


Todos por Galicia 
Doce mi l, vinte mil, trinta mil ou corenta mil: 

pouco importa o dato exacto, o que canta é que 
todos nos sentimos representados na protesta do 
día dous de decembro en Santiago. Todos por 
Gal icia nun berro unánime para demandar solu
cións á crise económica e social que vivimos, no 
seo do club dos ricos que vén senda a CEE (Comu
nidade Económica Europea) e dentro do cal tanto 
se tala dos éxitos e do, progreso español. 

Os diferentes sindicatos e varios medios infor
mativos publicaron informes moi ·ilustrativos da si
tuación . Todos coinciden, con matices, en que 
nestes anos nos que tivemos acceso á democracia 
e á CEE se perderon en Galicia moitos pastos de 
traballo. Desde 1976 teríamos 178.000 empregos 
menos e nos últimos sete anos, desde a reconver
sión, serían uns corenta mil os pastos de traballo 
perdidos. 

Xustamente a reconversión, que en Galicia afec
tou sobre todo ó sector naval, supoñía recoñecer 
unha situación de crise, pechar acti.vidades non 
rendibles e crear empresas con futuro. A primeira 
parte cumpriuse, con máis ou menos acerto. Pero a 
creación de empregos alternativos non se viu por 
ningures. As axudas previstas nas ZUR (Zonas de 
Urxente Reindustrialización) ou ZID (Zona Indus
trial en Declive) fracasaron completamente. 

Por outra parte a actuación directa do Estado, a 
través das empresas do INI (Instituto Nacional de 
Industria), non foi máis gloriosa: aí témo-los casos 
de ASTANO, exemplar neste senso, ou os de 
Álvarez, Barreras e, neste intre, os de Bazán, Santa 
Bárbara ou ENCE e ELNOSA, e mesmo os de IN
ESPAL (Alúmina-Aluminio e Aluminio de Galicia). 
lso si, ENDESA segue obtendo beneficios moi mi
llonarios, que reparte en Madrid mentres contamina 
a tope aquí. 

Por todo iso o berro de atención ten que dirixirse 
sobre todo a Madrid e, a través do goberno central, 
á propia CEE, para que se estarce de verdade en 
promove-lo desenvolvemento de zonas e sectores 
en crise. O campo galega é un exemplo dun mundo 
en agonía. Neste contexto haí que constatar tamén 
o fracaso das autoridades autonómicas, coma can le 
para facer que se escoite o berro anguriado en 
Galicia. 
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Daniel López Muñoz 

Victoria de España en Sevilla 

D
ispoñíansetodosru
fos a inaugura-la 
super-ponte que une 
a Expo-92 co resto 

do mundo... e a ponte de 
marras dálle por incendiar
se. Daquela acordaron, áxi
les coma raios, face-la pri
meira viaxe no super-tren 
de alta velocidade, ese que 
fai¡ swinnn .. . ! e xa nin se ve. 
E nada, que resulta que tar
dou máis có Talgo e só unha 
pisquiña menos có tren de 
vapor dos irmáns Marx no 
Oeste. 

Pero como non hai ad
versidade que os amole e 
ademais hai que mante-lo 
tipo de madre-patria-moder
na-e-p ro g resista, deciden 
proseguir todo como se nada 
pasase e na primeira xun
tanza, con máis de cen paí
ses participantes no "magno 
acontecemento", cando todo 
quisque se dispón a enten
der e ser entendido gracias 
ós prodixios da técnica, zaca, 
avaríase o sistema de tra
ducción simultánea. 

"Pelilloz a la mar", todo 
baixo control, porfía o señor 
Y añez. E como a cousa ten 
que seguir e non convén bai
xa-la moral da tropa, pois 
¡hala!, a botar a nao Victo
ria, que iso vai lucir moito 
<liante da prensa internacio
nal e vai escorrentar tanta 
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lenda negra sobre a conquista. 
E segundo a botan ... a carabe
la vai a pique, e con Curro, a 
mascota da Expo, dentro. 

Pero non pasa nada. Qué 
máis ten a incompetencia cando 
hai dous millóns de millóns de 
pesetas apoiándonos, vinte ve
ces máis có presuposto dun 
dos afortunados países descu
bertos coma O Salvador, e dous 
millóns de millóns de veces 
máis có presupusto que mane
xan as tribos amazónicos para 
evitaren que as acaben de des
cubrir, esto é, que as acaben. 
Con Jon Sobrino ternos que 
dicir: "Na Exposición de Sevi
lla non sei qué da realidade la
tinoamericana sairá á luz, qué 
se exporá na tal exposición. 
Qué aparecerá da súa fame e 
da súa pobreza en aumento; 
qué da opresión a pobos entei
ros ós que dende Europa cha
mamos indíxenas; que das ma
sacres, dos centenares de mi
les de mortos, de asasinatos, 
torturas, desaparecidos .. . As ce
lebracións oficiais parecen un 
xigantesco negocio económi
co-político que nada ten que 
ver co interese de lembra-lo 
pasado con verdade e actuar 
no presente con decencia". 

Porque de decencia case 
nada e de eficacia, que lle pre
gunten ó Curro ese que ía a 
bordo. O 

DIRECTOR: Victorino Pérez Prieto, 27870 Xove (Lugo) Teléfono 59 20 28. 
Fax: 982 - 59 27 04 IRIMIA 

MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Muñoz, Xosé Chao, Mariano Guizán, Luciano 
Pena, Carmela Iglesias, Camen Puente, Beatriz García, Xabier Losada, Manolo 
Regal , Severino Gestoso, Manoli Paz Baña. 

COLABORADORES: Xosé A. Miguélez, Alfonso Blanco Torrado, Xosé Lois Vilar, 
Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tereixa Ledo, Colectivo "A Rella" (Antonio 
Fdez. Oca, Elíseo Miguélez, Constantino Mariño, Tonecho Meixide Fdez.) Juan Anto
nio Pinto Antón, Francisco Carballo, Tintxu, Miguel Anxo Araújo, Xavier R. Madriñán, 
Lois Ferradas, Madó Domínguez, 

SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN: Apdo. 980- Santiago de Compostela. 
Telf. 981 - 59 01 42. Subscrición: 2.000 pts. De apoio: 3.000 pts. 
CONTA: Caixade Aforras de Galicia, CC/304-316-001.073-1 Urbana nº 2-Santiago 
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81 
FOTOCOMPOSICIÓN: ~@diju<ia> IMPRIME: Imprenta Minerva 



BOA NOVA · Manolo Regal 
Victorino P. Prieto 

Mais sobre a oración e as ofrendas 

H 
ai uns cantos números 
de IRIMIA que vimos 
falando sobre a condi
ción sacerdotal de tó-

dolos crentes sen excepción. 
Hoxe irnos rematar con este 
tema, aínda que habería moito 
máis que falar. Por certo que 
algunha das cousas que aquí 
dixemos non lle gustou a algún 
crego, pero, meu amigo, eu non 
teño culpa de que a dignidade e 
poder dos crentes, de calquera 
crente, ante Deus sexa tanta, 
como tampouco teño culpa de 
que ata os nosos tempos anque 
non de sempre os cregos se 
atiibuísen poderes exclusivos 
que certamente non teñen. 

Ofrendas coltuais de igrexa. 

Hoxe neste pequeno espa
cio quero facerlle ó lector unha 
pequena suxerencia, pensando 
en que, coma crente, lle gusta
rá rezar, e en que, coma crente 
galega, que é, lle gustará ade
mais presentar algunha ofren
da ou "ofreta" como dicimos 
vulgarmente. ¡Que fermoso is to 

de buscar algún sinal externo 
co que demostra-la nasa devo
ción ó noso Señor, á nosa Seño
ra, ou a un Santo calquera! E 
unha tradición nosa que debe
riamos conservar e mellorar 
tamén. 

