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• A sociedade de Consumo 

• Entrevista a Paco Martín 

• As publicacións periódicas de lgrexa en 
Galicia 

• A capacitación agraria en Galicia. 

1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patrla: 

ma.11 con man inxerta.ndoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos reba.ixados e 
oprimidos. 

Sementar sementarei , 
P claro que de-

trás de 300 núme-
ros de ca/quera publi-

cación ou ten que haber moitos cartas ou 
ten que haber fe e entrega. Cante o lector 
que en IRIMIA non hai cartas nin nunca 
houbo; ninguén cobra aquí un peso nin 
para gasolina. Debe ser lago causa de fe, 
que o 1é, en Galicia e na súa cultura, en 
Xesucristo e na súa lgrexa, nos pobres e 
nos pobos oprimidos e na súa liberación. 

Recoñecemos, case ami/agrados nesta 
o/lada atrás, que paixón e xenerosidade 
houbo moita e tamén moita colaboración. 
Que ninguén pense que esta pequena 
empresa foi únicamente causa dun pe
queno grupo: afianzouse porque foi ben 
acol/ida e apoiada por esa comunidade ou 
comunidades (ás veces invisibles pero 
reais) dos crentes en Xesús, ou en Galicia 
ou nos pobres. Abonda botar unha o/lada 
á lista -por desgracia aínda incompleta
dos colaboradores que tivo IRIMIA estes 
sete anos, para comprender o que dici
mos. E habería que amplia/a con moitos 
outros nomes dos que colaboraron sen 
escribir pero con servicios ás veces moito 
máis meritorios e sacrificados. A todos 
daríamos/les as gracias máis efusivas se
non crésemos que para moitos sería case 
ofensivo pois sinten IRIMIA como causa 
propia e sería tanto como darnos gracias a 
nós mesmos. 

Po/a nasa parte, sentímonos moi pagos 
polo alento que tanta xente nos transmitiu 
e palas fondas amistades con que nos 
regalou IRIMIA. Para nós foi sacrificio e 
regalo, cruz e resurreción, por isa dunha 
maneira ou doutra estamos certos de po
der facer nasa a cantiga xa popular: "se
mentar sementarei, /oguiño de clarear en 
tanto no pobo medre, un neniño, un vello 
e un cantar". 



RlltlA-2 

SETE ANOS NA VIDA DE GALICIA (1981-1988) 

AS TRACTORADAS nos derradeiros días de marzo 
do 87, foron unha mostra máis das moitas moviliza
cións labregas destes anos; moitas delas condiciona
das polo ingreso de España na CEE: o primeiro día do 
ano 86. Máis a manifestación meirande foi na Coruña 
(28-11-87): unhas cen mil persoas convocadas pola Pla
taforma para a Defensa do Sector Leiteiro Galego e 
contra as cuotas impostas pola CEE. O impago dunha 
tnxusta cuota empresarial (82), a solidaridade cos ex
poliados nas Enchousas (85) ... , levaron ás rúas ós 
labregos. 

* A RECONVERSION INDUSTRIAL: Ferrol, Vigo, Side
gasa, Mafriesa, etc, é unha constante sangría do noso 
mundo industrial, a piques de fundirse coa perda da 
meirande parte dos postos de traballo, e a destrucción 
do texido socio-económico de moitas bisbarras 
galegas. 

* OS NOSOS PENSADORES seguiron creando; na teo
loxía: Chao Rego, Torres Queiruga, Araúxo; na filoso
fía: Antón Baamonde, Marzoa ... ; na historia Bermejo, 
Barreiro Fernández, Villares ... ; na teoría literaria: Car
ballo Calero, Alonso Montero ... ; na economía: Beiras 
Torrado, Lopez Suevos ... * 

O ENSINO segue sufrindo discriminacións: os nenas 
máis pequenos sen escolarizar; as distancias no noso 
mundo rural; a falla dunha politica investigadora. Co
lectivos coma a Asociación Socio Pedagóxica Galega 
ou Nova Escala Galega, e publicacións coma Revista 
Galega de Educación (86), tan frente a un ensino que 
aínda non é naso. 

* A LINGUA padece mil e un ataques: desde as repre
sións e castigos por utilizala no ensino (81) ata a mani
festación de decembro do 87 en Santiago con esta 
teima: "Aprender en galega non é un delito" ... No 82: a 
Real Academia Galega aproba as "Normas" para o uso 
do galega, que aínda hoxe non foron asumidas por 
moitos. Un ano despois o Parlamento aproba unha "Lei 
.de Normalización Linguística", para que despois a 

AQUIN MARlftm------------. 

nova Xunta (Psoe e CG) rexeitasen a normalización nos 
concellos. As "carreiras populares na defensa do ga
lega", a Mesa pola Normalización Linguística (86), o 
labor de concellos coma o de Redondela e as Asocia
cións Culturais ... , concentraron a loita en prol donoso 
idioma. 

* A BIENAL DE PONTEVEDRA é a cita anual coa arte; 
máis houbo outros acontecimentos culturais: a Escola 
de Canteiros de Pontevedra, a Mostra de Alfareria de 
Buño, as mostras de arte xoven: Os Novísimos, os En
contros no Espacio .. . sen esquecelo mural feíto na ca
dea de Ourense que tala do bon momento de todalas 
artes na cidade das Burgas, e sobor de todo as catro 
edicións de Atlántica. 

* SINIESTRO TOTAL e Golpes Baixos levaron o nome 
da Galicia máis nova moi lonxe. Os Resentidos en Vigo 
e Radio Oceáno na Coruña foron a mostrada movida 
galega, xunto coa moda. Foi Milladoiro cos seus cinco 
elepés o que marcóu a calidade da nosa música, xunto 
co'n grupos coma Na Lúa, A Quenlla, Amancio Prada, 
Emilio Cao, Brath, e Fuxan os Ventas e Doa nos primei
ros anos. Noutros eidos musicais hai que salientalo 
labor de J. Trillo e Villanueva coa sua "Polifonía Sacra 
Galega" e a Xoven Orquesta Galega. 

* A IMAXE TIVO VARIOS NOMES: Chano Piñeiro con 
películas coma Esperanza, Mamasunción e Sempre 
Xonxa; o video que acada altas cotas con creadores 
coma Xavier Villaverde e Reixa, e Xociviga, as xornadas 
de Carballiño que coñeceron na última edición a crea
ción do Instituto da lmaxe. 

* POETAS en Vigo coma Forcadela, Ramiro Fonte, Al
varez Cáccamo ... ; na Coruña: Fernán-Vello, Manolo 
Rivas, Xavier Seoane ... ; en Lugo: Dario Xohán Cabana, 
Rodríguez Fer, Lois Diéguez ... ; en Ourense .. . , seguiron 
facendo poesía xunto con outras xeneracións: Manuel 
María, Bernardino Graña, Bodaño, Novoneyra, Luz 
Pozo ... 

* OS PREMIOS BLANCO AMOR de novela longa, sub
vencionados por varios concellos galegas, escomeza
ron a andar xunto cori IRIMIA, alá polo 81, ano, por 
certo, no que nos deixaron grandes narradores coma 
Cunqueiro e Dieste, e agasalláronnos con fermosas 
novelas ... Máis foi Méndez Ferrín o que acadóu o cu mio 
da creación literaria. 

* O TEATRO segue marxinado na nasa política cultu
ral, a pesares dos esforzos da Sá permanente Luis 
Seoane da Coruña, a Escala Dramática e os seus cader
nos, os festivais de teatro de Marín, Cangas, Cariño e 
Rivadavia, a Asociación de Titiriteiros ... A Xunta botóu 
a andar o Centro Dramático Galega (84) e os Premios 
Alvaro Cunqueiro (87) para textos teatrais. 

