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DESCUBRE ALGO 

QUE NON POIDAS 
FACER EN GALEGO 

IR Ó INFERNO. 
(Somos bos e xenerosos ... ) 

A Universidade de Compostela, 
apoiada pala Mesa pala Normali
zación Linguístjca, botou ó aire 
unha campañ_a de promoción da 

Lingua, e dos Vfllores galegas, que ten dúas 
partes con cadanseu eslogan: 

Primeira parte: Pensa algo que non poi
das facer en galega. 

Segunda parte: En galega, o que ti 
qüeiras. 

Se atendemos á primeira parte, ocórre
senos que hai xente que debe de pensar 
que hai causas que non se poden facer en 
galega ou que non está ben tace/as: 

- xente hai aínda que coidan que o ga
lega non serve para expresar causas cientí
ficas, e por isa non consideran conveniente 
o ensino en galega. 

- seica os gobernadores civís, con al
gunha excepción, teñen que vir de fóra e 
expresarse en castelán, porque represen
tan a Madrid e na mesma Delegación do 
Gobemo en Galicia deben matinar que só 
se representan ben os intereses do Estado 
desde a lingua de Gaste/a; 

- empresas periodísticas hai que cavilan 
que nada menos,ca unha Historia de Galicia 
publicada nos seus xomais ten que estar 

En galego, o que ti queiras 

escrita en castelán, polo aquel de que así 
venden máis e contribúen mellar a que os 
lectores sigan alienados, co que a aprendi
zaxe da propia historia para pouco /les vai 
servir. ¿E que pensan os historiadores que 
a escriben, habitualmente escritores en 
galega?; 

- algún alcalde segue a porfiar que 
nunha cidade liberal e progresista sería moi 
paleto expresarse na lingua de Rosalía e o 
curioso é que electores galegas lle tributan 
o seu voto entusiástico; 

- nas televisións galegas ou de Galicia 
aparece publicidade en castelán de empre
sas e productos galegas, que así han resul
tar máis finos; 

- outra vez os xornais, eses que tradu
cen as notas que se /les envían en galega, 
seguramente para que as comprenda máis 
xente, o que realmente é incomprensible. 

- se agora nos fixamos na segunda parte 
do eslogan, batemos con actitudes de ver
dadeira galeguidade: 

- hai multinacionais que, porque son in
telixentes e porque /les interesa o mercado, 
os anuncios para Galicia fanos en galega e 
para Cataluña en catalán; 

- unha maioría das publicacións escota-

REVISTA 

QUINCENAL 

CHAMARSE 

res, tanto do ensino básico coma do medio, 
están escritas no naso idioma; 

- a Puebla, agora que cambiou a correla
ción de forzas políticas, ó mellar queren 
escribí/a en galega, normalizando o topó
nimo de Pobra do Carmiñal; 

- cancel/os coma o de Brión teñen sina
lizadas tódalas aldeas e lugares, o mesmo 
que cancel/os coma o de Fene ou Souto
maior normalizaron o galega en tódalas 
súas funcións administrativas; 

- mesmo os Xulgados e notarías e rexis
tros están vías de se normalizaren, cons
cientes de que o paisano se atopa con máis 
seguranza no seu propio idioma ca tradu
cíndose a si mesmo; 

- o cancel/o de Redondeta quer gale
guiza-las festas patronais, convencido de 
que esta acción repercutiría amplamente a 
favor do galega e do pobo; 1 

E para rematarmos, unha pregunta ó na
cionalismo de esquerdas, habida canta do 
resultado das eleccións municipais: 

¿Pensan que a unidade nacionalista de 
esquerdas non se pode facer? 

Agardamas esta resposta: " En galega, o 
que vós queirades". 



Coa forza de Xesús 
i mas facendo memoria : 

r ecobrando o er galega que esquecimos. 

i mas sementando patria : 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mas facendo outra historia. 
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Daniel López Muñoz 

Brancas e negras 

Q ue un político de
mita neste país 
polo ben do seu 
proxecto é algo 

que, dalgunha maneira che 
dá certa esperanza nas no
sas posibilidades coma 
pobo. Diríamos que, cando 
menos, aínda hai alguén 
que algunha vez, antepón 
o fin ós medios, recoñece 
que non é un supermán im
prescindible e ten o valor 
moral de recomezar. 

Se cadra é verdade que a 
demisión de Camilo No
gueira (escribo isto o 
mesmo día da noticia) 
pode favorece-la unidade 
do nacionalismo de es
querda. Quizais pode ser, 
logo se saberá. Cunha mi
guiña de xenerosidade po
dería producirse unha 
nova tan boa coma agar
dada. Dependerá, en boa 
medida, dos que agora van 
de vencedores. 

Pero moito temo que a 
clave da desunión non es
tea principalmente na per
sonalidade dos líderes, nin 
nas "diferencias insalva
bles" que, cada certo 
tempo, determinados pro
fetas da pureza ideolóxica, 
liña correcta e vangarda 
iluminada -e ás veces algo 
"alumeada"- nos recordan 
en contundentes artigos 
de prensa. Teño para min 
que, con todo o dereito a 
equivocarme deste 
mundo, a clave hai que 

de dicir e de facer, nas con
signas de antano fosiliza
das en mentes preguicei
ras, nas inmensas caren
cias de diálogo e atorran
tes excesos de dogma
tismo e, moito, na "cultura 
política de xadrez". 

E iso do xadrez consiste 
en actuar na política coma 
nun taboleiro no que: só 
hai brancas e negras 
(brancas as propias, ne
gras as alleas empezando 
polos máis próximos); hai 
que comer o maior número 
de negras (sobre todo dos 
máis próximos que son os 
que compiten polo noso 
pequeno espacio político); 
hai que cometas no mí
nimo tempo posible. 

Por iso que o que viña 
ben era ese cambio de 

usos políticos. De nada 
vale, poño por caso, que se 
nos vaia Camilo se que

dase no seu canto un des
tes políticos de negras e 
brancas. Como de nada 
valería, máis ben ó contra

rio, cambiar a Beiras por 
un deses infalibles custo

dios das verdades eternas 
e da pureza de raza 
ideolóxica. 

