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de
Galicia
e entrada, parece que non cadra talar da propia casa ós que
viven ne/a. Este é o sentimento
que temas ó escribir estas liñas. Con todo, pensamos que non ven
mal que a/gunha vez talemos de nós
mesmos.

D

Quizaves algúns non saiban que detrás da nasa revista hai un ha Asociación
debidamente legalizada desde hai xa cáseque dez anos, que leva· o mesmo
nome e que lle da respaldo legal á Revista IRIMIA, á sua irmá mais ve/la Encrucillada, á Escala Alento de monitores de Tempo Libre e ás Romaxes de
Crentes galegas. Desta maneira, a
"Asociación lrimia" ven senda coma
unha nai que vai enxendrando novas fil/os e coidándoos con agarimo.
Naceu a Asociación para dar/le cobertura legal a causas que xa se viñan facendo de xeito un pouco deslabazado, e
para dar/Je pulo a todo o que poida
vigoriza-lo naso ser galega e a nasa
espiritualidade cristiá. Esta é a sua ra-

IAIMIA, mais que unha revista
zón de ser, por isa os seus tillos levan
todos esta·marca de ''cristián galega ' '.
O pasado 4 de Xuño celebroúse

a

Asamblea xeral que a Asociación fai
cada ano. Desta volta renováronse os
cargos, designándose un novo presidente na persoa de David Otero (mestre
que se distinguiu pala sua liña galeguista); ademais de refacerse os estatutos, adaptándoos ós novas tempos, e
colléronse novas ánimos alumbrando
proxectos cos que seguir mantendo a
esperanza.
E desta última non anda moi sobrada a
rea/idade galega hoxe. Compre dicir,
que a Asociación Jrimia é unha asociación civil; non depende, polo tanto, das
autoridades da lgrexa, anque tódolos
seus socios confesámonos crentes cristiáns e membros da lgrexa. Sería longo
de explicar por que se tomou esta determinación cando se creou lrimia; pero o

que si temas que dicir é que cos aires
controladores e involucionistas que corren hoxe na lgrexa, con destitucións de
directores de revistas, teólogos, censuras e xuicios, etc. -causa que non deixa
de afectarnos e apenarnos profundamente- algúns dos seus tillos xa estarían
enterrados.
Quizaves IRIMIA , coa liña que mantén, non tería tanta razón de ser se a
nasa Jgrexa fose verdadeiramente galega, con todo o que isto leva consigo ,· se
tose mais solidaria coas nasas xentes;
se gozase e sufrise o que goza e sofre o
pobo; se col/ese o camiño de facerse
carne de pobo; se tratase de vivi-/o
Evanxelio nestas circunstancias concretas, mirando de atapar na mensaxe de
Xesús de Nazaret, o Fil/o de Oeus, forzas
para chegar a unha liberación mais
plena.
Po/a propia debilidade en que todos
nos movemos, de sobra sabemo -lo camiño que nos queda por andar. Pero os
desexos, a intención e algún que outro
pasiño adiante están aí.
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COMISIONS LABREGAS , ó cumprir quince
anos de traballo no noso agro, propón a creación
dun Sindicato Labrego amplo e aberto que misture a forte tradición do.sindicato ó longo destes
anos e a novidade xurdida das novas circunstancias socioeconómicas de Galicia. Con esta teima
están a organizar xuntanzas comarcais.

•

O TIRON NACIONALISTA DO PNG , un dos tres
partidos que gobernan Galicia, puxo en crise ó
poder autonómico. O labor parlamentario de Camilo Nogueira sempre puntual, desfixo un dos
tantos enredos que están bloqueando a política
galega. O eixo das discusións foi a normalización
linguística nos concellos. O lider do PSG-EG
asestóu un forte golpeó centralísmo do PSOE, e
os penegás votaron coa esquerda nacionalista
neste punto .

••

O PAPA XOAN XXIII SEGUE ALUMEANDO o
naso mundo coa súa figura xigantesca de home
bo e sinxelo. O cumprirse os vintecinco anos do
seu pasamento , todo o mundo volveu a súa ollada
a aquel Papa dialogante que coa súa sinxeleza
frustrou a crise nuclear da Cuba do 62 entre Kennedy e Jruschov. Aquela primavera da lgrexa
aínda segue a da-los seus froitos.

•

DEZASEIS MIL ENFERMOS agardan ser chamados para ser remediados nos seus males nos
Hospitais galegas, e isa que teñen os pagos ó día
coa Seguridade Social ; moitos labregos e autónomos , por exemplo , tan un grande esforzo para
poder paga-lo censo ou seguro , mais despois
non son atendidos en caso de enfermidade.

•

MUSICA NA NOITE 111 organizada pala Asodación Cultural de Solláns-Calo (Tea) abríu o ritmo

e a marcha dos Festivais de Música do verán
galega. O 18 de Xuño estrenaron discos, alí perta
de Compostela, os grupos Luar na Lubre da Coruña e Alecrín do Carballiño.

*

"DEREITOS HUMANOS, XA" é unha forte
campaña movida por Amnistía Internacional ó
celebrarse o XI aniversario da Declaración dos
Dereitos do Home (ONU, 1O de Nadal do 48). Esta
institución está traducindo á nasa língua a coñecida Declaración e ten coma un dos seus obxectivos, conectar coa xente máis nova, sensibilizándoos sobre todo tipo de violacións, para isto contará coa música de creadores coma Sting e Peter
Gabriel , animadores de Amnistía Internacional.