* OS MEDIOS DE COMUNICACION coñeceron novas 
cabeceiras: Radio Fene (84), Radio-TVG (485), Radio 
Catro, canal de RNE (85), Dorna, revista de poesía (81 ), 
Can sen dono (83), Andaina (83), Luzes de Galiza, No, 
Agalia (85) ... 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

Os 

ídolos 

de tódo/os 

tempos 

¿Pobre dos ricos? (Dom. 28 do Tempo Ordinario) 

''Qué dificil /les vai ser ós ricos entrar no Reino de Oeus 11 

(Me. 10,23) 

Os que non ternos moitos cartos , cando escoitamos 
isto do Evanxeo, pensamos de seguida en fulano e 
fulano que teñen sona de ricos . E quedamos tan tran
quilos convencidos de que o asunto non vai por nós. 
¿ Teremos razón? Non o sei. A verdade é que se ven 
algúns ricos que son unhas pobres persoas : agarrados, 
sen compaixón , de corazón duro , escravos das cousas, 
egoistas ... E vense alguns pobres que son tamén unhas 
pobres persoas: agarrados, sen compaixón , de cor-a
zón duro , escravos das cousas, egoistas .. . 

Ninguén que sexa así pode entrar no Reino de Deus, 
onde reina a xusticia, a misericordia, o amor, o compar
tir , a solidariedade ... ¡Señor, para quen nada é imposi
ble, fai que polo menos os pobres poidan entrar no teu 
Reino!. 

A lei sagrada (Dom . 27 do Tempo ordinario) 

" Moisés permitíu despedir á mullerl dándolle o certifi
cado de divorcio " (Me. 10,4) 

¡Cantas voltas e reviravoltas teñen as leis! 
Os labregos tiñan a Lei de Moisés como sagrada, 

como dictada por Deus. Por causa da excravitude á Lei 
condenaron a morte a Xesús. Concretamente con refa
ción ó divorcio a Lei de Moises dicía: " Pode o home dar 
libelo de repudio á muller por calquer cousa que lle 
desagrade" (Dt. 24 ,.1-4). Con só escoitar isto , póñense
nos os pelos de punta. 

¿ Teremos neste noso tempo algunhas leis que, an
dando o tempo , poidan servir de escándalo ós que nos 
sigan? 

Polo de pronto, sexamos ben precavidos cando teña
mos que xulgar a alguén co metro das leis, aínda que 
sexan " sagradas". 

¡Qué relativo é todo, Señor! 
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DEBAIXO DA FIGUEIRA 

Os encontros co tio 
Bartolo 

O tío Bartola foi un gran traballador nos seus tempos 
mozos, pero hoxe a saúde non lle axuda moito, tamén 
os anos que van pasando ... 

Esto fai que pase longas horas no inverno detrás da 
cociña e nos días de calor debaixo da súa figueira. 
Unha figueira que tén historia. Unha figueira a que eu 
quixera facer talar porque tivo a sorte de escoitar moi
tas conversas de Bartola. 

A xente vai e volve por xunto a aquela figueira con un 
cariñoso: 

- Sos días, señor Bartola. 
- Sos días, nena. ¿Non paras un pouquiño? 
- Non, xa ve que as vacas non paran. 
- Pois lago, vaite, e a ver se fas un bo pastor. 

Aínda recordo o día que eu , ó pasar, -por dicir algo
lle dixen: 

- Señor Bartola : ¡que ben se está aquí á sombra! E el 
-Buedouse pensativo unha miguiña c_omo pra dicir algo 
importante ... e dixo 

- Coido que aínda se está mellar aquí á sombra 
comerido un ha boa merenda que alá na cima do monte, 
segando e sen comer. 

As respostas do tío Bartola con frecuencia son coma 
sentencias. Non sempre son causas ditas de broma. 
Son palabras que tan pensar. 

Esto no fondo débese a que el é un home en quen 
non hai dobrez. Aquela figueira ten a sorte de abrigar a 
un home sen trampa. Por iso a min me veu a ocurrencia 
de facer talar a esa figueira. 

Se algún de vos, lectores, quere sentarse tamén un 
pouco á sombra, ou ó abrigo, para escoitar algo da 
sabiduría dun vello , que non deixe de acudirá cita do 
próximo número de IRIMIA. 

EladioVega 

As axudas ás APA: doadas de obter 
Por Eliseo Miguelez 

Hai causa de dous meses o Boletín Oficial do Estado 
(BOE) publicou senllas Ordes Ministeriais palas que se 
ratificaban como Agrupacións de Productores Agrarios ás 
Sociedades Cooperativas Mondigoleite (de Ribadeo) e 
Chataca (de Chantada), que xa foran calificadas previa
mente pala Xunta de Galicia. Nesas Ordes especifícase 
as axudas que se lles conceden e que para o primeiro 
ano son de 5 e 13 millóns de pts. respectivamente. 

As Agrupacións de Productores Agrarios (APA) son 
unhas asociacións (cooperativas e S.A.T.) ás que selles 
recoñece o calificativo de APA por cumpliren unhas 
determinadas condicións e telo solicitado. 

Os requisitos que deben cumprir as asociacións (non 
confundir coas agrupacións, nome este que debemos 
reservar en exclusiva para as asociacións calificadas 
como (APA) son sobre todo tres: 

- establecer reglas comúns de producción , en parti
cular en materia de calidade, e reglas comúns de 
comercialización: 

- obriga de comercializar a totalidade da produc
ción destinada ó mercado a través da cooperativa (ou 
SAT) 

- cumpran cos mínimos establecidos no R. (CEE) 
559/88 do Consello de 29-2-88. 

Non podemos enumerar agora eses mínimos, pero 
abonda con saber que para a meirande parte dos pro
ductos que teñen interés e importancia en Galicia son 
50 socios (quitado o porcino que son 75, os coellos 35, 
e as plantas vivas e productos da floricultura 25). Ade
máis dos mínimos no nº de socios están tamén os 
mínimos de producción . E así, para o sector de produc
ción de leite, hai que vender 4.000 Tm. ó ano o que 
veñen ser catro millóns de litros escasos. 

En Galicia son moitas as asociacións que reúnen os 
requisitos esixidos. Chataca e Mondigoleite, van co
brar 18 millóns polo leite que venderon no ano que 
rematou o 31-8-88. As demáis ¿a que agardan? 

Nenas e mozos, vellos e adultos, 
enfréntanse ó seu futuro labrego 
coa o/lada expectante e co xesto 
resalto. O camiño por veces é 
longo e duro; non se pode perde
lo pé. 
As ledicias e os humores tamén 
terán os seus tempos e maneiras. 
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Oez anos de a NOSA Tf RRA, 1978-1988 
un decenario de 260 páxinas como 

testemuña deste labor 
Por Francisco Carballo 

A
NOSA TERRA cumpre 1 O anos de labor xorna
lístico. No nadal de 1977, uns arriscados xor
nalistas deron remate, en Santiago, ós pro
xectos longamente elaborados por técnicos, 

políticos e xornalistas para editar un medio de comuni
cación en galega ... A ó número O daquel nadal, seguiu 
puntualmente ANT semanal. Ben que houbo algúns 
anos nos que tivemos que contentarnos con sair á rúa 
quincenalmente. Mais superada esa paréntese, ANT é 
hoxe un periódico semanal editado en Vigo. 

Dentro dos mesmos ideais, as diferentes direccións 
en Santiago e Vigo deron ó periódico as súas variantes. 
Ambas coincidiron na edición dun medio íntegramente en 
galega para cumprir a finalidade primaria de apoio á 
normalización do idioma patrio. 

