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1 mos facendo memoria: 

recobrando o ser galega 
• que esquecimos. 

1 DMi>S sementando patrla: 

ma11 con man inxertandoa 
• entre os veciños . 

1 mos facendo outra hifltorla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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PALESTINA Jt4I SOBREVWIR 
Forza e razóns dun pobo 

O 
pasado 1-S de novembro, o Can

se/lo Nacional Palestino declaraba 
a constitución dun Estado Pales
tino sobre a base xeográfica de 

Gaza e Cisxordania, territorios hoxe ocupa
dos por Israel. Un mes despois, o 13 de 
decembro, o líder palestino Yasir Arafat 
puido explicar ante a Asamblea Xeral da 
ONU (reunida excepcionalmente en Xene
bra para poder acolle/o) a proposta de paz 
palestina que incluiría negociacións direc
tas con Israel, o recoñecemento dun estado 
israelí (anque non o dixo con estas palabras 
deuno a entender) e o rechazo do 
terrorismo. 

Oesta maneira Arafat ofrece unha saída 
para un conflicto que arrastra xa tres gue
rras (1948, 1956 e 1967), que causou moi
tos miles de martas, que ten á nación pales
tina en campos de refuxiados e que está 
senda unha ameaza constante para a paz 
mundial. 

Coa súa iniciativa Arafat conquistou as 
simpatías da gran maioría dos países da 
ONU Aproximan a 90 os países que reco
ñeceron o estado palestino independente e outros moi
tos que aínda non o fixeron expresaron a súa simpatía 
coa causa palestina. 

Os Estados Unidos que intentaron impedí-la presen
cia de Arafat diante da ONU (negándolle o visado de 
entrada para a sé de Nova !arque) e o Estado Israelí 
quedaron en entredito para a comunidade internacional, 
aparecendo como os me/lores enemigos da paz no Pró
ximo Oriente. Por isa e por primeira vez os americanos 
(que terman económica e militarmente de Israel) inician 
conversas en Tunez con representantes da OLP en 
vistas o acordo pacífico para a zona. 

Esta nova esperanza de paz e o éxito recente de Arafat 
é debida en boa media á famosa "intifada " (ou rebelión) 
protagonizada dende hai máis dun ano pala poboación 
palestina de Gaza (650.000 refuxiados) e maiormente 
por rapaces, mozos e mulleres que combaten ó pode
roso exército israelí con pedras e manifestacións sopor
tando unha e outra vez a durísima represión israelí que 
xa causou 300 martas e mil!eiros de feridos. 

Con ese nacionalismo sanísimo que é simplemente 
manifestación do desexo de sobrevivir humanamente e 
de sobrevivir como pobo (ben diferente dos nacionalis
mos que queren dominar e asaba/lar) os mártires da 
''intifada '', non só abren camiños de paz para Palestina 
senon que, en certa continuidade con Gandhi ou Lutero 
King, están reforzando prácticamente as razóns pacifis
tas e antimilitaristas que eren na eficacia da resistencia 
pacífica. 

Os intereses que defende o goberno 

Decálogo do galego talante 

A dobre historia do doutor Valmi 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

A UNIDADE DOS CRISTIANS (1) 
Cada ano, do 18 ó 25 de xaneiro celébrase o que se 

chama a "Semana pota unidade dos cristiáns". Esta 
semana naceu co Concilio Vaticano 11, que rematou 
no 1965, e pretende crear un espacio de tempo no 
que, mediante a oración, a reflexión, os encontros, 
etc., as igrexas cristiás desunidas Vaian facendo xei
tos para se poder unir algún día. 

Como pasou con outras moitas causas, á ilusión 
dos primeiros anos sucedeul/e lago un certo desen
canto. Pero a causa segue e no seu estarzo anual a 
queremos valorar aquí. 

Diferentes credos y creencias 

Todo o mundo se decata de que no referente ás 
crencfas a xente toda do mundo está moi desunida. 
Pasa coma coas fa/as e coas culturas. Por eso igual 
sería ben empezar/le por quitar esa nota negativa aquí 
á palabra desunión. Cada pobo, cada cultura sentiuse 
a si mesmo dun xeito diferente e expresouse dun 
xeito diferente tamén. E cada pobo e cultura sentiu a 
Oeus dun xeito diferente e expresouno dun xeito 
diferente. O que nos une a todos é o feíto de que non 
houbo pobo no mundo que non sentise a chamada de 
Oeus, e que non intentase dar/le respostas desde as 
súas propias condicións e xeitos de ser. 

¿Que quere dicir isto? ¿Tanto ten unha relixión 
coma outra? ¿Tanto dá ser cristián, coma mahome
tano, coma budista, coma ... ? Non dicimos tanto; soa
mente afirmámo-lo bo, a rea/idade, a rea!idade boa 
que cada experiencia relixiosa leva consigo xa por 
principio. E todas teñen esta realidade boa. E este 
aprecio primeiro parécenos interesante para empe
zar a talar de relixión e das relixións. 

