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A UNIDADE DilS NACIONALISTAS 
GALEGOS 

No número ~25 do periódico A Nosa 
Terra, do que falamos a semana pasada; 
recóllese a conversa que mantiveron líde
res dos principais partidos nacionalistas: 
·Bloque e .Esquerda Galega. 

O tema de fondo era a unidade dós 
nacionalistas galegos; · e a conclusión á 
que chegaron foi que tal unidade segue 
sendo difícil, anque é posible dár pasos. 
A pesar das apariencias -pouco avance 
en chegar á acordos concretos cara a uni
dade--, o feito do encontro foi positivp. 

Significou un paso adiante o simple 
f eito de sentarse a falar. Foi . tamén un 
paso adiante o feito de cambiar o ataque 
polo diálogo franco e aberto. Foi un gran 
paso escomenzar a falar de unidade de 
acción -que xa se está a dar no terreo 
sindical, no traballo cultural, óu en cam
pañas coma as dos vertidos radiactivos
que é por onde compre comenzar. A uni
dad e electoral supoñería un acordo para 
iren ás eleccións en candidaturas únicas. 
A unidade orgánica ou de organización 
sería o último ch~nzo e virá cando haxa 
acordo nos obxetivos que se persiguen e 
nas formas de loitar. 

Para lrim iil a unidade dos nacionalistas 
non é un asunto máis. Para nós como pa
ra ou.tra moita xente preocupada pola re
cupareción do pobo galego o avance na 
unidade dos nacionalistas representaría 
unha boa noticia, un potencial de ener- · 
xía para o noso pobo, e mesmo unha bo
canada de frescor e un alento. · 
A MAFIA italiana é o espello máis claro da co
rrupción organizada con pantalla de boas inten
cións. Teñen un fin moi claro: o ascenso econó-

mico e político a toda costa, e non lles importa 
utilizar calquer medio para conseguilo. Algunha 
destas grandes familias revístese de afán caritati
vo, aproveitándose da miseria do sul de Italia, 
onde só na vila de N apoles hai cento coarenta 
mil parados, e en toda aquela rexión máis de 
seiscentos mil. As grandes familias da mafia ex-: 
plotan así as clases baixa8, por eso non abonda 
con aumentar o cerco armado, urxe erradicar a 
miseria <leste país. 
DE MAFIA GALEGA pódese calificar todo. o 
encerello do contrabando do tabaco que está 
salpicando a ría de Arousa, e que pode exten
derse a outras rías. A Facenda pública ven per
dendo uns trinta mil millóns de pesetas ó ano 
de impostos que non recaudan, ós que hai que 
sumar máis de dez mil por evasión de divisas. 
Tamén aquí est.á xogando a picaresca dos cartos 
e do poder, e os sempre caritativos poñen o be- · 
rro no ceo porque con esta limpeza van perder 
moitos pobres o seu traballo e ingresos. Cando 
só os xefes desta mafia viven ben do contraban
do, e outros arriscan o pelexo por unha cantida
de circunstancial. N esta rede ilegal están implica
dos moitos caciqpes da comarca e politiquillos ... 

A PORCALLADA RADIACTIVA segue ultra
xando as 'nosas .costas. Estes días un buque in
glés vertéu tres mil toneladas de residuos radiac
tivos. Dous meses máis tarde está previsto que 
outro barco deposite outras tantas toneladas a 
setecentos kilómetros das nosas costas, esta vez 
de orixe belga e suizo. Lembrámonos .agora da 
falsedade de moitas declaracións feítas por polí
ticos españoles despoi~ da Conferencia de Lon
dres de febreiro pasado, onde estes políticos 
queríannos convencer de que as nosas costas 
ían deixar de ser o basureiro internacional. Ho
xe todos estamos convencidos da educación 
ecolóxica e da necesidade de respetar a nature
za, e entón tamén algúns políticos queren xogar 
esta baza interesadamente. Tamén nesto ternos 
que ser moi cucos, e apuntármonos ós que de 
verdade están loitando para que o futuro da vi
da non se queime. 



A BENDICION QUE E TER AMIGOS 
Xesús tamén fac/a 
o que facemos nós tantas veces: 
entramos na casa dun veciño, 
e con el compartimos 
a conversa e o pon ou o vaso. 

Esto é unha das cousas máis humanas, 
máis sencillas e máis grandes 
que ternos a xente da aldea. 

iBendito ·sexa Deus 
polos veces que a/guén nos acolle, 
polos veces que alguén nos escoita, 
e nos ofrece un vaso de viño! 

iBendito sexa Deus 
polos veces que acollemos a q/guén, 
e con el conversamos das causas da vida, 
ó tempo que lle ofrecemos . 
algo dO' bon que hai na casa! 

iGracJas~ Poi, po!á nosa. humanidade! 