Se se fixa o lector, as nosas 
"ofretas" case sempre son cau
sas que teñen que ver co culto. 
E non está mal, se se fan co bo 
espírito; pero hai moitas máis 
"afretas" que se poden ofrecer 
con moito gusto para Deus e os 
santos e, se cadra, con máis 
proveito para nós tamén, 
ou para as persoas polas 
que as ofrecemos. 

Ofrendas non de igrexa. 
Algúns exemplos. 

¿V a que nunca se che 
ocurreu que, coma "ofreta" 
polos teus defuntos podías 
dar uns cartiños a unha 
familia necesitada, ou cede
lo paso para a instalación 
de postes do teléfono, ou 
bota-la túa sinatura (firma) 

que queren face-la concentra
ción na parroquia, ou ser xene
roso e non rácano en dar para a 
festa da parroquia, etc.? ¿Non 
che parece que moitas veces 
cousas destas supoñerían máis 
sacrificio e amor ca moitas 
Misas que dicimos sen xeito 
nin maña? ¿Va que nunca se 
che ocurreu que, como "ofre
ta" a San Antonio, patrono do 
gando, te poderías comprome
ter a non faltar nunca ás Xun
tas da parroquia, ou a apuntar
te a un sindicato labrego onde 

defender o teu pan e o pan dos 
veciños, ou a ir a unha mani
festación, ou a dedicar un pou
co do teu tempo libre a ler algo 
formativo, no canto de papar 
tanta TV? 

E habería moitas máis cau
sas. Douche un consello para 
acabar: se ves que non te axei
tas nada para as "ofretas" de 
fóra da igrexa, desconfía das 
que fas na igrexa; podes estar 
enganando con elas a túa con
ciencia e a túa vida. O 

cabo da dos demaís veciños A participación na Jaita popular supón moitas veces grande cantidade de amor e de 
xenerosidade. 

REMOENDO O EVANXEO 

NADAL 

Non perdas o D de N adal: 
o D é don de Deos, el mes
mo é quen se dá. 
Non perdas o A de N adal: 
o A é amor alto e aotentici
dade. 
Non perdas o L de Nadal: 
o L é ledicia e liberdade. 
Non perdas o D, nin o A, nin 
o L do Nadal, 
pois se os perdes, 
quedas con "NA". 
Algúns cambiaron o D de 
don gratoíto de Deos, que é 
a vida regalada, por un M de 
morte, e quedoulles: NA
MAL, que soa fatal. Esta M 
son seis f eridas de marte para 
o Nadal: 
Nadal - mesa, coma puro 
consumo. 
Nadal - moeda, como expre-

sión da cobiza. 
Nadal - modelos, coma 
exhibición que insulta ós 
pobres. 
Nadal - moneco, coma 
comercio de regalos sen 
amor. 
Nadal - masificación, coma 
rutina anual hipócrita. 
Entroques o Dé: 
Nadal-Deos connosco. 
Nadal-doazón gratuíta de si 
mesmo. 
Nadal-desvelado, o miste
rio manifestado. 
Nadal-diálogo, entre tódo
los pobos e culturas. 
Nadal-débil, coma o meni
ño do presebe. 
Nadal-dedicación, ata a 
derradeira gota de sangue. 
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A PENEIRA 

Bispo Setién 

NAS ESPECTATIVAS DE 
PAZ EN EUSKADI hai que 
salienta-las reflexións do his
po Setién e os compromisos 
da súa diócese para o vindeiro 
ano: achegarse ós que sofrena 
violencia: visita-las víctimas, 
ós seus parentes, ós hospitali
zados ... ; arroupar todo o que 
sexa un xermolo de reconci
liación. O bispo acaba de 
denunciar o uso ilexítimo das 
armas en tódalas circunstan
cias de Euskadi. 

A VERGOÑA DE IUGOSLA VIA segue a mancha-lo 
corazón de Europa coas barbaridades máis grandes, men
tres os occidentais manteñen unha falsa neutralidade. O 
presidente serbio segue a sementar de morte Croacia e 
outros pobos. Miles de mortos, nenos degolados, pobos 

Algúns dos 250 cadavres de Vukovar 

Aviso ós subscritores 

reducidos a entullo. 
En Vukovar, e du
rante tres meses, os 
seus habitantes sub
sistiron nos sotos e 
sumidoiros mentres 
catro mil granadas de 
artillería remataban 
con toda a súa vida. 

Alfonso Blanco Torrado 

A ILEGALIDADE NA ~-------~ 
CONSTRUCCION é un 
feito en moitos concellos, 
así o de Sanxenxo, que 
acolle máis de cen mil 
veraneantes na tempada, 
conta con setenta hoteis 
dos que o noventa por 
cento foron contruídos ile
galmente, danando para 
sempre o entorno e a vida 
daquela vila. Moitas ve- '--------------~ 
ces estes estragos son 
froito da alianza entre políticos, narcotraficantes e grandes 
constructoras e inmobiliarias. 

OS BELENS MULTIPLI
CANSENESTASDATAS: o 
cada vez máis amplo dos Fran
ciscanos do Ferrol; ese peque
no e fermoso universo do Belén 
electrónico de Begonte; o cheí
ño de arte e imaxinación saído 
das mans de Virxilio, Baltar, 
Quessada ... , en Ourense, ·ou o 

que se ergue no cumio dos Aneares, e tantos outros nas nosas 
casas e 1grexas. 

Estamos mandando os reembolsos da subscrición de 1991. Desculpade se alguén tivo que pagar dobre, reclamá
denos e avisade para o ano que vén. 

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980 - SANTIAGO 

Quero subscribirme a IRIMIA 

(Subscrición por un ano: Normal : 2.000 pts O 
(1) 

De apoio: 3.000 pts O 
Nome ................................................................................................................................... ~ ................................ . 

Rúa ou parroquia ................................... ............................................................................................................... . 

Cidade ou concello ............................................. Código postal e provincia ................................................... , .. . 

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN (Só para os que queiran domicilia-lo pago) 

Banco ou Caixa de A forros .................................................................................................................................. . 

Domicilio da Sucursal ........................................................................................................................................... . 

Vila ou cidade ................................................................... Provincia ............................. ................................... . 

Titular da cta./libreta ................................................................................................................. : ........................... . 

Nº cta. ou libreta ................................................................................................................................................... . 

Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados 
para o seu cobro por IRIMIA. 

En·······························ª ........... de ......................... de 199 ............. . 

(1) Sinalar cun (x) 
Atentamente 



GALICIA SITIO 
DISTINTO, lem
brando a creatividade 
de Antón Reixa dos 
Resentidos; é o lema 
dunha campaña pola 
Autodeterminación, 
promovida por colec
tivos de mocidade na
cionalistas e que está 
movendo moitas aso
ciacións. Ademais de 
publicar un Manifes

to nos xomais, terá lugar un Festival coa participación de 
grupos como Os Resentidos, Milladoiro, así coma debates 
sobre este dereito no do Concello da Xuventude de Galicia, 
e outras institucións ... 

OS PRODUCTOS GA
LEGOS deben estar pre
sentes nas nosas mesas 
nestas festas, desde o 
"Marrón Glacé" que pro
duce o empresario Xosé 
Posada, a base de casta
ñas e que está a exportar 
a dez países ( catrocentas 
cincuenta toneladas ó ano 
e máis de cen millóns de 
ganancia), ata o tinto 
Ribeiro Alén do que ve
ñen a producirse porpri
meira vez trinta e dúas 
mil botellas, despois dun 
ano de repouso, xa que José Posada 

esta tirada pertence a vendima do pasado ano, sen esquece
lo branco Amadeus, tamén da cooperativa do Ribeiro. 