E os usos cámbianse na 
práctica unitaria. E á prác

tica unitaria chégase 
nas plataformas de con

fluencia. As "camarillas", 
as capeliñas e os contu-

buscala na "práctica mili- bernios só alimentan a de

tante", nos hábitos herda- sunión, o "branco contra 
dos, nos "tics", nos estilos negro". 



BOA NOVA Manolo RegalNictorino Pérez 

Na compaña de María 

P 
asou maio, o mes das flores, o 
mes de María, tal como dicia
mos cando todos nós eramos 
un chisco máis novas. Neste 

mes de maio, en Fátima, volveuse dar 
outra gran manifestación de devoción á 
Nasa Señora. O Papa -e co Papa sobre 
dun millón de persoas- reafirmou a súa 
devoción mariana, ata o punto de 
mostra-lo seu convencemento dunha 
protección especial da Virxe de Fátima 
sobre a súa persoa nos momentos do 
atentado que sufrira hai anos. 

económico de occidente que asaba/la 
ó Terceiro Mundo? Cremas que os 
cambios levados a cabo en Rusia teñen 
aspectos ben positivos, pero a manía 
de /e-la historia en clave de piedade é 
moi perigosa e no fondo pouco crente 
en rea/idade. E unha maneira superfi
cial de interpreta-la historia con o/los de 
fe, causa que nos levaría e debería em
pezar por análises máis serios e 
realistas. 

Volveu saír á luz o tema dos famosos 
"segredos" de Fátima, e falouse bas
tante oficialmente da conversión (!) de 
Rusia coma un efecto da intercesión 
mariana promovida en Fátima. Claro 
que un se pregunta a que se converteu 
Rusia, se é que se conver;eu. ¿ ó capi
talismo occidental? ¿O liberalismo 

Pedro Casaldáliga, bispo, poeta e gran admi
rador dunha María santa, nai, irmá e 

liberadora 

En fin , ben se nos ve que non somos 
miga partidarios dunha devoción ma
riana que case sempre é levada a unha 
visión da vida e da historia simple, de 
tipo pietista, conservador. Cremas que 
os datos que de María nos ofrece o 
Evanxeo, poucos pero ben significati
vos, arrequecen outro tipo de acompa
ñamento mariano, sinxelo, crente, sub
versivo dos criterios de poder. 

PALABRAS DE IGREXA 

Domingo once do Tempo Ordinario ( 16 de xu ño) 

(Ex 17, 22-24; 11Cor5, 6-10; Mo 4, 2·6-34) 

''O Reino de Deus ése me// ante a un home que vai tace-la 
sementeira ... a semente xermola e vai medrando sen que el 
saiba como" 

¡Ai a impaciencia polo froito! iAi a canseira desespe
ranzada porque a semente non parece xermolar, nin o 
xermolo semelle medrar tan a presa coma nos gustaría! 
¡Ai a pouca fe en que no medio do aparente ou real 
fracaso non sedera un avance do Reino! No fondo está 
a incapacidade para aceptar que os medios evanxélicos · 
son sempre un ha opción polo pobre, polo pequeno, non 
polo aparatoso, pois o noso é un Mesías sen brillo. 

Domi_ngo doce do Tempo Ordinario (23 de Xuño) 

(Xob. 38, 1-8-11; 11 Cor 5, 14-17; Me 4, 35-40) 

("¿Por qué tedes tanto medo? ¿E que aínda non tedes fe?" 

Díxose moitas veces, fe significa seguridade e con
fianza. O crente séntese nas mans de Deus, e isto dálle 
unha radical confianza na vida, unha confianza que 
cando é auténtica tende a ser contaxiosa, xeradora de 
esperanza no seu redor. Pero esa fe non é algo que se 
ten dunha vez para sempre, senon que se vai facendo de 
pequenas causas cada día. Buscar un ha fe que se mani
feste de forma definitiva nun feito totalmente extraordi
nario e pretendidamente probativo é un ha empresa inú
til. As cordas ou os cables verdadeiramente fortes están 
feitos de pequenos tíos, que por separado son tremen
damente fráxiles, e xuntos semellan irrompibles. 
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REMOENDO O EVANXEO 

Paz, xustiza e solidariedade 

«Soamente desde os pobres se pode construí-la paz 
verdadei ra, que é "froito da xustiza". Poderán cala-las 
armas; pero, se seguen berrando a inxustiza, a opre
sión, a dependencia, a débeda externa, afame, a morta
lidade infantil, a marxinación da inmensa maioría dos 
humanos ..... ¿onde está a paz?. 

A paz ou é sinónimo de xustiza e de solidariedade, ou 
non é paz. 

Pero unha xustiza e unha solidariedade non só inter
personais, senón planetarias, internacionais e intercon
tinentais. Mentres haxa Primeiro Mundo, non haberá 
paz. O "Terceiro Mundo" xa é a guerra mundial estruc
turada economicamente e politicamente. Soamente ha
berá paz cando non haxa máis ca un Mundo humana
mente fraterno. 

E, xa que logo, o V Centenario é unha data decisiva 
para que o Primeiro Mundo se poña a ben na paz efec
tiva coa nosa América Latina e con todo o Terceiro 
Mundo; para que a Primeira lgrexa se poña a ben coa 
Terceira lgrexa e procuren ámbalas dúas se-la lgrexa 
evanxélica e evanxelizadora de Xesús: desarmada e 
portadora de paz, testemuña indeclinable da Esperanza 
maior». 

Pedro Casaldáliga en " En lucha por la paz" 

S~I Terrae, Santander 1991 (contraportada) 



A PENEIRA 

pesqueiros moitas veces fun
didos polos grandes mercan
tes, e mesmo os "pasillos" de 
seguridade actuais perxudi
can ós bancos de pesca da 
flota de baixura. 