-
Domingo 16 do tempo ordinario 

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (10,38-42) 

Unha vez, cando ían de camiño, entrou Xesús 
en certa aldea, e unha muller chamada Marta 
acolleuno na súa casa. Esta tiña unha irmá cha
mada María, que, senatada ós pes do Señor, es
coitaba as súas palabras. Marta, en troques, esta
ba moi atarefada con tanto labor; e achegándose 
a el, d íxolle: 

-Señor, ¿nin che importa que a miña irmá me -
deixe a min soia co labor? Dille que me axude. 

Pero ·o Señor respo_ndeulle: 
-Marta, Marta, preocúpaste e desacóugaste 

con moitas cousas, pero soinente, unha é necesa
ria. María escolleu a mellor parte, e esa nunca lle 
será quitada. 

iGracias, Poi, po/tJ simplicidade das nosas víd'(Js/ 
iGracias, Paí, porque nos tratamos coma ilmáns! 

Sempre hai algún baru/leiro 
que barullo e barullo 
e esquence o goberno da vida. 

Pero quizáis é peor 
o que trabal/a e trabal/a 
e non ten tempo nin humor 
para conversar co veciño, 
para pausar o seu corazón 
nas mans do próximo, 
ou facerse berce e arra.lo 
dos sentimentos a/leos. 

¿Haberá causa máis bonita e·proveitosa 
que ír collendo confianza cos veciños, 
querer/les e deixarse querer por eles, 
contar/les as causas da vida 
e recibir f!S que a un lle canten? 

Este exercicio diario de humanidade 
pode facer de nosoutros grandes personas, 
capaces de gran ternura; 
sensibles ós trafegos da vida, 
dispostos para as grandes tareas. 

Ditoso quen fai sil~ncio paro escoitar 
a palabra -do amigo; 
Dotiso quen conffa e abre o corazón 
ás o/ladas do amigo. 
A súá parte nunca lle será quitada. 



-------_,-=------

SANTA UXIA ·DO MONTE: 
Santa Uxía do Monte_,_¡ 7 veciños- é amáis cativa das 10 parroquias que fano ce 

de altitude) e do Careón, estrema coa provincia· de Lugo, perto de 3.000 almas que vive 
En 1970, cando xa os homes puxeran o pe na Lúa, as 600 familias desta comarca 1 

Friol, cunha pequena tona de asfalto, e a pista feita pola Forestal pra sacar a madeira de 

1.- U.nha parroquia isolada . 
E aínda que toda a comarca ten un gran interés, voume li

mitar á parroquia de Santa Uxía que, daquela, pra baixar ó 
Axuntamento, chamar ó veterinario, ou vender queixos rl.a fei
ra de Melide, contaba cunha fonda corredoira que ben defendi
da doa raios do sol polos carballos que por riba a cubrían, en
chía os pes de lan¡a e da auga que por ela baixaba do Bocelo. 
Camiño de sempre, pra ir servir ó Rei, _paga-la contribución, . 
chamar ó médico ou vender na feira. Nos derradeiros anos, por 
él, fóranse os mozos camiño de Bilbao ou Suiza: fora baixada, 
ó lombo dunha besta unha recen casada pra mal parir en San
tiago, e un patrón, a tombos nun carro de bois, fora levado a · 
morrer polo camiño. 

2.- A unión abre camiños . 
Unha tarde de Outono a parroquia xuntouse. O asunto a 

tratar: abrir dous kilómetros de pista dende a parroquia á ca
rretera local. Acordouse a prestación persoal, e todos firmaron 
en blanco a cesión de terras pró paso da pista. Os veciños puxe
ron o traballo, as terras e cartos, e a pista quedou aberta. Logo 
virían ,dúas axudas: unha de Extensión Agraria e outra d Dipu
tación da Cruña. 

3.- Nove familias unen as suas terras 
· Foi no seguinte Outono cando se volveu a reunir a parro

quia: ¿por qué non traballar tamén xuntos a terra? A cousa 
non era xa tan doada. Habería que botar os valos ó chan, plan
tar pradeiras nas terras de labranza, deixar de sementar o millo, 
centeo, trigo, etc. Tódalas terras xuntas terían que producir 
herba pra mante-las 90 vacas do establo común da Cooperati
va. Non bai.xou dos 6 millóns de pesetas prepara-las terras, 
face-los establos e dependencias, mercar maquinaria e gando, 
etc. E todo iba enriba das costas das 9 familias que, logo de 
moitos acordos e trasacordos, tiveron folgos pra face-la Socie
dade. 