Cristián e non cristián 

Cando talamos da "Semana pota unidade dos cris
tiáns ", fa/amos dos cristiáns e non doutras xentes 
relixiosas; porque ben vemos que hai outras relixións 
no mundo que non son relixións cristiás. As relixións 
cristiás son todas aquetas que ven en Cristo un ca
miño e unha verdade de vida para a vida; son as que 
eren en Cristo. As relixións cristiás extendéronse 
sobre todo por Europa e por América (coma conse
cuencia da conquista que este continente sufriu por 
parte dos europeus). As relixións cristiás son as reli
xións dos países máis prósperos do mundo, dos 
países máiE; dominadores, máis militarizados. En 
cambio as outras re/ixións exténdense sobre todo 
polos múltiples pobos de Africa e Asia; pobos case 
todos eles do chamado Terceiro Mundo, que están 
sufrindo as consecuencias dos abusos do capita
lismo europeu e americano. Puidera parecer que 
queremos dicir que a relixión cristiá foi empregada 
como instrumento de dominio sobre pobos someti
dos; quizabes algo si, pero non de todo, porq'ue 
tamén hai pobos cristiáns (toda Latinoamérica) que 
están sufrindo as opresións dos poderes europeus e 
norteamericanos. 

ECUMENISMO 

Comparti-la ledicia (Dom. 11 do T. Ordinario) 

"Tamén Xesús foi convidado á boda " (Xn. 2,2) 

·~ señor, Pai de misericordia, manda sobre nós 
o Espírito de amor e unidade para que os que 
tomos convidados á túa mesa camiñemos ale
gres na esperanza e firmes na fe e lle comunique
mos ó mundo o gozo do Evanxelio. 

Que tódolos membros da lgrexa compartamos 
no amor as angurias e as tristuras , as esperanzas 
e as ledicias dos homes para amostrarlles así o 
camiño da salvación " . 

(Pregaria eucarística) 

Vaia programa! (Dom. 111 do T. Ordinario) 

" Hoxe cúmprese esta Escritura " (Le. 4,21) 

"O Espírito do Señor está sobre min, pois El foi 
quen me unxiu para proclama-la Boa Nova ós 
pobres; envioume para lles anuncia-la liberación 
ós cautivos, e a vista ós cegos , para lles dar liber
dade ós asoballados, e proclama-lo ano de gracia 
do Señor" . Xesús fixo súas estas palabras de 
lsaías. Tomou tan en serio este programa que por 
el deu a vida. Moitísimos cristiáns (que dicimos 
que queremos imitar e seguir a Xesús) ternos este 
programa sen estrear. 

Felicitamos a todos aqueles que se parten o 
peito para ser serios e responsables no segui 
mento do Mestre. 
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DEBAIXO DA FIGUEIRA 
-- - ·- --

A figueira quedou soa 

Despois das vodas de ouro, non se alargóu moito a 
vida do tío Bartola. Xa tiña o seus aniñas e o Pai Deus 
concedeulle algo que Bartola lle pedía moitas veces: 
morrer sen tarabelear moito coa cabeza. E así foi. Sei 
que o seu xesto último algo así como querer expresar a 
todos: 

- Eu vou indo diante. Espérovos. 
A figueira, que xa nos últimos tempos, podía contar 

menos coa súa compañía, foi por fin quedando soa 
pero verde e vizosa. Parecía animada da vida do tío 
Bartola. Inda hoxe a xente lembra con cariño " a fi
gueira do tío Bartola" . 

Pero aquí non acaba a historia. Bartola chegou moi 
serenamente a onde tiña que chegar: ó Ceo. E alí non 
lle foi nada difícil recoñecer a Xesús porque aínda que 
os seus ollas limpos non o puideron ver nesta terra, tiña 
Bartola unha luz dentro de sí que llo daba a coñecer. 

- Aquí vén Bartola, meu Xesús. 
- E aquí está Xesús, meu Bartola. Xa te estaba 

esperando ... 
- ¿Esperándome? ¡Faláronche de min quizabes! 

Con eso de que me fixen coñecido por mor da figueira ... 
- Non, Bartola: foi a figueira, por mor de ti, a que 

colleu sana. Eu tamén pasaba por alí moitas veces. Eu 
ben te vía debaixo da figueira. E eu ollaba en ti un home 
limpo, sen dobrez, un home no que non había trampa. 

- E lago ti tamén pasabas por xunto a figueira!. 
- Sí, Bartola : cando pasaban os nenes, os da comi-

sión de festas, o Arturo de Tellado co tractor, cando te 
quentabas ó lume co cura da parroquia ... E o que de
cías e o que facías con eles tamén o facías conmigo. 
¿Sabes? . 

- E agora -dixo Bartola- eu ... ¿qué son? 
- Un "santo" -contestóu Xesús-. 
- Pero ... ¿non será moito para min? 
- Non Bartola, non. Non es santo porque chegaches 

aquí. Xa o eras debaixo da figueira e ó carón do lume 
e ... 

- ¿Así de sinxelo, meu Xesús? 
-Así de sinxelo, meu Bartola ... coma ti! 
- Amín xa mo parecía!. 

EladioVega 

O Mingucho tamén era 
mestre 

O Mingucho era deses rapaces da aldea listo coma a 
mesma fame, sempre estaba maxinando. 

Unha das causas que moito lle gastaba era axudarlle 
ó seu pai no trafego das abellas; tiñan moitos enxamios 
en cortizos. 

No tempo de saca-lo mel había que ver o xeito que lle 
daba o Mingucho ó labor. Houbo quen dixo que o facía 
mellor cá seu pai . 

Os veciños dician que se seguía así chegaría a 
ministro. 

