me van felicitar. 
¡Maravillas fixo en mino poderoso! 
O seu nome é santo; 
a súa misericordia chega xeración tras xeración 
a tódolos que o temen. 

Manifesta o poder do seu brazo, 
desbaratando os plans dos soberbos. 
Derrumba do seu trono ós poderosos, 
e fai subir ós humildes 
Os lamentos éncheos de bens, 
e ós ricos despídeos baleiros. 

Ampara a Israel, seu servidor, 
lembrándose da súa misericordia, 
conforme prometera ós nosos pais, 
en favor de Abraham 
e da súa descendencia para sempre. 
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Bf NPOSTA 1957 -1987: "T rinta anos de lo ita" 
A X Romaxe de Crentes Galegas xa vai quedando atrás. 

O eco dos sete ou oito mil romeiros -a prensa falou de 

1O.000- xa se vai apagando. Pero non así as criticas a esta 

edición, que aínda se seguen escoitando (Ver buzón deste 

nº de IRIMIA). Criticas que afirman sobretodo que a deste 

ano foi unha Romaxe atípica, diferente do estilo ref/exado ó 

longo de 1 O anos. Un ha Romaxe na que o protagonismo 

desplazouse cara a outro centro de interés: Benposta. Non 
en van ese proxecto, esa realidade xuvenil, celebra este 

Benposta, unh~ forma de vida 

Dende hai trinta anos, os rapaces 
de Benposta percorren o mundo. As 
prazas, os camiños , millóns de seres 
humans, vi ron erguerse as pirámides 
de arlequíns sempre coa mesma an
guria e esperanza: " o forte debaixo, o 
débil enriba e o nena no cume" . Esta 
é a mensaxe comunicada coa voz eco 
ca rpo, por medio do circo e coa vida 
d iaria da cidade de Ben posta. 

Benposta naceu no ano 1956, da 
mán do Padre Silva que, sete anos 
máis tarde, no 1963, poñía en marcha 
a Escala de Circo. A t ravés das xiras 
po r todo o mundo foise extendendo a 
idea de t ransformación do mundo e a 
inquedanza pala situación de sufri
mento de moitos nenas. Surxiron nu
tras Bemposta en Bogotá, República 
Dominicana, Bélxica, Estados Uni
dos, Mozambique e Nicaragua. 

Dende os seus comenzos, Ben
posta plantexouse coma unha comu
nidade de rapaces comprometidos 
coa transformación do mundo. Unha 

.. ., l f 

ano os 30 da súa fundación. Un proxecto, unha realidade, 

marcada polo protagonismo dun home: O P. Silva. 

A nasa compañeira Marta tala de Benposta desde a expe

riencia vivida alí, na acampada da mocidade, que precedeu 

unha semana antes á Romaxe. 

O P. Silva fun dador carismático e alma de 
Benposta. Loitador incansable da causa dos 

nenas marxinados 

comunidade educativa, unha forma 
permanente de vida, un cristianismo 
transformador, un movemento polí
tico, un ha acción pastoral; estes son 
os obxectivos do proxecto de vida 
que ofrecen. A concreción desta 
ideoloxía descúbrese fácilmente na 
convivencia duns días na Benposta 
galega de Ourense. 
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Calquera persoa ou grupo que 
queira achegarse alí , ten as portas 
abertas para ir descubrindo unha ci
dade diferente. 

¿Onde estamos? 

A entrada a Benposta é sorpresiva. 
En cen metros atopámonos cun le
treiro de aduana, un caseto de infor
mación , o axuntamento, un banco, un 
museo, unha capela, un comercio de 
artesanía e outros pavillóns dos que 
continuamente entran e saen xentes 
de tódalas idades. Vaise xa adivi
ñando o protagonismo dos nenas 
nun ambiente de liberdade e colabo
ración. A música de radio " Ben posta" 
escóitase en todo o recinto , ocasio
nalmente interrumpida por algún que 
outro aviso reclamando a presencia 
ou a atención para determinado 
asunto. 

O visitante pode andar por onde 
queira. Pronto descubre o gran 
globo, lugar sagrado da Escola de 
Circo, e as gaiolas cos animais artis
tas. Aló no fondo , a Escala de lmaxe e 
Son , os obradoiros de ferro , madeira 
e cerámica e os locais da Escola de 
E.X.B. , B.U.P. e F.P. 

Haberá que buscar a alguén que 
nos explique como é a vida aquí. Irnos 
ata o Axuntamento e alí recíbenos o 
Alcalde. Indícanos un lugar onde po-

. deremos acampar e preséntanos a al
guns dos responsables cosque tere
mos que entendernos para solucio
nar os aspectos prácticos da nosa es
tada en Benposta. Entre todos dan
nos unhas orientacións sobre o que 
supón a convivencia neste lugar. O 
longo dos días teremos ocasión de 
estar cos diferentes membros desta 
comunidade e descubrir o positivo e o 
negativo desta experiencia. 

¿ Quen vive en Ben posta? 