*

"AO INDIO, SUA TERRA, SUA VIDA " é a mensaxe cada vez máis frecuente nas ruase cidades
,. do Brasil: pegatinas, camisetas, pancartas ... ,
lanza ós catro ventas esta proclama. Desde que
os portugueses desembarcaron no Brasil (ano
1500), a poboación indíxena estivo sempre acorralada polo blancos que co seu progreso non
fixeron máis que dezmalos.

*

O REFERENDUM DO SAHARA está cada vez
máis cerca , despois do achegamento entre Marrocos e Arxelia. Mentres tanto, cen mil soldados
marroquinas teñen ocupado o territorio do
Sahara ante a incapacidade das institucións supranacionais. O gran problema segue senda:
¿quén vai poder votar nese referéndum? .

*

"DESARMA OS TEUS IMPOSTOS. NIN UNHA
PESETA PARA A GUERRA" foi a carga que uttlizóu a Campaña da Obxeción de Conciencia, promovendo a chamada obxeción fiscal pala que o
contribuínte descanta á Facenda o porcentaxe
que o Estado ven adicando a gastos de Defensa
(un 8,7% ), e destina tal cantidade a obxectivos de
mellara social.

ATLANTA, unhas das cidades máis racistas de
USA, canta cun Arcebispo negro desde hai uns
meses. Este nomeamento do Papa foi acollido
con agarimo nun país onde o racismo volta a
rexurdir, froito do desactivamento moral que sofren os Estados Unidos de R.eagan.

*

O MILENARIO DA IGREXA ORTODOXA RUSA
supuxo unha nova alborada para os membros
deste credo; pouco a pouco, Gorbachov vai
abrindo a man , concedendo máis liberdade de
culto e expresión. Xa ten recoñecido que os cristiáns foron víctimas dos "tráxicos erros" da dtctadura de Stalin e outros.
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¡QUE VIVAN OS NOSOS VELLOS!
Hai poucos días, o 2 de xuño pasado, celebrouse
en Labrada, Abadín (Lugo), a 11 FESTA DOS VELLOS.
Unha festa na que houbo lugar para a celebración da·
Misa, na que os mesmos vellos participaron con
ánimo e corazón; houbo lugar para a coroación dos
máis vellos dos vellos, con coroa e caxato; houbo
lugar para unha representación en verso da vida e
realidade dos vellos,· houbo lugar para xogar diversos
xogos, para o baile ó son da gaita e do pandeiro, para
algo de me renda de festa ... Todo co obxeto de honrar
ós vellos, no nome de Deus e dos seus veciños; para
agradecérlle-la súa longa vida de servicio na parroquia, para apoialos e acompaña/os na súa vellez por
veces ben difícil.
Este agradecemento que presentamos aquí constituiu o prefacio da Misa daquel día sinxelo e fermoso:

Agradecemento
Gracias, Señor, polos vellos,
que viven ó pé de nós,
polos soños e esperanzas
que levan no corazón.
Gracias polos seus rostros,
de dozura e de door,
retratos de vidas longas
en trabal/o redentor.
Gracias, Señor, palas mans
cheíñas de compaixón,
cansas de andar buscando
un mañá sempre mellar.
Gracias, Señor, pota tala
recibida dos abós,
tan graciosa e axeitada,
tan afeita a humillacións.
Gracias, Señor, polos cantos,
as historias e as cancións,
auguiñas frescas que brotan
das fontes da tradición.
Gracias, Señor, palas vidas
que nos din o seu adiós,
seguras de acharen ti
eterna prolongación.
Gracias polos xa martas,
que nos deixaron a nós
tanto ben e tanta gracia,
sinais do teu amor.
Gracias, Señor, polos vellos,
·gracias, Señor, polo humor,
gracias, Señor, pala vida,
gracias, Señor, {XJlo amor.

Gracias, Señor, pala tala recibida dos abós, tan graciosa e axeitada,
tan afeita a humillacións

Un Deus amigo da vida (Dom. 13 do T. Ordinario)
" A túa filfa xa morreu. ¿Para que molestar máis ó
Mestre" (Me. 5,35).

Un comentario precioso ó feíto da curación da
füla de Xairo atopámolo curiosamente no Libro
da Sabiduría. "Deus non foi o que fixo a morte,
nin goza destruindo a ninguén; todo o que fixo é
para que siga existindo. As cousas que Deus
creou son boas, non hai nelas xerme de morte ,
nin poder do Mal sobre aterra, porque a xusticia é
inmortal. Deus creou ó home pa~a vivir sempre,
fíxoo imaxe da súa mesma natureza" . (Sab. 1.13
SS.)

Quevai dicirese! (Dom. 14 do T. Ordinario)
"¿Non é este o carpinteiro .. . ? (Me. 6,3)

¿Que lles ía dicir Xesús ós seus veciños e familiares que eles non soubesen? Están cansos de
coñecelo. Para que prestemos atención ten que
falarnos alguén que "veña doutro" mundo. Se
non é así, non lle damos importancia.
Que Deus nos tale con palabras humanas , con
xestos e voz de home ... non nos vai . Menos aínda
se é veciño e familiar e viste coma nós.
E resulta que Deus fálanos na semente que
xermola, no neno que dorme e no veciño de sempre que nos dá un bo consello ou nos fai unha
advertencia.