Un pintor de Lugo adoitaba irá aldea do Mingucho a 
pintar paisaxes. Un día estaba pintando a ponte que lle 
chaman a «romana". 

O rapaz fóise acercando, e quedóu mirando para o 
cadro: . 

- ¿E ti qué miras? -díxolle o pintor-
- Mestre mira mestre. 
- E logo ti, ¿qué é o que fas? 
- Pois o meu pai fai cortizos, e eu embosteo. 

M. Cajaraville 

SE QUERES LER IRIMIA i SUSCRIBETE! 
Pagarei por: 

O Tr808ferencia á Caixa de A forros de Galicia: 
Quero 8U8Crihi_nne ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde. O 
(So para os novos suscriptores. 

Vilalha, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso Non usar para facer o pago.) 

Precio da suscripción 
- Suscripción por 
un ano-1 .300 pts . 

- Suscripc ión de 
apoio - 2.000 pts . 

(máis caro e molesto ca transferencia) 

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

Rúa ou Parr<><¡uia .••...•.•.•...•••..•.....•...................••...••.•••..... 
Vila ou Axunt81Jlento ..................................... Provincia ..... ~ ............. . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lug_o) 
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Un aplausoó 
Conselleiro 

Por Eliseo Miguélez 

mes pasado a prensa trouxo un ha noticia que 
pasou case desapercibida: a unhas desafortu
nadas declaracións do Director Xeral de . In-o dustria do Ministerio de Industria do Goberno 

Central dicindo que para poñer as plantas de celulosa 
novas en Galicia habería que plantar eucaliptos a eito. 
Xa lle contestaron oportunamente Camilo Nogueira, 
colectivo ecoloxistas e mailo Conselleiro de Agricul
tura, este último a preguntas dos periodistas. 

A noticia como é evidente non reside en que o Sr. 
Nogueira critique a intromisión dun representante do 
Goberno Central en algo que é competencia da Xunta 
de Galicia, e non é noticia porque iso é algo ó que nos 

· tén afeitos o portavoz do P.S.G.-E.G. 

O verdadeiramente rechamante por insólito foron as 
declaracións do Sr. Sineiro afirmando que a postura do 
goberno galego era abertamente discrepante da do 
portavoz do goberno central neste tema. Que eu·saiba é 
a primeira vez quB un membro do PSOE galego con 
responsabilidades no goberno da nosa nación non 
xustifica unha posición do goberno de Madrid cando 
esta nos-é perxudicial ós galegos e non soamente non a 
xustifica senon que segundo a prensa propugnou unha 
política de repoboacións que primara a madeira de 
calidade apta para o aserrío , que como é ben sabido 
deixa máis valor engadido , pero que é unha postura 
ben diferente da de prima-las repoboacións con euca
liptos, cousa que o Conselleiro desbotou frontalmente. 

Así como noutros tempos mantiven posturas discre
pantes co actual Conselleiro por limitarse daquela a 
xustifica-las medidas que nos viñan impostas e que 
eran claramente perxudiciais para Galicia, e estoume a 
referir á época da loita en contra da aplicación das 
cuotas lácteas en que eu estaba integrado como téc
nico asesor na Plataforma de Defensa do Sector Lei-

1 teiro e o Sr. Sineiro era sen dúbida o principal oponente 
da mesma en Galicia, non quero agora deixar pasar a 
ocasión de felicitalo por adoptar un criterio máis cohe
rente coas necesidades a medio e longo prazo dos 
nosos labregos e donoso país. 

Se de verdade mantén neste tema a súa palabra, non 
lle ha taita-lanosa para darlle ánimos e apoialo . Se pola 
contra os feítos desdiciran o que afirmou verbalmente, 
recibirá a nosa crítica leal e sincera. 

¿Cumprirá dicir que sería para nós un ha grande noti
cia saber que a postura singular e atípica que acaba
mos de comentar se converta en algo usual? .. 

Dimensión política 
da caridade 

Por Miguel Anxo Araújo 

P 
ara algúns . a única virtude que ten unha d imensión 
política é a xusticia . sen embargo desde a fe e desde a 
realidade dun pecado social , a caridade ten unha 
fonda dimensión política . O amor resume toda a lei e 

os profetas . e Cristo. polo amor . solidarizouse e identificouse 
con aqueles que teñen necesidade de axuda. 

Relendo os textos do Evanxeo e do Maxisterio desde un 
compromiso evanxelizador nunha situación de inxusticia e 
opresión xeralizadas. a espiritua lidade da liberac ión ten des
cuberto esta dimensión po lítica da caridade. Se atendemos á 
tradición da lgrexa comprenderemos que a liberación cristiá . 
se ben non pode reducirse ás dimensións dun proxecto pura
mente temporal. tampouco pode quedar pechado nun puro 
terreo relixioso. deixando a un lado os problemas temporais 
do home. Os vínculos antropo lóxicos . teolóxicos e evanxéli
cos que existen entre evanxel ización e promoción humana. 
desenrolo. liberación. fixeron aprender á lgrexa que a súa 
misión evanxe lizadora ten como parte necesaria a acción da 
xust icia e das tarefas da promoc ión do home. 

Este traballo pola promoción integral ten que marcar fon
damente a vivencia e o exercicio da car idade cristiá e faranos 
comprender que o amor ó próximo ten .que ser eficaz e, por 
iso . ha de mostrarse de acordo coas esixencias do mundo 
moderno. Este pídenos que teñamos unha perspectiva polí
tica do amor. xa que os medios do amor individual son cada 
día máis limitados . O próximo necesitado non é xa un indivi
duo aillado. senón que son masas oprimidas polas estructu
ras humanas inxustas e deshumanizantes. 