O XOGO DA LOTERIA fainos lembrar tamén outros 
xogos máis prexudiciais. Trinta e cinco mil paisanos nosos 
están padecendo transtomos físicos e psíquicos debido á 
súa drogodependencia dos xogos. Os ludópatas xogan ás 
máquinas "comecartos" (un 78.5% ), á primitiva (57 .1 % ) ó 
bonoloto e bingo (46.4%) ... A poboación, en xeral, sen 

crear dependencias, 
xoga a primitiva 
(33.6%), Once 
(31%), cartas 
(24.2%) ... A Lote
ría Nacional, que 
preocupa nesas da
tas, ten menos clien
tes, un 42.85% nos 
xogadores patolóxi
cos, e un case qum
ce por cento no res
to. 

OS VILANCICOS DUN "NENO" NACIDO EN GA
LICIA, e mesmo panxoliñas no noso idioma eran escoita
dos a miúdo nas catedrais e igrexas do resto do Estado, de 
Portugal, de América nos séculos escuros do noso idioma 
(ss. XVI-XVill), tal como foron estudiados, entre outros, 
polo etnógrafo Fermín Bouza-Brey a quen dedicamos o 
vindeiro ano a Festa das Nosas Letras. A marxinación que 
sufría Galicia axudaba para entende-lo escenario do Nadal 

A CATEDRA DE HIS
TORIA DA CULTURA 
GALEGA que acaba de ser 
creada na U ni versidade de 
Deusto segue o exemplo das 
inauguradas antes: Nova
Iorque e Oxford ... Baixo a 
guía do profesor Xosé Es

tévez, que aparece na foto, enxerga varias teimas: dar a 
coñecer a nosa cultura entre os vascos e os nosos emigran
tes, fomentar a cultura nos centros galegos de Euskadi, ar
tellar un Congreso sobre a Emigración galega naquel país, 
traducións mutuas entre galegos e euskera... o profesor 
Estévez presenta o libro "Antecedentes de Galeuzca" o día 
vinte en Lugo. 

.H . GRUPO NATURALISTA 
' • " H A RITAT" 

ASZONASHUMIDAS 
son un dos grandes patri
monios de Galicia, mes
mo para a alimentación 
mais hoxe están ameaza
das pola caza, contami
nación, especulación do 
solo, presión turística ... , 
así Cecebre, como están 
a denuncia-los ecoloxís
tas , que teñen rexistrado 
naquel espacio natural: 
cento sesenta e cinco 
especies de aves, deza
nove de mamíferos, e de
zaoito de reptís e anfi
bios ... , senesquece-laflo
ra. Todo isto está amea

zado pola posible construcción dunha pista de remonque 
pode facerse noutros sitios: Portodemouros, Portomarín, 
etc. 
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

UNT4 
DEGAUCIA o 
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A responsabilidade do liderato 

Por Mariano Guizán 

e oido eu que non somos poucos os que proxectámo-las 
nasas arelas galeguistas nunha permanencia viva -mil 

primaveras máis -da identidade de Galicia e no benestar de 
tódolos galegas nunha convivencia internacional xusta e so
lidaria. 

Quizais sexamos algúns menos, pero en número xa 
respectable, os que pensamos que para facer realidade tal 
idea, cando menos , ten que haber no Parlamento -no galego
e tamén no español unha forza nacionalista de .esquerda que 
non só faga oí-la súa voz, senón que faga senti-la forza dos 
seus votos. 

A causa xa andou máis lonxe. Houbo que paga-los erras 
do infantilismo, da inmadureza política e do radicalismo sen 
os pés no chan. A saida do ermo electoral sinalouna Esquer
da Galega, e polo carreiro aberto botouse a andar Xosé 
Manuel Beiras seguido polo BNG. 

Son moitos os que apoiaron esa opción. O froito está no 
grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galega. E 
penso que cada vez somos rnáis os que sentímo-la necesida
de de aproveita-lo conseguido para artellar sobre diso -non 
hai tempo para moitos experimentos- a unidade do naciona
lismo de esquerda, se de verdade se quere da-lo paso da pre
sencia puramente testemuñal a influir decisivamente' no 
gobemo do noso país. 

O proxecto é ambicioso, pero posible. E non estamos en 
guerra coma en Sitio Distinto, pero "ternos que reflexionar. 
Sen nervios". Toca a todos poñelo a andar; pero a responsa
bilidade meirande é do BNG e rnáis de Beiras. O electorado 
-moi voluble e cambiante, non hai que esquecelo- situonos 
<liante, á cabeza, "á vista de tanta xente", sen ningunha 
garantía de que a causa dure e ó nacionalismo lle valla 
"quedare moreniña para sempre". 

Porque hai causas que non cadran ben coa responsabili
dade do liderato. Poñamos por caso, botar man coma argu
mento político de poñer medo coas bombas debaixo dos 
coches dos discrepantes, segundo fixo Beiras non hai moito 
nun debate paralamentario, disgustou a moita xente. E hai 
que dicilo, pois non se pode falar dun xeito frívolo, así á 
lixeira. 

Non se deben dicir causas que non se senten nin se 
pensan, só para impresionar, xogando con palabras que son 
lume sen saber onde poden ir dar. 

Hai feitos que f an pensar que Galicia pode ser coma o 
caldo. Ferve dende abaixo, cando a tona semella moma, e de 
golpe salpica por fóra da pota. Causas que pasaron durante 
o conflicto de Cangas do Morrazo co ex-alcalde Lois Pena. 
As represalias contra dos veciños que apoiaron a instalación 
dunha granxa para rehabilitación de drogodependentes, na 
parroquia ferrolá de Doniños. A demisión do secretario 
comarcal da INTG no Ferrol, forzada por amenazas despois 
de mostra-la súa desconformidade co sector máis radical do 
sindicato, tralas detencións dalgúns membros acusados de 
relacións co Exército Guerrilleiro. Son algúns dos casos que 
avisan intransixencia, crispación e medo. E iso, alomenos 
para min, é o que máis lonxe cadra do que ten que ser 
Galicia. 



TERCEIRO MUNDO Jesus Medín Roca 

O banco dos pobres: O Grameen Bank de Bangladesh 

Co convencemento de que o crédito debe ser conside

rado coma un dereito humano máis, Muhamed Yunus, 

profesor bengalí de economía, fundou hai 12 anos o 

Grameen Bank de Bangladesh. Este banco leva realizan

do créditos populares amáis de medio millón de clien

tes, na súa maioría mulleres. O Grameen Bank non esixe 

garantías e, sen embargo ten unha taxa de reembolso de 

98%, moi superior á de moitos bancos convencionais. 

Estados Unidos incrementa a súa presión contra Cuba 

Mentras Cuba, con apoio dos países latinoamerica

nos e dalgún país europeo, tenta de que a ONU declare 

ilegal o embargo comercial ó que lle ven sometendo 

Estados Unidos, Washington incrementa o seu inxusto e 

desproporcionado asedio, presionando a unha multina

cional francesa do petróleo e a unha compañía aerea ale

mana para que non leven a cabo as súas actividades nesta 

illa caribeña, convertida neste intre nun importante refe

rente histórico para moitos dos pobos do Sur. 

Por un Nadal solidario e:===========~ 

Nadal é 

cando a vida de Deus aparece 

en medio de nós. Cando 

os pobres son liberados, 

cando os fillos de Deus se unen, 

cando se vence as tebras 

da opresión coa luz 

da verdade 

Pedro Casaldáliga 
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BELEN VIVO 

Personaxes: Maria, Xosé, Manoela, 
Xan, Florinda, Pedro, Ramona, Ani
ña, Isaías, Voz de Deus, Pepa, Xosefi
na, Eduardo, Elvira. 