Asambleas de CateQuistas de Galicia
orno en anos anteriores celebráronse as
Asambleas de Catequistas nas Dióceses
galegas ó longo do último sábado de
abril e dos tres primeiros de maio . En
Santiago non a houbo este ano, por teren programado conxuntamente varias delegacións un encentro mariano no que participaron tamen bó
número de catequistas o día 21 de maio . Ben é
certo que aínda así, algúns catequistas botaron
en falla a Asamblea.
Con carácter mariano planteáronse tamén as
que se celebraron nas outras Dióceses , co fin de
mantelas en conexión co que foi liña predominante na catequese e nas actividades a ela vencelladas ó longo do curso: "Facede o que El vos
diga". Todo dentro dun intento de sintonía co
Ano Mariano no que estamos.
Por este carácter mariano pensouse en distintos santuarios da Virxe, optando por: Os Milagres
de Maceda para Ourense , Nasa Señora de Vilabade
en Lugo, A Franqueira en Tui-Vigo e Os Milagres de
Saavedra en Mondoñedo-Ferrol.
Tívose en conta á hora de escoller que predominase o rural sobre o urbán , xa que a estructura
das Asambleas permitía non estar condicionados
por amplos locais de reunión , debi_do a que se
contaba con que ci tempo permitise desenrolar a
maioría dos actos ó aire libre. Así foi, menos en
Vilabade , onde choveu a Deus dar. Se cadra foi
un milagre máis da Nosa Señora, para que os
catequistas se sentisen solidarios cos labregos
que naquelas datas andaban cavilosos por non
poder comenzar a ensilar, ou por non teren rematado de sementa-las patacas; e quizais tamén,
para que se puxese de manifesto que a xente que
anda enrolada na catequese está entrenada en
poñer boa cara ó mal tempo.
O programa, preparado conxuntamente polas
cinco Delegacións de Galicia veu sendo este: As
once da mañá concentración e acollida, cos saudos de rig or, nalgún lugar relativamente próximo
ó respectivo santuario . Logo , peregrinación ate o
Santuario, encabezada pola imaxe de Virxe do
lugar rodeada das pancartas identificativas dos
distintos grupos de catequistas participantes.
Nesa peregrinación fixéronse seis estacións
acordes con outras tantas actitudes de María. O

,

chegar ó Santuario , visita ó mesmo acompañada
dunha expricación das súas características, historia e tradicións. Despois, Eucaristía presidida
polo Bispo da Diócese. Como este párrafo xa vai
moi longo ,.será ben meter un punto e aparte.
Este coincide. coa hora de xantar. Polas dúas ,
mais ou menos. Despois da comida , houbo en
cada sitio unhas dúas horas de festa con intervencións dos asistentes interrumpidas pola lectura das aportacións da Asamblea en resposta á
pregunta: "¿Qué eres que nos diría hoxe Xesús
ós catequistas? "Estas aportacións puxeron de
manifesto que o Espírito segue talando por Boca
da Comunidade. Foron recollidas en cintas de
cores que ó remate , no acto de despedida, sobre
as seis da tarde , lanzáronse ó mundo guindadas
de globos ós que ninguen ousou marcarlles a
traxectoria que debían seguir.
O número total de catequistas participantes foi
duns dous mil en cifras non avultadas intencioadamente. Cada un deles levou como recordo
unha "pegatina", unha pequena mascota co
lema: "Facede o que El vos diga", un folleto da
celebración e estacións, e a vivencia gozosa du.n
día no que se rezou, se reflexionou, se festexou e
se vivíu comunitariamente a ledicia do encentro
en lugares nos que ó longo dos séculas o nos~
pobo manifestou a súa relixiosidade.
X. M. Carballo
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Os galegos máis enxebres
n La Voz de Ga/icia de hai uns días viñéronse
publicando sucesivas reportaxes sobre a pretensión do Partido del Bierzo da creación da 5ª
provincia galega. Tomouse o pulso a protagonistas de
diverso signo desta chamada " Galicia irredenta" para
compraba-lo grao do seu hipotético galeguismo : uns
aceptaban esta hipótese e confesaban o seu galeguismo e outros non; hai opinións para tódolos gustos.
No Diario de Ga/icia do día 3 de xuño falábase dos
catro municipios de Zamora; polo que parecía, " non
desexan os seus habitantes apuntarse á 5ª provincia " .
Neste mesmo número Francisco Fernández Rei publicaba o primeiro dos seus artigos linguísticos referentes
ó chamado "galego exterior" : o idioma que se tala fóra
dos límites administrativos de Galicia -dicía- " é tan
lingua propia e natural como o é na ría da Arousa ou na
Mariña de Lugo " .
•
Denunciaba o articulista o abandono a que están
sometidos os talantes do galego exterior, pois para as
comunidades de Asturias , e Castela-León non se ten en
canta o idioma propio destes 70.000 habitantes : imponse o castelán sen máis.
Lendo o artigo do Diario, o alcalde de Lubián laiábase
de que o " galeguismo " destes sanabreses galegofalantes vai a menos: a xeración dos 30-40 anos era máis
galeguista na súa mocidade cá de agora. O alcalde
recomenda que en Galicia deberan preocuparse, non
pala anexión ou non destas terras , senón pola súa
cultura. Aquí si que ten razón: se esta xente é galegofalante tamén debera contar co estudio do galego nas
súas escolas -polo menos-.
Quédanos aínda a dúbida de se os habitantes destes
territorios -artificialmente arrendados de Galicia pola
división provincial de 1833- son galegos ou non. Para
dilucidar isto , dous datos significativos: seica nalgún
destes lugares algún cura dixo unha misa en galego e
os fieis escandalizáronse; uns pais de Barxacova non
querían que os seus tillos foran ó colexio da Mezquita
(Ourense) porque: "Non teñen (os rapaces) por qué
estudiar galego ". Ante este comportamento linguístico , eu atrévome a certificar que esta xentiña sanabresa e galeguísima, pasto que ten un pensamento
diglósico idéntico ó de moitos dos máis enxebres nativos no corazón de Galicia: padece da enfermidade do
autoodio que tanto distingue (negativamente) ós galegas polo mundo . Tense comentado que cando certo
comentarista de certo xornal galego ataca con ferocidade todo tímido intento normalizador da lingua galega, estase a comportar coma o galego máis quimicamente puro , que sente vergoña da súa lingua e quixera
ceibarse dela por tódolos medios: os seres con complexo de inferioridade senten noxo ata do seu lugar de
nacemento .
Paradoxicamente os que somos " menos galegos "
vimos a se-los que andamos empeñados na normalización do galego e nos resistimos a perder este signo de
identidade, para evitar que se confundan os perfís do
naso País. Nós queremos que os galegos sexan respetados, lago, non somos " galegas puros" ; os que pretenden xustamente o contrario, coa conseguinte desaparici9n dese " atranco" chamado idioma galego, son
galeguísimos; item máis: son "os galegos" •

