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sindicalismo galega
avanza rara a unidade.
Desde primeiros de
abril as dúas centrais
sindicais nacionalistas a INTG e
a CXTG firmaron a súa unión coa
constitución da Converxencia
lntersindica/ Galf!ga (C/G) unha
plataforma confedera/ coa que
se presentarán xuntas ás próximas eleccións sindicais que terán que realizarse o último trimestre deste ano. O bo criterio
dos seus dirixentes encabezados por Manuel Mera e Fernándo Acuña respectivamente,
e as demandas concretas das
súas bases, 'fixercn posible esta
arelada converxencia que os levará, ben seguro, a ser o sindicato maioritario en Ga/icia, facéndose así máis capaz de servir
e concienciar o mundo do traba-

G

CIG: A unidade do sindicalismo galego
/lo. Gozámonos este ano en poder presentar, no 1º de maio,
día por antonomasia reivindicativo e festivo dos trabal/adores, a
declaración da nova Converxencia lntersindical Galega con motivo desta xornada que nos parece unha mostra de madurez e
unha promesa de fortalecemento para a castigada clase trabal/adora galega.

A converxencia intersindical
galega
Os sindicatos galegas decidimos xunta-/as nasas forzas para
dotar ós trabal/adores da nasa
Nación, nas próximas eleccións
sindicais, dunha poderosa ferra-

menta de avance, de reivindicación e de taita, que nos represente directamente en cantos lugares se xoguen causas que nos
afecten.

Na defensa
nacional

da

economia

Porque coidamos que a nasa
economía non pode seguir a ser
un barco sen rumbo, unha e outra vez agredida polo goberno
central, e que ese é o principal
problema que temas os trabal/adores e toda a sociedade galega :
os problemas da flota conxeladora, do leite, as cifras de desemprego (24,81 de paro real,
seis pontos por enriba do con-

xunto estatal), a eventualidade
(case un tercio dos contratados
son temporais), a falla de vías de
comunicación cada día máis
imprescindibles ...

Por un acorde sindical galega
Porque pensamos que para
facer/le frente á situación é necesaria a unidade, reclamamos o
establecimento dun acordo entre tódo-los sindicatos, para negociar solucións coa Xunta , no
marco dunha Mesa polo Emprego; so/ucións que xa no pasado ano formulamos nas Medidas polo Emprego en Galicia,
que suscribimos UG T-CCOO CXTG -INTG.

ººººº

mos facend o mem oria :

r ecobrando o ser galego que esquecim os.
i mos sementando patria :
m an con man inxertandoa entre os veciños
i mos facendo outra historia .
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5 Maio

COLEXIO "A 10R DE DIOS"

12 Maio

COLEXIO "LA SALLE"

19 taio

SEf\11Nr\RIO "MONDOÑEDO"

26 Mnio

COLEXIO "f\ IM. JOSEFINAS"

Daniel López Muñoz

Tolos no deserto (Venrns Santa)

Se houbese máis radicalievanxélica, desa que se
asea na certeza de que a
arte en Cruz non foi unha
flnécdota nin unha casualidade, e menos radicalidade
"suquiniana", a lgrexa partiríase o peito, daría a cara e
potaríalle daquelo a outras
causas, polo menos prioritariamente.

cal de tódalas Monses e demais nenas e nenas tillos do
Sida; Solidariedade radical
cos
labregos
indefensos
fronte ós poderes que impoñen prezos abusivos; Radical
denuncia dos especuladores
que destrúen as nasas rías;
Apoio radical ós caseiros
condenados á miseria por
amos de misa dominical; Condena radical e contundente
dos mafiosos de batea, aprendices de mafiosos de verdade,
anque moi devotos e dadivosos coa parroquia; Defensa
radical da obxección de conciencia e a loita pacifista; Impulso radical e firme á normalización dos idiomas e culturas ameazadas; Investigación
en profundidade -esto é, radical, para variar- das condicións de vida en cárceres e
cuarteis; Denuncia rotunda e
radical dos malos tratos ás
mulleres nas súas casas por
maridos decentes; Defensa
todo o radical que se poida do
salario social; Ataque radical
a unha estructura económica
internacional que consente o
expolio do terceiro mundo.

Fagamos, así en borrador,
\-In "plan de accións radicais"
para este segundo trimestre.
lncluiríamo-las
seguintes
frontes de loita: Defensa radi-

Ser crente é unha aventura
complicada. Algo así como
unhá travesía no deserto na
que un se sente orfo e algo
tolo. ¿A que sí?

Ser crente aquí e agora é
unha aventura complicada.
Se cadra non o é para quen
pe acobilla baixo o manto proiector dunha lgrexa ensimismada, sociedade perfecta á
efensiva, amiga de sospeitosas neutralidades e só disposta a partirse o peito con
"total radicalidade" en batallas nas que o que se está a
~ogar non é tanto, como se
predica, os dereitos humar.os, senón, máis ben, os seus
dereitos constitucionais a
mante-lo prestixio, a influencia e a posición adquirida. o
a LOGSE, a nova Lei de Eduación, é un deses casos de
radicalidade episcopal.
ade

~
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Manolo Regal/Ramón Raña

Na xustiza e na fidelidade de Deús

1

on é moito o material de que dispoñemos cando queremos tace-la nasa
oración en galega, por eso
sempre se recibe con especia/ interese e agradecemento ca/quera aportación
neste senso.
Podemos presentar hoxe