4.- Recuperar o monte 
Un dos temas decote tratados nas xuntas da parroquia e da 

cooperativa era o do Mol)te. Un reqordo máis de tempos pasa
dos que un~a posibilidade de futuro pra parroquia: as ovellas, 
cabras, bestas e vacas que nel pacían; as rozas feitas a ligón sen 
máis comida cun anac·o de pan e auga cando. o choio caía na 

Veciños de Santa Uxía, cons 

. Coresma. Logo, falando xa mái: 
das repoboacións foresta.is: foi p 
non cornera os piñeiros plantad 
quedando prós toxos, os lobos e 
res poidesen cazar nel con liberta 

E un día xurdeu a pregunta e 
gastar os ~artos en piensos, cand 
xos e be~tas de fora da parroquia 
miño a recorrer. Pra facer algo 
abaixo o Consorcio entre o Axu: 
restal. E non foi asunto fá°cil. l 
Cruña, o Xurado de Montes dec1 
peopiedade dos veciños de San1 
Xurado non fai mais que recoñe1 
pre dos veciños; que o Consorcic 
gla nada, nin a desfeita traída po 
demnización por daños e perxuici 



.. 
• UNHA . PARROQUIA VIVA 
:oncello de Toques. Na cunea do río . Fur:i~:,1~ f . a caróndas serrasdo Bocelo (800metros 
~n nos 90 lugares espallados polas 7.830 he·.·i=j!·eas do concello de Toques. 
non tiñ.an mais medios pra se comunicaren i.'•) Mundo que a carretera localdeMelide a 
los montes. Foi daquela canon chegaban a J oques, a luz eléetrica e as escolasdo Estado. 

struindo a sua Cooperativa 

iS rnaino, contábase a historia 
preciso vender o gando pra que 
los polo Estado. O monte foi 
e as bestas e pra que os cazado
ade. 
que tiña que xurdir: ¿por qué 
fo o monte estaba amanter to
a? E c.omeniou outro longo ca
) no monte era preciso botar 
mtamento e o· Patrimonio Fo
Logo de. moitas voltas e idas-a 
~larou o monte como veciñal e 
ita Uxía. Pero a sentencia do 
~cer que o monte fora de sem
.0 fora un erro, pero non arre
) la repoboación, nin fala de in
;ios. 

5.- O monte posto a producir 
A situación dunha Comunidade cando lle dan o papel da 

Sentencia ó seu favor, eu compároa á dun país que remata un
ha guerra, e xa _está en paz, pero ¿por ónde se empeza a recons
truir o desfoito? 

Unha vez máis foi precisa a unidade e sacrificio dos veciños. 
Houbo que choer o monte (63 hectáreas) e fixérono con exca
vadora e por prestación persoal: era preciso gardar a facenda 
do lobo e das hestas de fora. Hoxe o monte é unha gran p.radei
ra onde· a parroquia ten, por xunto, unha gandeiría estensiva. 

E fácil con talo e velo, mais foron anos de loita, nos que 
houbo que aturar a falla de esperanza da xente e a inoperancia 
da Administración. E coido que non nos faremos idea erara 
deste proceso vivido pola parroquia de Santa Uxía, se non fa
cemos unha ~ención do ho_me que enterrou 13 dos seus mi
llores anos nun servicio desinteresado á parroquia e ó concello:· 
refírome a Victorio Sánchez, xestor ca Cooperativa. decontado 
elexido alcalde por unanimidade, e que fixo posible a urécon
quista do monte veciñal". 

6.- Santa Uxia pon en claro moitas cousas 
Estes son, moi polo lixeiro, os 13 anos de historia dunha 

das máis pequenas parroquias da Galicia interior. Deles póden
se sacar moitas conclusións. Por mor do espacio, irnos facer 
unhas breves reflexións: · 

• Santa Uxía amósanos o que se podería facer en toda Ga
licia. 

• E un desmentido ós tópicos que decote se repiten sobre 
a desunión das Comunidades rurais e o. seu desinterés polos 
montes. . 

· • Os veciños de Santa U xía fixeron o que en toda Galicia 
tiña que ter xa feíta a Administración: pistas, cooperativas7 

roturacións de terras, gandeirías exten·sivas nos montes7 etc. 
• · E pra re~atar, unha pregunta que debera estar con gran

des letras nos d·espachos da Administración Central e da Auto- -
nómica: .¿Cómo é posible que unha parroquia de 11· veciños

7 

que hoxe conta con 50 vacas nas cortes das casas7 90 vacas se
lectas no establo da cooperativ~, e 40 vacas de monte no co
munal, amáis dun cebadeiro de 100 becerros en réxime coope
·rativo, teña uns ingresos polo baixo dos de calqqera traballador 
por conta allea?. 

LUIS AMOR 
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CAVILACIONS DUNMESTRE (1) 

Son mestre. Chámome Xo
sé Lois. Traballei este ano nun 
centro escolar da Terra Cha. 
Tiven por alumnos ós rapaces 
dos tres últimos cursos (6<?, 
7o, 80). Escribo hoxe aquí 
con moito ánimo e preocupa· 
ción. ¿Por qué? Ano tras ano 
chego á mesma conclusión. 
','¡\ escola é coma un hospital 
malo q_ue axuda ós sanos e re
xeita. ós enfermos". 