A espiritualidade da liberación . sen esquence-los benefi
cios e ata a necesidade dunha axuda asistencial , teima no 
esforzo polo troque dos sistemas opresores a través dunha 
promoción educativa e liberadora. Só tentando actuar sobre 
as institucións económicas e políticas. nacionais e interna
cionais. o amor cristián pode ser un amor eficaz ó próximo e 
polo mesmo a Deus . O amor a Deus vólvese por necesidade 
comuñón do amor cos demais e participación fraterna. pero 
sobre todo vólvese obra de xusticia polos op rimidos e esforzo 
de liberación para aq ueles quemáis o precisan . 

A presencia do amor cristián móstrase urxente e necesaria 
no· trabal lo polo cambio e transformación das estructuras. A 
caridade está chamada a anima- lo compromiso cristián . Ela 
ten que ser máis forte cás divisións e axuda a superar. na lo ita 
por un mundo máis xusto. o odio . que remataría facendo do 
oprimido un opresor. O cambio ten que desembocar na re
conciliación . aínda que teña que pasar por conflictos . cando 
se tenten transformacións audaces . fondamente innovadoras 
e c~ndo se emprendan . sen esperar má is. reformas urxentes . 

Por iso non aceptámo-l'a acusación que moitos fan á lgrexa . 
cando a acusan de predicar unha caridade puramente asis
tencial e romántica . que non incide de feito na transformación 
da sociedade . Ouizais moitos crist iáns poden ser obxecto 
desta acusación . pero non por ser cr istiáns , senón por sermos 
malos cristiáns. E certo que non lle pertence á lgrexa poñe-los 
medios técnicos para transforma-la sociedade nunha comu
nidade máis xusta. so lidar ia e fraterna ; para iso están as 
estructuras socio-políticas e económicas coa súa autonomía. 
que a lgrexa respeta . pero non debemos ser tan inxenuos que 
pensemos que a sociedade só se transforma por e con esas 
estructuras . Son as ideas e as mensaxes as quemáis inflúen 
na transformación dunha sociedade . 
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Os intereses que d 

¿Porque pasa todo isto? 

A causa é sinxela. Non é máis có 
resultado do normal funcionamento 
do capitalismo e dos papeis que o Es
tado debe asumir nunha sociedade 
capitalista. 

Nas sociedades capitalistas, o 
grupo político que gaña as eleccións 
e asume o control do Estado, asume ó 
mesmo tempo a representación e a 
defensa dos intereses de "todos" os 
cidadáns. Pero, como os intereses 
dos cidadáns son contradictorios en
tre si , sempre que o Estado pensa 
realiza- lo interés xeral, faino inevita
blemente en perxuizo dalgúns ou da 
maioría dos cidadáns. 

Xeralidade e maioría 

Normalmente o que se defende é o 
interese da "xeralidade" dos cida
dáns. Pero os intereses da xeralidade 
case sempre están en contra dos inte
reses da maioría. E aquí está o asunto. 

Os capitalistas non soamente do
minan a causa económica, senón que 
teñen o poder en tódolos terreas. Po
den seguir impoñendo os seus intere-

. ses sobre a clase traballadora en cal-

o ano pasado asistimos a un curioso baile das alianzas. Mentres 
• I UXT iniciaba un achegamento á dereita política, o PSOE practicaba 

"' a política económica da CEOE. E mentres moitos membros do 
PSOE vían coma un ha traición a resistencia dos sindicatos a seguí

/a súa política, eran incapaces de se decatar de como a primeira traición ós 
intereses das e/ases trabal/adoras viña da súa alianza descarada coas escu
ras forzas da economía. 

quera circunstancia. ¿Que pasa? Que 
consiguen que os seus intereses apa
rezan como intereses xerais, de to
dos, dado que dominan os sistemas 
que crean e condicionan as formas de 
vivir e de contempla-la vida. 

Un exemplo : a maioría dos traballa
dores considera normal que o empre
sario gañe máis ca eles, o que se xus
tifica porque está arriscando uns car
tas. Pero, se nos damos de conta, ó 
máis que chega o risco do capita
lismo é a terminar sendo un obreiro, é 
dicir, o que el arrisca xa os obreiros o 

TURBO 

teñen arriscado. Sen embargo , e a pe
sar da claridade deste e doutros 
exemplos semellantes, a xeralidade 
dos traballadores está disposta a ad
mitir que o seu empresario gañe os 
millóns que sexan sen maior reparo 
moral , mentres critica duramente os 
millóns do ministro ou os miles dun 
concellal. A medida é a mesma, pero 
as varas de medir son distintas, o que 
deixa ve-la existencia dunha doble 
moral na clase traballadora: perdóa
lle todo ós capitalistas e nada ós 
políticos . 

Miguel Suárez Abe/ 
'(,' "BLANCO AMOR -88" 

F. X. Fernández Naval 
"XERAIS - 88" 

~" ~--~~---

J 
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lefende o Goberno 

Unha ideoloxía común 

Así vaise formando unha maneira 
de pensar que termina admitindo que 
os intereses dos capitalistas son os 
intereses de todos. 