ós lectores de IRIMIA o libriño titulado "Oración da
comunidade cristiá" que
prepararon e editaron un
grupo de relixiosos de Ga/icia. Este libriño de máis
de 300 páxinas ofrécenos a
parte digamos máis normal
ou corriente da oración
que a/gúns membros da
lgrexa (curas e relixiosos)
deben facer coma por necesidade, e que ca/quera
cristián pode facer por
gusto e devoción.
PALABRAS

DE

IGREXA

A
oración
oficial
da
lgrexa está moi baseada no
emprego dos salmos, que
son pezas de oración col/idas do libro que leva o
mesmo título "Os Salmos",
libro este integrado na Biblia,
no
Antigo
Testamento. A . oración cos salmos ás veces faise chocante; os salmos foron
compostos nunha época
cunha cultura moi diferente da nasa. Ademais os
salmos case sempre son
oracións moi metida na experiencia persoal e histórica da persoa ou comunidade que os rezaba; por isa
mesmo, esto que para
aque/a xente era tan cálido, se nos pode facer a
nós dificultoso.

introducirnos nuns sentimentos crentes moi bos e
axustados: o senso da
grandeza de Deus, do seu
amor e da súa fidelidade,
da súa xustiza, da súa opción atrevida polo dereito
do pobre, do orfo, da viúva ;
a busca sincera da vontade
de Deus, a experiencia da
seguridade e paz que á súa
sombra
se experimenta,
etc.
Non son os salmos o
único
instrumento
para
unha oración cristiá hoxe,
pero poden ser unha boa
axuda, que nos empuxe
ademais a refacer nós hoxe
os salmos máis axeitados
para a nasa Terra , a oración que desde Galicia nos
sitúe ante a santidade e a
fidelidade de Deus.

Con todo os salmos pódennos axudar moi ben a
REMOENDO

O

EVANXEO

Salmo 56: Mentres pasa a aflicción

Cristo faise presente

Apiádate, Deus, apiádate de min,
pois en ti busco agarimo;
busco agarimo á sombra das túas alas,
namentres pasa a aflicción.

(Dom . 3° de Páscoa)
" Mentres ían falando e conversando entre eles, Xesús en
persoa achegouse e camiñaba canda eles " (Le. 24,14).
Convosco está e non o coñecedes;
convosco está, o seu nome é o Señor.
O seu nome é o Señor e pasa fame ,
e el berra pala boca do famento ;
e moitos ó velo nin fan caso
·c oas presas de chegar lago ó templo .
O seu no meé o Señor e pasa sede ,
e el está en quen de xustiza vai sedento ;
e moitos ó velo nin fan caso
por estaren tan ocupados nos seus rezos .
o seu nome é o Señor e enfermo vive
e a súa agonía é a do enfermo ;
e moitos que o saben nin fan caso
quizabes porque non ía moito é templo (M . Manzano).

Eu invoco ó Deus Altísimo,
ó Deus que cumpre comigo .
Desde o ceo mandarame a salvación,
confundirá ós que me oprimen,
mandará o seu amor e a súa verdade.
Teño que morar entre leóns,
que devoran ós homes.
Os seus dentes son lanzas e trechas;
as súas linguas, coitelos afiados.
Erguete, Deus, sobre o ceo,
enche aterra da túa gloria.
O meu corazón, Deus está firme,
o meu corazón está firme:
quero cantar e tocar salmos.
Espertade, miñas entrañas,
espertade, arpa e máis cítola:
quero espertar coa aurora.

Un exemplo a seguir
(Dom . 4º de Páscoa).
" Se vos portades ben e, mesmo así, aguantades sufrimentos, isto é precioso ós ollas de Deus. De feito chamounos Deus
para isto, porque tamén Cristo sufriu por vós, deixándovos así
un exemplo para que sigáde-los seus pasos. El , que non fixo
pecado , nin engano se atopou na súa boca, cando o aldraxaban non devolvía aldraxes ; mentres sufría, non ameazaba,
senón que se puña nas mans do que xulga con xusticia. No seu
carpo , El ofrendou os nasos pecados sobre a cruz, para que
nós, mortos ó pecado , vivamos para a xusticia " (1 ª Pt.2,20 ss).

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A LOGSE (LEI DE ORDENACION XENERAL DO
SISTEMA
EDUCATIVO)
aporta un novo esquema
de todo o ensino: establece o ensino obrigatorio
ata os dezaseis anos. A
educación
secundaria
obrigatoria vai dos doce
anos ós dezaseis e dá o ti tulo de ".graduado en educación secundaria " que é
necesario para acceder a
BUP e a FP de grao medio .
O BUP consta de dous cursos e catro especialidades :
Artes , Ciencias da Natu reza e da Saúde, Humani-

SISTEMA EDUCATIVO

3.• ciclo

TRES LIBROS INFANTIS
GALEGOS NO ESCAPARATE
MUNDIAL que é o catálogo
·' Merlos brancas " da Biblioteca de Munich , que presenta
o mellar desta literatura a nivel
universal . Foron escolleitos
dous libros de Elena Villar e
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"LUIS PIMENTEL: radiografía dun desterro ", é o último
video publicado pala Asociación Socio-Pedagóxica Galega, en colaboración co concello de Fene , cadrando coa
Festa das Letras Galegas, adicada este ano a este poeta de
Lugo . Esta colección de videos , toda ela moi didáctica e
enxertada na terra , canta con
outros títulos centrados en
Otero Pedrayo , Celso Emilio ,
A arte románica , etc. Para pedilos: Casa do Concello ,
15500-Fene, ou o teléfono:
981-340366 .
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dades e Ciencias Sociais , e
Tec noloxía. A Formación
5.
Profes ion al de grao supeEducación Wantil
rior só pod erán chegar os
q ue teñe n o título de ba c hareles. Tam én se con - l . . - - - - - - -- - --

-

Paco Martín, así como o libro
"Volta a Galicia en corenta
pontes e media". Un bo
"cebo" para que ningún nena
pase o mes da cultura galega
sen ler algún libro destas coleccións infantís que tan fermosas son.