Xente de 18 nacionalidades. E fácil 
·apreciar a variedade de rostros e to
nalidades da pel. Tamén a presencia 
de varias xeneracións aínda que pre-

" O forte debaixo, o débil enriba e o nena no cume sempre estará " 1 

(Pasa a páx. seguinte) 

• 
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dominan os adolescentes e mozos. 
Do centenar de persoas, trinta son 
adultas. Os máis pequeniños, algún 
de pouco máis de un mes, son parte 
de familias formadas nesta cidade. Os 
pais cuidarán deles nos primeiros 
anos de vida e despóis pasarán a edu
carse cos outros rapaces do seu 
tempo. Toda é.l comunidade faise res
ponsable da educación dos nenos. 

Como se vive 

A comunidade está presente en 
toda a organización de Benposta. A 
cidade está distribuída en diferentes 
grupos por idades, chamados Distri
tos. Cada un deles ten un represen
tante que será o encargado de levar 
as opinións dos membros deste 
grupo á Asamblea Xeral. A ela asisten 
todos e todos teñen voz e voto. A 
Asamblea é quen escolle ó Alcalde e 
éste forma unha xunta de goberno 
cuios membros desempeñarán os pa
peis de Delegados de diferentes 
asuntos: sanidade, cultura, benestar 
social, facenda, espírito cidadán, etc. 
Esta organización facilita o reparto de 
responsabilidades aínda que algun
has veces dificulta a axilidade na re
solución de pequenos problemas da 

. vida diaria. 
Un aspecto curioso para os visitan

tes é o cambeo de moeda. 
Todo o que resida en Benposta ten 

que cambear as pesetas por " Co
roas " . Un peso por unha coroa. Para 
os membros desta comunidade este é 
un medio educativo. Por cada traba
llo, incluso o de estudiar, recíbense 
uns cartas. Por cada cousa necesaria 
ou servicio que se utiliza, incluso o 
comedor, págase un tanto. Se estas 
operacións foran feitas en pesetas se-

ría difícil controlar o balance xeral. 
Oeste modo pódese levar a economía 
conxunta e o mesmo tempo educar 
na responsabilidade de gañarse a 
vida e distribui-lo que se gaña. 

Durante o curso escolar os rapaces 
en idade escolar atenden preferente
mente ós estudios. Aquí teñen a posi
bilidade de chegar ata C.O.U . ou F.P. 
de 2° grado. Despóis desplázanse 
para asistir á Universidade. Un pe
queno grupo está estudiando Teolo
xía a Distancia e teñen intención de 
rematar aquí o tempo de seminario, 
combinando os estudios co servicio 
que prestan ó resto da comunidade. 

A Escala de Circo tamén ocupa 
parte do tempo, sobre todo cando é 
tempo de vacacións escolares. O 
resto de traballos de mantenemento e 
servicios repártese entre todos en di
ferentes turnos. Ninguén queda 
exento do deber e dereito de traballar. 

Con que se vive 

Benposta é unha gran pero non 
unha grandiosa cidade. Os medios de 
vida son austeros pero suficientes. 

A ideoloxía de ser unha célula 
transformadora do mundo, e de ter un 
carácter independente desta sode
dade á que consideran inxusta, léva
lle a rexeitar calquera tipo de subven-. 
ción ou axuda oficial. Non queren de
ber favores a ninguén. Os primeiros 
membros de Benposta víronse abri
gados a buscar un medio de subsis
tencia para poder levar adiante o em
peño de ofrecer un lugar digno a moi
tos rapaces maltratados. A Escala de 
Circo foi este medio que ata agora foi 
dando os recursos necesarios e onde, 
ó mesmo tempo, servía de voceiro na 
mensaxe de poñer ó mais pequen o no 

O circo foi o gran embaixador de Ben posta 
por todo o mundo. Na foto a carpa cir
cense chea a rebosar na celebración da X 
Romaxe. 

máis alto. 
Tamén a Escola de lmaxe e Son, 

única en Galicia e ó mesmo nivel das 
de Madrid e Barcelona, é medio de 
vida e oferta dun tipo de profesionais 
con conciencia social. Esta escala 
ten as portas abertas a cantos estean 
interesados en estudios de radio e 
televisión . 

A artesanía e outra actividade im
portante. Cerámica, serigrafía, traba
llos con todo tipo de materiais que se 
poñen á venta no comercio da praza 
de Benposta. 

¿Porqué? 

Todo este esforzo ten un sentido 
para os que levan adiante o intento de 
transformación do mundo. Ten un 
sentido inspirado no Evanxelio. A 
teima de poñer ó máis pequeno en
riba , de comparti-los béns, de preo
cuparse polo sufrimento dos demáis, 
de servir sen intereses foi a teima de 
Xesús. Educar na liberación de todo o 
que impida unha vida digna e feliz . 

Os que tivemos oportunidade de 
convivir uns días en Benposta poide
mos comprobar este intento , libera
dor aínda que para moitos, que tamén 
loitamos pala transformación do 
mundo, resúltanos difícil comprender 
unha alternativa excesivamente des
ligada dos conflictos da nasa 
sociedade. 

Estaremos ou non de acordo con 
algúns aspectos desta experiencia; o 
que non podemos é negar o seu gran 
valor educativo , o esforzo constante 
de tanta xente nova e a chamada á 
xusticia e a un cambeo de vida que 
teña en canta o valor de cada persoa. 