Unha vez conseguido isto, resulta 
doado que a xente lle pida ó Estado 
que. defenda os intereses da xerali
dade e que termine crendo que o Es
tado defende os intereses da xente 
normal cando de feíto o Estado o 
único que defende son os intereses 
dos capitalistas. 

E, a partir daí podamos entende-la 
maneira de talar duns e doutros, do 
PSOE e da UXT. Os do PSOE din que a 
economía de España vai moi ben , que 
a economía medra e o paro reve, e 
que non hai dereito a que despois do 
que loitaron , veñan os sindicatos a 
fastidiárlle-lo invento . Os da UXT, 
pala súa banda, din que a economía 
particular dos traballadores empeo
rou , que a situación dos mozos en 
paro non ten amaño, que se perderon 
tódalas conquistas sociais da clase 
traballadora nos úHimos 50 anos . 

ldeais abandonados 

E verdade que se lle pode botar en 
cara ós políticos de esquerda o aban
dono dos seus ideais de igualdade e 
de xusticia. Pero esto poida que sexa 
pedirlles demais, pedirlles que sexan 
santos cando soamente son políticos. 
Detrás de cada político hai un pai de 
familia que ten que lles dar de comer 
Ó's seus tillos e que normalmente vi
vep ben. A todos lles chega o mo
mento en que teñen que escoller en
tre ser fieis ós seus ideais ou á súa 
familia. 

Uns poucos optan polos seus 
ideais, dimiten e xa non se volve a 
saber nada máis deles. Outros, a 
maioría, siguen nos seus pastos, tra
tando de tace-lo que poden e vivindo 
do canto mentres dure. Para seguir 
van renunciando pouco a pouco ós 
seus ideais primeiros para servir cada 
vez de forma máis descarada ós inte
reses dos capitalistas. 

Cando xa serví ron abando a eses 
intereses, empezan a non ser útiles 
porque xa non atraen os votos popu-
1.ares , e daquela bótaselles e son sus-

tituidos por outros que din que van 
servir ó pobo desde o Estado. 

Os que entran de novo pensan que, 
un ha vez no poder, van poder tace-lo 
que propoñen. Pero para chegar ó 
poder, o primeiro que teñen que facer 
é admiti-lo capitalismo coma forma 
de existencia, para o cal renuncian ós 
seus pasados errores leninistas ou 
marxistas ou anarquistas e admiten 
as excelencias da economía de mer
cado. Se non o fan , a xente non lles 
vota, de xeito que para gaña-las elec
cións élles necesario facer acto pú
blico de fe na bondade do capitalis
mo. 

E esta é a segunda parte do asunto . 
E certo que os políticos así reconver
tidos chegan ó poder e "traicionan " ó 
pobo. Pero tamén é verdade que o 
pobo lles esixiu tal traición ó poñer
lles condicións para chegar ó poder. 
Por eso a senrazón dos. sindicatos , 
cando se queixan da política bur
guesa do Goberno, está en dicir que 
queren capitalismo e economía de 
mercado, democracia de partidos e 
separación entre partido e sindicato , 
etc., e non queren as consecuencias 
disto . 

Se as bases do sindicato e dos par
tidos non queren socialismo e prefi
ren a trampa dourada do capitalismo , 
non ten xeito queixarse despois dos 
efectos do capitalismo . 

As limitacións do poder 

Aínda unha causa máis. Se unha 
causa teñen clara os políticos é que o 
seu poder é limitado. Cómpre recor-

da-lo que pasou coa República Espa
ñola cando quixo tace-la revolución , 
ou o Chile de Allende. Porque o ver
dadeiro poder non é o dos políticos, 
senón o das clases sociais . Na nasa 
sociedade o poder teno o capitalismo 
e cando o poder político choca co 
poder burgués , perden os políticos. 

Nesta situación a función dos polí
ticos é a de tranquilizar ó pobo. 
Cando as causas van mal , como a 
culpa é do Estado (e non dos capita
listas) quítase a ese político e ponse 
outro . Co que o pobo quédase tran 
quilo e os capitalistas seguen coma 
se nada. 

Superada a crise queda o paro 

Mentres tanto , no ano que acaba 
asistimos ó comenzo da fase de recu 
peración da economía. E certo que 
queda o paro , pero é de esperar que 
se reabsorba nos próximos cinco 
anos. En cambio , o que parece que 
non se vai reabsorber é a existencia 
dunha economía dual , onde os ac
tuais parados , os das chapuzas e os 
clandestinos irán senda sustituidos 
pouco a pouco polos sectores máis 
marxinados da no~a poboación : pa
rados sen cultura e sen calificación , 
xitanos , negros do Senegal , marro
quís. portugueses, etc . 

Aquí cómpre resaltar que; ó segui
las orientacións do conservadurismo 
económico do Reagan e da Thatcher, 
do que é un bo exemplo o Plan de 
Empleo X.uvenil . o Goberno facilita a 
implantación en España do modelo 
dual que é o modelo que naceu no 
terceiro mundo . que se desenrolou 
no Xapón e que vai ser imitado por 
tódolos países capitalistas . Así a polí
tica económica do PSOE vólvese es
pecialmente contradictoria . porque 
por unha parte presiona sobre o pro
letariado facéndolle perder protago
nismo e poder, e pola outra leva a 
cabo un proceso de " modernizac ión " 
que coloca ó capitalismo español na 
liña dos capitalismos europeus. No 
único no que non imitamos nunca a 
Europa é no nivel do naso paro e no 
nivel dos nasos salarios. 