Alfonso Blanco Torrado 

A VENDA DE XELA
DOS nesta tempada do 
ano é un bon negocio; 
por estes lares, consu
mimos, como media, 
cada ano uns catro litros 
e medio por cabeza. No 
pasado ano gastáronse 
noventa e catro mil mi
llóns de pesetas neste 
Estado en xelados. · 
Aínda que son Usa, Ca
nadá, Suecia, No
ruega ... , os Estados 

A SEGURIDADE DAS NO
SAS COSTAS aínda non é 
axeitada, pois as cofradías 
esixen un ha desviación do trá
fico marítimo de polo menos 
vinte millas da costa, xa que 
nesta zona traballan os nasos ,__...__..._.....;::. ______ .....,ij máis consumidores. 

UN PASO MÁIS NO DE
SARME DE EUROPA fi rmarase 
no vindeiro cumio Gorvachov
Bush que ten por obxetivo a 
destrucción dos arsenais es
tratéxicos atómicos, mentres 
tanto a URSS destarase dun 
corenta por cento, máis ou me
nos, dos carros de combate, 
avións e helicópteros de ata
que e a OTAN fará o mesmo 
nun tres por cento da súa xa 
reducida presencia militar, en 
canto ó desarme convencional 
de Europa. 

· Chega antes coa nova IRIMIA 
No 91 cumplimos 1 O anos 

Seguimos medrando pero necesitamos de ti. 
Fai un suscriptor mais iE unha boa inversión! 

¡Irresistibles no mercado único europeo! 

Recorta e envíanos a:· IRIMIA, Apdo. 980 - Santiago de Compostela 

Quera_ suscribirme a ... iA 
(Suscripción por un ano: 1.800 pts. (1991) 

ALA DELTA é unha colección de 
libros infantís da editorial Edelvives, 
coordinada por Xulio Cobas Brenlla, 
especialista en literatura para ne
nas, e procura ofrecernos libros saí
dos da man de escritores do país, e 
non tantas traduccións como están 
a facer outras editoriais. 

~J 
Nome ................................................................................................................................................................................... : .. . 
Rua ou parroquia ............................................................................................................................................... : ............... -.... . 
Cidade ou concello ...................... ..... ....... ........................................ Código postal e provincia ........................................... . 



AGUILLONS e non loureiros 
irnos ofrendar ó novo foro de 
debate que ven de ser inaugu
rado en Compostela: "O Cír
culo Bardo" pois nos seus co
mezos talan de homenaxe a 
Pondal e nin siquera presen
tan o acto na nosa lingua, se 
non en castelán, agardamos 

que lendo ó poeta de Bergan
tiños aposten coma el algún 
día polo noso idioma. Moi 
perto deles está o Clube Na
cionalista Alén Nós que vén 
desenvolvendo un labor forte 
en prol de Galicia e das súas 
liberdades. 

ººººººº 

A ASOCIACION "CHAVOS" 
xurdíu no Ferrol (1986) para 
trabal lar polos dereitos dos xi
tanos , xa que en Galicia hai 
seis mil membros desta comu
nidade. Agora están a sensibi
lizala sociedade sobre o ra-

cismo que está xurdindo con
tra eles: os mozos xitanos non 
poden entrar nas discotecas 
do Ferrol , no muro erguido no 
Barrio do Bao en Pontevedra . 
a discriminación que sufren 
en todas partes. 

ººººººº 

CATORCE MIL XUDEUS 
voltan ó seu país desde Etio
pía, máis non queren o desa
cougo de hai seis anos cando 
fixeron o mesmo camiño ou
tros sete mil, que se vi ron abri
gados a unha catequización 
ríxida, eles que son xudeus 
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desde hai dous mil cincocen
tos anos, pois téñense por 
descendentes de Salomón. 
Naquel intre houbo moitos 
suicidios porque non se res
petaban os seus costumes e 
tradicións en nome dunha or
todoxia paralizante. 

' AS MOCIONS DE CENSURA 
xa non van a ser tan doadas a 
partir de agora para as novas 
corporacións que nestes días 
toman posesión , pois necesi
tase a solicitude da maio"ría 
absoluta e non dun tercio 
como ata agora. Nos pasados 
catro anos caeron dezaoito al
caldes, e os concellos máis 
afectados foron os de Ferrol e 
Ourense. En dous estados ve
ciños: Portugal e Francia, as 
" maiorias minoritarias cantan 
nas votacións automática
mente coa mitade máis un dos 
votos. 

ººººººº 
5000 DIAS PARA SALVALO 

PLANETA é un ultimatum que 
veñen de facer varios científi
cos en xeito de libro. As feri 
das son moitas: a terra perde 
tódolos anos entre dez e vinte 
millóns de hectáreas "de te
rreos fértiles , así en Madagas
car en corenta anos desapare
ceu o noventa e tres por cento 
das árbores. Os cinco mil mi 
llóns de toneladas de carbono 
que se queiman cada ano na 
atmósfera e que están fa-

f. cendo medrar a temperatura 
media da terra . 

ººººººº 
"OS GUERREIROS DA EM-

PRESA" están a preocupar a 
algún sector sensible da so
ciedade xaponesa. Dez mil 
empregados que traballan de 
sol a sol marren naquel país 
polo exceso de traballo , e 
moitos miles máis están des
feitos por uns horarios que 
son anormais, con horas ex- ·' 
tras sen control e presións de 
competencia e rendimento 

. irracionais. Non todo é ouro o 
que relace naquel paraíso 
económico ... 

ººººººº , 
O ANDACIO DO CO

LERA segue a facer estra
gos no Perú e ameaza con 
extenderse ós países lin -

\ dantes. Ata agora morre
ron unhas dúas mil per
soas e vi nte mi 1 están afec
tadas; e pensar que se
gundo a Organización 
Mundial da Saúde con só 
seis mil millóns de pesetas 
que se houbesen desti 
nado a mellorar a rede sa
nitaria e de distribución de 
auga non habería tanta 
marte. 
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As 
romerias 

Por Francisco Carballo 

A
gora que chega o verán énchese Galicia de 
Romarias. Hai unha anual -a Romaxe- que se 
atreve a dicirse " cristiá" como se algo fallara 

nas outras para merecer tal denominación. 