Marta Sopeña 
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O NOVO GOBERNO GALEGO 

Así ~iu Siro.º novo equipo que rexir~ a Xunta. De esquerda a dereita e 
de amb~ aba1xo: ~uárez Vence, Rodríguez Peña, Sánchez Presedo, J. 
L. Barre1ro, Gonzalez Laxe , González Mariñas, Alfredo Conde, Fer
nando Salgado, Santos Oujo , Pablo Padin, F. Sineiro, Martínez Losada. 

(Ven da portada) 

73 por cento manifesta a súa intención 
de votar. Ese é o camiño. Despois com
prirá que o voto sexa cada vez máis libre, 
cada vez máis informado e consciente. 
Pero temas que felicitarnos dese cre
cente interés que é un claro sinal de 
madurez. 

Mala imaxe das nosas institucións 

Nada menos que 64 de cada 100 gale
gas opinou días pasados que as institu
cións políticas de Galicia deran unha 
mala .imaxe. E interesante que a xente 
critique pero tamén que intente peneirar 
as causas e as responsabilidades que en 
toda situación enmarañada corresponde 
a cada quen. O lar diso intentaremos dar 
a nasa opinión sen pretensións de ser a 
verdade exacta, só coma o naso punto 
de vista que axude a que os lectores 
busquen o seu propio. 

¿Mala imaxedo Parlamento? 

Coidamos que cumpliu as súas fun
cións, as legais e tamén as morais de ser 
o lugar onde os nasos representantes 
debatan os problemas de Galicia. A ini
ciativa do PSOE coma partido maioritario 
da oposición de presentar unha moción 
de censura (coma antes /la presentara 
Felipe González a Suárez e despois 
Hernández Mancha a Felipe González) 
foi responsable e deu/le protagonismo 
político ó Parlamento como debe ser. 
Ese debate onde se expoñen as ideas e 
se aclaran as posicións e as críticas é. 
totalmente necesario e xa debía ser im
pulsado polo propio goberno de Albor 
presentando unha moción de confianza 

ante a Cámara vista a crise que padecía. 
Pero para el éralle máis cómodo unhas 
eleccións anticipadas sen debate, sen 
crítica, sen ideas, e sen alternativa ó seu 
goberno que durou seis anos nada 
menos. 

Lástima que as críticas que se lle fixe
ron ó anterior goberno de A. P. fosen 
demasiado xerais e pouco concretas. 
Lástima que o programa do novo go
berno sexa tamén el demasiado pouco 
concreto e lástima que a defensa que 
fixo AP de si mesmo fose máis atacar a 
Barreiro que explicar a súa acción de 
goberno. Non en van, o pobo dixo maio
ritariamente que os me/lores oradores 
parlamentarios na crise, foron Camilo 
Nogueira (PSG-EG) e Xosé Manuel Bei
ras (BNG), os mais sinceros e 
coherentes. 
¿Mala imaxe da Xunta? 

Esta é bastante clara. A burocracia 
funciona mal e está sementada de en
chufismo. O goberno despois de seis 
anos non respondía, sobre todo nestes 
últimos, ós grandes retos que ten Gali
cia: organizar a nasa patria política
mente, demasiado dividida aínda en po
deres provinciais case sempre caci<:¡uís, 
responderá crise que provoca na indus
tria e na agricultura a entrada na CEE, 
facer avanzar a normalización do galega 
e mellorar a calidade do ensino. Era un 
goberno sen autoridade dentro do pro
pio partido de AP onde dende Fraga ós 
presidentes das Diputacións todos to
reaban a Albor e este nin poñía arde nin 
daba a cara no Parlamento, onde sempre 
eran outros os que talaban no seu canto 

Presidente: 
Fernando González Laxe 
Vicepresidente: 
Xosé Luis Barreiro Rivas 
Presidencia: 
Pablo González Mariñas 
Economía e Facenda: 
Fernando Salgado García 
Ordenación do Territorio: 
Antolín Sánchez Presedo 
Educación: 
francisco J. Suárez-Vence 
Industria: 
Santos Oujo Bello 
Trabal lo: 
Miguel Martínez Losada 
Agricultura: 
Francisco Sineiro Losada 
Cultura: 
Alfredo Conde Cid 
Pesca: 
Xosé E. Rodríguez Peña 
Sanidade: 
Pablo Padin Sánchez 

incluso durante a moción de censura. 

¿Mala imaxe dos partidos? 

Non é de amilagrarse: as continuas 
liortas no seu interior están amasando 
en xera/ que a maior parte deles son 
febles políticamente, ben porque están 
faltos dun programa serio para Galicia, 
ben porque moitos dos seus homes es
tán ne/es máis pÓr comenencia persoal 
que por acordo fondo con ese proxecto 
político. 

Neste sentido coidamos unha vez 
máis que cómpre fortalecer os partidos 
de ámbito realmente galega. , que ade
máis dun programa serio para Galicia 
consigan unha actuación galega que 
sexa libre tanto das presións das estruc
turas centralistas estatais como dos ho
mf!? con influencia locais e provinciais 
ma1s a.tentos a perpetuar o seu dominio e 
prove1to que a servirá Galicia dende un
has ideas. 