Coincidiron tamén no intento de dar unha informa
ción contrastada do acontecer hebdomadario e en ga
rantir páxinas de opinión absolutamente tolerantes con 
tódalas opinións do espectro de identificación cos inte
reses de Galicia. 

Na primeira etapa o semanario acadou un teito de 
subscripcións (unhas 5.000), pero careceu de publici
dade e ·as vendas nos kioskes, sometidas á inexperien
cia das Distribuidoras, eran moi irregulares ... Na se
gunda, non se superou o teito de subscripcións mais 

. acadouse unha certa publicidade imprescindible para 
subsistir e as distribuidoras melloraron o reparto ata 
cubrir cuase que todo o país galega. 

ANT é fiel na busca da normalización do idioma ga
lega e procede con toleranc.ia no proceso necesario de 
normativización. Respeta ós colaboradores a súa nor
mativa, oficial ou reintegrada, non gasta en absoluto de 
caprichos individualistas neste campo tan grave e, ere
mos, estamos a contribuir a desdramatización desta 
polémica en má hora suscitada e que tanto serve ós 
inimigos da normalización do galega ... 

A información relixiosa sempre nos interesou e o 
mesmo Semanario -decenario de dez anos- inclue un 
longo artículo sobre a lgrexa galega de 1977 a 1987 ... 

Calquera que queira enteirarse dos debates ideolóxi
cos, dos conflictos sociais e dos proxectos ofrecidos 
palas institucións ós galegas, terá que acodir a heme
roteca de ANT destes dez anos ... O decenario é unha 
most ra espectacular da profundidade científica e do 
rigo'r informat ivo con que se está a trabal lar en ANT. 

Asociedade 
de consumo 

Por Miguel Anxo Araújo Iglesias 

/V
on cabe dúbida que estamos na xeira do con
sumismo. Este é un producto dunha socie
dade e dunha economía capitalista. O pro
blema é moi complexo, e non resulta doado 

ser breves e claros ó mesmo tempo. Os empresarios, 
non tanto por razóns sociais canto económicas, decidi
ron nos últimos tempos remunerar cada vez mellar ós 
seus operarios. Henry Ford dicía: "Eu prefiro pagar ben 
ós meus obreiros para que poidan compra-los meus 
coches". 

Nesta nova fase do capitalismo, o que se espera dos 
cidadáns non é xa que sexan grandes aforradores, se
nón grandes consumidores. Se ante as Caixas de Afo
rro convidaban a non gastar, hoxe as vendas a prazos 
convidan a gastar o mesmo diñeiro que aínda non se 
gaño u. 

Ó servicio desta nova ideoloxía, de seguida aparece
ron profesionais que estudian a maneira de fabricar 
obxectos de vida curta, de duración limitada. Penalí
zase, por escasez ou carestía de recambios, as repara
cións de obxectos usados. Cámbianse a miudo os mo
delos e as modas para que deixen de ser atractivos 
productos que aínda estaban en bo uso, etc. 

Apareceu asemade un novo estilo publicitario que 
tenta espertar necesidades moi discutibles, o que fai 
que se dirixa máis á sensibilidade que á razón: mensa
xes, natureza, sexo, etc.), sen escrúpulos morais nin 
sequera ante a publicidade chamada subliminal. 

Resulta obvio que nas sociedades de alto consumo 
de masas teR mellorado o nivel de vida da poboación en 
xeral , pero non resulta tan obvio que mellorase a cali
dade de vida. De feíto apareceron non poucos efectos 

· indeseables e mesmo nocivos para a mesma socie
dade: a) un ha certa ansiedade case angustiosa, xa que a 
creación das novas necesidades xorde sempre coa sa
tisfacción das anteriores, e deste xeito aparece un con
sumidor nunca satisfeito; b) o antagonismo, porque alí 
onde todos precisan ter máis, todos son enemigos de 
todos; c) o conformismo, pois ata os valores máis nobles 
quedan sacrificados pala necesidade de ter sempre 
máis; d) e, para rematar, a idolatría, pois o diñeiro tró
case nun análogo funcional de Deus. 

Esta patoloxía do consumismo levará ó home a que 
se mida a sí mesmo e tamén ós demais non tanto polo 
que é ou polo que son , senón polo que ten ou teñen . E 
así mídese a categoría dunha persoa pola marca do 
coche que ten , polo piso que comprou, pala roupa que 
usa, pola vida que leva, aínda que internamente, en 
valores morais e mesmo culturais resulte un 
analfabeto. 

Por último, é preciso traer aquí o problema ético de 
que os privilexiados das sociedades de alto consumo de 
masas representan sempre unha pequena parte da hu
manidade que vive rodeada pola miseria, ben do Ter
ceiro Mundo, ben asemade polas grandes bolsas de 
pobreza da súa mesma sociedade. Abonda abrí-los 
ollas para ve-las grandes diferencias sociais e econó
micas que marcan esta nosa sociedade, tamén á máis 
achegada a nós, a galega. E moito de consumismo que 
vemos non deixa de ser un grave insulto, que está 
esixindo a gritos xusticia e austeridade en certas capas 
sociais. 
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·ESPECIAL 300 

Paco Martín, un mestre escritor 
- "Vivo literariamente das xentes do mundo rural" 

- ¿ Quen é Paco Martín? 
- Son eu ... Ben, o que ocurre é que 

eu non son moi capaz de me definir, 
ou polo menos de dicir causas de 
min . Eu son un mestre de escala, que 
é de aquí, de Lugo, que fago o que 
poido por exercer. E fóra desto non 
hai realmente outra definición. 

- ¿Ten moito que ver esa adioa
ción profesional de mestre coa con
dición de escritor?. 

- Eu sopoño que moito que ver 
non ten, pero sí ten algo que ver, ou 
sexa, calquera actividade que un rea
lice terá sempre algo que ver coas 
outras causas que fai . O que está 
claro é que unha non é consecuencia 
da outra: non é nen ten sentido que o 
sexa. Agora ben, que a mín o meu 
traballo de mestre me axuda para fa
cer o meu traballo literario pois sí é 
certo, pero ben , hai unha cantidade 
considerable de mestres que non son 
escritores e de escritores que non son 
mestres, ou sexa, que esto non supón 
unha condición abrigada anque sí 
inflúe. 

- E talando de información, ¿non é 
ainda unha asignatura pendente o 
achegamento ó mundo rufal? 
. - Home, o mundo rural non é inte

resante porque non vende, quero di
cir que os lectores dos medios de ca
municación están nos núcleos ur
báns. Nunha aldea que sexa media
namente ben estructurada cun par de 
xornais chega: lntercámbianos entre 
os veciños e poden lelos todos. En
tón , a nivel empresarial , os lugares 
onde se venden dous exemplares, 
non son nada rentables. Ademáis, as 
causas que suceden nas aldeas son 
humanamente moi interesantes, pero 
se non se trata de crimes, suicidios, 
ou causas así, non son nada xornalís
tas. E claro, hai moitísimo máis morbo 
nas cidades, onde aparecen rapaces 
con navallas e tipos que marren por 
sobredose de heroina. E esto é tre-

Paco Martín (Francisco Martín Iglesias) é un escritor nado no barrio 
lugués de Recate/o ató polo ano 1940. Nos nasos días exerce a 
docencia como mestre de E.X.B. no Colexio "Luis Pimentel" de 

Lugo. A súa obra amósanos os seguintes tíduos: Muxicas no espello 
(Lugo, 1971 ), O libro das adiviñas (Madrid, 1975), No Cadeixo (Vigo, 
1976), E agora cun ceo de lama (Vigo, 1981) e Das cousas de Ramón 
Lamote, tíduo este último ca que acadou o Premio Nacional de Literatura. 
Dirixiu tamén xunto con Xan Balboa e U/ises Sarry "Axouxere" sección 
adicada ós nenas no diario La Región. 

mendo, porque á fin xa non marre un 
home, senón que morre un número. 
Esto non pasa nas aldeas, as causas 
que ocurren alí son sinxeliñas, son 
humanas, son moito máis auténticas. 