E

XoséMª Lema

.
N

Política e terrorismo

estas últimas semanas houbo en Galicia abundantes novas nos xornais , emisoras de radio e
de televisión sobre feitos violentos ós que os
seus autores pretenderon dar un significado
político . Tal foi o caso da explosión que desfixo boa
parte da residencia de Manuel Fraga en Perbes ou o
asasinato de Claudio San Martín. Do primeiro feito responsabilizouse o denominado " Exército Guerrilleiro
do Pobo Gal ego Ceibe", mentres que do segundo era o
GRAPO (Grupos Revolucionarios Armados Primeiro de
Outubro) quen reclamaba a responsabilidade . En ámbolos dous casos tanto a policía coma os medios informativos consideraran desde o principio , por un ha serie
de indicios, que os seus autores eran os grupos que
logo os reivindicaron.
Coñecidos os feitos , cabe situalos no seu contexto e
valorar algunhas reaccións que se produciron ó redor
dos mesmos . Antes de nada hai que sinalar que nun
sistema democrático tódalas posturas son politicamente defendibles: desde a dos que teñen o poder ata
os que queren suprimir todo poder, pasando polos que
desexan que o poder cambie de mans. Na definición
dunha democracia tal como hoxe se entende o requi sito é, en tódolos casos , que as demandas ou aspiracións de calquera persoa ou grupo hanse defender por
medios pacíficos. Tal foi a actitude expresada portódolos grupos políticos con respecto a a estes dous
sucesos.
Ademais de repudta-lo asasinato e de lamentar que
haxa persoas capaces de realizar tal tipo de acción , hai
que facer consta-lo difícil exemplo dado poi a familia de
Claudio San Martín con motivo da súa morte ; diante
dunha situación incomprensible e chea de dor, unha
reacción de enteireza , de perdón e de fondo senso
cívico e político .
En canto ó ataque contra a casa de Manuel Fraga, hai
que sinalar que tódolos datos apuntan a que se trata
dun atentado máis dunha lista xa bastante longa reali zados por un grupo que coa súa violencia manifesta
querer liberar Galicia. Despois de reitera-lo xa dita , de
_ que tal tipo de acciónsnon é de ningún modo admisible
nunha sociedade moderna, que dispón de métodos
democráticos (anque sexan moi imperfectos) para
cambiar canto se queira, hai que engadtr-como fixeron
varios grupos políticos- que tal actitude vai favorecelas ambicións políticas de Fraga lribarne, algo seguramente alonxado das intencións dos que fixeron o
atentado.
Esta distinción entre obxectivos e métodos de acción
é algo esencial na vida política de hoxe : cal quera causa
é defendible, sempre que os medios empregados ó seu
servicio sexan aceptables. lsto é o difícil de traducir na
vida de tódolos días, xa que os que dispoñen do poder,
nas máis diferentes esferas , están moi lonxe de respetar sempre tales principios, anque non poñan bombas
nin maten con pistolas. Convén que todos meditemos
nisto , cando nos atopemos diante de sucesos coma
estes , que motivan a nosa indignación•
Tintxu

tat=~IA-6~--------------- PUBLICIDADE

Sóio estas denominacións: Ribeiro, Valdeorras
e Rías Baixas , garantízanlle a calidade .

.
/' Rlbelro.
..
~

GA:U.NTIA D.'l 0».JGDI

u r,N; rn3;,41 -

H! O17948

e

RltllA-7

O CAMPO

Axudas para o desenvo/vemento do cooperativismo agrario
O fracaso dalgunhas cooperativas agrarias débese, entre outras
moitas cousas, á falta de formación
e capacitación dos socios e do persoal técnico ó servicio das cooperativas e á mala xestión empresarial
que fan moitas veces os Consellos
Rectores e os propios xerentes contratados polas cooperativas.