As romarías son festas. O nome procede das peregri
nación a Roma. Efectivamente, os cristiáns, desde ben 
cedo , visitaban as tumbas dos mártires e doutros santos 
admirados. Niso actuaban coma os pagáns relixiosos 
da época helenística e romana. Posteriormente, ó esta
blecerse a penitencia " tarifada", esta visita
pereg rinación adoptou un carácter penitencial.- Nacen e 
renacen as longas peregrinaxes sobre itinerarios e ata 
lugares de interese relixioso coma as " fisterras" de toda 
a costa atlántica. A peregrinación cristiá era un acto 
penitencial coa reconciliación final que debería comuni
carse ó bispo ou autoridade eclesiástica de 
procedencia. 

Hai hoxe alomenos tres tipos de romarías : as relixio
sas en lugares e con referencia a Deus ou ó culto dos 
santos. As laicas ou seculares, merendas campestres 
sen referencia actual relixiosa. As mixtas relixioso
profanas. Nas tres abundan os valores positivos. Nas 
tres abundan os perigos. Dividi-lo aspecto relixioso do 
profano é empeñarse en dividi-la vida. Hai unha vida 
que se expresa. Non se pode dividir. Pero en calquera 
das tres é necesaria unha constante evanxelización 
cando a lgrexa pretende facerse presente. Nas estricta
mente relixiosas pode sobarda-lo ritualismo, o paga
nismo contractual etc.; a evanxelización debe elevar, 
depurar tales actos. Nas seculares todos debemos pro
curar que vibren os valores humanos da xenerosidade, 
liberdade, fratemidade. Que sexan festas de todos, sen 
manexos dos poderosos. Nas mixtas, os problemas 
acumúlanse. A festa é doble, pero non ten que estar 
todo revolto. Pode ordenarse cada aspecto. Poden xus
taporse actos, pero non corromperse. A colaboración 
económica non pode saír de accións que pretendan 
" manexar" ó santo. Desfarían o nivel relixioso cristián 
que adora un Deus gratuíto, que a todos dá, que non se 
deixa " mercar". O sentido cristián da veneración dos 
santos non pode convertelos en ídolos ou fetiches. Ulti
mamente os abusos de tales "manexos" do santo son 
tan graves que converten en parodia as procesións e os 
cultos. De aí a indignación de escritores tan repectuo
sos co relixioso coma o recentemente falecido Grahan 
Green que levou á súa novela M. Quixote un capítulo 
para vapulear ós cregos ourensáns de Avión coma pro
fanadores da relixión. 



SANTIAGO 
PONTEVEDRA 
VIGO 

FERR,OL 
A CORUNA 

O CARBALLIÑO 
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A Romaxe do Faro 

MONTE FARO 

~ 
CHANTADA 

(MONFORTE 1 

H 
ermida da Virxe do Faro está nun monte que ten 
a altura de 1.180 metros; é o monte de Galicia 
desde o que se pode contemplar un panorama 

-: máis engaiolante, tanto pola amplitude coma 
pola fermosura. Non só conflúen no mesmo monte tres 
provincias -Lugo, Ourense e Pontevedra-, senón que ta
mén desde el se albisca a provincia de A Coruña -mesmo 
se poden ver, coa axuda de prismáticos, as torres da 
catedral compostelana-, senón que tamén se dexergan 
montes de Asturias e mais León e incluso se poden aca
dar coa vista montañas de Portugal. 

A Romaxe celebrarase, coma sempre, o segundo sá
bado de setembro, ás doce da mañá, que este ano cadra o 
día 14. Unha semana antes, o día 8, romeiros da comarca 
chegan, coma cada ano, ó cume de monte e realizan , 
antes de chegaren ó mesmo picouto, un acto singular: 
soben polo costento Camiño da Virxe, que son uns cinco
centos metros alfombrados polo céspede e acompaña
dos por catorce rústicas cruces que nos lembran a vía da 
cruz, o camiño da penitencia. Nosoutros, irimegos, non 
habemos ser menos e enfilarémos este camiño para ir
mos preparándonos á liturxia. 

Esta, co lema da Romaxe -Ergo os meus olios- hase 
celebrar baixo a guía da Virxe María, que a través dos 
seus cinco misterios gozosos nos encamiñará a unha 
xusta imaxe de Deus, transmitida polo seu Fillo, Xesús de 
Nazaret. Un Deus de liberación. 

Nun pequeno e fermoso libro titulado A Romaxe do 
Faro, o noso amigo irimego Nicanor Rielo Carballo 
cóntano-la historia e lendas desta ermida : " O nome de 
Faro, que en latín quere dicir farol, abona a suposición de 
que a imaxe estivo enterrada e que logo, coma no sartego 
do Apóstolo, apareceu unha lumieira coa que os devotos 
puideron dar co sitio en que estaba atuada por mor da 
invasión dos mouros". 

Estas lendas adoitan vir de tempos antigos e, de feito , 
excavacións realizadas indican a antigÜidade de culto , 
que puido ser pagán antes de que o cristianasen . E da 
sona do lugar danos idea o feito de que o papa Paulo V, 
no século XVII, ano 1617, publicase unha solemne Bula 
concedendo indulxencias para a peregrinaxe ó Faro. 

Pero xa no século XIII , un segrel ou xograr galega, 
Xoán de Requeixo -e así se chama a parroquia á que 
pertence a ermida- compón cinco poemas do xénero de 
cantigas de amigo, nas que unha moza lle tala a súa nai 
de que se vai atopar co mozo na remaría do Faro. 

O noso obxetivo nesta Romaxe número catorce é de 
celebrar a un Deus que nos dá unha imaxe agarimante de 
si mesmo, como nolo indica o salmo 120: 

Ergo os meus o/los cara ós montes: 
¿de onde virá o meu socorro? 
O meu socorro vén do Señor, 
que fixo o ceo e maila terra. 

El non deixa que esvare o teu pé, 
o teu gardián non darme; 
non darme nin se adurmiña 
o gardián de Israel. 

O Señor é o teu gardián, 
o teu arrimo, sempre á túa dereita. 
O sol non che fará mal polo día 
nin a lúa pala noite. 