-----'

templ a a práctica formativa
dos alumnos de FP nas
empresas .

D · cionario Escolar Galego
NOVIDADE
Normativo,· útil .
. Feito para estudiantes de E.X.B. e B.U:P.
Unha nova aportación de Galaxia.

..

*·

ga

• Galego-Galego
• 16.000 entradas
• ·s60 páxinas
• Láminas ilustradas
• Mapas
• Apéndice ortográfico e gramatical

PIDEO POLO SEU NOME: DICCIONARIO ESCOLAR GALAXIA
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A TRACTORADA do vinteseis de abril ven a sustitui-las
manifestacións
anunciadas
para o vintedous por tóda-las
centrais sindicais do agro ,
mais ante a deserción das
centrais de obediencia estatal ,
só quedou o Sindicato Labrego Galega defendendo os
intereses dos nasos homes e
mulleres do agro , frente a intención da CEE de rematar co
naso agro eco naso mar, querendo converter Gal.icia nun
vertedeiro de industrias dopapel e derivados. Cando moitos
labregos xa están á altura de
calquera país do Mercado Común, dásenos este portazo.

O PRIMEIRO DE MAIO
co ma xornada de lo ita e
reivind icación dos obreiros celebróuse por primeira vez en España, hai
agora cen anos: manifestacións nas principais cidades e mitin do galega Pablo Iglesias en Madrid . Este
día foi declarado de manifestación para reivindicalas oito horas de traballo
en Chicago (1884), cando
os obreiros soportaban
xornadas con moitas máis
horas.

ººººº
O "EIXO ATLANTICO" ven
sendo reivindicado por distintas nacións e países desde Escocia e Irlanda ata Galicia e
Portugal , pasando pola Francia Atlántica, Euskadi , etc. E
un frente de aspiracións ante a
unificación de Alemania e os
problemas específicos da Europa do Sur. O mar coma un ha
das bases da súa economía é
un dos obxectivos neste intre
de distintas xuntanzas entre
os
representantes
destas
trinta e nove comunidades
pertencentes a cinco estados
europeos.

1.GLASGOW

2. MANCHESTER

;:~~T8it.
~:&b~~urn

B. CHERBOURG
9.CAEN

10. BREST
11.RENNES
12.LORIENT

~!:=:s
15.BlJRDEOS
16. S. SEBASTIAN
17.BILSAO
18.VITORlA
19. SANTANDER

20. GUON
21 . 0YIEOO

ª~: ~f0goRUÑA

24. 0PORTO
25. LISBOA

ººººº
A CONVERXENCIA
DA
INTG E DA CXTG centróu as
xuntanzas do IV Congreso da
lntersindical Nacional de Traballadores Galegas (INTG) .
Baixo o lema " Unidos no futuro " estudiaron o reparto de
poder sindical que se abre no
fu tu ro , convertíndose o novo
sindicato na princ ipal forza
dos traballadores galegas.

ººººº

ººººº

O VALEDOR DO POBO parece que xa está sinalado: Don
Xosé Cora Rodríguez , o que
foi primeiro Presidente do Tribunal Superior da Xusticia.
Aínda agardando a súa ecuanimidade, ternos que lamentar
que á hora de esco llelo se
marxinase ós grupos nacionalistas, e vaia a ser proposto
despois dun acordo dos dous
grupos maioritarios: PP e
PSOE. Só queda o. trámite do
Parlamento , mais o nomeamento xa foi cociñado na
trastenda.

ººººº

LITUANIA, ESTONIA E LETONIA, as tres repúblicas bálticas , que se queren separar
da obediencia a Moscú , xa coñeceron a independencia entre as dúas guerras mundiais.
Só Lituania tora un estado independente antes de mil novecentos dezaoito ... As tres
colectividades foron creando
a súa propia ident idade, Lituania cunha forte carga católica ,
as outras duas de maioría protestante . Lituania é tamén a
que ten menos poboación de
outras etnias ... pero as tres repúblicas son as de máis compoñentes occidentais. Privada
a URSS delas , quedaría fortemente escorada cara a órbita
oriental.

ººººº
SEN PLAN ESPECIAL DE URBANISMO as
nasas cidades seguen desfacendose , a pesar
da súa declaración de cascos e centros históricos. Hai trinta e cinco conxuntos históricos
en Galicia e ningún ten un ha normativa que os
protexa , ata agora só hai unha política demagóxica e baleira de contidos e as desfeitas
están a medrar como , por exemplo , as murallas de Lugo .
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Xesús revelador
da persoa humana

Carballo Calero

Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

ero Xesús non só nos revela o rostro oculto de
Deus, senón que tamén a través da súa propia
existencia danos o supremo destino da persoa.
E certo que Xesús non tenta expoñer na súa
predicación un tratado sobre o que é da persoa. Mais
coa súa maneira de tratala, coa revelación das súas
relacións con Deus , co ideal que sinala para as relacións
das persoas entre sí, estanos amasando o que é das
persoas ós olios de Deus . E isto, segundo a perspectiva
bíb lica , é o único que vale cando se trata de defini-lo
que é a persoas en sí.