Escena 1 

(No portal de Bélén, atópase Xosé, o 
neno e María que está enferma). 

María: Ai, Xosé, estou moi mal; dóe
me moito a cabeza. 

Xosé: ¿Queres que lle diga ó dono 
de te cobertizo que vaia buscar un 
médico? 

l'Vlamá: Paréceme moi ben, dillo. 

Xosé: ( índose cara a dentro e erguen
do a voz) Ou, Señor Isaías, ¿podíame 
facer un favor?. 

Isaías: Agarde un pouquiño que ago
ra mesmiño vou. (berrando desde 
dentro e saíndo a escena despois dunha 
miguiña). E logo, ¿que me quería, 
señor X osé?. 

Xosé: A miñamuller séntese mal, ¿se
ría moita molestia pedidle que fose 
avisar un médico? 

Isaías: ·Como non, agora mesmo!. 
María: (Con xesto de dar).. Graciñas, 
vostede é un bo home. (l saías Vaise) . 

E scena 11 

(Na casa de Xan están ceando Xan, 
Manoela, Florinda, Pedro, Ramona e 
Anffia, Chegalsaias petandoáporta) . 
Ramona: ¿Quen é? 

saías: Por favor, abra. Son o Isaías do 
mon e, de Be[én; é unha urxencia. 

Manoela: Anda, Florinda. Vai abri-la 
porta. 

RltlA-8 

Florinda: Agora 
mesmo, mamá. (Flo
rinda abre a porta, e 
Isaías con síntomas 
de cansanzio entra). 

Isaías: Boas noites. 

Pedro e demais in
vitados: Boas 

Pedro: ¿Que o trae 
por aquí? 

Xan: Pase e séntese, 
¿quere tomar un vaso con nós? 

Isaías: Moitas gracias, pero ... non 
podo parar. Algún de vostedes é mé
dico, ¿non sí?. 

Xan: Si, eu sano. 

Isaías: ¿Podíase chegar, se fai o fa
vor, á miña casa?. Unha muller, cha
mada María, moi boa por certo, que 
pediu pausada, séntese mal. 

Xan: Eu non vou ir aló para non co
brar nada. 

Ramona: Pero non sexas así, home, 
ela necesítate; ti e-lo único que a 
podes axudar. 

Xan: Xa che dixen que non vou. Non 
sexas pesada. 

Aniña: Pero, padriño, ¿que traballo 
che custa?. 

Ramona: Anda, home, que ó mellor 
por pouquiña cousa fas un amigo. 

Xan: ¡Cala e non me enfades!. Que 
vaia Pedro, se quere. 

Pedro: Eu non, ho. Estamos de festa 
e é falta de educación deixar ós ami
gos. 

M anoela: Vaia ... Pedro, ti tamén. Ós 
homes non hai quen vos aguante. 

Pedro: Pois ideas mulleres. 

Ramón: Pero ¡non nos deixaredes ir 
soas polo monte adiante ... ! 

Xan: ( dirixíndose a Ramona) A ti 
¿que che parece?. 

Ped r o: O mesmo digo eu. 

Ramona: Entón teremos que cha
mar ós veciños que nos acompañen. 

Pedro e Xan: Pois chamádeos. 

María E 

Manoela: (dirixíndose a Aniña e Flo
rinda) Ide avisar ós do lado, á Pepa ou 
á Xosefina, ó Eduardo e á Elvira. 

Ramona: Que veñan axiña. (As mulle
res e as nenas, prepáranse para saír). 

Florinda e Aniña: Si mamá, si madri
ña. (Saen para avisar ós veciños ). 

Isaías: Que me falte diola se os entendo 
(intentando marchar). 

Xan: Xa ves, se ela non me vai pagar, 
eu non fago a viaxe en balde. 

Isaías: Si, home si. Eu tampouco non 
sei se me pagará. Pero un caso así pó
delle pasar a vostede ou nin cando 
menos pensemos. 

Escena 111 

(Entran os veciños, Eduardo, Xosefi
na, Pepa e Elvira cóas nenas, Florinda 
e Aniña). 

Eduardo: Boas noites, ¿que ocorre?. 

Aniña: Que hai unha muller enferma, 
e o padriño non quere ir curala, e meu 
pai tampouco. 

El vira: E entón .. .. 

Florinda: Xa ves, teremos que ir nós 
soas polo monte adiante ... se quixese
des vir connósco ... 

Aniña: Por iso miña nai mandounos 
chamar por vós. 

Pepa: Moi ben, pois aquí estamos. 

Manoela: Xa vou. 

Ramona: Esperade un intre que vou 
poñe-lo abrigo. 

Manoela e Ramona: Gracias por vir. 
Parece que os homes hoxe non están de 
bo humor. 

Escena IV 
(Pedro e Xan quedan sós bebendo) 

Xan: (a Pedro) Botemos outro trago, 
vaia maneira de exscagallárno-la festa. 

Voz de Deus: Xan .... Pedro ... 

Xan: ¿Que pasa? 

Pedro: ¿Quen está falando?. 

Voz de Deus: Son eu, o pai Celestial. 

(Pódense os dous de xeonllos ). 

Voz de Deus: Está moi mal o que fi-



~nferma 

xestes: deixáste-las vos~s mulleres e 
as vosas fillas soas. 
Pedro: Eles van cos veciños. 
Voz de Deus: Non é o mesmo, vós 
debestes acompañalas, vós non sodes 
uns homes de verdade; só pensades 
nos cartas, e non vos importa máis 
nada. ¡Non vos dará vergonza! Pensa
des só no N adal, coma motivo para 
comer e beber. ¿Non vos dades conta 
de que non hai N adal, sen ter a Xesús 
novoso corazón?. El é o máis impor
tante. lde aló ó portal, porque a muller 
que está enferma é a nai de Xesús. As 
vosas mulleres non sabían quen era 
ela, nin Hes importou, só pensaron 
axudala. Espero que isto vos sirva de 
lección. Non lle digades a ninguén que 
estivestes falando comigo. E un segre
do meu e voso. 
Xan: ¡Acábalo de oír!. 
Pedro: Si, e penso que ten moita ra
zón. 
Xan: Vamos aló. 

· . Pedro: Si, colle o maletín. (Vanse) 

Escena V 

· , (No portal de Belén. Chegan Manoe
la, Florinda Ramona, Aniña, Eduar
do, Xosefina, Pepa, Elvira e Isaías). 

Todos: Boas noites. 
Xosé: Boas. 
Xosefina (dirixíndose a María): Ti e
la muller enferma, ¿non si? 
María: Si, son eu 
Pepa: ¿Que che doe? 
María: Dóeme moito a cabeza, pero ... 
onde está o médico? 
Isaías: Non quixo vir. 
Xosé: Vaia por Deus, e ¿non hai ou
tro? 
Isaías: Só ternos este. E abofé que é 
amigo das festas ... 
Elvira: ¿Tes febre? 
María: Paréceme que si (Aniña e Flo
rinda axeónllanse para ve-lo nena) 

Aniña: Mira, mamá, un neno. 
Florinda: ¡Que feitiño é! ¿ verdade, 
mamá? 