O Señor gárdate do mal, 
el garda a túa vida. 
O Señor garda as túas idas e chegadas 
agora e por sempre. 
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uen na súa aldea non coñe-

Q ceu aquel home ou muller 

que andaba ó xornal?. Xor

naleiros que hai uns cantos 

anos traballaban de sol a sol pouco 

máis que polo valor dunha cunea de 

caldo. 

Algúns labregos e non labregos, 

os máis fortes (económicamente ta
lando) , podíanse permiti-lo luxo de 

telas de forma permanente traba

l landa nas súas terras. Nunha gran 

maioría dos casos destacaban máis 

os xornaleiros pala súa necesidade, 

que os propietarios das terras pala 

súa abundancia. 

O XORNALEIF 

As explotacións agrícolas (na súa 

maioría pequenas), debido o seu 

pouco carácter empresarial non 

consideran na actualidade, de 

forma xeral , a posibilidade de ter 

xornaleiros de forma permanente, 

xa que o obxectivo da producción 

segue a ser, en gran parte das explo

tacións, a subsistencia da familia, e 

a reproducción dos medios de pro

ducción necesarios para asegurala. 

Hoxe en día as causas non cambiaron moito para os xornaleiros. de como era anos atrás 

A introducción da mecanización e 

por conseguinte o comenzo da mo

dernización das explotacións, fixo 

que a man de obra allea non fose tan 

necesaria, así como a dificultade de 

conseguir homes e mulleres que tra

ballen por canta allea no agro. De

bido, entre outros, ó poder mercan

til do labrego, fáiselle difícil, hoxe 

por hoxe, pagar xornais equipara

bles ós de outros sectores tanto no 

que respecta á contratación como 

na cantidade adxudicada por 

xornal. 
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Tres tipos de xornaleiros 

De forma moi sinxela podemos 

distinguir 3 tipos de xornaleiros 

agrarios actualmente en Galicia: 

a).- xornaleiro ou traballador 

agrario por canta allea, contratado 

de forma temporal ou fixa por un ha 

empresa agraria. 

b).- xornaleiro que se adica a facer 

traballos agrarios, o que soe estar 

acollido ó réxime especial agrario 

por canta propia, cobrando a cam

bio do seu traballo unha cantidade 

de diñeiro estipulada (podese in

cluir a comida como parte do pago), 

ben por día, ou ben por traballo 

realizado. 

hai ningún tipo de contrato entre as 

partes, cobrando unha cantidade, 

normalmente marcada pola em

presa. No caso de persoas maiores e 

agricultores, nalgúns dos casos, 

soen estar acollidos ó réxime espe

cial agrario por canta propia, e no 

caso de xuventude non soen estar 

acollidos a nada (a excepción de es

tar incluidos, ata unha certa idade, 

na cartilla da S.S. dos seus país). 

No primeiro do·s casos existen al

gunhas circunstancias que fan que 

a modalidade de contratación tem

poral teña agravios moi importantes 

con respecto a outras comunidades 

autónomas (Extremadura, Andalu-. 

cía) onde se acollen a un "plan espe

cial de empleo rüral" (P.E.R.). 

Entre estes agravios destaca de 

e).- xornaleiro que trabal la para forma sobresaintre, o que o contrato 

unha empresa agraria onde non temporal en Galicia non ten dereito 
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a paro no réxime especial agrario, 

mentres que ás persoas acollidas a 

este pran (P.E.R.) chégalles contra

bal lar unha serie de xornadas acu

mulables para poder acollerse a un 

subsidio de desemprego. 

Poñamos como exemplo disto 

cooperativas e empresas que traba

llan en cultivos de tempada; así te

rnos o exemplo do marogo (9 me

ses), frambuesa (3 meses), mora (3 

meses), plantación e trabal los cultu

rais en plantacións forestais, etc.; os 

que teñen unha necesidade de man 

de obra moi importante e de forma 

puntual, facendo moi difícil a con

tratación no sistema actual que ten 

establecido o Réxime Especial 

Agrario en Galicia. 

lsto motivadous aspectos a desta

car: o primeiro é a non contratación 

das empresas da maioria da xente 

que traballa nestes cultivos (xorna

leiro do apartado c.), e nun segundo 

termo o abandono e non continui

dade no traballo das persoas que 

exerceron nesta actividade. lsto úl

timo trae como consecuencia que 

empresas con gran demanda de 

man de obra, ven moi limitada a con

tinuidade e nova ampliación dos 

cultivos, en base a non ter asegu

rada unha mán de obra constante, 

ademáis da pouca especialización 

dos obreiros agrícolas, debido a 

falta de seguridade no traballo, así 

como condicións precarias .na súa 

execución. 

Hai anos, en base a un desem

prego rural grande, e ás crises suce

didas neutros sectores (construc

ción, disminución da emigración, 

. . . . ,-~>·· ""·· - ... ~ . . . - 'J . 

etc.) esta oferta de man de obra era 

ampla, aínda cuns saldos ínfimos. 

Como implicación diso, pódese di

cir que algunhas empresas do sec

tor hortícola non avanzaron tecno

lóxicamente, xa que non lles era ne

cesario, ó ter mán de obra barata. 

Que ninguén se asuste si dicimos 

que un xornaleiro hai 5 anos ganaba 

sin ningún tipo de contrato e dereito 

1.250 pts por xornal de 1 O horas (na 

finca permanecíase durante 12 e 14 

horas diarias). 

As condicións de traballo hoxe 

No que respecta ás condicións de 

traballo e económicas, hoxe en día 

as causas non cambiaron moito, só 

que cada vez é menos xente que 

quere traballar nestas situacións, ó 

mesmo tempo que en certas empre

sas de cultivos extensivos hortofru

tícolas son maiores os desánimos 

de continuidade e ampliación, en 

base ós problemas antes ditas. 

A sociedade, en xeral , descoñece 

as xornaleiras 

bastante estas situacións que al 

gúns chamarían "terceiromundis

tas" , pero o certo é que están aí. 

En conversas con sindicatos 

agrarios e políticos responsables en 

materia agrícola en certas épocas, 

chegamos ás seguintes concl-u

sións: Os primeiros defenden ós ~a

bregos "empresarios" non ós xor

nalei ros que traballan para os em

presarios agrícolas, e os segundos 

botávanse o morto de encima di 

cindo que era tema de Estado e que 

a Comunidade Autónoma ahí pouco 

podía facer. 