Claro, o campo está moi ben para 
pasealo, para facer campañas políti
cas, etc., pero despois, nada!. Honra
damente, non hai ningún interés polo 
mundo rural, e é léxico. Hai un interés 
por parte dos políticos, por exemplo, 
nun momento determinado cando hai 
que conquerir que alguén se encar
gue de conseguí-lo voto para eles, e 
dicir, que nin eles mesmos se preoc-u
pan deso. Entón o único que lles fai ir 
por alí de cando en vez nun Land
Rover é para decirlle a tal paisano que 
lle van a colocar ó fil lo en tal sitio, e xa 
está. Eso é realmente o que sucede. 

- Aproveitando que IRIMIA é un 
medio de difusión presente no 
mundo rural, ¿gastarías de transmitir 
algunha mensaxe ás nosas xentes? 
Porque hoxe é realmente difícil a co
municación a nivel de prensa entre o 
mundo urbán e o rural. 

- E realmente difícil, eso é certo. 
Pero eu antes de nada quería dicir 
que amino traballo e o proxecto que 

supón IRIMIA é algo que me ven 
asombrando dende ha1 moitísimo 
tempo. E desas cousas que só suce
den neste pais, quere decir que a ca
pacidade destes tolos magníficos non 
se atopa en moitos outros sitios. Hai 
que facer unha revista como esta, hai 
que facela coa periodicidade coa que 
se fai, hai que levarlla á xente, etc, etc, 
sen medios nen nada: é unha autén
tica maravilla. Estas cousas así tan 
boas non convén que desaparezan, 
mais tampouco convén que se oficia
licen. Porque o malo é que un día 
apareza un señor e diga: aí van de 
parte de tal organismo 25 millóns de 
pesetas. Entón a causa xa empeza a 

· patinar. 
En canto á xente do mundo rural , 

eu en realidade, literariamente vivo 
deles. Por razór:is profesionais pasei 
moitísimo máis tempo non mundo ru
ral que na capital, sobre todo na 
época cronolóxica da miña vida que 
máis receptible es ós que te rodean . A 
xente rural foi a que me influiu princi
palmente na miña forma de vivir, de 
ser e de estar. Entón non hai moitas 
.causas que eu lles poida dicir, senon 
que aínda hai outras moitas que eles 
me poden dicir a min. 

- Xa para rematar, ¿cales son os 
teus proxectos de futuro? , 

- Eu non fago proxectos. A litera- 1 

tura é algo que me serve fundamen
talmente1 de diversión', entre outras 
causas. A realidade é que un escritor 
ten que estar inventando a literatura 
tódolos días. E esto funciona. Esto foi 
a clave do éxito de Ramón Lamote, foi 
a ruptura coa literatura que viñamos 
facendo todos desde hai moitos anos, 
e que pretendíamos que fose moi 
'transcendente: era igoal ! a xente se-

1 

guia a votar ós mesmos individuos. 
Eu non teño proxectos: eu séntome e 
escribo, eso é o que me gasta. 

O certo é que teño algunhas causas 
encetadas, pero xa irán indo ... 

Alexandre Martín 
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A xeo_grafia de IRIMIA 

Desque nacemos tomos 
mantidos e "medrados" pola co
laboración de moitos e moi desin
teresados. Como poderedes ob
servar en páxinas deste mesmo 
número somos o froito, IRIMIA é o 
froito, dun inestimable esforzo 
colectivo. Quizabes isto explique 
que sen apoio propagandístico 
ningún e con moi escasas e cati
veiras esmolas das administra
cíóns de turno, poidamos ache
garnos a moitos e moi distintos 
lugares de Galicia. Os puntiños 
do mapa amosan unha pequena 
aproximac1on dos recunchos 
grandes e menos grandes onde 
IRIMIA é lida e as máis das veces 
estimada. 
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Se Tutankamon se erguera da 
tumba e saíra tora da descomunal 
pirámide, a bon seguro que atoparía 
miles de cousas novedosas. Entre 
elas unha revista galega chamada 
IRIMIA que cruza quincenalmente 
mar e deserto para chegar rente do 
Nilo. E antes de que o Sr. Morán nos 
casara con Europa xa circulaba a 
nosa tinta máis aló dos Pirineos. 
Mesmo en Estados Unidos ternos 
lectores asiduos; xentes da univer
sidade de Manhatan e das rúas de 
Novaiorque. Tamén nos quenta o sol 
Caribeño da Dominicana e de Cuba. 
De Nicaragua talamos arreo e a Ni
caragua chegamos persistente
mente. Con ritmo de Samba e de 
Tango saudamos puntual mente a 
esa América irmá na que tantos dos 
nosos asentaron, moito antes de 
que "Expos 92" e outros inventos 
fixeran nada por eles. E boa verdade 
que somos cativos pero ... ¡esperixe
lados!. Todo sexa dito sen miga de 
modestia. 



Anque me fai mqita falta, 
a min ler cóstame moito; 
menos mal que con IRIMIA 
voume enterando do canto. 

Eu son cooperativista, 
como todos deben ser, 
en IRIMIA atopo alento 
e ciencia pró meu facer. 

Se quere rezar con xeito, 
dígolle, miña madriña, 
lea as óracións de IRIMIA, 
que alías hai moi feitiñas. 

Así que eres de IRIMIA, 
no pierdas tiempo, nenita, 
todo el dja con Galicia, 
¿no tendrás otra cosita? 

ESPECIAL 300 

¡Di tosa revista IRIMIA, 
ás veces me quita o sano! 
¡Se eu puidese gobernala 
como ó can goberna o dono! 

-- Os da culpa ---

Victorino Pérez Prieto 

Manolo Regal Ledo 

Xosé A. Miguelez Díaz 

Xosé Lois Vilar Rodríguez 

Marta Sopeña Font 

Ramón Diaz Raña 

Tereixa Ledo Regal 

Alfonso Blanco Torrado 

Daniel López Muñoz 

Xosé ·chao Rego 

Xosé Manuel Carballo 

Cloti Alonso Gaute 

Paulina Perez-Mendaña 

Alexandre Martín 

Eliseo Miguelez 

Lois Ferradas 

Ag4stin Fernandez Paz 

etc. 
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As publicacións periódicas de lgrexa na Galicia 
ando IRIMIA se presentou humil
demente na VI Romaxe de Cren
tes Gal egos aló polo Setembro do 
1981 , unha longa historia de pro

~~ nova '''"'" xectos, lt>gros e frustracións a precedían 
no eido das publicacións que se autopro
claman "crentes" (católicas) , ou "de 
lgrexa" , en Galicia. Velaquí polo que a súa 
acollida foi entusiasta por parte dos secto
res máis galeguistas da lgrexa, anque este 
entusiasmo non se traducira lego nun 
progresivo aumento de suscripcións, es
tancadas prácticamente desde hai anos. 
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Non moi lonxe quedaba o inicio da que 
chegaría de contado a ser unha publica-
ción de prestixio: Encrucillada, herdeira 
daquela outra de grata memoria que mar-
cara un fito no periodismo galego: Lagos, 

-'--'""-"--=-'~ 

morta co estrondo da Guerra Civil (1936) e que durou cinco anos. 
Esta última subtitulábase " Revista de cultura relixiosa", e a primeira 
-con criterio máis moderno- " Revista galega de pensamento cris
tián " . Encrucillada, que publica cinco números de máis de 100 paxs. ó 
ano , celebrou o seu 10º aniversario en 1986 ¡E que cumpla moitos 
máis! . 