Por isa somos comprensivos coa ac
tuación do señor Barreito que, a pesar 
das apariencias e outras causas ... , paré
cenos bastante coherente co intento de 
política que intentou aplicar en AP e na 
que non atopou espacio, pero sobre 
todo coherente co que nos parece vai 
necesitando cada vez máis urxente
mente Galicia. Peor que unha posible 
traición a un partido, parécenos a traición 
dalgúns partidos ó seu compromiso de 
servir a Galicia víctimas de falta de disci
plina interna e faltos de autonomía tanto 
de cara ós poderes provinciais como 
cara ós poderes estatais enfermos de 
centralismo. 
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Carta dun 
labrego ó 
Sr. Sineiro, 
Conselleiro de Agricultura 

Estimado Sr. Sineiro : 

Veño de me enterar pola TVG de que vostede foi 
escollido polo presidente da Xunta, Sr. González Laxe, 
para se-lo novo Conselleiro de Agricultura . Teño que lle 
dicir que me alegrou ve-la súa cara na TV, porque eu xa 
o vira hai uns poucos anos nunha charla que viñera dar 
á nosa _parroquia sobre a mellara das explotacións do 
gando de carne nas zonas de montaña.¿ Debo de fel ici
talo polo seu novo cargo? ¿Debo de felicitar ós labre
gos galegas por ser vostede o que durante dous anos 
vai velar especialmente polos nasos intereses? . 

Non sei nada do que é o programa dese novo go
berno que fixeron os do PSOE, os do PNG e os de C.G. 
Tampouco non sei nada do que pensa vostede sobre 
como orienta-la agricultura galega para que responda 
a ese lema de " Galicia en marcha" que escolleu o seu 
compañeiro de goberno e de partido para definir, así 
moi palas nubes, a súa intención de goberno. Polo que 
lle oín na charla que veu dar á miña parroquia, paré
ceme recordar que tiña vostede boas ideas sobre do 
asunto ; e tamén oín boas causas sobre o seu pasado 
coma técnico, coma home de ideas e home de paixón 
por Galicia. Anque tamén é certo que ó mesmo tempo · 
escoitei talar de vostede case coma dun traidor, non 
tanto por se pasar ó PSOE coma por defender posturas 
tan pouco favorecedoras de Galicia coma a da implan
tación das cuotas do leite. Nesto si que non acabo de 
entende-lo seu comportamento. ¿De verdade ere vos
tede que as cuotas á producción do leite son unha 
causa boa e razonable para Galicia? Que diga que si un 
político calquera, que non coñece para nada o campo 
galega, non me extraña; pero que o diga vostede en 
quen non podo poñer en dúbida un bo coñecemento 
dos niveis de vida e producción das nasas explota
cións, eso certamente non o entendo, Sr. Sineiro. 

Igual que o escoitei con gusto hai causa de catro 
anos, volveríao escoitar agora, pero falándonos neste 
caso de como entende vostede eso dunha agricultura 
galega "en marcha".¿ Ten tamén vostede a idea de que 
poñer "en marcha" a agricultura galega supón necesa
riamente deixar a un lado, sen saída previsible, os 2/3 
das explotacións agrarias actuais? ¿Cre vostede en 
que os temas xa clásicos da reelectrificación, da con
centración parcelaria, do empuxe ós procesos coope
rativistas na producción e na comercialización, da me
llara das estructuras das explotacións, etc., seguen a 
ser temas vivos, ós que se lles debe dar unha resposta 
rápida, decidida e valente? . 

Un punto e aparte meréceo ben a situación do grupo 

Mafriesa. ¿ Verdade que houbese sido extraordinario 
para o sector cooperativista de Galicia que prospera
sen as súas iniciativas de accederá compra do mata- . 
deiro citado? Sen embargo o seu partido botou por 
terra esa posibilidade, e vostede ben ve agora os froi
tos. Prepara-las causas para que en Galicia se monte 
un ha industria autóctona da comercialización da carne 
de vacuno podía enche-los ánimos e esforzos dun bo 

. conselleiro de agricultura. Non debe ser empresa fácil ; 
pero a Galicia rural non está para os que se encallen 
ante o difícil. 

Hai moitos máis temas nos que me gustaría sabe-la 
súa opinión e os seus proxectos inmediatos. Cítolle 
tres, porque estes tres me parecen moi decisivos para o 
futuro do naso campo : as Cámaras Agrar ias, os Sindi 
catos e os Servicios de Extensión Agraria. Sobre as 
Cámaras Agrarias supoño que botará a anda-lo pro
xecto socialista. Non coñezo a vitalidade doutras Cá
maras Agrarias, pero certamente a nosa vale de pouco ; 
non chorarémo-la súa desaparición. 

Polo contra os meus contactos persoais cos Axentes 
de Extensión Agraria da comarca fixéronme medrar no 
convencemento de que a súa presencia é insustituible 
po fo de agora no campo galega. ¿ Pensa vostede tamén 
o mesmo? ¿Seguirá téndoos no desamparo ó que os 
condenaron os últimos responsables agrícolas de Gali
cia? Recoñece-la súa importante labor debera signifi 
car maior participación nos presupostos e aumento de 
.persoal igualmente cualificado. 