Non se pode concebir nun futuro 

próximo unhas empresas de pro

ducción hortofrutícolas, forestais , 

etc. sin persoal laboral cualificado e 

con condicións de traballo e vida 

dignos. 

Ata o momento o goberno central 

viu esta situación dende un punto de 

vista numérico, xa que como ben sa

bemos en Andalucía e Extremadura 

os xornaleiros son moi abundantes, 

en base, entre outros, ó sistema de 

propiedade da terra e productivo, o 

que non xustifica, que na nosa terra, 

iniciativas con futuro e alternativas 

productivas viables , non poidan ter 

continuidade por falta dun réxime 

axeitado de contratación no réxime 

especial agrario. 

A mellara destas situacións terá 

que vir unida a unha obligator~e

dade por parte das empresas, da 

contratación dos xornaleiros, rema

tando cunha ilegalidade secular, ó 

mesmo tempo que se fai xusticia a 

un colectivo con posibilidades de 

traballo nun futuro próximo. 



PUBLICIDADE 

RlttlA - 10 

Programa de cal dade bacter olóx ca do lefte. 

No leite, a calidade 
está no que non se ve. 

Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión fundamental para serrnos competitivos coas 
rexións productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias · 
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o 
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos. 
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un programa cos seguintes puntos: 

-Coidar ó máximo a hixiene ó muxir. · 
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras. 
- Manter a punto as muxidoiras. 
- Usar tanques de frio no canto das canadas. 
- Levar a cabo un tratámento preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as vacas. 

- Efectuar unha detección precoz da mamite. 
- Segui-los programas sanitarios preventivos. 
- Cumpri-los prazos de suspensión cando os animais estean a tratamento. 

Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis 
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo, 
halle conseguir un mellor prezo por el. 

UNTA 
DE GAUCIA (Jj¡; u 

CONSELLER A DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 



QUE PASA EN VIGO (2) 
A incineradora 

O concello queria poñer unha inci
neradora a 500 m. das viviendas 

Non nos engañemos, nin o col, nin 
o mar, nin sequera o marisco ou a 
gaita son exclusivos da nasa terra. 

A maioría dos galegas viven igno
rando que o maior patrimonio da 
nasa nación é, e será se a amamos, a 

Natureza. 

Dende hai dous meses en Vigo es
tamos loitando por ela e pala nasa 

saúde: o Concello quería ubicar 
un ha incineradora a 500 metros das 
nasas vivendas. 

O pobo levántase, aínda que é un 

pobo tranquilo e ata parecía afín a 

eses mandamaises pero , mira por 
onde, gracias á súa loita e á súa ma

nei ra de entregarse na causa, pa

ro use íso. 

Estamos contentos e tristes pois 

non van a construíla aquí, en Vigo, 

senón que a van poñer onde a xente 

menos proteste. Ademais os políti

cos xogáronnola pois a nasa zona 
era unha das máis afectadas e a 
xente comezaba a concienciarse 

sobre o tema. O principio eramos 

poucas persoas concienciadas 
pero, ó ter este problema aquí, 

abriríansell-e-los ollas a moita máis 
xente e decataríanse de que a inci

neradora é mala. 

Segundo datos 

Dirán vostedes: ¿Como mala? Po

demos darlles algúns datos: 

- A incineración non elimina a va

sura, senón, que a distribúe ó aire, 
mar e terra; despois da incineración 

de 1 O toneladas de vasura quedan 3 
Ton. altamente tóxicas que deben 

botarse nun vertedeiro controlado. 
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Querían poñela asó 500 m. das viviendas 

- Tamén contamina o aire aínda 
que teña filtros pois estes reteñen 

substancias susceptibles de produ
cir ácidos e partículas sólidas en 
suspensión pero, incluso cos mello
res dispositivos anticontaminantes, 

non se pode evitar emisión de me

tais pesados e de compostos quími
cos tóxicos. 

Entre os compostos máis perigo
sos están as Dioxinas e os Fu ranos, 

que, unha vez dispersos no am
biente, persisten nel durante anos 

concentrándose selectivamente no 

tecido de animais e seres humanos. 

Estes compostos, químicos foron 

vinculados ó incremento do número 
de enfermos de cáncer, abortos, de

fectos de nacemento, enferm id ad es 

do fígado, estrés e desordes do sis

tema inmunitario. 

Temor de poñela noutro sitio tamen 
perigoso 

Hai moito máis que dicir da inci
neración pero eremos que coma 

mostra abonda. Nós vemos que 
cando un pobo loita, consegue o 
que quere; neste caso foron 2 meses 
de mobilizacións da xente de San 
Paio de Navia ou , noutro caso, 15 

anos pedindo a Bauza para zonas 
verdes en Cois. 

Nós agora tememos que a incine
radora van querer poñela no interior 
de Pontevedra (estase talando 
moito de Porriño). Dende aquí inten
taremos apoialos pero terán que ser 

eles os que fagan a maior forza e, se 

acaso conseguen que non llela po
ñan , estade seguros de que a man

darán a outro sitio de Galicia, pois, 
por se non o sabiades, dirémosvos 

que, cando España entrou na CEE, o 

partido no poder comprometeuse a 

mercar 21 encineradoras que "son o 

último modelo e contaminan 

pouco " . A eles parécelles pouco e a 
nós dáno-la risa. A incineradora, 

nos países de Europa ós que quere
mos imitar, é unha técnica en de
suso. O que se leva agora e a 
RECICLAXE. 

Dende aquí queremos que vos 
deades canta de que, aínda que ga
ñamos unha batalla, non rematou a 

guerra, e terá que ser gañada por 
todos. Citando a Feuerbach: ''O 

naso obxectivo non é interpretar o 

mundo, senón cambialo". Todos 

nós non podemos conformarnos 
con ser un lector máis ou pensado

res de salón: debemos actuar, cola

borar coas asociacións e colectivos 
do naso barrio, parroquia ou lugar e 
participar nas súas actividades e 
reivindicacións. 