Nese eido das publicacións crentes máis de élite cómpre sinalar 
tamén outras tres revistas galegas: En primeiro lugar Compostela
num, revista de investigación histórica e teolóxica publicada polo 
Centro de Estudos Xacobeos , e fundada en 1956 polo Cardeal Arce
bispo de Santiago Fernando Quiroga Palacios . Trátase dunha re
vista de publicación anual , o mesmo que Estudios Mindonienses, ésta 
da diócese de Mondoñedo-Ferrol , que aparece no ano 1985. Final
mente, Lumieira, revista de teoloxía pastoral feíta desde Galicia, pero 
cunha ambiguidade que a fai escasamente galega; aparecida hai 
uns tres anos ,-a sua periodicidade é irregular, e o formato é de tipo 
libresco coma o das anteriores. 

Non é este , evidentemente, o campo de IRIMIA, revista que se 
define " crente" ou cristián , anque de amplio espectro e de informa
ción xeral , na que colaboran xente moi dispar; o seu carácter é 
eminentemente popular e cun claro compromiso galeguista e fonda 
vocación de chegar á xente máis sinxela. O seu precedente máis 
inmediato foi Boa Nova, de cuios promotores saíu tamén IRIMIA; era 
aquela unha folla dominical que se repartía nas igrexas, e que.tiña un 
talante galeguista e progresista, a pesares do cal acadou amplia 
difusión, unida ó " Material para a homilía e a catequese" que o 
acompañaba. Actualmente é Badal, publicación de carácter litúr
xico , quen colleu o seu testigo na difícil tarefa de normalizar o 
galego nas celebracións da lgrexa ¡Deus lle conserve o ánimo! 

Outra publicación de feliz memoria, da que é tamen debedora 
IRIMIA nalgunha medida, foi o Boletín interparroquial Fátima, elabo
rado dacabalo entre Santiago e A Coruña. De formato semellante ó 
de IRIMIA, anquea unha soa cor, foi sen dúbida o máis digno dos 
numerosos boletíns parroquiais que se publicaron e seguen a publi
carse en Galicia. Certamente as publicacións de lgrexa que pedía
mos denominar " menores" son numerosas en Galicia, sobre todo as 
follas parroquiais; a maioría son de claro talante conservador, por 
non dicir reaccionario . Anque hai dignas excepcións coma a Folla 
interparroquial Tambo, publicada en Pontevedra totalmente en ga
lego, coma Fátima, moi contrariamente ó que adoita ser habitual. 

E claro , polo que se ve, que o periodismo de lgrexa non ten 
precisamente moita amplitude en Galicia, nin siquera en castelán ; 
algúns intentos oficialistas coma Petrus, argallada no ano 1982 para 
anima- la visita do Papa a Santiago, e logo con vontade de contimii
dade, non coallaron a pesares de dispoñer dos medios económicos. 

Número 58 
Maio-Xul'\o 1988 

Boa Nova, Encrucillada e IRIMIA, tres estarzas para 
un mesmo fin 

.OLETIN Comunidades 
0 SANTA MARTA. 
O BARRIO DE 

IMTERPARROQUIAL o ::T~,;~oRes. 

BOLETIN ~ ~i~~f~A. 
DE ABAIXO. 

Ftitima en Santiago de Compostela 

• XULIO • AGOSTO 
SETEMBlO 1971 

• 
NUMERO - 180 

PAPAS E HOMES TAMEN 

BENDITO O QUE VEN NO NOME DO SEÑOR 

FOLLA INTERPARROOU IAL MES DE OUTUBRO · 85. N.• 16 

O exemplo de Fátima e Tambo toi seguido por moi poucos 

Pobo de Deus é outra publicación de lgrexa feíta en A Co
ruña, tamén de moderados plantexamentos, e maiormente 
feíta en castelán a pesares do título ; a sua difusión circuns
críbese á cidade herculina. 

IRIMIA a pesares da súa cativeza de medios é hoxe por 
hoxe a única publicación periódica de lgrexa con carácter 
popular estable. Que veñan máis pero galegas e populares. 

Victorino Pérez 
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Antón Gandoy 
P. Iglesias 
Paco Martín 
Fernando Coduras Orera 
Oiga López Miguens 
Xosé Lois Blanco 
Maica Viz 
Rosa Capeáns Carballo 
Manuel Ferreiro Vega 
X. M. Vida! Portela 
Isabel Suarez Lláñez 
Héctor Barro 
Carlos Gómez 
Mª Xosé Escudero 
Francisco Carballo 
Carmela e Salva 
Francisco Mariño 
Eloi Villada Legaspi 
Xosé Otelo Campo 
David Otero 
Miguel Suárez Abel 
Mariano Guizán 
Maca Arca 
Antón Miramontes 
Miguel Anxo Araújo . Bispo 
Tino Fraga 
Bieito Mández 
X. Lois Rodríguez Gómez 
Sara Paz Quiñones 
Pili Aguirre 
Alexandre F. Pumariño 
Madó Domínguez 
Xosé Laxe Grandío 
Xesús Arrizado Ll áñez 
Engrac ia Vida! 
Antonio González Fdez. 
M. Roca Cendán 
Monxes de Sobrado 
Grup. Obx. de Conciencia 
Francisco Freire 
" Asociación Xermolos" 

Os colaboradores de IRIMIA 
(Sen contar os que se perderon no anonimato) 

Graciano Cruzul 
Lourdes Méndez Pérez 
Eladio Vega 
Modesto Vázquez Gundin 
Manolo Cillero 
Lorenzo Molejón 
Mª José Martínez Núñez 
Segundo Pérez 
Xoan Xosé Villariño 
Isabel Legaspi 
José-Martinho M. Santalha 
Mario Cambeiro 
Agustin D. Blanco (Tintxu) 
Emilio Cubera Pereira 
Miguel Anxo Seixas 
Rafael Xosé Monzo Lago 
Frai Xosé Gómez. Bispo 
Porto Cubelo 
Juan García Caselles 
" Vangarda Obreira" 
Comité de empresa Astano 
Vicente Gradaille Trabo 
Xan López Faca! 
Carmen López Muñoz 
"Esmorga" 
Ramón Muñiz 
Singala 
María Pi lar Pardo 
Beti Navarro 
Avilés de Taramancos 
Alicia López 
Ana Gimenez García 
Xesús López Taboada 
Anxo Ferreiro Currás 
Sara Quiñones 
Xaquín R. Pomares 
X.O.e . Galega 
Vicente Cerdeiriña 
Camilo Grande Calvo 
"Comisións Labregas" 
Xoanxo Barrei ro 
Xabier Decampo 

Xoán Manuel López 
HOAC de Vigo 
Marcos Varela 
Ramón Glez. Santillana 
Ramón Muñiz 
M. Bíblico Diocesán - Lugo 
G. Empregadas do Fogar-Vigo 
Manuel Varela Veiga 
Antonio Fernández Oca 
Cesáreo Poupariña Moirón 
Constantino Mariño Torreira 
Francisco Vázquez Troitiño 
M .E.C.G. 
Brais da Bouza 
Xesús Mundiña Acebo 
"Preescolar na Casa" 
Xosé María Lema Suárez 
J. J. Caneda Aguín 
Xesús Manuel Pérez Prieto 
Cristalina López Rodríguez 
Sesa Hermida 
Xosefa Lodei ro 
Manuel Díaz 
R. Basadre 
Luís Calvo 
For 
Calo Iglesias Díaz 
Teologado Diocesán-Mondoñ . 
Xulio Cobas Brenlla 
Xosé Manteiga 
Carlos Pérez Paradela 
María Wirtz 
Ramón Dosil 
Manolo Barreiro 
Lourenzo Fernández Prieto 
Tere Mailly 
Mocidade de Sta. María Arzúa 
Mario.Vázquez 
Puri Carreira 
Ramiro M. Carballosa 
SusoLópezTaboada 
Ramón Romero Carril 