E por último o tema dos sindicatos agrarios. Unións 
Agrarias , o sindicato agrario afín ó seu partido, ten 
unha presencia moi pobre. Moito máis importante é a 
de Comisi-óns Labregas e Xóvenes Agricultores. Con 
todo o mundo rural segue sen ter unhas organizacións 
agrarias que defendan con eficacia o pan labrego de 
cada día. Tódolos gobernos avanzados e intel ixentes 
recoñecen que unha boa presencia sindical no campo 
é unha garantía imprescindible para un funcionamento 
vivo das estructuras agrarias.¿ Ten vostede vontade de 
potenciar desde o goberno esta presenc ia necesaria 
dos sindicatos agrarios?¿ Como? . 

E mais nada, Sr. Sineiro . Gustaríame poder felicitalo 
dentro de dous anos polo seu t raballo ben feito. 

Un saúdo . 

Un labrego de Terra Chá 
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IRIMIA: Ouén son os nasos lectores. Oué pensan da súa revista 
Algúns resultados da enquisa IRIMIA 

Tras varios anos de rodaxe despois 
da aparición do primeiro número de 
IRIMIA, aló en Novembro do ano 1981, 
a mesa de redacción da revista viu a 
necesidade de coñecer a opinión e o 
sentir de todos vós, suscriptores, para 
deste xeito responder máis e mellar 
ás vosas inquedanzas. 

Ó longo do curso anterior foise rea
lizando un sondeo por medio dunha 
enquisa. 

Dúas persoas, Marta e Pepe, andi
veron visitando a algúns suscriptores 
de diversas zonas e a colaboración de 
todos eles fixo posible os resultados 
que hoxe vos presentamos. 

Nun principio o estudio pretendía 
ser ambicioso, intentando captar a 
opinión de tódolos lectores a través 
dunha mostra representativa dos 
mesmos. 

As dificu ltades, tanto económicas 
coma de comunicacións (falta de te
léfonos , distancias, horarios de traba
l lo, cambios de enderezo, ... ) impedi
ron que esto se levase a cabo. 

Finalmente tivémonos que confor
mar co sondeo de opinión duns 11 O 
suscriptores, repartidos proporcio
nalmente en toda a xeografía galega. 

Cantos somos e onde vivimos 

Cando se fixo a enquisa o número 
de suscriptores de IRIMIA era de 1650, 
anque dende entón xa medrou. Os 
lectores reais son moito máis nume
rosos xa que, ademais dos suscripto
res, len a revista os da casa (nun 69% 
dos casos preguntados) , e tamén ve
ciños e amigos (17% dos casos) . 

Dos suscriptores que tiña IRIMIA 
cando realizamos o estudio , o 49% 
era da provincia de A Coruña, segui
dos pola de Lugo cun 28%, de Ponte
vedra cun 19% e finalmente dos Ou
rensáns que eran só o 4% do total. 

Deles sabemos que o 42% viven na 
aldea, o 9% en vilas pequenas, o 17% 
en vilas grandes e o 32% en cidades. 
A maioría vive na Galicia interior (o 
71 % ) e só o 29% reside na costa. 

Os suscriptores de IRIMIA son pre
ferentemente labregos; curas ou reli
xiosos, amas de casa, mestres e pro
fesionais, e finalmente obreiros. 

- BU.E ... A UER- '3.E. 1.._TO 

É '?Rtl_ ~s . 

Xa van 6 anos daquel nº O 

A quen preguntamos 

Á hora de preguntar ós 11 O enqui
sados respetamos a proporción xeo
gráfica e de profesións que indica
mos máis arriba. Así por exemplo os 
labregos fo ron os máis visitados ou as 
xentes de A Coruña máis pregunta
dos ca os de Ourense. 

Deses 110 sabemos: 
- Algo do seu nivel cultural: 
· O 40% teñen estudios primarios e 

o 25% estudios universitarios. 
· O 71 % le, ademais de IRIMIA, ou

tros periódicos ou revistas. 
4- Algo da súa relixiosidade: 

· Deles van á misa tódolos domin
gos o 55% e nunca ou case nunca un 
29% 

· Gústalles máis a misa en galega 
(69%), anque lles dá o mesmo en ga
lega ou en castelán ó 23%. 

·e un 53% participan en actividades 
ou grupos relixiosos. 

- Algo do seu ser galega: 
· Séntense sobre todo galegas 

(67%) e máis gal egos que españois o 
30%. Falan sempre en gal ego (39%) 
ou dependendo das situacións pero 
sobre todo en galego (45%). 

- Algo da súa opción política: 
·Subsiste certo " pudor" a definirse 

no político : o 23% dos preguntados 

non quixeron responder a este tema. 
Dos que contestaron: 
· Non votaron o 17% 
· Votaron unha opción de esquer

das 39%. 
. Votaron polo nacionalismo un 

38% 

Vexamos as opinións sobre da 
revista: 

- O 45% dos preguntados puntúan 
a revista entre 8 e 1 O, o 50% dalle 
unha nota de 5 a 7, e ninguén a pun
túa menos de 4 puntos. 

- A revista non lles parece cara 
(69% ), e ata estarían dispostos a pa
gar máis por ela se fixese falta (18% ). 

- Gústalles como é agora (74%) e 
os suplementos parécenlles unha 
cousa a potenciar (64% fundamental
mente con temas do campo (11 %) . 