Consellería de Agricultura conscente deste
problema vén de regu~a
.
·
mentar unha serie de
axudas ás cooperativas agrarias .
Estas axudas son as seguintes:

A

A) Para actividades formativas e
de promoción.
- Estancias en empresas para
estudta-lo seu funcionamento
técnico,
administrativo
e
societario .
Cursos, viaxes , xornadas ,
seminarios e conferencias dirixidas a :
- Xerentes e técnicos ó servicio das cooperativas.
- Socios e familiares das
cooperativas .
Estas actividades subvencionanse ata o 100% dos seus custos.
No caso de desprazamentos tora
do lugar de residencia, a subvención será de ata o 50% dos
gastos.

8) Para a constitución e primeiro
establecemento
de
novas

- Subvención de ata o 100%
dos estudios de viabilidade do
proxecto
económico
da
cooperativa .
C) Para a mellora da xestión
empresarial
- Subvención á contratación
de persoal de dirección técnica
ou xerencial pola cooperativa
nun 50% - 40% e 30% _dos custos
dos salarios e Seguridade Social
para o 19 - 2º e 3º ano respectivamente. Contrato mínimo de tres
anos.
- Subvención de ata o 50% do
custo de adquisición de equipos
e programas informáticos, sempre que previamente se faga un
plan de viabi 1id ad e da cooperativa. A cuantía máxima da subvención será de dous millóns de
pesetas.
- Subvención de ata o 80% do
custo do estudio de viabilidade e
análise de xestión ou auditorias ,
nunha cuantía máxima de un millón de pesetas por entidade e
concepto.

cooperativa~

¿Que requisitos son necesarios
para tramitar estas axudas?

- Subvención de ata o 50%
dos gastos de constitución e primei ro establecemento .

19 .- Acordo do Consello Rector
de levar a cabo a realización da

actividade para a que se solicita
subvención.
29 . - Copia dos Estatutos e da
Licencia Fiscal.
3°.- Copia do Balance , Conta de
Explotación e da Declaración de
Sociedades do último exercicio
económico
No caso de que a entidade fose
de nova creación estes documentos sustituiranse por un estudio
de viabilidade .
¿Donde
axudas?

se

tramitan

estas

Poderán solicitar estas axudas
tódalas cooperativas e sociedades agrarias de transformación
existentes ou de nova creación ,
presentando a documentación
antes do 31 de Outubro de 1988
nas Delegacións Provinciais da
Consellería de Agricultura ou nas
Axencias do Servicio de Extensión Agraria.
Estas ax u das poden ser un estímulo importante para que as cooperativas de Galicia comencen a
dar eses pasos tan necesarios na
formación dos socios e do persoal técnico e xerencial ó servicio
das cooperativas.
Xesús Mundiña
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Un novo Santo galega
O día 19 do mes de San Xoán , o Papa Xoán Paulo 11
canoniza a 117 mártires do Vietnam dos séculos XVII e
XVIII. Deles 96 ~ran nativos -36 cregos , 1 seminarista,
59 leigos-, 1O eran franceses e 11 españois, entre estes
un galego : Xosé María Díaz Sanxurxo.
Naceu o 25 de Outubro de 1818 na parroquia de
Santa Olalla de Suegos , concello de Poi, provincia de
Lugo . Unha das tantas parroquias rurais da Nosa Terra
pola que percorre o rio Lea e aconchada polos montes
As Grandon e o Monciro. Nese ambiente rural, axudando ós seus pais nos labores do campo, pasa os
primeiros anos da súa nenez. Logo iría a estudiar latín
no seminario de Lugo e Dereito na Universidade de
Santiago.
Sinte a chamada a vivi-la vida relixiosa , de especial
consagración , e eritra na orde dos predicadores ou PP.
Dominicos. No convento de Sto. Domingo de Ocaña
toma os hábitos de relixioso e fai os primeiros votos á
edade de 24 anos. E destinado ó convento de Cádiz
onde recibe o sacramento do orde sacerdotal. Dende
esta cidade embarca para Filipinas. onde primeiro estudia na Universidade de Manila, na que exerce a docencia coma profesor ó longo dun ano .
Respondendo á súa vocación de misioneiro : embarca
co n outros frad es para o Vietnam onde chega no ano
d e 1845. O chegar escribe: ·· vexamos se fago boa mán
ós ga legas, pois son o primeiro que entra nesta
mi sión ".
O q ue hoxe é Republica do Vietnam. era por aquelas
datas os reinos de Anam , Tonkin , e Conchinchina .
Ca ndo o noso Santo paisano chega aló , o rei Thieu-Tri ,
est á a exercer un ha política de violencia e persecución
contra os cristi áns. Os catro anos de estar aló, é nom eado bispo -coadxutor. Escribirá dicindo: "Aquí as
dignidades só teñen traballo ". En 1852 queda el ó
frente do Vicariato Central coma pastor .
As condicións de vida son duras . escribe dicindo :
"anque non profesei andar descalzo . a necesidade
obrígame a elo moitas veces coa lama ata os xeonllos" .
T amén é duro e dificoltoso o labor apostólico .
O cristianismo que entrara por meio de navegantes.
comerciantes . e colonizadores . xa tiña enraizado. Sobe
ó trono en 1847 Tu-Duc . chamado o Nerón de Tonkin ,
por levar a política "de persecución dos cristiáns ata ás
derradeiras consecuenc ias con inaudita crueldade e
constanc ia". No mes de Marzal de 1856. polo seu trabal lo pastoral e misional , xunto con outros é feíto prisioneiro e encadeado . Sabe que non sairá con vida da súa
prisión e escribe : " Este pecador prisioneiro polo Señor, saúda e despide deica a gloria. Este cepo e estas
c adeas son regalados adornos levados por Xesús. A
miña alma reborda de ledicia agardando que o meu
sangue se deite. e cingu ida coa que o noso amable
Redentor deitou no Calvario. purifique tódalas miñas
inquedanzas "
E cumpriuse a súa sospeita , pois o 20 do -mes de
Santiago , dé 1857, despois dun ano de prisión e torturas é conducido á m arte por decapitación.
O Papa Pío XII o 29 de Abril de 1951 noméao Beato.
Agora Xo án Paulo 11 declararao Santo. Pasará ó santoral
c o nome de : San Xosé María de Suegos.
Vicente Cerdeiriña