ESPECIAL 300 

Ruguy 
Manolo Rodicio 
Américo Pérez Díaz 
Mario Saavedra Pérez 
Belén Díaz Carreiras 
Com. Cristiás de Base-Coruña 
Andrés A. González P. 
Rosa María Miguélez 
Eduardo Gutiérrez 
Manolo Larrosa 
X. Manuel Boan 
Mario Laxe Maiño 
Daniel Romero 
Tomás Sanmartín Vázquez 
Xurxo Carracedo Vázquez 
Francisco Otero Otero 
Xosefa Fernández Alvarez 
Rafael Esteban 
Román Escourido 
Eugenio Martín Martín 
Pilar Fernández Encinas 
Manuel Mera 
Manuel Espiña 
Ramón Valcarce Vega 
Mª Asunción Louzán Tomé 
Toño Pinto 
Manuel Sordo Vi llar 
M. Roca 
Marisol Fernández 
Benxamín Casal 
Isaac López 
"Amnistía Internacional " 
Manuel Pérez Blanco 
Alfonso Mascuñana 
Emilia Rosende 
Raimund9 García Veiga 
A.D.E.G.A. 
Manuel Cajaraville 
Antonio López de Prado Nistal 
Gonzalo Varela 
Xosé Represas Giraldez 

¡Graciñas! 

--PEPE CARREIR XOSE LOIS·-------. 
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O reto das organizacións obreiras 

As organizac1ons obreiras, os 
sindicatos, téñense desenrolado . 
historicamente nun contexto in
dustrial no que o traballo estaba 
garantizado, polo menos dun 
xeito global, onde a demanda es
taba equilibrada coa oferta. As 
loitas da erase obreira téñense 
centrado e orientado nas reivindi
cacións de mellares condicións 
de traballo , a nivel salarial, na 
conquista dunha maior seguri
dade nos postas de trabal lo , duns 
dereitos sindicais, dun pleno 
empleo. 

O sindicalismo e as organiza
cións obreiras fóronse cons
truindo e nutrindo a base de tra
balladores fixos , para os cales o 
traballo asalariado constituía o 
centro da súa vida, e sobre do cal 
xiraban as súas reivindicacións , 
(un maior poder adquisitivo, un 
mellor convenio, etc., ... ) o cal na 
meirande parte dos sindicatos se
g ue sen do así. 

Pero hoxe deuse o paso desa 
sociedade industrial clásica, a 
unha sociedade pos-industrial 
moderna na que o trabal lo vai ser 
un ben escaso, un privilexio , 
como exemplo erara e rotundo 
está esa cifra de tres millóns de 
parados no naso país, dese 22% 
de paro masivo-extructural que 
pesa sobre da erase obreira como 
unha lousa, e que debe supoñer 
un reto para plantear un sindica
lismo con novas perspectivas, un 
sindicalismo que non se peche na 
defensa a ultranza do pasto de 
traballo fixo, pois córrese o pe
rigo de consolidar unha tenden
cia corporativista, elitista, insoli -
daria que marxinaría ós trabaHa
dores sen emprego, ós eventuais, 
os sumerxidos, ós xoves , como 
por desgracia está a suceder nal
gunhas organizacións obreiras 
que só teñen afiliados con pasto 
de t raballo f ixo. 

Ninguén pode negar o _"Dereito 
Universal ó Trabal lo". Pero hoxe 
atopámonos cunha sociedade 
que se ve incapaz de ofrecer tra
bal lo a tódolos cidadáns, e que 
nesta dinámica de evolucións 
tecnolóxica, as perpectivas de f-u
tu ro van se a agravar para o 
mundo laboral, por isa é necesa
rio darlle un novo concepto ó valor 
do trabal/o, e ir tomando concien
cia da necesidade que \ternos os 
traballadores de compartir o tra
bal lo e de prepararnos para saber 
orientar a ocupación do naso 
tempo libre, tempo de folgo. 

Nesta liña cabe destacar que al
gunhas organizacións obreiras 
esten a plantear como reivindica
ción prioritaria a reducción da 

xar de lado, tamén penso que a 
postura dalguns sindicatos coa 
súa reivindicación constante e 
machacona polo pleno emprego , 
no seu sentido máis clásico , está 
lonxe de axudarnos a afrontar ós 
traballadores eses cambios cuali
tativos que se están a dar hoxe no 
mundo obreiro. 

A loita pala reducción da xor
nada laboral, polo traballo com
partido, ten que ir acompañada 
por un ha serie de reivindicacións , 
como a supresión do pluriem
prego, das veladas e un traballo 
de formación para a ocupación 
do tempo libre en ámbitos cultu
rais e ocupacións socialmente 
útiles. Este é o reto que ternos 
hoxe os traballadores e as organi-
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xornada de traballo para comba
ter o paro, así como a alternativa 
do trabal lo compartido. 

Diante desta analise plantéome 
unha interrogante, ¿estamos os 
traballadores, en conxunto , sufi
cientemente concienciados para 
asumir estas alternativas? 

Penso que os traballadores e as 
organizacións obreiras, ternos 
unha responsabilidade histórica 
que non podemos eludir nin dei-

\
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zacións obreiras, o cal non é ta
refa fácil , xa que pesan sobre de 
nós hábitos, costumes, inercias, 
marcadas por un contexto social 
determinado. Ternos que agudi
zar a imaxinación a creatividade e 
plantear alternativas novas diante 
de situacións novas, desde unha 
perpectiva de futuro , que nos per
mita seguir senda os protagonis
tas da nasa· propia historia, a his
toria da erase obreira. 

Luis Calvo 
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Sóio estas denominacións: Ribeiro, yatdeorras 
e Rías Baixas , gan,mtízanlle a cahdade. 

. . / Rlbelrog " 

GAlU.NTIA D"l OIIGnl 
llr.tli! l !J3!i41 -

H ~ 017 9411 

e ~ 

' 
Dll 

PUBLICIDADE 



l~IHIA-13 

Antecedentes: pasado inmediato 

Antes de promulgarse a Lei Xeral 
de Educación en 1970 a formación 
profesional dos agricultores non es
taba recollida no sistema educativo, 
de modo que os esforzos -moitos de
les importantes- realizados por orga
nismos públicos e privados para c-u
brir esa lagoa, non recibiron o reco
ñecemento oficial necesario para 
permitir ós traballadores do campo a 
promoción educativa, profesional e 
social , nin siquera en corresponden
cia coa formación profesional indus
trial. O único ensino agrario oficial 
que existía (con excepción do univer
sitario) , era o que se impartía nas Es
calas de Agricultura e nos Planteles 
de Extensión , ambas reguladas e tu
teladas polo Ministerio de Agricul
tura. A partires de esta data (1970) , 
estructúrase a formación profesional 
e a Dirección Xeral de Capacitación e 
Extensión Agraria colabora co Minis
terio de Educación e Ciencia, que é 
responsable directo do ensino de for
mación profesional. 

Analise da realidade 

1.- En Galicia perto do 40% da súa 
poboación activa ten ocupación no 
sector agrario, sendo o modo de pro
ducción , a explotación familiar das 
que hai censadas ó redor de 200.000. 

Destas explotacións teñen hoxe 
clara sucesión e pensamos que pode
rán pervivir no futuro se adoptan un 
proceso de modernización , aproxi
madamente 1 /3 das mesmas. 