Juan García Caselles 
(reco ll ido e traducido da revista " Noticias 

Ob reras ". n . 990-991 l 
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Trucos caseiros 

Para que non se pegue a tortilla 

Se tes unha tixela amiga de pega-las patacas cando 
vas facer unha tortilla, bótalle antes de nada un pouco 
de .sal, ata que este~ dourado; despois tíra o sal e límpa 
a t1xela con papel l1mpo e seco. Verás como a tortilla 
dará a volta perfectamente. 

Desconxelar ben o pescado 

Un modo de que o peixe desconxelado pareza fresco 
e do día consiste en desconxelalo en leite. Ninguén 
notará a diferencia. 

Limpa-lo casete 

Cando a cabeza da grabadora do casete está suxa as 
cintas non soan ben. Se non tes unha cinta limpad~ra 
nese momento, pasa con coidado un algodón enchou
pado en alcoho l polo cabezal da grabadora. 

Manchas de bolígrafo 

Cando os pícaros volven da escala coa roupa lixada 
en bolígrafo, mira de quitarllo frotando ben con limón, 
e ~ogo lava esa roupa separada do resto da bogada. Se 
compre, volve frotar con limón ata que o lixo desapa
reza completamente. 

Para limpar dourados 

Hai unha receta que os fai relucir máis có sol: unha 
culler das de café de pimentón , outra de sal e outra de 
auga, misturádeo todo ben e fregade cun pano moi 
suave de lá ou algodón . Causarás admiración . 

Recuperar brochas 

Se estás disposto para pintar e descubres que as 
brochas do ano pasado están pegañentas e duras, pon 
a cocer auga con vinagre ; desde que ferva , retírao do 
lume e mete as brochas nel por un pouqui ño de tempo . 
e quedan coma novas. 

Mahonesa 

¡Cantas veces nos desesperamos porq ue no mo
mento de maior apuro se nos traza ou corta a maho
nesa! Se che ocurre iso , procura en adiante que os ovos 
estean a temperatura ambiente cando os vas utilizar. 

¡Santo remedio!. 

Aceite para todo 

Para que desapareza o cheira do peixe no aceite que 
empregaches para fritilo , bótalle o zume dun limón e 
poderás fritir calquera causa, que non collerá sab

1

or 
ningún a peixe. Usa o invento , pero non abuses dema
siado del. 

Contra o hipo 

Para os que están áxiles disque un bo remedio é 
toca-las puntas dos pés sen dobra-los xeonllos. Para os 
que non poidan facer estas flexións , que proben a re
medialo disolvendo dúas ou tres culleriñas de azúcar 
na boca. 

Mal olor no calzado 

<? mesmo bicarbonato sódico que empregas para 
quita-los ardores do estómago pode cura-los cheiros 
dos teus zapatos durante a noite. Branquéaos con bi
carbonato mentres durmes e verás que ben traballa. 

Dores de cabeza 

Hai moita xente que remedia xaquecas rebeldes ou 
neuralxias preparando unha taza de café neg.ro e ex
premendo o zume de medio limón no café. Proba e 
dinos como che foi . 

O radiador do coche 

Estes días pasados tivémo-las meirandes xeadas 
desde hai vinte anos . Por se continúan ou volven , e o 
te~ coche ten .que dormir fóra, hai que ter especial 
co1dado co radiador. Para protexelo , cúbreo durante a 
noite con- papel de aluminio. e pola mor do radiador 
poderás arrancar sen problemas poi as mañás. 
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1 Falade a vasa lingua sem

pre que podades, sobretodo coa 

familia , cos amigos ecos coñeci

dos. Facede o propósito de talar 

galega cós que sabedes que vos 

entenden , ainda que ata agora 

lles falásedes en castelán. 

2 Sede respetuosos con 

todo aquel que fala outra lingua, 

mais esixide que os outros sexan 

tamén respetuosos coa vasa. 

3 Di rixídevos en galega a to-

dos: na rúa, por teléfono , no tra

bal lo, ... Se vos entenden , seguí

delles talando en galega, aínda 

que vos respondan noutro 

idioma. 

Decálogo do galega talante 

Tamén na chamada ' 'quinta provincia·· 
talan galega 

demostrádelle que valoráde-lo 

seu comporta 

6 Deixade de corrixir a quen 

non quere ser corrixido , pero in

dicádelle a maneira de preguntar 

a de tódalas línguas. 

8 Facédevos suscritor de re

vistas e xornais en galega . E que 

sexan na nasa lingua as lecturas 

que fagades , os espectáculos ós 

que asistades, os programas de 

radio que escoitedes e a televi

sión que vexades, etc . Fagamos 

aquelo que estivo prohibido du

rante tantos anos. 

g Tomade a decisión de es-

cribir tóda-las cartas e notas en 

galega. A partir de hoxe poñede 

sempre o vaso nome en galega . 

Facede cambia- los vasos papeis 

impresos , os rótulos , etc . Sería 

ben triste que por aforrar gastos 

deixásemos de dar testemuño de 

a persoas ou entidades autoriza- coherencia linguistica. 

das que expresións incorrectas 

Os vasos coñecidos que deben substituirse. Axudémonos 

aínda non comprenden ben o ga

lega, animádeos a que intenten 

comprendelo, falándolles de va

gar e explicándolles de vez en 

cando algunhas palabras. 