P

Xesús su liña o valor do home e o seu posta central en
tódalas rellacións humanas. Deus preocúpase e coida
da xente ; toda a creación está ó servicio da persoa;
escoi taos sen ter en canta a súa bondade ou maldade;
quere que non sexan instrumentalizados, senón que
toda lei vaia no seu favor, xa que non é o home para a lei,
senón a lei para o home.
Sen embargo Xesús non cerra os seus ollas ante a
verdadeira condición humana: coñece as miserias da
xente , as súas enfermidades, opresións e culpas, o seu
destino de marte; inclínase sobre ela e ofrécelle-la súa
comprensión , curación , perdón e inmortalidade. El está
cos pecadores, coa samaritana, cos enfermos, cos famentos , cos perseguidos, cos espidos , cos encarcerados, cos publicanos. Rexeita os fariseus, fieis cumpridores da lei mosaica externamente, mais cheos de cobiza e concupiscencias por dentro.
Xesús móstrase a pral da vida e do desenrolo do
home, e ós materialistas do seu tempo dilles que o
verdadeiro Deus é o Deus dos vivos.
Pero é sobre todo na súa mesma vida onde Xesús
recorre a traxectoria do que debe se-la vida da persoa:
unha vida de amor a Deus e ós irmáns , que pasa a través
do trabal lo , a pobreza, a austeridade, as crises e a propia marte inxusta. E é por aí como chega á derradeira
glorificación no reino eterno.
No nos cabe a menor dúbida de que o concepto de
persoa humana e dos seus valores que nos ofrece na
súa doctrina e na súa vida, non só amosan unha fonda
novidade, senón que resultan verdadeiramente revolucionarios . Quizais aí podemos encontra-la xustificación
socio-relixiosa da súa paixón e marte. Nin os oídos das
autoridades político-relixiosas xudeas de entón, nin os
das autoridades romanas podían aturar e menos comprender tanta orixinalidade. Abondaría o sermón das
benaventuranzas , o non cumprimento da lei , a indiferencia ante o templo , o anuncio da vinda inminente do
Reino de Deus.
Por desgracia, aínda hoxe a verdadeira antropoloxía
predicada e realizada por Cristo resulta escandalosa
para moitos e inintelixible.

e

on Carbal lo Calero, fóisenos no pasado marzo,
un home grande e leal que se describía a si
mesmo "combinazón de entusiasmo, amor e
frialdade" postas ó servicio da causa galega e
maiormente da nosa lingua e da nosa literatura das que
chegou a ser o máis nomeado mestre estes últimos 25
anos.
Nacera en Ferrol no 1910, tillo de comerciantes. Licenciado en Dereito e Filosofía e Letras que foi sempre a
súa vocación, pertenceu ó Seminario de Estudios Galegas e ó Partido Galeguista de Castelao desde a súa
mocedade.
·
A guerra civil española (1936-1939) arredouno da súa
familia e da súa terra durante cinco anos: tres coma
combatente e dous e presidio pola súa fidelidade ás
liberdades e pola súa militancia galeguista.
Durante moitos máis anos sufriu represalias políticas
que lle impedían, por exemplo, exercer coma profesor
públicamente. Dirixiu quince anos en Lugo (1950-1965)
o colexio privado Fingoi que intentou naqueles anos un
tipo de ensino máis avanzado, menos libresco e máis
achegado ávida do que era común.
Desde 1965 foi profesor de Lingua e Literatura galega
na Universidade de Santiago, comezando de adxunto e
despois coma o primeiro catedrático de galega en toda
a nosa historia.
E autor de numerosos libros de poesía, teatro e novelas escritos en lingua galega. Pero con ser importante a
súa obra como criador destacou sobre todo como estudioso da lingua e literatura galega no que foi auténtico
mestre. Deixounos a mellor Historia da Literatura Galega e a nosa primeira Gramática actualizada despois da
represalia franquista.
Foi partidario de achegar o galega ó seu tronco parental tradicional que representa hoxe o idioma portugués e avogaba por un modo de escribir o galego distinto de como tacemos en lrimia, onde seguimos as
normas oficiais; el quería aproximalo moito máis ó
portugués.
X.A.M.
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OACORUO INTERPROf ESIONAl SOBRE OS PREZOS DO lEITE

Posicionamento do Sindicato labrego Galega
sionadas e con problemas estructu rais irán desaparecendo pouco
a pouco na medida en que se
vaian aplicando os baremos de
calidad e.
·O acorde puido ser firmado xa
o primeiro día das negociacións .
O que aconteceu é que a verda deira negociación se estivo facendo ás nosas costas entre as
multinacionais e empresas españolas en Madrid . O que realmente
se negociou foi o reparto do mercado galego entre empresas foráneas. Boa proba delo é ver quen
estivo na mesa e a situación en
que
meteron
ás
empresas
galegas .