Manoela: Si, filla, é moi fermoso. 
Florinda: ¿Podo collelo? 
María: Por suposto que si. 
Ramona: ¿De onde vides?. 
Xosé: Nós somos de moi lonxe. 
Eduardo: E ..... ¿quen sodes?. 
Xosé: Eu chámome X osé, o carpintei
ro, e ela é María, a nai de Deus. 
Ramona: ¿Como di?. 
Xosé: Digo que ela é a nai de Deus, e 
este neno é o fillo de Deus, Xesús. 
( axeónllanse todos) 
Florinda: Entón este neno que teño 
no colo ¿é Xesús, o salvador?. 
Xosé: Si miña nena, si. Pero ... ergué
devos todos. 
Xosefina: María¿ queres que che poña 
un trapo frío?. 
María: Non, gracias, eu necesito ca
lor, non frío. 

Escena VI 

(Chegan Pedro e Xan, e entran moi 
sofocados). 

Xan: ¿Quen é a enferma?. 
Ramona: Pero ... .Xan .... 

Xan: Non preguntes nada, saíde de 
aquí e non preguntedes nada. 
Eduardo: ¡Como non, como non!. 
(Xan revisa a María en canto todos 
f alan baixiño estrañados de que Xan e 
Pedro aparecen alí). 
Xan: Xa sei o que ten vostede. Co
lleuna o frío; voulle dar un xarope que 
traio aqui e xa verá qué pronto cura. 
(Dalle tres culleradiñas de xarope). 

(Despois dun pouco). 
María: Ten razón. Xa me sinto me
llar. 
Xan: Xa podedes vir todos. Logo se 
porá ben. (Entran todos ó portal). 
Ramona: ¿A que se debe isto, Xan?. 
Xan: (Botándolle o brazo a Ramona) 
Recapacitei, e vin que tiñas razón. 
Ramona: Non ... a tí alguén te apre
tou, se non, non viñas. 
Xan: Pois si, alguén me apretou pero 
non cho podo dicir. 

Orixinal da nena de 13 anos 
Mónica Seoane Vázquez 
Parroquia de Rodeiro (Oza dos Ríos) 

Ramona: Non sabes o que me aleda 
que viñeses. 
María: Graciñas ós dous por vir; non 
sei que faría sen vós. 
Xan: Non foi nada, era o meu deber. 
Xosé: O mesmo digo eu, gracias a 
todos, sodes marabillosos. 
Isaías: Pois eu ben pensei que non 
cambiarían vostedes de opinión. 

Pedro: Pois xa ves, aquí estamos. 
Xan: Deámonos conta de que non hai 
nada sen Xesús. 
Aniña: ¡María, o neno está tremeli
cando de frío!. 
María: Agora mesmo lle poño o meu 
manto. 
Ramona: Non, muller, déixao ti posto, 
que che fai moita falla. Poreille o meu. 
María: Moitas gracias. 
Xan: Teño unha idea, ¿por que non 
vides todos á miña casa?. Festexaré
mo--lo Nadal todos xuntos. 
Ramona: A min paréceme moi ben, e 
¿a vós?. 
Xosé: A min, ben. 
María: E a min tamén. 
Xan: Pois vamos. Que hoxe é Nadal. 
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Programa do lei'te . 

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

Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión fundamental para sermos 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 f rio no canto das canadas. 
- Levar a cabo un tratamento 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 q;u1 u 

CONSELLER A DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 



IRMANDADE IRIMEGA 

Esta nova sección quer ser de intercambio 
vivo, que faga de buzón para recibir experien
cias, críticas, suxerencias e todo o que sexa 
conveniente para un mellar coñecemento mutuo 
e para sementamos esa fraternidade que vai 
caracterizando ós irimegos. Por razóns ob
vias de respecto ó que escribe, algunhas das 
cartas consideraranse coma anónimas. Por 
exemplo, esta dun subscritor que se dá de 
baixa, pero ségueselle enviando a revista porque 
para todos nós os motivos económicos son se
cundarios: 

Benqueridos amigos irimegos: A pa
sada semana e a presente chegaron 
ás miñas mans os exemplares da 
vosa revista, cousa da que nie ale
grei moito. Sen embargo, gustaría
me lembrarvos que desde o mes de 
xaneiro deste ano xa non son subs
critor e, desgraciadamente tampou
co podo seguir séndoo. Por iso agra
decería vos que deixasedes de en
viarma, xa que iso vos pode restar 
oportunidade de enviarlla a outro 
irimego. 

Comprendemos que o cambio de locali
dade e imprenta supuxo un aumento conside
rable do prezo, incrementado pala extraordi
naria suba de Correos, pero xa advertimos 
que ese non é motivo para se dar de baixa. 
Polo que damos de baixa con tristura, dispos
tos a enviar de novo, a esa persoa que nos es
cribe desde a montaña luguesa: 

Benqueridos amigos: Con motivo 
de que estamos a rematar o ano 91, 
e dado que a subscrición subiu de 
prezo e de nivel, sendo menos ase
quible para a nosa xente, rogámos
vos que a partir do ano 92 mandedes 
soamente 10 exemplares, en lugar 
dos 20 que tiñamos ata agora. 

¿Subiu o nivel "intelectual"? Considera
mos que non houbo tempo de comprobalo nos 
escasos números que se levan publicado en 
Santiago. Preocúpanos ese comentario, que 
xa naceu antes de imprimirse aquí, de que 
Irimia ía ser "máis urbana ca rural". Intenta
mos que siga senda unha revista eminente
mente popular, e se a presencia rural xa estaba 
garantida pala colaboración continua do 
Colectivo A Rella, agora Manolo Regal rein
corporouse á Mesa de Redacción, na que 
tamén entra Manoli Paz Baña para reforza-la 
presencia da muller, e Severino Gestoso, do 
Colectivo de Vigo, para facer presente a sen
sibilidade polos problemas do mar. Hai cartas 
que animan moito, coma a deste labrego que 
sente "o mono" da revista: 

Querido Victorino: Desexo que vos 
atopedes todos moi ben: Creo que 

foi a principios deste ano, borreime 
de Irimia e seguiume vindo ata xuño 
e non nos afacemos sen ela. Se fa-lo 
favor e podes, síguema mandando; 
cando veña o próximo número hei
vos envia-los cartos do 91 e do 92, 
que son os que debedo. 

Unha rapaza de Lugo amósase xenerosa: 
Mándovos un xiro de 10.000 pesetas 
en concepto de atraso de pagos e o 
resto, de apoio para a revista. Adian
te co voso labor, Irimia ben paga a 
pena. 

Ben quereriamos que houbese moitas 
persoas que se decidisen a unha subscrición 

Haberá que pasar da conquista cruel ó encentro solidario 

de apoio, alomenos para poder seguir envián
doa a cregos coma este, que tras de pagar o 
reembolso de 9 .145 pesetas, que se intúe que 
foi do seu peto, exprésase nestes términos: 

A precaria economía dunha parro
quia rural non se pode permitir es
tes gastos, polo que lles rogo que 
supriman os envíos da súa publica
ción. 

Unha fermosa iniciativa parécenos esa 
experiencia que intenta o cura do nomeado 
santuario de Santo Andrés de Teixido, que nos 
comunica: 

Dexesaría recibir 10 exemplares de 
Irimia para poñer no santuario nos 
meses de novembro e decembro e 
logo, segundo resultase, face-lo 
número axeitado de subscricións. 

Por último, unha carta que trae un manda
to que decidimos desobedecer, pois intuímos 
que a vontade da persoa que escribe e seguir 
lendo a revista: 

Comunícovos que por razóns per
soais xa non me interesa recibi-lo 
voso boletín. Así que facede o favor 
de non mandalo máis, ata novo avi-

so. Gracias por estes anos de compa
ñia e ánimo co voso labor. 

En próximos números informaremos so
bre a situación actual económica da revista, e 
das altas e baixas que se produciron. Agora 
damos paso a este comunicado que Antonio 
Martínez Aneiros lle dirixe á directora da 
Asociación Irimia, Carmela Capeáns Leis: 

Os indios choles de México. 