1.- Hai amor. Empezamos ben. Segue adiante: vo/ve
xogar.
2.- Pais alcohólicos e nais sobreprotectoras están na
orixe de moitos drogadictos. Da volta á casilla 1 e ponte a
cavilar en serio coa túa parella. E recorda que moitas
veces non son os drogadictos culpables do seu mal ,
senón froito dun mal ambiente familiar e social.
3.- Toma tempo para pensar, para reflexionar ,... Descansa unha volta .
4.- Causas da casa. Sen maior problema . Podes
seguir.
5.- Tódolos nasos vellos teñen dereito a ser:

• apoiados nas súas debilidades.
•valorados nas súas opinións .
•tolerados nas súas chocherías.
• escoitados nos seus recordos e historias.
6.- Algún meniño polo medio. Qué alegría! Pero sen
pasarse tampouco . Hoxe hai medios eficaces para iso.
Non che vaia pasar como á Pepa e ó Ramón. Vai velos á
casi/la 2.
7.- Cantos homes ainda sen botar unha man nos
traballos da casa! " De igual a igual , o home e a muller
construimos fogar' '. Espera 2 turnos sen xogar.
8.- Os país preocupámonos pola educación dos nosos tillos, valoramos os pequenos avances do neno ,
irnos ó colexio talar cos mestres , participamos na asociación de país de alumnos. Ben . Podes seguir.
9.- Galicia tamén é o noso fogar. Saber apreciar á
xente , a cultura ,... axuda a apreciarnos a nós mesmos e
ós nasos antepasados .
10.- O problema do alcohol segue senda ben grave.
Chega a romper persoas e a destruir familias . Non é bo
camiño. Vo/ve á casilla 1 e comenza de novo . Polo camiño convenche parar nalgún deses centros onde
atenden estas enfermidades .
11.- O face-lo teu fogar , non lle construas demasiadas portas nin lle poñas tantas cerraduras para " os de
tora " . Se a familia é unha illa, empobrécese e entristécese . Que a casa sexa escala de compartir e de apertura cos demais. Adiante, segue.
12.- Qué ben facer festa! Polos santos , polos cumpleanos. Por nada. Non son necesarios moitos cartas
nin mo itos regalos . Cómpre alegria e un bó dulce
caseiro.

13.-Ainda se ere demasiado neso de que " a letra con
sangue entra " . Volve á casilla 3 e cavila un pouco sobre a
cuestión .
14.- O paro , a falta de cartas son un ha grave fonte de
problemas na familia. Ter demasiadas causas na casa
pode impedir tamén ver ás persoas e aprecialas polo
que son . Qué mundo máis mal repartido! Vo/ve á casilla 3
e pensa o porqué d1sto . Mentras tanto faite un pouco
máis solidario e ilusionado para buscar solucións ... Eso
lévache polo menos 2 voltas sen xogar.
15.- Fogar, doce fogar.
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Aprendemos a construir fogar - - - - - - - - - - - Dous xogadores, como mínimo,· un dado e
unha ficha para cada xogador. Cada un dos
xogadores vai tirando o dado e vai lendo as

Fogdr

instruccións da casilla onde caeu, para facer o
que lle mandan .
O primeiro que chegµe á casilla Fogar gana .
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Enviade as vosas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

Galicia é terceiromundista
Sr. Director:
Hai tempo que leo IRIMIA e gústame ; informa un pouco do que
pasa en Galicia e isa é bó , anque
ás veces non estou dacordo co
que se escribe nela , como agora
cos ecoloxistas galegas .
Non queren a fábrica de papel
que propoñen para Galicia. D_in
que son as fábricas " terceiromundistas ", e Galicia, señores
ecoloxistas, é terceiromundista :
Non hai máis que ve-la renda per
cápita de cada cidadán. Antes rexeitáronse outras fábricas. Agora
ésta, aducindo que contamina o
medio ambiente.
¿E " Altos Hornos ", non contamina? ¿E o u tras moitas fábricas?
Pero loitan para conseguilas.
Onde hai traballo , hai pan , que
non só de aire puro vive o home.
Máis pena é ter que emigrar,
deixa- la nasa Gal icia e sai r traballar nesas fábricas que tanto
medo poñen ós galegas. ¿ou é
que hai que gardar Galicia limpa
para que Fraga vaia pescar, e outros máis coma eles?
Porque niáis pena é ver ós ne-

nos raquíticos por falta de calcio
e enfermos por falla dos coi dados
máis elementais.

deses nenas que non deran " pancada" en todo o ano son culpa
dos malvados mestres en folga .

Calquera fábrica produce contaminación . O que hai que pedir
son medios eficaces de control
da contaminación . Eso hai que
esixilo. Pero, por favor, reindustrialicen Galicia. Que é certo que
na cidade mórrese por culpa da
contaminación; pero en Galicia
vaise morrer de miseria en moitas
zonas.