Acordo interprofesional
Reunidos no Laooratorio Interprofesional do Leite de Galicia o 6
de abril de 1990 FENIL, AGACA ,
XX.AA. , UU.AA. e USAC , acordan:
- Establecer coma prezo para
o leite de 3,3 % de M.G. e 8,2% de
E.S.M ., a cantidade de 37 pts.litro , desde o 1 de abril de 1990 ata
o 31 de agosto de 1990.
Establécense as seguintes bonificacións e descantas por composición físico-química :
Banificacións:
Cada décima que supere o 3,3%
de M.G. - 0 ,46 pts.-litro .
Cada décima que supere o 8,2
de E.S.M . - 0,23 pts .-litro.

~

Valoración do acordo polo Sindicato Labrego Galego

cumprir.
· A garantía de recollida queda
totalmente no aire, tendo en conta
que só foi firmado por parte das
empresas que recollen leite en
Galicia. Faltaron os representantes da Federación de Industrias
Lácteas de Galicia.

Esta é, en resume , a valoración
do acordo feita polo S.L.G .CC.LL.:
· No acorde obsérvase unha falla total de garantías para facelo

· Estes prezos supoñen no mellar dos casos unha perda do poder adquisitivo para os productores de leite dun 20% como
mínimo.

Descantas:
Cada décima inferior a 3,2% de
M.G . - 0,50 pts.-litro.
Cada décima inferior a 8,2% de
E.S.M . - 0,25 pts.- litro.

·En canto á seguridade do mercado supón un enorme paso
atrás, despois de ter conquerido
no seu día contratos que supoñían de cara ó futuro un gran
avance.
· E totalmente contradictorio
esixirnos calidades europeas con
estructuras
terceiromundistas ,
cando a Administración non pon
máis que boas intencións para
dotar debidamente ó sector.
As explotacións menos dimen-

Día 26 de abril: tractorada
Estas son as razóns polas que o
SINDICATO LABREGO GALEGOComisións Labregas promove
unha "tractorada " para o día 26
de abril , a nivel de toda Galicia ,
para levarse a cabo nas cabeceiras de comarca . A finalidade é
sensibilizar ós mesmos labregos e
ó conxunto da sociedade galega
sobre das consecuencias do
acorde que comentamos para o
sector leiteiro e derivados en
Galicia.
M.R.

Oanacronismo da pena de marte en Estados Unidos
A aberración da pena de morte

¿Como podemos califica-la visión que se ten
deste problema nos Estados Unidos?.

Hai unhas semanas , o estado de Nova lork
uniuse ós outros 36 estados de Norte América
que teñen vixente a pena de morte . Aínda que
esta le i aprobada polo parlamento non entrará en vigor por poucos votos , dado o veto
do gobernador Mario Cuerno , cómpre recordar que en varios dos outros estados, a pena
de morte aplícase a menores de idade ; que
non son só rapaces de í 7 anos , senón tamén
nen os de ata 13 ou í 1 anos .
Este asasinato institucional, xa que de algun xeito hai que calificalo, contrasta coa
abolición da pena capital en paises coma Romania ou Chile , unha vez de volta á
democracia.

Hai que dicir que parece reflexar un alto
grado de simplismo , sendo as cousas ou
brancas ou negras : se es bo , progresas na
sociedade; se es malo , debes ser eliminado
por ela. Postura máis propia dun plantexamento adolescente que dunha reflexión
equilibrada.

O erro está en castigar cando hai que
reeducar

Os máis desvalidos: os máis condanados á
pena
Non irnos pararnos na tan manida cuestión
da eficacia da pena de morte: non hai máis
q ue ver as taxas de delincuencia nos Estados
Unidos, partidarios da pena , e en Europa,
contrarios a mesma, reflexándose a moito
menor pe_ligrosidade das rúas a este lado do
Atlántico. Sería tamén moi instructivo botarlle unha ollada ás estadísticas para saber a
quén se lle aplica a pena capital en Norteamérica : negros, hispanos , pobres ; sendo moito
menor a porcentaxe de brancas ou ricos .

Os delincuentes non son corpos estraños á
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sociedade; senón que teñen nela o seu caldo
de cultivo.
Cómpre recordar que un ha alta taxa de delincuencia só reflexa o nivel de enfermidade
social da comunidade : os delincuentes non
son bechos nin marcianos vicios doutro planeta ; son persoas que vai creando a inxusticia social , marxinándoos e reducíndoos a
posturas antisociais. A irracionalidade e a
falta de metas da vida moderna non axudan
precisamente.

Para terminar, podemos describir o razoamento dos partidarios da pena de morte ; resúmese no seguinte: quen é culpable de ter
cometido un pecado debe ser castigado pola
súa maldade. Breve e sinxelo . E aí está o erro:
a causa da delincuencia non e unha maldade
conxénita senón a incultura, a enfermidade
ou a necesidade . Os delincuentes non son
viciosos que disfrutan coa sua violencia . Senón víctimas da falta de oportunidades.
A solución non é o castigo senón a reinserción a través da reeducación e da igualdade
de oportunidades.
Non levamos milenios de cultura para seguir co lema do " olio por olio , dente por
dente ". ¿Non si? .