Na Romaxe quedei con Daniel en vos 
manda-la folla que preparamos para informar 
da acción solidaria que tentarnos poñer a andar, 
acompañada dunha foto da miña irmá [que se 
publica na derradeira páxina deste número] 
que podería servir para ilustra-la reportaxe que 
preparedes para a revista. 

As axudas solidarias destinadas ós Chales 
deberanse remitir á canta que ternos aberta na 
Caixa de Galicia: 300-206-7 .560/6 (Urbana 9, 
Ferrol). 

En Ferrolterra propuxémonos chegar á xente 
a través das parroquias, colexios, organiza
cións cidadáns, etc. 

Antonio Martínez Aneiros Tel. 36 31 48. 

E, por fin, unha voz arxentina, o testemu
ño dunha muller de 43 anos, natural e veciña 
de Bos Aires, que traballa de traductora de 
inglés no Banco Mundial en Washington e en 
Bos Aires. Esta é a súa experiencia: 

O bico de Deos. 

En procura da terrados meus avós cheguei 
dende Arxentina e non só atopei a vella casa 
onde eles naceran senón tamén, e no Monte 
Faro, a imaxe do Deus liberador e garimoso 
que hai anos me acompaña. 

A sorpresa foi encontralo multitudinaria
mente, no corazón dunha Galicia que renace e 
na que non podía falta-la presencia do verda
deiro Cristo. 

Dende o Monte Faro poden verse ata as 
terras de Saviñao. As dos meus avós galegas. 
E alí , coas terras dos me.us avós coma marco, 
volvín senti-lo bico de Deus. Pero esta vez non 
estaba interferido ou negado polos que debe
rían propicialo, senón, ó contrario, foi convo
cado e compartido por un grupo de pastores 
galegas que teñen, como dicía o naso ben 
querido hispo Angelelli [asasinado hai anos en 
Arxentina pala dictadura militar], un oído pos to 
no evanxeo e outro no pobo. 

Esta vez o bico de Deus, compartido a 
pleno sol e bendicido desde o altar, encbeume 
dun gozo maior aínda có bico de Deus recibi
do en solitario. Souben daquela que xa hai 
quen desde a mesma Igrexa difunde a boa 
nova: que Deus vive namorado de nós e só 
agarda un pequeno sinal da nasa parte para 
darnos un bico de amor, a pleno sol, individual 
ou colectivamente. O 

Beatriz López 
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Un mundo que cambia 
Por Miguel Anxo Arauja Iglesias 

Todos estamos convencidos de que este noso mundo se amosa 
moi distinto daquel que coñecemos e vivimos non hai moitos anos. 
O cambio é fondo e acelerado. En pouco tempo, a nosa sociedade 
viviu cambios que trocaron profundamente a súa vida. Vexamos 
algúns signos. 

Cambiaron moitos costumes e maneiras de vivir. Hai poucos 
anos, as familias vivían doutro xeito. Nas escolas o ensino era máis 
elemental, nas fábricas traballábase de maneira diferente. As mulle
res levaban outro estilo de vida. As diversións non eran coma agora. 
A fin de semana ou o verán eran distintos. 

En poucos anos intensificouse o paso dunha sociedade rural a 
outra máis urbana e industrial, estructurada dun xeito máis comple
xo e burocrático. Pomos camiñando dunha sociedade tradicional, na 
que se respectaba a autoridade, as tradicións e os costumes do 
pasado, a unha situación de cambio continuo onde se contesta todo 
o pasado polo mero feíto de ser pasado e búscanse solucións novas 
para case todo. 

A unha poboación pouco alfabetizada sucedéronlle unhas xera
cións máis cultas, ou polo menos máis lidas, cun nivel de profesio
nalización e especialización moito máis elevado. 

Aquelas familias numerosas e estables, de corte máis tradicional 
e autoritario, deron paso a unha familia máis reducida, espontánea, 
inestable e conflictiva. Por outra banda a muller saíu fóra da casa e 
trata de ocupar un papel social cada vez máis importante xunto ó 
varón. 

En pouco tempo pasamos dunha sociedade estructurada de 
maneira uniforme e case monolítica a outra na que puideron asoma
-las posturas ideolóxicas, políticas e relixiosas máis enfrontadas. 

Xa non vivimos naquela sociedade relixiosa onde a fe xogaba un 
papel decisivo na vida das persoas e na orientación de toda asocie
dade. O home industrial non sente necesidade de pedir a Deus a súa 
bendición para os seus campos e o seu gando; preocúpase máis ben 
de aplicará súa producción técnicas cada día máis eficaces. O traba
llo, a educación, as diversións, a actividade política acadaron a súa 
propia autonomía con respecto á relixión. O Estado non é confesio
nal. Pouco a pouco vaise impoñendo entre nós un estilo de vida máis 
secularizado, no que o relixioso vai perdendo importancia. 

Todos estes cambios producíronse na nosa terra dun xeito espe
cialmente rápido e acelerado, incluso nas parroquias e nos recunchos 
xeográficos máis alonxados e distantes. O cambio non é só un fenó
meno urbano, senón un fenómeno universal. 

Entre as causas que están producindo semellante cambio, pode
mos enumerar, en primeiro lugar, o progreso técnico. Este elevou de 
maneira importante o nivel de vida de moitas familias. Os tillos te
ñen un acceso máis <loado ó ensino, incluso universitario. Equipámo
-las nosas casas con toda clase de electrodomésticos, televisores e 
aparatos de alta fidelidade. Moitos podemos permitirnos unhas va
cacións, vedadas ata foi pouco tempo. Unha segunda causa pode se
-lo novo marco político, que perrnitiu unha sociedade máis democrá
tica con meirande protagonismo dos partidos políticos, sindicatos e 
grupos ideolóxicos, e unha maior participación dos cidadáns na vida 
pública. E para rematar non queremos deixar de incluír, entre as 
causas <leste cambio, a planificación da sociedade. Pouco a pouco, 
todos podemos constatar como o Estado, os gobemos autonómicos 
e os diferentes poderes públicos interveñen cada vez máis en 
sectores da vida que antes pertencían ó dominio individual, familiar 
ou social. E un pregúntase, todo este cambio ¿é para ben da persoa, 
da familia, dos grupos e da mesma sociedade? A resposta será: si, 
pero non. O 



BIBLIA POPULAR GALEGA (6) 

O reparto familiar (Xn 13) 

Dous pobos veciños de Israel, Amón 
e Moab, eran tamén arameos e vi
vían máis aló do río Xordán, na 
chamada Transxordania. Aquí o 
texto amosa o parentesco dos he
breos cos amonitas e moabitas fa
cendo do seu devanceiro, o pa
triarca Lot, sobriño de Abraham. 
En realidade isto é unha cosntruc
ción artificial, teolóxica, do docu
mento iavista. ( 1) 

1Abram subiu de Exipto cara ó Négueb, coa mullere coas súas posesións, 
e levando consigo a Lot. 2 Abram era moi rico en gandos, en prata e en ouro 
( ••• ) 

5Lot ía con Abram e era tamén rico en rabaños, en gandos e en tendas 
(2). 6 A terra onde estaban non chegaba para habitaren xuntos. A moita fa
cenda xa non llelo consentía, 7 de xeito que xurdían agarradas entre os 
pastores de Abram e os de Lot (3). 

O ciclo da saga de Abraham exerce tan grande atracción 
sobre as dos outros patriarcas bíblicos que, unha vez xunta
das as tradicións por alianza dos clans, o teólogo iavistafai 
de Abraham pai de Isaac, avó de Xacob e tío de Lot. Como 
a comarca onde vivira Abraham, en Mambré, era a monta
ña, máis pobre cá veiga transxordana, aquí aparece Abra
haní, xeneroso, deixándolle escoller ó "sobriño ". 