A poucos mestres lle escoitei
eu que a súa única preocupación
sexa a suba salarial, señores de
IRIMIA. Coido que o que facedes
coa vasa editorial é darlle a razón
a esa xente que descoñece e ignora por completo as nasas táboas reivindicativas e que só están enterados polos medios de
comunicación (e todos sabemos
de quen son estes medios ¿ou
non?) , e que nos poñen " verdes "
por reclama-lo que é naso. En
canto ó do reparto do traballo ,
fenomenal ,
todos
paréceme
(case) loitamos por isto, pero non
por elo deixaremos que se nos
pise. ¿ou diríanlle vostedes ós
traballadores d~ Astano, Sidegasa , Euskalduna, que deixen de
barullar e meter ruído, que de que
se queixan se aínda non marren
de fame coma na India? Cada
causa no seu sitio.

Mª Teresa Regal
Unha galega desde Bilbao

---000---

Mais sobre a folga dos
mestres
Compañeiros de IRIMIA:
Sentinme realmente indignada
(¿dise así nese galega normativo?) pala vasa editorial do 15 ó
29 de maio. Resulta totalmente
pragmática e denota claramente
que quen a escribiu descoñece
por completo calquera das táboas reivindicativas dos sindicatos. Que o único coñecemento
que ten do caso é o que anda "na
boca de certos mestres", na do
señor ministro e na dos medios
de in-comunicación.
Eses puntos que ·o vaso semanario suscribe como loables (menos alumnos por aula, máis mestres traballando , ensino en galega e galega , etc., etc.), ¿saben
que tamén os mestres galegas os
pedimos nas nasas taboas?.
Eu , que son profesional do ensino, mestra rural , pero ruralrural , sei que os primeiros queimados nesta folga, e os máis perxudicados , somos nós mesmos,
os mestres , deixémonos de pragmatismos. Tamén os nenas, pero
non ata o punto de dicir, como xa
se escoitou , que os suspensos

Paréceme , en resume , unha
falta de coñecemento , talar por
talar , a vasa editorial. Algo que
lamento por i-la vasa publicación
dirixida , en teoría, á xente do
campo, para quen xa ben pouca
fama témo-los mestres.
Por eso vos pediría un pouco
de profesionalidade , de delicadeza (ou " ética " ): antes de escribir, informádevos. E triste que
unha publicación que está feita
por xente mínimamente aberta e .
cun certo grado de cultura, dea
tal iniaxe da folga dos mestres,
que si, pedimos tamén cartas ,
pero non somos (na maioría)
pesetei ros.
Un saúdo.
Isabel Serantes Gómez,
Escola unitaria de Subeiro
Vimianzo (Coruña)
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VIDAS QUE DAN LUZ

Alberte Schweitzer (1875-1965)

iro na miña enciclopedia e
di del: " Teólogo , pastor protestante e médico francés .
Polo seu labor misioneiro no
Congo e Lambarene foille concedido
o Premio Nobel da Paz de 1952"
Estas frías palabras non dan idea da
enorme calidade humana de Alberte
Schweitzer nin do seu fondo -espírito
cristiano. E moito máis revelador da
súa persoalidade o que del dixo o
meirande científico dos nasos tem pos , Einstein: " Alberte Schweitzer é o
home máis grande do naso século.
Sempre me sentín cativado pala súa
teoría do respeto profundo á vida . Sí-ntome feliz de que lle concedesen o
Premio Nobel da Paz xa que é coma
unha homenaxe que a ciencia lle
debe ó espírito " .
Pero o que Einstein e o mundo admirou en Schweitzer non foi sobre
todo unha teoría, senon unha vida
adicada a poñer en práctica con paixón e xenerosidade o seu profundo
amor ávida que el soubo concretar no
servicio ós máis abandonados.

M

Unha decisión sorprendente
Este home que pasou a mitade da
súa longa vida perdido na selva africana de Gabón exercendo a medicina, levantando hospitais e promovendo o cultivo da terra , era ós 30
anos catedrático de teoloxía na universidade alsaciana de Estrasburgo
(entón cidade alemana e hoxe francesa) , pastor da parroquia de San Nicolás e director do seminario da cidade. Pero quizáis fose máis coñecido por ser un dos máis importantes
intérpretes a nivel mundial da música
de órgano, triunfador en numerosos
concertos por diversas capitais
europeas.
Cando a súa actividade (enrique-

cida ademáis por numerosas publicacións e libros da súa autoría, sobre
temas diversos de teoloxía, filosofía e
música) parecía agotadora , capaz de
ocupar de cheo non só unha vida senon varias vidas, A. Schweitzer sorprendeu a todos cando decide compaxinar as súas ocupacións co estudio da carreira de medicina.
Que todo un catedrático , home
mundialmente famoso , se sente nos
bancos · do primeiro curso da facultade de medicina na mesma Universidade onde el imparte clase , resultou
tan novedoso que tivo que solicitar
permiso ó mesmo Goberno ante a i-ncapacidade das autoridades académicas que non sabían como reaccionar.
A decisión de Schweitzer non se
debeu á curiosidade intelectual ou a
unha posible insatisfacción palas
súas ocupacións actuais : realmente
era un namorado da música e un fogoso pensador cristiano que atopaba
satisfacción
e
recoñecemento ,
mesmo éxito , no seu labor. En realidade facíao para prepararse mellar
para un servicio en Africa. Sentía que
Xesucristo o chamaba a compensar e
restituir en parte o escandaloso expolio de que foran e eran obxecto os
africanos polos teóricamente " cristianos " países europeos. El recoñecía
nos africanos os irmáns febles que o
Señor nos manda privilexiar. Esta paixón de fe e de xusticia foi nel superior
a ningunha outra e mide a súa grandeza de irmán universal e defensor da
vida.