- Os temas tratados na revista axu
dan a un ha maioría (55%) a resolve
-los seus problemas, anque nun 24% 
non o fan. 

- O 90% dos suscriptores opinan 
que a revista está ó día nos temas de 
actualidade. 

- E · finalmente a revista non lles 
resulta complicada ó 91 % da xente. 

Por que se compra IRIMIA 

Moitos deles están suscriptos por 
utilidade e gusto pola revista (36%), 
outros por simpatía coa causa galega 
(39%) ou por simpatía co enfoque re
lixioso (20% ), anque tamén os hai 
suscritos por complacer a unha amis
tade (13%). 

As seccións que máis gustan de 
IRIMIA 

- Ó máis lido da revista é por orde 
de preferencia: 

A páxina relixiosa " Boa Nova", os 
chistes, a sección do campo, as noti
cias, os temas de educación , a por
tada e a editorial, a historia e a litera-
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tura, a tala é camiño. 

Para qué se utiliza a IRIMIA 

IRIMIA emprégase para traballos 
variados : preparar catequeses e a li
turxia (coma diciamos máis arriba) , 
nalgunhas comunidades relixiosas e 
grupos xuvenís, para diversas activi
dades en centros escolares, en xun
tas (de Extensión Agraria, ... ). 

As seccións ou temas máis utiliza
dos con estes fins son os relixiosos 
(40%), os temas do campo (20%), de 
educación e historia (13% ). Tamén se 
utilizan ás veces os temas sociais , os 
cantos, as noticias, os temas de Gali
cia e a editorial. 

Como poderíamos mellara-la nosa 
revista. As vasas propostas 

- Algunhas das ideas lanzadas 
para mellara-la sección do campo fo
ron os seguintes: 

· Aportar feitos e experiencias de 
labregos, animar a participar na re-

vista a xente e colectivos do medio 
rural . 

· Informar de servicios sociais e 
cooperativas, así como de 
subvencións. 

·Sacar con máis inmediatez os pro
blemas e darlles máis páxinas. 

· Falar máis das alternativas ó leite e 
á carne, de sanidade do gando, e das 
novas técnicas de cultivo. 

- De temas relacionados co 
mundo laboral habería que talar máis 
de: 

· Alternativas de traballo e solu-
cións ó paro. 

· De organización sindical 
· De cooperativismo 
· Das amas de casa 
· Dos dereitos dos traballadores e 

das leis laborais 
·De situacións de inxusticia como a 

economía sumerxida 
· Das novas orientacións profesio

nais para estudiantes e de cursos de 
formación e becas. 

- O que máis se bota de menos na 
revista é: 

· Contar experiencias de xente, de 
grupos de parroquias 

· Unha sección para nenos 

· Aprendizaxe de traballos artesa
nais e manualidades 

· Entrevistas a personaxes da cul
tura, de empresas, de política 

·A participación popular na revista, 
de máis grupos; que non estea a re
vista tan centrada na dinámica dos 
grupos de Lugo 

· Unha páxina deportiva 
· Temas domésticos, recetas 
· Máis noticias breves que pasan de

sapercibidas noutros medios de 
comunicación 

·Anécdotas da vida normal 
· Máis comunicación cos lectores. 
- O que se suprimiría na revista 

sería fundamentalmente as frases 
demagóxicas nas críticas. 

Aquí vos presentamos algúns dos 
resultados do noso intento de ache
gamento ós lectores de IRIMIA. Agora 
confiamos na iniciativa de tódolos 
que vos sentides parte dela, para que 
nos f agades chegar as vosas 
opinións. 

E como paso inicial de cara a levará 
práctica estes vosos pensares abri
mos a partir do número próximo un ha 
sección-entrevista ós propios lecto
res de IRIMIA, co fin de darvos en
trada e voz na revista. Aproveitádea!. 

Marta Sopeña e Tereixa Ledo 

FICHAS DE NATUREZA-
Matilde Vázquez 

Plantas medicinais 
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FAMILIA.- Labiatae (Labiadas) 

XENERO.- Mentha 

ESPECIE.- Silvestris 

GALEGO.- Menta 

CASTELAN.- Hierba buena 

FLORACION.- Verán 

Pablo Rodríguez (" Oitabén " ) 
Primitivo Iglesias ..------- ------------

HABITAT.- Lugares húmidos, cerca dos ríos 

DESCRIPCION.- Herbácea, toda ela case 
lampiña. Follas verde vivo. Flores rosadas ou . 
lilas, en largas espigas cilíndricas; estames 
sobresaíntes. 

Erecta, perenne, de 30-90 cm. 

DISTRIBUCION.- Marxes do Miño: (Eiras, 

Goián, Tui, Sarria). 
Marxes do Sil: (Sequeiros, Rúa) 
Pequenos curEXYs fluviais: (Vilanova de Cer

vantes, Pico de Penarrubia) . 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Sobre a X Romaxe 
Benquerido director: 

Os que .escribimos istas letras so
mos membros das comunidades cris
tiás de Tameiga (Mos) e de Cristo da 
Victoria (Vigo). As dúas comunidades 
participamos tódolos anos nas Ro
maxes de Crentes Galegas e quere
mos facer chegar ós responsables da 
organización das Romaxes algunhas 

consideracións sobor da X Romaxe 
de Crentes Galegas: 

1 º Parécenos que a celebración ·li
túrxica, que é o centro da Romaxe, 
careceu de calidade e rachou coa tra
dición de simbolismo, canto galega, 
participación do pobo, conexión cos 
problemas de Galicia, etc ... que tive
ron as anteriores romaxes. A celebra
ción parecía pouco preparada, im
provisada; coma se o grupo organiza
dor local descoñecese toda unha tra
dición de Romaxes. 