Este" ano 33 rapaces rema
taron o 80. curso. Preguntei- -
lles cantos querían seguir es
tudiando. Contestáronme 1 O. 
Poñamos que cheguen a 15 
ou mesmo a 20. ¿Que pasa 
cos 13 restante~? Forman par
te, a partites de agora, dese 
inmenso pelotón de homes de 
campo ou cidade que buscan · 
un traballo: Por· unha. parte 
dí~elles: ·¡Non sirves para es
tudiar!_ E por outra: . ·¡Non hai 
onde traballar! 

¡Non sirves para estudiar! 
¡O profesor é quen sabe, e o 
profesor foi quen o dixo!, 
pensan os pais. E ben certo 
que o dixo, pero ... ¿que fixo? 

Foise o Sr. Mestre sen si
quera preguntarse como é qúe 

lle suspenden tantos, e lle a
proban ·sempre aquele~ que: 
con escola ou sen ela hoube
ran camiñado polo seu pé. 
Foise sen saber quen eran os 
pais dos rapaces que queda
ron retrasados; sen averiguar 

teren axuda de ninguén, ou 
sen teren cartos para pagala. 

Foise en paz. Ninguén ou
saría pedirnos contas. ¿Sus
penderon moitos? ¡Que estu
diarán! Ahí queda todo. Os 
país non aparecerán. ¡O mes-
tre sabe todo, e suponse que 
sempre tén razón! ¿A asocia
ción de país? Non existe ou 
non funciona. A organización 
dos pais sería a mellor ferra-· 
menta para axudaren a con-

. trolar a marcha da escola. Pe
ro os pais non se organizan. 

•··· Hai medo. Din. que non sabe
rían que facer. 

en que condicións vivían e con · 
que medios contaban eses 
"parvos de sempre"; sen ha
berlles adicado en todo o ano 
nin siquera unha hora ruáis de 
atención que ós máis espilidos; 
foise sen pensar como habe
rán de recuperar no vran sen 

Quedan os_ inspectores. Pe
ro non hai problema .. Non se 
deixarán ver. O seu labor con
siste en que non haxa escán
dalos graves. A marcha da es
cola . ou o fracaso dos nenos 
trailles sen coidado. 

O Sr. Mestre pasará namen
tras unhas . tranquilas vaca
cións. Despreocupado dó re
sultado do seu traballo. Sexa 
malo ou bon o seu producto 
sempre se vende, e el sempre 
cobra. 

¿Hai amaño para este pa
norama? Coido que s~. 
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t-; O tema do.esco/0 libre: vemos lOZÓIJS ben sobrados ll 
> n ¿ha se-la escalo do Estado? pro apoiormos ás escotos ~~ 
..., J-1\ , b 1 'bl b ,,,J )} 
..., p.:i A /grexo o isto e sensi 1e pu icos so re os privauos. ll 
f-1• l ll 
O" oo ~ Con todo, chamar/le libre No mundo do Capital ll 
p.:i e < ód t' · · b · ll P:l\ l p evos ser men 1re1ro: que paguen os que mOJs co refl, ll 
1-1 ..., i o esa escala vai quen pago pero o Coberno é de todos ll 
~ ~ ·J porque lle sobra diñeiro. e·ha de mirar polo pobre. ~~ 

~ . ~ 
n . Y 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d' 

A FAL~ é CAMlBD 
Perdoade o atrevemento 

Neste momento teño o sen- menos na teoría: se de reves
timento de que o movemento tir sae revestimento, é por ser 
dos vosos olios se dirixe a es- un verbo ' da terceifa cortxµga
·tas liñas por verdes .onde está ción (terminado en -ir), así 
.a miña ousadía para ter que coma de resentir sairá resenti
pedir escusas. mento. Pero en cambio, ,de 

Cómpre que teñamos coñe: nacer (da segunda, terminado 
cementos suficientes para sa- en ,-er) vén nacemento e de re
bermos como · ternos que ·. guiar (da primeira, en -ar), re
forma-los sustantivos que · gulamento. 
terminan en mente. · As dificultades pr~cticas 

A cousa é·ben doada, polo poden pn~vir de que no cas- · 

. EDITA: .. Asociación IRIMIA" 

te ~án non hai esá diferencia 
emre. os sustantivos da 2a e 
da 3a conxugación. A miña 
ousadía ou atrevemento vén
vos de ir metendo a~ regras do 
galego ou o regulalnento da 
nosa fala: d un xeito tan ano
xante; eu no qui:x,ese q:ue nin
guén aborreza a nosa lingua 
por culpa iniña e das miñas, 
teim~ gramaticais. '. ¿Per-
_doado? · 
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