5 Se vedes que alguén se es-

forza en falar galega, axudádeo e 

uns ós outros para manter un ga- · 

lego bo e vivo . 

7 Respetade as diferencias 

locais da lingua. Coñecede as 

particularidades de cada zona. 

Esta é a riqueza do galega, como 

10 Esixide de todos, mesmo 

das institucións máis rutinarias , 

que vos escriban en galega . Fa

cédeo amablemente . Non 

perdáde-lo tempo e os nervos lo i

tando contra os enemigos dec la

rados da lingua do país . Dei xá

deos de lado. 

Toda persoa que defenda a súa propia lingua sen agredir a ninguén ten 
a razón da súa parte 

(Adaptación dun texto ideado polo profesor Dr. Tilbert D. Stegmann . da Universidade de Frankfurt e divulgado pala Comisión 
territorial das lilas Baleares do 11 Cong reso Internac ional da Lingu a Catalana e Obra Cultural Balear) . 
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"A DOBRE HISTORIA DO DOUTOR VALMI" 
Un teatro para celebra-los dereitos humanos 

- ¿Como xurdíu o voso grupo 
e por qué o nome de "Achá
dego"? 

- O grupo naceu xusta.mente 
para esta celebración e por mor 
da obra que representamos. A pa
labra " achádego" atópase no 
texto . Gustounos, comezamos a 
xogar con ela e collémoslle ca
riño . Fixémola nasa. 

- ¿Por qué a elección desta 
obra de Buero Vallejo? 

- A proposta do Delegado Pro
vincial de Cultura tódolos mem
bros do grupo lémola detida
mente. Decidimos representala 
porque, desgraciadamente, o 
tema que se trata nela -a tortura 
ós detidos políticos- segue a es
tar presente en moitos países. 
¿Que mellar tema para o Día dos 
Dsreitos Humanos? 

- ¿ Quen, son os personaxes 
da obra? 

- Dalgún xeito toda a socie
dade: Os que exercen directa
mente a tortura , os que a pade
c_en , os que viven cómodamente á 
marxe dela, e os que a coñecen 
pero prefiren ignorala. E dicir, to
dos nós. E unha peza na que ó 
público non lle queda outro re
medio que tomar partido. 

- ¿ Tivo parte o autor nalgunha 
medida nesta posta en escena? 

- Amais de contar co seu be
neplácito para a traducción á 
nasa lingua e a representación da 
obra, remitíu un escrito a " Amnis-

O 
10 de Decembro dé 1948 proclamouse a Declaración Universal 

dos Dereitos Humanos. Daquela o Presidente da Asamblea Xe
ral das Nacións Unidas afirmou: "Millóns de homes, mulleres e 
nenas de todo o mundo .... recurrirán a este documento na percura 

de axuda, guía e inspiración ... " . 
Amnistía Internacional denuncia públicamente o que está a suceder hoxe, 

40 anos despois, en moitos países do mundo. Temas por diante un longo 
camiño que recorrer. Ninguén pode quedar fóra neste compromiso de 
solidariedade cos irmáns que sofren. · 

Entrevistamos a Tereixa Campo Dorriínguez, directora do grupo de teatro 
"Achádego", de Lugo, que, co gallo desta celebración, puxo en escena o 
día 10 "A dobre historia do Doutor Va/mi ", de Buera Vallejo, no Auditorio 
Municipal de Lugo, obra que e/a mesma traducíu .ó galega. 

tía Internacional " de Lugo agra
decendo que se tomara como 
motivo de reflexión no Día dos 
Dereitos Humanos, mensaxe que 
foi lida antes da representación , 
xa que el non puido estar pre
sente por motivos de saúde. 

- ¿Quen colaborou na mon
taxe e posta en escena? 

- Os gastos todos correron a 
cargo da Delegación Provincial 
de Cultura. Os decorados, e reali
zación foron feítos por cinco 
membros do Colectivo Lucense 
de Artes Plásticas "Espacio 
permeable''. 

- ¿ Tiñades xa algunha expe
riencia teatral? 

- No grupo algúns proceden 
doutro que existíu en Lugo hai 
algúns anos. Hai tamén quen per
tence á Asociación Cultural " Ba
rriga Verde" e, malia non teren 
experiencia como actores, si a 
posúen no eido da pedagoxía tea
tral. Outros, finalmente , sen ex
periencia teatral pero cunha 
grande sensibilidade. 

- ¿ Traballastes moito na pre
paración da obra? 

- O tempo non foi moito, xa 
que non contabamos senón con 
dous meses. En canto á intensi
dade teño que dicir que esta peza 
absorbeu tódalas horas que nos 
quedaban libres tralo naso traba
llo, horas do día e con f~ecuencia 
tamén da noite, roubadas ó sano. 

Pero os nasos esforzos víronse 
recompensados porque puide
mos transmitir ó público o naso 
sentimento con respecto a este 
tema e, por outra banda, 
percibimo-la gran acollida que 
recibíu por parte dos que alí 
estaban. 

Teresa Cabello 
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CORENTA ANIVERSARIO 

Declaración Universal.dos Dereitos Humanos (111) 

ARTIG017. 

1. Toda persoa ten dereito á 
propiedade, individual e colec
tivamente. 

2. Ninguén será privado arbitra
riamente da súa propiedade. 

- oüoüo-

ARTIG018. 