2° O lugar escollido para celebra-la 
X Romaxe-Benposta non acababa as 
condicións oportunas para xuntar 
tanta xente no plan de Romaxe. Non 
había lugares sombreados para ~ 
descanso e para o xantar en coí\lun1-
dade, non había auga, etc ... 

3° Pareceunos unha explotación o 
que os rapaces de Benposta fixeron 
cos romei ros nos bares, e nos postas 
de venta, onde os precios doblaban 
con moito o costo real dos productos 
vendidos. Ademais pecháronse os 
grifos da auga para que os romeiros 
tivésemos que mercar refrescos por 
necesidade. O colmo da explotación 
foi cobrar polo circo cando todos 

pensabamos que sería unha parte 
máis da festa tradicional do serán. 
Tampouco foi oportuno mante-lo 
cambio na moeda de Benposta; non 
tiña sentido poñer máis fronteiras das 
moitas que xa ternos. 

4° Tódolos que ternos asistido a ou
tras Romaxes ternos botado en falla 
nesta Romaxe unha boa acollida ós 
romeiros á chegada. Tamén botamos 
en falla a festa do serán onde sempre 
se creaba un ambiente moi bode par
ticipación e comunidade. 

Resumindo un pouquiño, eremos 
que hai un corte brusco entre esta 
Romaxe e as outras que cómpre sal
var para que non volte pasar. Sempre 
estivemos orgullosos desta celebra
ción anual e observamos que este ano 
a xente quedou ben decepcionada. 

Esperamos que os responsables 
das Romaxes tomen esta aportación 
coma feita con cariño e constructiva
mente por irmáns na mesma fe e 
galeguidade. 

Unha aperta 

Comunidade de Tameiga 
Comunidade Cristo da Victoria (Vigo) 

X ---------------------------------------.---------------------
COMPOSICION VIRTUDES E USO PARTES UTILIZADAS: 

O principal componente é a esencia 
que nun 50% está constituída de mentol, 
dependendo da na tu reza da terra onde 
medre. 

Follas e flores, deben recolectarse 
cando a planta está a punto de florecer. o 

Está indicada nas indixestións e nas 
neuralxias, xa que é sedante, carmina
tiva, tonificante e antiséptica. Pódese 
usar externa e internamente. 

Externamente: Pregando a frente e as 
sens coas follas secas alivia a dar de ca
beza. Colocando follas entre os pés e os 
calcetíns, amortece o frío. 

Internamente: Condimento de ensa~a
das crúas ou fabas estofadas; Sopa de 
Menta escaldanse rebandas moi finas de 
pan e bótaselles un par de brotes; Tisana: 
5 ó 6 grs. de Follas ou fiares por taza, 
botándoas unha vez que a auga a deixou 
de ferver, pódense mesturar outras her
bas ; xaropos e esencias. 

ººººººº 

HISTORIA 

Menta, folla dun ria, era concubina de 
Hades, Deus das tebras. A súa esposa, 
persefone, moi celosa, transformouna en 
planta e condenouna á esterilidade, por 
eso a planta ten os froitos mal conforma
dos e busca as bei ras dos ríos para 
medrar. 

Perenne vive varios anos. 

o 
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------------AS DROGAS 
O opio e os seus derivados: a heroína 

A droga raiña 

O opio extráese da flor adormideira, Papaver Somni
ferum Album, e contén unha serie de sustancias natu
rais que, un ha vez sometidas a determ.inados tratamen
tos, dan lugar a un gran número de productos químicos 
entre os que destacan a morfina e a heroína. 

A heroína descubriuse a finais do século pasado; nun 
principio utilizouse para tratar a persoas adictas ó opio 
e á morfina, e mesmo chegouse a pensar que era o 
remedio definitivo contra a tuberculose, que daquela 
causaba verdadeiros estragos. Mais de seguida se des
cubriu que desgraciadamente a realidade era moi dis
tinta: demostrouse ineficaz ante a tuberculose e, por 
outra banda, os pacientes abandonaban o uso da mor
fina para caer nas redes da heroína, unha droga máis 
forte e máis tóxica, que crea unha meirande 
dependencia. 

Inmediatamente, China e o,utros países productores 
de opio invadiron o mercado europeo de heroína. Di
versas medidas sanitarias e legais conseguiron acdlar 
un pouco esta nova epidemia, que volveu xurdir anos 
máis tarde con moita máis forza, debido fundamental
mente á guerra do Vietnam coa súa forte repercusión 
na mocidade americana. De América pasou a Europa 
de novo, e nos últimos dez anos chegou a converterse 
na droga raiña por excelencia, o cumio da ascensión no 
camiño da droga. 