8 Abram díxolle entón a Lot: "que non haxa liortas entre nós e entre os 
nosos pastores, pois nós somos irmáns. 9Tes diante túa o país enteiro; 
sepárate de min. Se te colles á esquerda, eu collerei á dereita; se ti á dereita, 
eu á esquerda ( 4). 10Lot ergueu os ollos e reparou na veiga do Xordán, toda 
ela regada( ... ) 12Abram asentou en Canaán e Lot nas cidades da veiga do 
Xordán, chegando coa tenda a Sodoma. 13 As xentes de Sodoma eran ruíns 
e moi pecadoras á vista do Señor (5). 

Abraham vai recibi-la terra prometida e tamén a promesa de 
numerosa descendencia ¡sen ter aínda un fillo que o poida 
herdar! A tensión do lector medrará máis adiante. 

14Despois de que Lot se separou del, o señor díxolle a Abram: ( ... ) 15Despois 
de que Lot se separou del, o señor díxolle a Abram: ( ... ) 15 Aterra toda que 
ves, dareicha a ti e ós teus descendentes para sempre. 
16Multiplicarei os teus descendentes coma o po ( ... ) 17Anda, percorre a 
terra ó longo e ó ancho, pois voucha dar para ti ( 6). 

O Santuario de lt!/ambré, cerca de Hebrón onde Jora consa
grado David com.a rei, . nas montañas de Xudá, xa existía 
antes de Ab1~aha11·1:, e os cananeos adoraban ó deu supremo. 
El baixo a de1wn~i11aóón de El-Xaddai ou deus da montaña. 
Pero o teólogo iavis.ta, da corte do rei Salomón, fillo de 
David, fa.i aparecer este santuario coma fundación de Abra
ham e a este, pola ,importancia que tivo Xerusalén, en "pai " 
de Israel. 

18 Abram levantou a tenda e foise establecer na carballeira de Mambré, 
onda Hebrón. Alí construíu un altar ó Señor (7). 

Xosé Chao Rego 

l. Amón e Moab eran inimi
gos tradicionais de Israel, 
pero en tempos do rei Salo
món (S .X) son súbditos seus. 
En boa lóxica, querían a in
dependencia. O teólogo 
iavista, da capital do reino 
ocupante, diríxelles esta 
mensaxe: Abraham e Lot 
solucionaron polas boas as 
súas diferencias. 

2. As promesas empezan a se 
realizar: xa se fixeron ricos. 

3. A terra de Canán non era 
rica en pasteiros e a rexión 
de N égueb era desértica. Por 
culpa da escaseza de auga 
había frecuentes liortas entre 
pastores de distintos clans. 
Fontes e pozos eran o cen
tro da vida social e relixio
sa. No texto alúdese á vella 
inimizade entre estes pobos 
e Israel. 

4. Estamos ante un relato etio
lóxico, é dicir, que pretende 
explica-las causas de por que 
os moabitas e os amonitas 
ocupaban as terras máis fér
tiles e vizosas aínda sendo, 
en tempos do rei Salomón, 
reinos moito menos impor
tantes ca Israel. 

5. O autor sagrado iavista pre
páranos para o castigo des
tas cidades, que logo nos ha 
contar. 

6. De feito, así sucedía. Semi
nómadas que eran, os he
breos ían de acó para aló 
trala herba. 

7. Un altar e un centro cósmi
co ou embigo do mundo, no 
que se xuntan ceo, terra e 
infemo (abismo). 
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En contra da sesión única 
Lois Ferradás 

E
stamos aj eitos por unha longa tradición a que os 
nenos vaian á escala pola mañá e pola tarde, coa úni
ca excepción dos meses de xuño e setembro nos que 

só hai escola polas mañás. Así aconteceu entre nós desde 
que nos comenzas deste século se estendeu o sistema educa
tivo a tódolos concellos e parroquias, e ninguén o cuestio
naba mentres que as escalas estiveron en tódalas parro
quias, os mestres vivían alí mesmo e a inmensa maioría dos 
pais dos alumnos f acían horarios labora is partidos cun 
descanso ó mediodía para xantar. 

A situación en Galicia mudou moito nos últimos anos: os 
colexios de EXB xa non están en cada parroquia, senón nas 
cabeceiras dos concellos (houbo que poñer comedores e 
transportes), os mestres viven nas vilas cercanas e desprá
zanse tódolos días ... e cada vez hai máis pais que traballan 
en profesións ou servicios que rematan a súa xornada 
laboral ás 3 da tarde. 

Razóns económicas e 
corporativas. 

A xornada de sesión úni
ca é roáis barata porque afo
rra todo o gasto de comedor 
ou a metade do transporte 
escolar. (Recórdese que, se
gundo datos recentes, en 
Galicia son transportados 30 
de cada 100 alumnos, de 
EXB, mentres que a media 
española é de 8 de cada 100). 
Se estamos nunha "econo
mía de guerra" habería que 
dicilo e aplicala a tódolos 
ámbitos e non afoga-los ser
vicios básicos e derrochar 
noutras partes. 

Tamén hai outras razóns 
que defenden algúns colec
tivos de profesores: a tarde 
libre facilitaría o descanso 
da xornada escolar, (de to
dos é sabido que a estancia 
prolongada con grupos nu
merosos de críos é esgota
dora); permitiríalles ós pro
fesores participar en cursos 
e actividades de formación 
continuada e de actualiza
ción ... 

¿Polo ben dos nenos? 

Sobre as razóns expostas 
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poderíase discutir pero, aínda 
que están na base das "movi
das" a favor da xornada de 
sesión única, ninguén fala 
abertamente delas e trátase de 
xustifica-la súa conveniencia 
con sagradas "razóns peda
góxicas": o benestar dos ne
nos, o mellor rendemento 
académico, as mellores opor
tunidades que terían os nenos 
para cultivar afeccións ou ocios 
culturais ... 

En contra e ¡por razóns 
pedagóxicas! 

Hoxe asisten ás escolas de 
EXB tódolos nenos e nenas 
de Galicia, pero só é impres
cindible para os nenos das 
clases sociais modestas; para 
eles é decisivo o éxito alí al
canzado. As clases roáis ricas 
teñen, en cambio, moitas ou
tras oportunidades de apren
der o que alí se ensina. As 
escolas coma institucións 
especializadas na transmisión 
do saber historicamente acu
mulado e culturalmente orga
nizado son moi importantes. 

Pero ¡ ollo ! Ese saber non 
se inxecta ou enxerta directa
mente na mente dos nenos. O 
profesor é un mediador que o 

presenta, axuda a compren
delo, provoca situacións so
bre as que investigar e disco
rrer, recolle experiencias do 
entorno natural e social... Ese 
saber é construído polo alum
no (non simplemente "copia
do") se pode e quere. Apren
der significativamente", como 
se di agora, (antes decíase 
"aprender relacionando") 
consiste en establecer rela
cións consistentes e non arbi
trarias entre o que se aprende 
e o xa sabido. O contrario de 
todo isto é aprender mecani
camente, de memoria, frases 
que non serven para nada. 

Unha escola con menos 
tempo será, sen dúbida, unba 
escola menos relacionada con 
entorno, roáis verbalista e me
morística. Será coma a peor 
das "pasantías"ou ''academias". 

E ¿que se sabe do cansazo 
e do rendemento? Aínda non 
hai estudios definitivos. Des-

Pero un día ... 

de logo, un e mailo outro 
están en relación non só coa 
cantidade de tempo senón 
tamén co tipo de activida
de. En calquera caso, al
gunhas aprendizaxes refór
zanse e afiánzanse adicán
dolles máis tempo. 