Oiga e Anxo (Colectivo "Vigo") 
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CERAMICA 

f~ 27891 CERVO ( Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléf.: 981 - 62 09 37 

Fax: 981 - 62 38 04 

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

* Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 410 48 30 

* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 - 249856 

~~ Dolores, 55 
""'~ 15402 FERROL 

Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~4 (en instalación) 
Pza. Sto. Domingo, 2 

27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 

~ Dr. Cadaval, 24 
.,G 

36202 VIGO 
T lf , 86 - 220050 
Fax. 986 - 220474 
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Os pactos 
Municipais 

PorTintxu 

as tres eleccións municipais celebradas ata 
agora non houbera nunca tantas .maiorías ab
solutas en Galicia como nesta ocasión. Os 
electores de 230 concellos galegas outorgaron 

agora maioría absoluta a outras tantas listas: 138 do PP, 
46 do PSOE, 33 da CNG, cinco do BNG e oito indepen
dentes. Por outra parte hai outros trinta concellos onde 
a diferencia entre a lista máis votada e as outras ou as 
diverxencias existentes entre estas outorga outras nove 
alcaldías ós socialistas, sete ó PP, dez á CNG e senllas 
alcaldías ó BNG, Esquerda Unida, PSG-Esquerda Ga
lega e ós independentes de Soutomaior. 

Quedan lago outras 53 corporacións nas que as alcal
días se resolven por pactos máis ou menos explícitos. 
Os participantes en tales acordos -ademais de tres ou 
catro casos nos que poden dicir algo o PSG-EG e Es
querda Unida- son fundamentalmente populares, so
cialistas, CNG e tamén o BNG. 

Nos tanteos previos ós pactos, os diferentes partidos 
manifestaron defender dous tipos de criterios: dar pre
ferencia á lista máis votada ou apoiarse entre os afíns. 
Por suposto, serían afíns entre si PP e CNG (segundo 
recoñezan as dúas partes) e os socialistas consideran 
tales ós nacionalistas de esquerdas. 

Tal criterio de afinidade serviría, seguramente, para 
reiterar en Pontedeume o pacto entre PSOE, EG e BNG, 
para pecha-lo paso ó PP, igual ca no 87. Ese mesmo 
criterio serviría para que o BNG facilite a alcaldía ó 
PSOE en Ourense e tal sería o desexo dos socialistas en 
Vigo, para desbancar ó PP, a un concelleiro da maioría 
absoluta. Sería, en cambio, de difícil aplicación para un 
pacto entre PSOE, PP e BNG en Narón, contra o PSG
EG, causa evocada nalgúns xornais. 

De todas formas as solucións que sedean na maioría 
dos casos restantes obedecerán a unha léxica pura
mente local, na que non só cantan quen son os máis 
amigos ou afíns, senón moitas veces quen é o inimigo 
común, que pode moi ben facer coincidir óPP co PSOE 
contra a CNG, ou ós dous últimos contra o primeiro ou ó 
PP e mailo BNG contra o PSOE (por exemplo en Muxía, 
onde o número un dos socialistas procede da CPG). 

Todo isto fai que haxa que relativizar moito os resulta
dos globais dos pactos, sen esquecer nunca a tenden
cia dominante do bipartidismo. 



San Xoán pediulle ó Señor 
que non o adormentase 
para ver baila-lo sol 
o día de súa romaxe. 

Calquera irimego ten, 
ben seguro, brincando so
bre as lumieiras nocturnas 
á noite de San Xoán e 
poida que tamén se lavase 
á mañanciña seguinte con 
auga de rosas. ¿Que signi
ficado tradicional ten todo 
isto?. 

Non esquezamos dúas 
datas que están en correla
ción: Nadal e mais San 
Xoán, ámbalas dúas situa
das no serán, xa á noitiña, 
do día 24, do inverno e do 
verán , agardando o novo 
día que trae consigo un 
novo sol: os solsticios. 

Se a lg rexa situou o na
cemento do Señor na noite 
do 24 de Nadal e a do seu 
precursos, san Xoán Bau
tista no 24 de xuño, é por
que quixo vincular ambas 
festas -a do novo Sol de 
xustiza, Xesús e a do pro
feta que o anunciaba- para 
que substituisen ritos pa
gáns que lles daban un 
sentido, que non é outro cá 
consagración de dous 
tempos decisivos par~ a 
natureza. 

Olume 

Hai lugares en Galicia 
nos que a xente subía na 
mañanciña de San Xoán a 
un outeiro para ver baila-lo 
sol. Efectivamente, este é o 
momento do ano no que o 
sol acacia a súa máxima 
plenitude e é coma se es
cintilase, coma se botase 
un baile. 

Se Galicia arde nun in
menso incendio contro
lado nesa noite, é porque 
ternos necesidade de re
presentar aquí na terra -no 
ámbito telúrico-, mediante 
o lume, o que acontece no 
espacio celeste ou uránico 
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San Xoán, auga e lume 

mercede á forza do sol. 
Fermoso, ¿non si? . 

Casas, lugares, parro
quias enteiras, represen
tando as tres instancias 
xeográficas e humanas do 
mundo rural, tan lumieiras, 
e mesmo o gado ten que 
pasar por riba da borralla 
como ás veces tamén se lle 
fai unha lumieiriña peque
cha para o patrucio da casa 
que xa non está en condi
cións de brincar. ¿Por que 
todo isa?. 

Xa sabemos que o lume 
teri un poder purificador e 
mesmo unha forza apotro
paica ou escorrentadora 
de maleficios e desventu
ras: de demos, de bruxas, 
de mal de ol lo e outros 
meigallos. 

Resultan frecuente que, 
cando alguén chouta por 
riba do lume, recite algún 
esconxuro; por exemplo: 
"salto por riba do lume de 
San Xoán pra que non me 
trage nin cobra nin can"; 
animais, o can doente e 
r.naila serpe, moi perigosos 
na imaxinación popular, 

máis aínda ca na realidade. 

O curioso é que tal es
conxu ro se fai cando o 
brincador está no ar, é di
cir, salvando o lume, o con
tacto coa terra e desa
fiando a leí da gravidade 
como se ·pertenecese pro
visionalmente a outro 
mundo. O brinco en si pro
voca a distancia do perigo 
e o lume a purificación. 