A semente dunha vocación
Todo froito ten sementes primeiras
e raíces que o fan posible. Vidas como
as de Alberte SchweHzer agachan
tanto amor e tanta paixón que é imposible penetrar completamente na súa
historia e intimidade que só Deus coñeceu . Pero hai xestos da súa infancia que debuxaban xa a súa persoalidade tan rexa e amante .
Filio dun pastor protestante , relativamente ben acomodado , nunha
ocasión na que o xastre , probándolle
un abrigo , lle comentou "pareces un
gran señor" a reacción do cativo foi
rotunda: " nunca o poñerei " . E cumpliuna, porque adiviñaba inxusto que
el poidese cubrirse con vestidos de
calidade que lle eran negados ós seus
compañeiros labregos da aldea de
Gunsbach .
Noutra ocasión despois de filarse
con outro veciño máis corpulento e

de vencelo nunha das moita3 liortas
infantís nas que participou , sentiu
que o vencido lle dicía " Se eu fose o
filio do párroco e comese filetes coma
ti nunca me houbeses vencido " Alberte pensou que en verdade había
diferencias de clase , nenas que podían vestir bos abrigos e comer bos
filetes e outros que non . Na súa co-nciencia viu claro que a abriga dos
máis fortes e privilexiados era axudar
ós máis febles .
A súa simpatía por Africa naceu
contemplando o monumento que a
cidade alsaciana de Calamar dedicara ó almirante francés Bruat " conqueridor' ' de amplias zonas de Africa
para Francia. Era obra do gran escultor Barholdi o mesmo autor da fa mosa Estatua da Liberdade que hai
no porto de Nova lork. A obra representa o soberbio xeneral e un negro
ós seus pes como sinal de sometemento . Contrastaba o flamante uniforme de un , cheo de condecoracións , co carpo espido e sofrinte do
outro . Anos
despois
escribiría
Schweitzer: " No semblante e na acti tude da figura do negro había unha
melancolía que me chegou ó corazón
e levoume a reflexionar sobre o total
desamparo da raza negra e de Africa .
Volvín moitas outras veces visitar ó
meu amigo o negro e de aí naceu a
miña chamada de Africa ".
A esa chamada respondería con
un ha entrega total desde 1913 en que
chegou coa súa esposa Elena a Lambarene para a fundación dun hospital
en plena selva japonesa. Dedicáronse
en carpo - e alma aportando tódolos
ingresos que lle proporcionaran os
seus libros e os seus concertos con
exquisita humanidade no trato cos indíxenas. Así ata a marte en 1965. En
algunhas longas estancias en Europa
non deixou de escribir e ofrecer co-ncertos para recaudar fondos en favor
do hospital. Organizou grupos de
apoio e solidariedade que aportaron
técnicos, materiais e persoal desde
moi diversos países. Schweitzer coa
súa filosofía de respeto profundo á
vida, a toda vida e a todo o que é vida ,
convencimento e actitude proclamado en innumerables escritos e
conferencias , pero sobre todo co seu
exemplo de pacifista activo e crítico
(ata a marte con 90 anos cumpridos) ,
despertou en numerosas persoas o
amor por riba das razas e a concien cia de sermos unha soa familia tódolos que habitamos este mundo que
Deus creou para que sexa casa de
irmandade e non de opresión . O labor
segue pendente .
X.A.M.
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Xosé Chao Rego
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A trabe no ollo propio
A estas alturas ben nos decatamos de dúas cousas : a primeira é
que os galegos padecemos , en
relación á nosa lingua , un defecto
fundamental: non tomos esco~a
rizados en galego e, polo mesmo,
cústanos traballo lelo e aínda
máis escribilo; a segunda é que o
mesmo idioma están en proceso
de normativización e falta un vocabulario oficial normativo , no
que se está a traballar desde hai
anos.

ción do san "Cid re", patrón dos
labregos. Eu, en cambio, diría san
"Sidre" , o mesmo que falo de
"cinsa" en vez de "cinza", como
aprendera desde nena . Agora
digo que o Mércores de Cinsa
principia a coresma. Porque creo
que " Cidre " e " cinza" naceron a
partir da suposición falsa de que
"Sidre" e " cinsa" eran producto
do seseo e non da propia etimoloxía. Agardemos a ver en que
queda o devandito vocabulario .

Así , por exemplo , no número
293 de IRIMIA aparece en primeira páxina a noticia da celebra-

E porque non nos digan que
vémo-lo po en ollo al leo e non nos
decatamos da viga ou trabe no
1

propio , engado que nese referido
número aparece unha falta gramatical bastante grosa na primeira páxina : "que vi use ", en vez
de " que se viu " .
A boa da nasa revista está,
como todo fil lo de veciño, en proceso de aprendizaxe da nasa lingua e vai facendo o que pode a
favor dela. Con defectos coma
este , porque somos moitos a escribir nela quizais non hai un ha
man unificadora que , aínda que
podia respetar diversas peculiaridades, mire por aquilo que é básico no naso idioma.
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