¿E se houbese polas tar
des uns monitores de acti
vidades expresivas e cultu
rais (teatro, música ... ) ou 
deportivas, postos polo 
axuntamento ... ? ¿E mentres 
non os hai? E aínda que os 
houbese, serían voluntarias 
e seguramente os que máis 
o necesitasen non poderían 
participar delas, porque es
tarían lonxe, necesitaríase 
o seu traballo na casa .... 

Con estas reflexións pre
tendemos abri-lo tema e, 
por suposto, daremos cabi
da nestas páxinas a outras 
opiniónsqueosamigose lec
tores queiran manifestar O 

os pupitres florecerán 



A utopía dun mozo labrego 

Son un xove irimego que ou de sobrepoñerse ós pro- Por outra banda vexo que Se alguén quere com-
ando a buscar, ou polo me- duetos de fulanitos ou men- a situación actual e histórica partí-lo seu sentir sobre todo 
nos iso creo, a vontade do ganitos, nunha competitivi- do campo, de subsistencia, isto, eu quedareille agrade-
Pai, e quixen compartir hoxe dade, competición ou com- falta de estima e posterga- cido; e, de tódolos xeitos, a 
con todos vós unha das petencia que parece non ter ción, está lonxe de permitir esperanza que non morra, a 
miñas moitas maquinacións. fin. Ademais, paraincremen- ós labregos a súa realización seguir buscando. 
Non sei se o que me propo- ta-la productividade, cóm- e un xeito de vida digno, e 

Á. ' ño supón un retroceso, ou pren explotacións moito máis iso tampouco me parece que ¡ rumo .. 

se cadra é unha burrada, grandes, para que cada la- sexa a Súa Vontade. Aproveito tamén a oca-
pero coido que para atopar brego produza máis: non sei Non perde-lo idealismo. sión para animarvos a tódo-
cómpre buscar. cantos miles de labregos 

En definitiva, xa vedes 
los que gratuitamente ofre-

"teñen que desaparecer" céde-lo servicio de sacar 
Agricultura competitiva. (actitude esta que ata parece ¡que lío!. Cando ando a ca vi- cada número da IRIMIA, 

Teño certa relación coa desprender certos tintes de lar sobre todo isto non son nun labor que moitas veces 
agricultura e non acerto a racismo), quen de concluír nada, ou se fará duro e ata ingrato, 

conclúo que son demasiado" 
ter claras as actitudes ou Analizando a realidade. idealista. Por veces penso que 

pero sabede que moitos 

opcións que quero tomar, Cando me paro e procuro hoxe a agricultura é unha 
aproveitámolo ben. 

ou que El quere que eu tome, analiza-larealidade, vexo que actividade económica epa-
Por último, tamén que-

de cara ó campo galego. Na non me gusta, que non é o réceme que eu aínda a enten-
ro saudar especialmente ó 

actualidade estas e a falar, mundo que quero, que El domáis coma unha forma de 
grupo de Xoves, que me 

obviamente, da mellora das non quere relacións huma- vivir que coma unha mera 
parece un espacio moi in te-

estructuras productivas, da nas baseadas neses valores actividade económica. Ou-
resante; agardo poder estar 

optimización dos recursos, mercantilistas, economicis- tras veces penso que teño 
nalgunha próxima xuntan-

da modernización da agri- tas, utilitaristas, e pouco per- unha visión do campo dema-
za, aínda que desgraciada-
mente adoito andar dema-

cultura en xeral, todo diri- sonalista~ e comunitarios, e, siado bucólica.Non sei, pero siado ocupado. o 
xido a ter unha agricultura en definitiva, que iso me teño claro que ós 22 anos 
competitiva, acorde conEu- parece que non é construí-lo resístome a ter que deixar de Fernando Veiga. 
ropa, capaz de prevalecer seu Reino. ser idealista. 

~PAX HOM\Ñ\BUS \N TERRA' 

~ 
...-5-E_P_A-=~oüOdMNiBUS oo 
t:NTERRO 
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A FALA É CAMIÑO Xosé Chao Rego 

, 

Echevos un miñaxoia 

E 
n realidade, o rapaz é unha 
xoia, unha verdadeira alf aia 
(do árabe "al-baja"), fillo dun 
alf aiate que Hes facía moi ben 

os traxes ós homes; pero é tan boíño que 
mesmo parece un paiolo ou pasmón, 
algo parviño el: ¡miñaxoia! Fan del un 
pandeiro. E agora, que vai revendo de 
vello, como reven ou diminúen os días 
noinvemo, volveuseunhamiguiñamáis 
tranquilo aínda, e lento de máis: un 
pousafoles. 

O certo é que tampouco nunca foi un 
bulebule, un fervellasverzas ou baila
naverza deses ós que non lles peta 
acougar, que mesmo parece que teñen 
azaugue no carpo. Un pouco pailán 
(paif oco ou pailoco) sempre vol o foi, 
maiormente porque os pais non o estu
diaron e o mestre aprendíalle (ou ensi
náballe) pouco. 

Pero diso a lle dicir que home peque
no foi de veleno vai moita diferencia, 

porque non teña moitos f oles ou f algos 
non hai que supoñer que sexa un saco de 
malicia nin é un fol , deses de gaita ou de 
soprar no lume, que só teñen ar ou aire 
dentro. Todo o contrario, ten folgos ou 
azas de ahondo para traballar e máis lle 
imita á laboriosa formiga de fábula ca á 
carricanta ou chicharra que non facía 
máis ca cantar. 

Tampouco lle gusta es barajustar ( ou 
barajustar) armando moito roído, coma 
eses que andan todo o día barallando, e 
non porque xoguen á baralla, senón 
porque son uns baralleiros que falan 
por falar aínda que sexa contando tro
las, esbardallando todo o tempo, dicin
do máis parvadas ca eses palaf ustráns 
que non dan golpe en todo o día e que 
andan feitos uns baldreus, que dá noxo 
velos do mal vestidos e porcallentos 
que andan. 

Non, o malpocado é un miñaxoia, 
pero a legal e honrado non hai que lle 
gañe. 

Tempo de Nada/ entre os indios cho/es de México 
Tempo de experiencia fonda de fraternidade e liberación 
chamada -invitación do mundo dos máis pequenos a participar 
no nacemento dun mundo novo. Daque/a a ledicia será cumprida 

O CANTAR DO IRIMEGO 

Choven felicitacións, 
Correos, sobre tras sobre; 
paz aquí non hai; no ceo 

Deus chorando polo pobre. 

Brincan e bailan os peixes 
e o rico a conciencia lava 
e os seus remorsos oculta 

afogándoos con cava. 

Gorbachov, boi de Belén, 
amorriñado calcula 

cando lle vai dar un cauce 
o Tío Sam, que é a mula. 

E en Cuba, Fidel Castro 
ten a Herodes por veciño: 
ha ter que fuxir a Exipto 

se a Bush se lle incha o fuciño. 

Mentres Europa disfruta 
da burguesa democracia 

nin hai portal nin presebe 
prós que xemen en Croacia. 

E os bispos xuntos, en Roma 
en Sínodo europeo 

déronlle atrás á moviola 
de acordo coque eu leo. 

Pensan evanxelizar 
de novo a Europa: en verdade 

a sospeita é que padecen 
nostalxia de cristiandade. 

Con fachenda estase a abrir 
ese Quinto Centenario, 

laian os indios de América: 
Cristo xuíz é o notario. 

Cabréame tanta farra 
feita no xusto momento 

no que no mundo está a verse 
máis marte ca nacemento. 

Perdóeme o irimego 
este cantar demagogo; 
se non gusta deste son 

poña outra música logo. 