2.-A poboación agraria galega está 
moi avellentada. No futuro si se aplica 
a política da C.E.E. de xubilacións an
ticipadas, incorporación de xoves á 
dirección de explotacións viables, 
etc. moitas destas explotacións pasa
rán a ser xestionadas por estes xoves, 
os que van ter a necesidade dunha 
oferta educativa no eido da Forma
ción Profesional que sexa garante de 
que o proceso se realice con éxito. 

3.- Galicia carece case en absoluto 
dunha industria agroalimentaria que 
sexa capaz de transformar e engadir 
valor á producción agraria. Así do 
leite producido somentes se industria
liza un 601 no país e casos semellantes 
sucede coa carne de vacún , porcino , 
productos forestais, etc. 

O CAMPO 

A Capacitación Agraria 

O campo galega precisa modernizarse, o que supón sobre todo unha mellar cualiticación 
dos labregos 

4.- No futuro a producción agraria 
terá que ir cara sistemas de produc
ción máis competitivos onde ésta se 
integre en procesos de transforma
ción industrial e comercial. 

5.- Este proceso de modernización 
da producción agraria e a creación da 
agroindustria vai crear a necesidade 
de dispór: 

- De mellar cualificación dos la
bregos que xestionan e traballan nas 
súas explotacións familiares. 

- Da cualificación de profesionais 
para cubri-los servicios do sector 
productivo que demande nas dishn
tas orientacións productivas. 

- De persoal cualificado proce
dente destas explotacións; (que na 
actualidade atópanse en moitos ca
sos subempregado, para cubri-la 
oferta que demande a actividade 
agroindustrial e comercial que nece
sariamente terá que crearse para 
desenvolve-lo sector agrario. 

Futuro da Capacitación Agraria 

Para que sexa eficaz deberá: 

a) Ser axeitada ó medio socio eco
nómico e cultural donoso mundo ru
ral , para que sendo coñecido polos 
nasos xoves poidan transformalo, 
saíndo así do atraso actual aplicando 
un modelo propio de desenvolve
mento. 

b) Deberá ofertarse ó conxunto e ós 
distintos individuos da explotación 
familiar dacordo cos roles actuais e 
futuros que nela desempeñan ou poi
dan desempeñar. 

Tendo en conta esto as ensinanzas 
regladas impartidas nas Escalas d_e 
Capacitación Agraria terán que sufrir 
un profundo cambio. Vese necesario 
adecua-lo sistema formativo ó novo 
plan da Reforma das Ensinanzas Téc
nico Profesionais, no que dacordo 
coa Consellería de Educación haberá 
que impartir un ciclo de ensinanzas 
compesatorias para que os alumnos 
poidan acadar a formación profesio
nal do nivel 2. Establecerase toda 
unha serie de novas profesións que a 
título de exemplo poderían ser: 

- Profesionais cualificados en in- .. 
dustrias lácteas, cárnicas, forestais , 
hortícolas, florícolas , xestión conta
ble, etc. 

Este ano a Consellería de Agricul
tura empeza de xeito experimental , 
na Escala de Guísamo a Reforma do 
Ensino Profesional con un curso de 
Formación de Técn icos de Nivel 2 Es
pecialistas en Hortofloricultura, pare
cenos que este é o comenzo do novo 
camiño que no fu turo ha de xenerali
zarse no resto das Escalas de Capaci
tación Agrari a. 

Antonio Fernández Oca 
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A favor do bon humor. 
Irnos facendo novas. 
Man con man, pé con pé. 
Informando dos abatares do 

Radicais ó máximo 
Irnos facendo carallada. 

mundo. 

SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAE CANDO LLES PETA RADICAL 50 pesos + IVE 

Educación Radical (a rua é unha escola) 
REDACCION.-

Agora que xa empezou o novo curso escolar de E.X.B. 
estibemos falando cos mestres e pedagogos Xosé Lois 
Rinconete e Marta Cortadillo, os cales dirixen o centro 
educativo Monipodio de Oiran . lste par de mestres predi
can un sistema de ensino contrario ós métodos tradici-o
nais. "¿De que che vale a trigonometria se estás no paro?, na 
nasa escala aberta poderedes aprender desde técnicas de 
guerrillas urbanas, ata sistemas de cooperativas sumerxidas" 
declara Rinconete. "Aprender a vivir na rua, e a salto de mata 
é unha asignatura que a menudo descoñecen e desprestixian 
os centros educativos oficiais, cando é imprescindible para un 
número cada vez maior de persoas" afirma agora Cortadillo 
que se nega a desvelar o programa concreto de estudios 
que se imparten no seu centro ata que este esteña debida
mente legalizado. 

"A inscripción e a matrícula, de momento son gratuitas, pero 
os alumnos deberán ir pagandose os estudios cos resultados 
das suas primeiras clases prácticas" acaban dicindo os di
rectores do centro . 

Sensacional descubremento! 

A. TRAPADO.-

Despois daquel famoso referendum sobre a entrada de 

España na OTAN , e despois de tódalas promesas de que 

non ibamos entrar na organización militar da OTAN, o 

noso corre-esponsable A. Trapado , puido descubrir que 

todo eso non era mais que un conto , pois según poden ver 

na foto que aquí lles mandamos, nas últimas practicas 

militares da OTAN , España participou enviando o C-o
mando Especial de Desembarco "Celtas Cortos" . Claro 

que con exército coma este, estamos seguros de que non 

haberá enemigo que se lles resista, pois só con velos é 

para morrer .... de risa. 

A PENEIRA RADICAL 

Varios alumnos do centro Monipodio nun momento 
da sua preparación 

Membros do Comando Especial de Desembarco " Celtas Cor
tos" no momento da sua participación nas manobras militares 

da OTAN. 

--;- Novas desgracias na dereita española. A varios membros das xuventudes de A.P. chégalles a xubilación. 
- O sindicato de atracadores de bancos anuncian a súa intención de ir a folga se estes seguen abrindo polas 

tardes. Parece ser que este feito obrigaos a facer horas extras. 
- Noticia sobre os incendios forestais. Quéimase a terceira planta dun edificio, de n¡pmento non se sabe se foi 

intencionado. 
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Elorentino López Cuevillas:.-------

ai trinta anos que se finou 
este gran galega en tantas 
causas guieiro dos que tace
mos IRIMIA. Florentino López

Alonso Cuevil/as, ourensán, casado 
con Milagros Rodríguez, tres. tillas, 
funcionario, xeneroso e practicante 
entrañable da amistade, afectuoso, 
conversador ameno, por veces algo 
retraído, home de longas fidelidades 
e de enorme espírito de traballo. Apai
xonado por Galicia e fervoroso cris
tián non viviu estes dous amores (que 
son os nasos) como duas causas se
paradamente senon que con unha 
enfortecía a outra. 

Tempo de busca e espera 

Naceu tillo único de familia ourensá 
acomodada, en 1886. Anque quitou a 
carreira de farmacia nunca a exerceu , 
e si traballou en cambio coma funcio
nario de facenda. Levou unha infan
cia e mocidade moles e tranquilas. 
Veciños, amigos e compañeiros seus 
de xeración e de ideais foron outros 
dous grandes galegas: Vicente Risco 
e Otero Pedraio. Con eles adicouse 
nos tempos da súa mocidade e pri
meira madureza ás tertulias literarias, 
ás actividades culturais en Ourense, á 
curiosidade palas relixións do antigo 
Exipto e do Oriente, mentres estaban 
de costas á realidade viva e tan pró
xima de Galicia, " encerrados en to
rres de martín " como el dicía. A partir 
de 1918, ós 32 anos, xunto cos seus 
compañeiros descubre Galicia e 
reencóntrase coa fe do evanxelio . Se
rán dous amores ós que permanecerá 
fiel. 