O "cabalo" da morte 

O "cabalo" é o nome popular con que se coñece esta 
droga asasina, temida mesmo nos ambientes drogadic
tos. "O cabalo mata" , din. Mais o "yonki" (drogode
penderite da heroína) segue a mercar ese po branco, 
sabendo que a miudo adoita estar adulterado con sus
tancias máis ou menos perigosas, que van desde a 
estricnina ó talco, o xeso, etc. 

A heroína posúe unha gran toxicidade intrínseca 
que, unida á toxicidade dos adulterantes usados para 
rebaixar a súa pureza, e co agravante habitual da non 
esterilización das agullas para inxectarse, convertea 
nun gran factor de risco para numerosas enfermidades 
como a hepatite, septicemia, endocardite e última
mente o SIDA. Convén lembrar que probab.lemente un 
75% ou máis dos portadores de anticorpos do virus do 
SIDA son drogodependentes. Máis aínda, a heroína 
leva irreversiblemente á marte, salvo os poucos casos 
que conseguen "desenga·ncharse" . 

Efectos orgánicos 

Os opiáceos en xeral, e máis concretamente a 
heroína, teñen acción depresora sobre do sistema ner
vioso, disminuindo a sensación de dor. Producen som
nolencia e apatía, aínda que nun momento inicial pro
ducen euforia e sensación de benestar. Provocan ta-

A heroína ten unha gran toxicidade, que aumenta coas adultera
cións ás que se ve sometida habitualmente, e ainda coa falla de 
esterilización das agullas para pincharse. 

mén vómitos, estreñimento e facilitan as infeccións. 
A heroína desenrole un(la gran dependencia e tole

rancia, polo que cómpre ir incrementando sensible
mente adose, a fin de experimentar os efectos iniciais. 
Coa supresión do consumo prodúcese o síndrome de 
abstinencia (o ·"mono" chamado popularmente), ca
racterizado por vómitos, diarrea, lacrimeo, moqueo, 
sudoración, bostezos, tremares e dar xeralizada. 

Efectos psicolóxicos 

A heroína, coma outros opiáceos, produce a corto 
plazo: aceleración do pensamento, relaxaeión, exalta
ción da imaxinación, sensación de benestar e euforia; 
tamén pérdida da sensación de dar e satisfacción dos 
impulsos. 

A longo plazo produce transtornos no sano, altera
ción das capacidades intelectuais, emotividade varia
ble entre a depresión e a excitación, a amabilidade e a 
ira, deterioro da memoria e falla de concentración . 
Asimesmo produce a pérdida das regras de conviven
cia social e atención persoal, así coma a falla de deci
sión, salvo para a búsqueda da droga. 

Dr. Manuel Varela. Centro de prevención e tratamento 
de Drogodependencias de Lugo. - Teléfono 982 - 22 54 52 



Xosé Chao Rego 

Recibo unha amable carta 
desde A Coruña, de Pedro Paulo 
Gómez Rielo, na que sae ó paso 
dun escrito meu nesta sección (nº 
270), na que eu afirmaba que, 
mentres en portugués é "pavo", 
en galega oficial escribimos 
"pobo", . Alí eu aseguraba que os 
galegas no diferenciamos, na 
pronuncia, entre V e B. 

O meu cordial comunicante, 
lector habitual de IRIMIA, di: "Pra 
miné un ha grande ventaxe dispo
ñermos dunha lingua universal 
nosa ... ''. 

Ler en portugués 

Non podo transmitir enteira a 
interesante carta por razóns de 
espacio. Agradézolla. Pero o lec
tor de IRIMIA ten dereito a saber 
dúas causas: a primeira, que hai 
varias tendencias na escrita e 
pronuncia do galega, en discu
sión e mesmo en conflicto. A se
gunda, que existe unha norma
tiva hoxe oficial, que é a que aquí 
seguimos, sen intentar descali·fi
car ningunha outra. E non só por
que sexa oficial, senón porque 
nos convence máis ca outras. 

Mentres tanto, as discusións 
seguen e ás veces os desacordes 

medran, desorientando a moita 
xente. Hai razóns por ámbalas 
partes para seguir discutindo, 
sempre que non se perda a razón 
con insultos. O malo son os estu
diantes que un curso se poden 
atapar cunhas normas e ó se
guinte con outras. 

Fago referencia a esta carta in
dentificándome co autor nunha 
causa: sería moi bo que os ga~e
gos nos afixesemos a lerHbros en 
portugués, vencendo as primei
ras dificultades. Resulta bastante 
doado. 

Estes días pala Xunta 
seica disque uns trescentos 
movéronse moito moito 
por pillaren os asentos. 

Évos polo cambio feíto 
que xa se veu, xa se oe: 
fóronse os alianceiros 
viñeron os do Pesoe 

Trescentos postas na Xunta 
cambian de amo e de cu, 
mentres a xente galega 
xa non di nin fa nin fu. 

O malo é a enfermidade 
que se vai facendo crónica: 
o pobo moi pouco ere 
na política autonómica. 

Fomos vergonza de España 
por andarmos en liortas: 
menos mal que Oeus escribe 
dereito, con liñas tortas. 

Con todo habemos ter fe 
e n.on perde-/a esperanza: 
a ver se o Psoe o fai 
algo mellar cá Alianza. 
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