Luis Ledo

INTERNACIONAL

Refuxiados

A

meirande parte deles proceden de
rexións do terceiro mundo desfeitas
pala seca, afame, a guerra. O 90iodos
refuxiados saen dos países máis pobres do mundo para atapar asilo noutros que,
en canto a falta de recursos, son tan pobres
coma os primeiros. Os gobernos, sen recursos
para manter ós seus propios súbditos atópanse entre a espada e a parede. Nalgúns
países de asilo a poboación de refuxiados case
iguala á do propio lugar de asilo.
gurado un ano de protección pala
banda das autoridades ; lago , a supervivencia corre da súa canta. En
febreiro do 87 un grupo de 58 Tamiles (dun total de 64) foron devoltos
polos británicos alegando ausencia
de probas persecutorias . Máis. tarde
demostráronse os sinais das torturas e algúns dos deportados volveron a ser encadeados e maltratados.

Refuxiados políticos ou desprazados pola necesidade.
Ata non hai moito considerábase
refuxiado todo aque l que sofría persecución por motivos de raza , relixión , naciona lid ade , opinión política ... Arestora esta definición está a
face rse estreita diante dos grandes
g rupo s humanos que por motivos
d e estricta necesidade vense na
abrig a de desprazarse na procura
de sustento .
Desde xuño de 1988 a co lonia brit ánica de HONG KONG tomou a determinación de non reco l ler out ras
persoas que as que poidan demostrar que son refuxiados políticos e
non simp lemente emigrantes ilegais
que foxen da miseria do seu país na
busca de mellares eidos. Calcúlase
que HONG KONG recibe 500 refuxiados cada día desde 1986. Os refuxiados vietnamitas nesta capital supera os 50.000. A resposta a esta situación é algo máis ca dramática.
Margaret Thatcher escomenzou
neste ano 1990 a repatriación pala
forza de 40.000 refuxiados vietnamitas en HONG KONG . Un grupo deles
remitiu unha carta a Amnistía Internacional pedindo que lles devolvesen as barcas utilizadas para chegar
ata a colonia británica. " Queremos
facer á mar e atapar unha terra en
liberdade " -di cían -. As si naturas estaban feitas con sangue .
Cada vez máis, as persoas desarraigadas no mundo son víctimas de
conflictos e problemas xeralizados
antes que de persecucións individuais. En Pakistán residen nos campos de refuxiados máis de 3.500.000
de afganos de entre unha poboa-
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Países asilo

ción total de 18 millóns. Deles , case
1.500.000 foron víctimas da guerra.
Etiopía, Camboia, Sudán , Mozambique sofren éxodos masivos de civís
que foxen de bombardeos indis.c riminados.

A deportación, unha práctica de
occidente.
En moitos dos campos os refuxiados viven máis de dez anos pero se
teñen a sorte de ir caer á República
Federal de Alemania, por poñer un
caso , as causas non son moi diferentes. Naquel país non teñen dereito a buscar un pasto de trabal lo
ata pasados cinco anos despois da
súa chegada. En España teñen ase-

Na banda contraria, refuxiados de
Burundi atópanse en Tanzania e
axudados palas Naciones Unidas teñen acadado unha autonomía case
total que lles permite vivir dos seus
recursos agrícolas.
Pero este caso é excepcional= A
realidade maioritaria é a masificación bárbara de vietnamitas , laosianos , camboianos no sudeste asiático ; salvadoreños , hondureños ,
guatemaltecos , en América Central. .. e por rematar dalgún xeito este
rosario un derradeiro enclave xeográfico a piques de colapso: O
Corno de Africa. Alí se xuntan Chadianos , somalíes , ugandeses, eritreos... En Sudán as autoridades
non poden máis. Durante o 84-85
300.000 eritreos chegaron a Sudán
para sumarse ó medio millón que xa
había no país. Este goteo constante
de poboación errante e a inmisericorde seca destes anos teñen levado ao país ó borde do incontrolable.
Traxedias bélicas e sobre todo un
reparto desigual están conducindo
á formación de inmensas bolsas de
miseria humana en constante medre
e para as que xa non abonda unh.a
atención estrictamente asistencial.
X. Lois Vilar

A XIII Romaxe será no Salnés
"Salnés antergo e saudoso, terra sagra e petrucial
tarta de séculas, chea de amor e dolor de nai.
Unha ermida cada castro, c'ada valgada un pina!,
cada camiño un cruceiro, cada recuncho un fogar.

"Eu mesmo o fin no Libro dos Aba.des
do siñoria/ Mosteiro de Armenteira :
San Ero, o prior, deixou durmindo os frades
unha fresca mañán de primaveira.

Erveiros e milleirais e viñas na terra cha;

o soló cair nas augas deixou o ceo a sangrar.

e cavilando no misterio inxente
da Groria, sempre leda e duradeira ... . "

O Umia, canso, deitouse nos xunqueirais de Sisán,·
o pai Castro ve, na estrema, pón os o/los alén mar... "
R. Cabanillas

R. Cabanillas

Salnés ocupa o centro das
Rías Baixas , entre as de
Arousa e Pontevedra. Exténdese ó longo do curso
baixo do río Umia, formando un amplo val aberto ó Atlántico. A paisaxe
presenta formas suaves, altamente
humanizada, cun denso poboamento, que pasa dos 350 habitantes
por quilómetro cadrado. A costa é
baixa e areosa e moi articulada, na
que destaca a península de O Grave
e a magna praia da Lanzada.