Toda persoa ten dereito á liber
dade de pensamento, de con
ciencia e de relixión; este dereito 
inclúe a liberdade de cambiar de 
relixión ou de crenza, así como a 
liberdade de manifesta-la súa re
lixión ou a súa crenza, individual 
e colectivamente, tanto en · pú
blico como en privado, polo en
sino, a práctica, o culto e a 
observancia. 

-OÜOÜO-

ARTIGO 19. 

Todo individuo ten dereito á li
berdade de opinión e de expre
sión: este dereito inclúe o de non 
ser molestado por causa das súas 
opinións, e o de as difundir, sen 
limitación de fronteiras, por cal
quera medio de expresión. 

-OÜOÜO -

ARTIG020. 

1. Toda persoa ten dereito á li
berdade de reunión e de asocia
ción pacíficas. 

2. Ninguén poderá ser abrigado 
a pertencer a unha asociación. 

-OÜOÜO-

ARTIG021. 

1. Toda persoa ten dereito a 
participar no goberno do seu 

país, directamente ou por medio 
de representantes libremente 
escollidos. 

2. Toda persoa ten o dereito de 
acceso , en condicións de igual
dade, ás funcións públicas do seu 
país. 

3. A vontade do pobo é a base 
da autoridade do poder público; 
esta vontade expresarase me
diante eleccións auténticas que 
se terán que celebrar periodica
mente por sufraxio universal e 
igual e por voto secreto ou por 
outro procedemento equivalente 
que garanta a liberdade de voto . 

-oüoüo-

ARTIG022. 

Toda persoa, como membro da 
sociedade, ten dereito á seguri
dade social, e a obter, mediante o 
estarzo nacional e a cooperación 
internacional , e tendo en canta a 
organización e os recursos de 
cada Estado, a satisfacción dos 
dereitos económicos, sociais e 
culturais indispensables para a 
súa dignidade e para o libre de
senvolvemento da súa personali
dade. 

-OÜOÜO-

ARTIG023. 

1. Toda persoa ten dereito ó tra
ballo , á libre elección do seu tra
ballo, a condicións equitativas e 
satisfactorias de traballo e á pro
tección contra o desemprego . 

2. Toda persoa ten dereito , sen 
ningún tipo de discriminación , a 
igual salario por igual traballo. 

3. Toda persoa que traballa ten 
dereito a unha remuneración 
equitativa e satisfactoria, que lle 
asegure, como tamén á súa fami
lia, unha existencia conforme á 
dignidade humana e que será 
completada, en caso necesario , 
por outros medios calquera de 
protección social. 

4. Toda persoa ten dereito a 
fundar sindicatos e a se sindicar 
para a defensa dos seus intereses 



Xosé Chao Rego 

Verduras e outras cousas 

Ninguén se ha sorprender por 
que eu escriba a palabra verduras 
con V. Pero se digo que alguén 
está na horta e non ve as verzas, 
seguramente se vai pensar que 
cometo un erro gramatical por 
culpa de esquecer ese B que esta
mos afeites a escribir. E, sen em
bargo, a orixé da palabra é clara: 
vén do latín "viridia", que signi-

. fica cousas verdes e da que sae 
tanto verduras coma verzas. 

Se alguén vai á televisión ga
lega para aparecer en pan tal la, 
hano pasar a se maquillar e ba-

AXERACIÓN 
"NóS" 

Galeguismo e relixión 

Victorino Pérez Prieto 

ogrooberla 

galaxia 

terá cun letreiro que di: perruque

ría. ¿Por que non escriben "pelu
quería" e se deixan de cantos? 

Pois porque a palabra castelá 
"peluca" foi cambiada pala in
fluencia do vocábulo pelo. Agora 
ben, .en francés -que é de onde 
provén- é perruca, probable
mente tomada do francés "perru
quet" que significa loro (de aí ta
mén periquito), alcume que leva
ban os funcionarios de xustiza 
por teren grandes perrucas que 
os asemellaban a esas aves 
paro le iras. 

Xa dixemos hai ben semanas 
que se di orquestra, coma no seu 
orixinal italiano, o mesmo capa
llaso (de palla). Da palabra latina 
"votum", no seu plural · "vota", 
sae a voda ou casamento, e do 
vocábulo latino rostro ("vulto") 
sae todo aquelo que avulta, toda 
clase de vultos. 

E, por rematar, se irnos a Exipto 
habemos ter coidado porque no 
río Nilo hai crocodilos, tal como 
se di en grego e en latín e en tóda
las linguas excepto o castelán. 

BENDICIONS DE ANCIANS 

1.- Benditos aqueles que entenden o meu 

paso vacilante e a miña temblorosa man. 

2.- Benditos aqueles que teñen en conta que 

xa o meu oído ten que esforzarse para captar 

as causas que eles talan. 

3.- Benditos os que se dan de conta que xa 

os meus ollos estan anubados e que as miñas 

reaccións ·son lentas. 

"Unha introducción como aínda non existe 
para entendermos á Xeración Nós non só no 

seu ambito relixioso'' 

4.- Benditos os que toreen a mirada con disi

mulo ó ver que tirei o café na mesa. 

5.- Benditos os que cun sorriso ledo me dan 

un pouco do seu tempo para charlar de causas 

sen importancia. 

ChaoRego 

Ed. Galaxia 
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