Tempos de entrega 

Non morreu mártir pero podemos 
dicir que entregou a vida ó seu pobo e 
que o fixo a través do día a día dun 
labor que el explicou como " traballar 
no espertar da conciencia galega e no 
erguemento da nasa cultura" . 

Cuevillas, non amou a Galicia só co 
sentimento : quixo contribuir á súa 
" resurrección" esculcando no seu 
pasado. Foi un gran investigador da 
prehistoria (é dicir, da antiguedade 
anterior á escritura) galega. A súa 
aportación neste terreo da ciencia é 
enorme, tanto que di del Taboada 
Chivite: " o que semellaba había ser 
tan difícil como pasar a saeta polos 
doce aneles de ferro , convertiuse por 
obra e grac ia do mestre Cuevillas en 
doada realidade". Deixou escrito ·li
bros duceas e duceas de artículos, 

animou e orientou o trabal lo de moi
tos antropólogos ou etnólogos ou 
historiadores que empezaban, e deu
lle á disciplina da pre-historia galega 
unha sistematización e unha calidade 
científica que non tiña antes del. O 
recoñecemento europeo chegoulle 
en forma de amistade cos mellares 
especialistas do momento e coa súa 
pertenza a Asociacións e Academias 
Galegas e científicas de ámbito 
europeo. 

Home de equipo e de organización 

Cando o amor e o servicio quere ser 
eficaz supéranse os individualismos e 
trabállase en colaboración. 'Cuevilla$ 
foi home de equipo. Con Otero Pe
draio, Risco, Castelao e outros funda 
en 1920 a revista galega Nós (tan im
portante para a nasa cultura) onde 
colaboraría tantas veces, máis tarde 
ingresa no Seminario de Estudos Ga
legas en 1924 a pouco de crearse esta 
institución clave tamén para o des
pertar cultural e político de Galicia e 
desde 1926 dirixe a súa sección de 
prehistoria. Ingresa tamén n"ü partido 
galeguista cando se funda en 1931 do 
que non marchará (como tampouco 
Bóveda ou Otero Pedraio) cando al
gúns galeguistas cristiáns quixeron 
facer un partido demócrata cristián 
ou confesional a pesar de ser el un 
católico fervoroso. 

A súa fe e o seu galeguismo 

Aínda que a maioría dos seus escri
tos son de carácter científico, nos ou
tros deixou Cuevillas testemuño da 
súa fe en Cristo e da súa vivencia reli
xiosa. Especialmente significativa é a 
súa " Oración ó naso Señor Santiago" 
recollida no libro de seu " Prosas 
Galegas" . 

O seu compañeiro Risco lembra del 
que "Cuevillas lía repetidamente os 
Evanxelios e estaba ó tanto do pensa
mento católico moderno( ... ) en mate
ria de relixión como noutras causas 
era esixente consigo mesmo e tole
rante cos demáis". 

O bispo D. Miguel A. Arauxo que o 
tratou moito nos seus últimos anos di 
del : " Non só era crente senon moi 
crente. Tiña unha fe moi fonda e ó 
mesmo tempo moi sinxela, unha fe 
que poderiamos chamar " popular" . 
Tódalas mañás asistía a misa e co
mulgaba antes de ir á oficina onde 
traballaba". 

Este amor á lgrexa non quitaba que 
se sentise descontento con ela como 
por exemplo na súa postura ante o 
idioma galega. Do ano 1949 e nunha 
época seca de Ourense é a seguinte 
anécdota que canta obispo D. Miguel 
na revista Amencer do Seminario de 
Mondoñedo: 

«EU ía por entón celebrar misa ÓS 
domingos a un barrio da parroquia de 
Santo Domingo. E un día pregun
toume: " E vostede cando vai a Mende 
¿como lle tala á xente na predicación , 
en galega ou en castelán? ". Eu díxen
lle : -"En castelán " . Vai don Floren 
tino e dime- " Bueno, coño , bueno, así 
me explico eu que non choiva. Veñen 
as nubes sinten talar en castel án e 
dinse: " estamos en Castel a". E non 
baixan,, 

Calquera traballo é sementeira 

Fe, esperanza e amor son froitos do 
mesmo e único encontro coa verdade 
de Deus. Por isa destaca del o escritor 
Marino Dónega " a fe tíñao fortemente 
xunguido á esperanza". Esa espe
ranza, tan alentada pala súa fe cristiá 
é capaz de resistir en Cuevillas a es
cura noite da represión franquista e o 
devalar da identidade galega. Del son 
estas preciosas palabras xa publica
das anteriormente en IRIMIA: 

" Nos anos que han vir veredes qui
záis debecer aínda máis a nasa cul
tura, perder terreo a nasa lingua, con
fundirse os perfís do naso país deica 
borrárese no neboeiro borrallento 
que o invade todo. Non desesperedes 
os que de verdade sintades a emoción 
galega; seguide sempre con fe , e se 
se vos ocurre pensar acaso se semen
tades ou se só esparexedes, desbo
tade ese pensamento e tede por certo 
que calquera traballo , grande ou pe
queno, duro ou levián que emprenda
des en nome de Galic ia, é sempre 
sementeira". 

X.A.M. 
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Xosé Chao Rego 

A nosa revista IRIMIA xa vai no 
seu oitavo ano e logo principia o 
noveno. Chega agora ó número 
t rescentos, que se di axiña. Se 
son moitos os seus merecemen
tos · -e dicímolo sinceramente, 
aínda que non con neutralidade 
afectiva- non é o máis cativo o 
achegamento ó noso idioma. 

De feíto non é doado bater 
cunha publicación popular que 
cultive con dignidade a nosa lin
gua, aínda que hai algunha, a 
Deus gracias e para satisfacción 
de Breogán. Pero non certamente 
coas características da nosa re-

Cumpreanos feliz 

vista, que mestura con tanta pon
deración o tema relixioso cos de
mais asuntos tamén de interese 
para a xente do noso pobo, espe
cialmente rural. 

Sería moi interesante termos 
unha idea do que significou para 
os lectores este alimento linguís
tico precisamente desde ese 
punto de vista: o idioma. Poida 
que ·a nasa revista colaborase, 
humildosa, a que quen tala habi
tualmente o galega se recoñeza 
nesta escritura e poida mante-la 
cabeza ergueita, porque foi 
abrindo camiño ó camiñar el 
mesmo coa tala nos beizos. E a 
ledicia de · ver recoñecidos os 
seus pasos en revistas e outros 
medios de comunicación. 

Se a tala é camiño, habemos de 
recoñecer que moitísima xente xa 
ven camiñando desque naceu, e 
mesmo desde hai sécu los, se ~e
vamos cónta dos seus devancei
ros: gracias ó mundo rural foise 
salvando o naso idioma. Pero non 
sempre a xente tivo a man a tactli
dade de se atapar ca galega es
crito, e isto propíciao a nasa 
revista. 

)ro-Ó4- . 

Trescentos números son 
unha cantidade eximia: 
son trescentas bendicións 
prós que facedes lrimia. 

Pero o lector descoidado 
posiblemente non sabe 
que cada número é 
un verdadeiro milagre. 

Se os que a vimos nacer 
lle temas tanto cariño 
é por nacer en lrimia 
nas fontes do río Miño. 

Cada número fielmente 
trae a mensaxe que é 
casa-la galeguidade 
cunha apaixonada fe . 

Medrou e xa é unha moza 
pero inda lle falta o dote: 
como tan falla máis cartas 
eu pido aquí para o bote. 

''Congratuleixons'', amigos 
pra Victorino e rapaces 
pois de vimos ver adoito 
coa revista son capaces. 
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