O

O topónimo " Salnés " deriva da
palabra sal. O Val do sal, como se
designan estas terras dende o medievo, fai referencia ás famosas salinas que existían nas xunqueiras de
beiramar ata o pasado século, onde
se extraía sal por evaporación da
auga mariña.
''Lembrando días heroicos,
nos que de groria tremeu
vendo miragres de santos
e ca valgadas de reís,
o Castrove está deitado
na campía de Salnés,
diante do mar arousano
a soñar a frorecer... "
R. Cabanillas

A fértil veiga do Umia, terras de
albariño e cultivos de especies delicadas, está dominada cara ó mediodía pala serra do Castrove, onde se
asen ta o mostei ro de Santa María de
Armenteira, de arquite~tura románica e influencias mudéxares. Esta
fundación cisterciense medieval, revitalizada na actualidade, súmenos
no mundo da relixiosidade e da
lenda co recordo do mi lag re de San
Ero .
Vilagar~a

.J Caldas
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de acceso

Na outra ladei ra do Castrove érguese o mosteiro de Poio, centro da
arte e da cultura, que garda o sartego de Santa Trahamunda, virxe
avogosa da saudade e daqueles que
sofren lonxe da propia terra.
A lénda e a maxia afloran nos
areais da Lanzada , onde se practican aínda hoxe os antergos ritos da
fertilidade·. O pé da capela románica
da Nasa Señora, que o bispo Sisnando mandou levantar coma vixía
contra os normandos , vaise bota-lo
meigallo e toma-los baños das nove
ondas nas noites estrelecidas de
plenilunio.
"Os irimegos que acudan
á romaxe do Salnés,
poden pedir a San ero
a Gloria chegar a ver,
tomar o baño das ondas
que fai fecunda á muller
e, como fixo Trahamunda,
voltar polo propio pé.
O que ó castrove vaia
de alí sairá con ben:
coma cristián e galega
máis forte na propia fe
e, confirmado irimego,
" nunca lle perderá a leí
nin á tala de seus país
nin á Terra onde naceu ... " .
Hernando Martínez Chantada

Os nosos lugares---------.

Palas de Rei

vi la de Palas de
Rei é cabeza dun
conce llo de 6.400
habitantes. A vi la
aparece citada en moitos
documentos
medievais
pala súa posición estratéxica no Camiño de Santiago, principalmente no
reinado de Alfonso IX. Aquí

A

se xuntaban os dous ramais do Camiño Francés.
O que viña por Lugo e o
que pasaba por Portomarín .
O nome vénlle , se tacemos caso da tradición , do
pazo que tiña por estes eidos o rei godo Witiza . Do
seu pasado esplendor só
queda como lembranza a
porta románica da igrexa
parroquial de San Tirso .
Perta de Palas atópase o
Castelo de Pambre, en estado descoidado. Este castelo fíxose famoso en tempos de medioevo xa que
cando o poderío dos seus
señores estaba en declive,
adicáronse estes ó asalto e
rapina dos transeuntes do
camiño .
Actualmente o concello
de Palas vive da actividade
gandeira e agrícola. Un
crego do lugar elabora alío
popular calendario do labrego :
"O
mintireiro
verdadei ro " .

Un vasco anima IRIMIA

Queridos amigos de la Revista IRIMIA:
Me dirijo a vosotros no
sin antes deciros que me
encanta vuestra revista, la
cual hace vibrar la sangre
gallega que llevo por mis
venas , ya que me siento orgulloso de ello , mi acercamiento a vuestra revista se
debió a un cura vasco , la
cual me la paso y me hice
socio enseguida ya llevo
casi 2 años , faltan unos
cuantos meses , bueno en
esta carta mando una copia del dinero mandado a
vuestra revista pagando
los años 89 y 90 .

rección que voy a tener.
perdonar las molestias que
os cause o que os haya
causado , animándoos a
seguir en esta tarea de brotar el gallego por mediación de esa vuestra revista.
Adiante IRIMIA.
Un lector el cual siente
admiración por ese gran
pueblo y parte de el pertenece a pesar de ser vasco:
Pedro María Pasteriza Cruz
Pasaia (Gipuzkoa)

Pero quería además pediros un favor y es el siguiente , ¿cómo podría
conseguir una Biblia en
gallego desde aquí? os lo
agradecería que me ayudaseis y si me decis además el
coste mejor.
Os pediria que me contestaseis un poco rapido a
ser posible , ya que por
asuntos de trabajo salgo
fuera de mi domicilio para
unos meses y no se la di-

Familia-----------------------------

¡Esquecéume o pan!

Pousaches xa as compras enriba da mesa da cociña. De
súpeto decátaste de que falta o pan . Se non tes xeito de
mercalo e cantas con pan reseso dos días anteriores podes
tace-la seguinte componenda : vaino tallando en rebanadas;
despois úntaas de manteiga ; a continuación envólveas en papel de aluminio e méteas no forno. iSábe que consola! .

¡Gárdate dos pintores afeccionados!