Por isa a auga é empre
gada nos ritos purificado
res, pero tamén , e sobre 
todo, nos da fecundidade . 
Existen moitas fontes en 
Gal icia veneradas polo seu 
poder fertilizante para as 
persoas que non conse
guen descendencia. E to
dos Sqbemos das nove on
das da praia de A Lanzada 
para que as mulleres mani
ñas poidan empreñar. 

Galicia é terra húmida, o 
país de lentura ou lentor, 
ese grao de humidade que 
a terra precisa para ser se
mentada. Por isa o culto á 
auga vén de antigo e o or
ballo mañanceiro consti
túe bendición. 

Nas festa de San Xoán 
danse cita, polo tanto , os 
dous elementos antagóni 
cos, pero fecudantes , re
forzándose: o poder mas
culino do sol - lume e a 
forza rexeneradora da 
auga. 

Se a esta auga lle enga
dimos rosas para lavarnos 
ó mencer é porque o ele
mento vexetal está vincu 
lado á auga coma o lume o 
estaba ó sol. O vexetal é 
símbolo da forza vital da 
natu reza, da súa res u rrec

Ademais de purificadoC 
0 lume tamén é fecun- ción na primavera, nese ve-

rán primeirizo que acacia o 
dante. Por iso hai mozas · seu cume e a súa fonte no 
casadeiras que choutan día de San Xoan. 
por riba del por mor de ad-
quirir compaña amorosa 
ou fecundidade, e tamén 
para se preservaren do pe
rigo que consigo leva o mal 

. de amores. 

Aauga 

Coma a luz do sol, a auga 
é fundamental para a vida e 
para a vexetación. As au
gas representan a materni
dade, e así como o sol 
constitúe o elemento sim
bólico masculino, a auga 
vai asociada á muller e 
mais á lúa. 

Unha boa esperanza 
para a conservación dos 
nasos costumes e da nasa 
tradición é que a festa de 
San Xoán vaia a máis, en
trando de cheo no mundo 
urbano que, sempre que 
quer facer galeguidade, 
acode ó mundo rural a lle 
pedir prestados os seus ri
tos: sexan magostos, en
troidos ou lumiei ras. 

Graciano Cruzul 
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Gatipedro, é un personaxe de " Navidades da fauna" englobado na obra de Cunqueiro " Escola de menciñeiros" 
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A filla de Xusto 

N aria, a filla de Xusto, viñera a servir para a casa 1-J duns señores moi ricos de A Coruña. Os seño
res tiñan o costume de que as criadas lles leva

sen o almorzo á cama. 

O primeiro día que María llo levóu, entróu no cuarto 
dos señores sen pedir permiso; entón a señora díxolle: 

- María, cuando entre en nuestra habitación, pida 
usted siempre permiso, pues pudiera darse el caso que 
el señorito y yo estuviéramos haciendo algo que usted 
no pudiera ver. 

O día seguinte, a María volveu entrar no cuarto sen 
pedir permiso. A señorita volveulle deci-lo mesmo do 
día antes. Foi nesto cando a María, toda encabuxada, 
dixo: 

Mi re, señorita, eu ben sei o que teño que facer, porque 
antes de entrar ollei polo cerrollo da porta, e vin que 
vostedes non estaban facendo nada. 

. .. . ::..::!(·· • • 
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Xosé Chao Rego 

O vigairo é unha persoa vicaria 

A Versión provisional do 
Vocabulario galega fai 
distinción entre vigairo e 
vicario . O primeiro é pre

sentado coma substantivo, por 
exemplo, o vigairo xeral diocesano 
ou dos bispados, da diócese (aten
ción : diocesano, diocesana). O se
gundo é un ha forma adxectiva: así, 
o vigairo exerce un papel vicario ou 
unha función vicaria. 

Chámaselle vigairo á persoa que 
fai as veces doutra (en latín " vice" 
significa vez) . Así, tanto pode ser 
esa persoa. que substitúe ó bispo 
en determinadas funcións -o cha
mado vigairo xeral do bispado ou 
tamén o vigairo de pastoral da 
diócese-, que ten unha oficina 
chamada vigairía ou vicaria ; coma o 
que fai as veces de párroco, axu
dándoo ou coadxuvando con el -
por iso tamén se lle chama 
coadxutor- ; e incluso, en Galicia, 
alomenos nalgures ou nalgunhas 
zonas, leva o nome de vigairo 
aquela persoa que fai as veces de 
alcalde nunha parroquia distinta 
da capital de concello , tamén cha
mado pedáneo ou alcalde de 
barrio . 

Do vocábulo latín "vice" (vez) ta
mén procede a palabra veceira, 
que significa turno, por exemplo o 
que gardan os rabaños para se al
ternaren nos pastos, ou os mes
mos pastores para gardáreno, 
como é costume na cordal ou serra 
dos Aneares. Turno que tamén se 
chama quenda, do latín "calenda'', 
medida romana de tempo, que en
tre nosoutros se retire ós repartos 
colectivos dese traballo ou turnos. 
Palabra que nada ten que ver con 
quenlla, do latín "canícula" ou pe
quena can le ou canal que conduce 
a auga ou, nos muíños, o gran que 
balxa para ser moíto por unha 
canle (tamén que/la ou que/le) de 
madeira. 

Unha árbore é veceira cando só 
dá froito cada dous anos, é dicir, 
por turno; daquela tamén se 
chama aneira, de xeito que aneiros 
son os froitos que veñen cada dous 
anos. 

O que xa non funciona en ga
lega, por ser expresión antiga, é 
dicir, un arcaísmo, é a palabra "ve
gada" (de "vice", "vicata" , de vez), 
que aínda se mantén en catalan. 

A Redacción que vai pasa-lo testigo de IRIMIA despois de moitos anos de 
reunion ·semanal. De esquerda a dereita: Manolo Regal, Victorino Pérez. 

Alfonso Blanco Torrado, Marta Sopeña, Xosé Lois Vi/ar e Xosé Antón 
M1guelez 
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