Os nenos padecen de certa manía por facer arte nas
paredes.
..
Para que se poidan realizar coma pintores se·n chegar a
destragalas podes optar por tres opc ións:
· Unha azouta ou unha boa rifa , o que non aconsellamos .
· Comprarlle ou facerlle unha boa pizarra.
· Pintar un rectánculo na parede con pintura negra mate ; cun
farrapo mol lado poderás borrar todo canto pinte ou debuxe.
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Tertulias

alar por talar, non é
unha tontería. E un
costume moi noso
. que vén de lonxe.
Estar de tertulia é estar cos
amigos. E escoitar out ras opin ións. E dar o teu parecer nun
ambiente desenfadado. Na
tertulia podes talar do divino e
do humano. Podes dici-lo que
che pete da política, dos que
mandan e dos que rouban . Podes amaña-los máis graves
problemas do mundo mentres
pelas patacas coa mullere tés
alía sogra e un veciño que non
teñen cousa mellar que facer.
Podes na tertulia oir e andar
en cantos, que é unha cousa
moi fea , pero que ten o seu
aquel: " ¡Ai, por Deus, non se
vos ocurra dicir nada! ".
Pois isto tan antigo e tan san
descubrírono hai pouco os
que mandan nas radios e nas
televisións todas .
Por exemplo , Felipe Sahagún con " Regreso al futuro ",
ou a tertulia de Jesús Hermida

F

na primeira cadea , ou " adiviña
que vén esta noite ", na galega
(Mércores 21 ,30).
Tamén en tódalas emisoras
de radio ternos tertulias: ;' Escrito en el aire ", " Protagonistas ", " La linterna" ...
Claro que aquí hai algo máis
que a ledicia de estar xuntos.
As tertulias son unha ferramenta política ben afiada. (Os
gobernos non lles gustan
nada) . O director do programa
dirixe a tertulia propoñendo
os temas case sempre arrincados da actualidade do día.
A tertulia é algo máis que
talar por talar. Camilo José
Cela cobra 150.000 pts . cada
vez que asiste a unha tertulia
de media hora con Hermida. A
tarifa de Emilio Romero está
en 40.000 pts.
- ¡Home, así calquera! , dixo o outro- iTamén iría eu!, -dixo a
miña sogra- ¡Ai señora, se vai vostede
non hai tertulia nin farrapo de
gaita!.

r Pasatempos - - - - - - - - - -

Saúde

Ooación de riles
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nota

o
ó hai dous tratamentos para a insuficiencia de ril crónica: A
diálese e mailo transplante. A diálase é unha escravitude moi costosa. O paciente precisa manterse conectado á maquina tres días
por semana durante un espacio de 4-6 horas día. Cada ano
son 180 os casos que precisan
dundos tratamentos.
O transplante permite un
cambio radical na vida do paciente (mellora das posibilidades de supervivencia, aptitude
1
laboral ••• ) e tamén un aforro
público duns 3 millóns ptas-

S
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ano por paciente.
Existe unha lei que regula a
doación. Agora cómpre esperar pola xenerosidade de todos nós, os doantes .
Nº enferm . baixo diál.
.Ano
1977 -2.600
1979 -3.942
1981 - 5.549
1983 - 7.710

¿Sobre que talan
eses músicos?

¿Que che de ron
por berrares?

SOLUCIONS
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Onde hai patrón ...
Ben seguro que de vez en
cando sorprendemos ó lector
con navidades que non son debidas precisamente á nosa terquidade linguística, senón que
tamén nos sorprenden, pero
comprendemos que hai que
chegar a un galega unitario e
nosoutros non nos sentimos
donas da lingua, senón meros
servidores: mariñeiros que vagamos (así, con V) por onde
manda o patrón.
Hai causas que, con todo,
non nos deberían asustar, pois
están moi na lóxica do idioma.
Porque, se falamos de patrón,
o léxico é que ó patrón dunha
casa lle chamemos patrucio, e
non " petrucio ", porque isto último é consecuencia dunha
deformación gramatical que se
coñece co nome de vacilación
vocálica; é o que sucede cando
dicimos "somana" por semana
ou "antroido " en vez de en troido. Porque patrucio é o que
exerce unha función patrucia/,

( VJ&ild 0

en definitiva de padroado;
forma esta patrimonial que
convive coa forma culta
patronato.

Outras causas xa nos poden
sorprender máis. Por exemplo,
se digo que o outro día batín na
beirrarúa (castelán "acera", que
está á beira da rúa) con dous patrucios que ían con cadanseu
trax& novo que se vía que ademais estaban pasados polo ferro,

que así lle queren chamar
agora ó feíto de estaren pranchados ou pasados pola prancha ("plancha" en castelán).
Os patrucios estiveran plantando (e non "prantando") na
harta toda a mañá e encepei
con eles cando se dirixían ó
club (non "clube") parroquial
para se divertiren unha miguiña. E iso é bo, que a eses
anos non diminúa a vital idade,
porque a diminuación da vitalidade é un sinal de que un está
avellando ou avellentando ou
envel lecendo.

:J.
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Un pobo que camiña
Un pobo que camiña unido.
Un pobo que berra,
que fa/a,
que canta,
que protesta
que esixe,
que celebra,
que reza ...
¡Pobres dos pobos mudos,
que perden preguizosamente a fa/a!
¡Pobres dos pobos mudos,
ós que a voz !les é
tramposamente roubada!
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O CANTAR DO IRIMEGO
Seiscentas monxas e frades
son moita xente de Oeus,
e isto nunca mellar dita
pois queren ser fil/os seus.
Tal pasou no mes de marzo
e ·eu coma leigo confeso
que nunca vin tanta monxa
xunta para un tal congreso.
Porque eles se reuniron
-e a aclaración é ociosanun congreso que trataba
sobre a Vida Relixiosa.
Tanta xente consagrada
que se reúne, é noticia
e moito máis se sabemos
que a causa foi pra Galicia.
A causa foi pra Galicia
con toda sinceridade
porque no programa estaba
fa/ar da galeguidade.
Fonda esperanza resulta
que se poñan a espertar
tantos bos e xenerosos
dispostos a se encarnar.

