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O ECOLOXISMO EN GALICIA
(ADEGA)

POR UNHA INFORMACION COMPLETA
Tanto a prensa coma a televisión, tanto a
radio nos seus partes informativos, coma
moitas revistas de información, en xeral tódolos medios de comunicación, parece que
están de acordo nunha cousa: en esmagar os
nosos oídos, os nosos ollos e o noso corazón
con novas arrepiantes que falan de desgracias, actos terroristas, guerras, roubos, violacións, etc.
Non dubidamos de que sexa certo canto
nos contan. Serao. E non valería de nada tapar os oídos e vendar os ollos para lle aforrar ós nosos sentimentos un mal trago, por
aquelo de que "ollos que non ven, corazón
que non sin te".
Pero co que non estamos de acordo é con
qu.e dese xeito se nos obligue a nos formar
unha idea do mundo, da marcha do mundo,
que non é nin completa nin polo tanto corr cta. Explicámono~ cabo dos dous centos
ou cinco centos etarras que fan violencia en
uzkadi, hai centos de miles de vascos que
fan paz diariamente; cabo de pobos coma
Irán, Irak, Líbano ou Nicaragua onde a guerra se deixa sentir, hai moitas nacións que
construen o seu presente e o seu futuro pacíficamente; a carón de dez señoritas violadas nos suburbios de Madrid, hai centos de
miles de mulleres e homes que fan o amor
gozosamente en libertade. E así sucesivamente. Esta é a realidade completa. Certo
que o que non é novedoso, o normal, non
se convirte en noticia. Pero tamén é certo
que insistindo e insistindo en novas malas,
a todos se nos acaba por encoller o corazón, e case sen nos decatar poñemos
o ollo, o corazón e o voto naqueles persoas, partidos ou potencias que máis din
defender o orde, e a tranquilidade ( ¡ Ai,
se San Roque falase!). Anque quizaves sexa esto o que con tan "maligna" información se pretende
UN,LIBRO ].>ARA OS QUE LEN POUCO
E un libro moi fennoso de Bernard Benson ;chámase "O Libro da Paz", e véndese coma roscas en moitos países. O seu autor é
un sabio inglés que renunciou ós millóns
que ganaba en inventos militares para traba-

llar pola paz. É a "biblia" dos movimentos
pacifistas. &tá escrito con dibuxo e letra ó
alcance de pequenos e grandes; atoparédelo
en calqueira librería. Existe unha Asociación Española do Libro da paz. Apartado de
Correos 62.032. Madrid.
AS MANFESTACIONS DO FERROL foron outro berro de alerta ante o .seu incerto
futuro. Ferrol é a terceira cidade e poboación de Galicia con 90.000 cidadáns · que
chega ós 160.000 na súa bisbarra nun radio
de 15 kms. A poboación.activa é dun 31°/0
dos que só un 4 por cento traballa no agro
e na pesca. A mitade do resto adícase ós servicios sociais ou consumo e a outra mitade
á construcción naval e construcción en xeral.
AS XANEIRAS eran o guiño do coplista
nas frías noites de xaneiro, pero agora están
a piques de desaparecer. Dende aquí facemos unha chamada para ir recolléndoas da
memoria do noso pobo e dos nosos vellos.
COMBATER A TIPULA. &tá a disposición dos labregos nas Cámaras Agrarias ou
nas Axencias de Extensión Agraria insecticida gratuito para eliminar a plaga da Típula. Para a maneira concreta de realizar o tratamen to pódese consultar o número 66 de
IRIMIA do 6 de febreiro de 1983.
O XANEffiO XIADEffiO. Queima moitas plantas no longo inverno galego. Nas
Rías Baixas xea menos e Lugo pasa por s~r
o centro máis forte e máis longo de xeadas.
Nun radio de 70 quilómetros desde esta capital ternos a rexión máis xeadeira do país.
Tanto o vento coma as nubes e a humedade alonxan a xeada do chan; son máis propias das noites claras e do aire seco.
MAIS DE 120.000 PALABRAS recolle o
novo diccionario galego, programado en cinco tomos, dos que o primeiro xa está a venda. Publicado pola editorial NOS, este diccionario é o primeiro galego-galego. Até agora tiñamos vocabularios que explican palabras galegas en castelán ou dan o equivalente galego de vocábulos casteláns. Este diccionario está dirixido por Isaac Alonso Estravís e nel colaboran directamente 10 especialistas.

Domingo terceiro

DUN SOÑADOR

tempo ordinario

XESUS EMPEZA O PLAN DE DEUS

Cando se enterou Xesús de que Xoán fora
encadeado,· retirouse a Galilea. Deixando Nazaret, foi establecerse en Cafarnaún, na beira do
mar, en terras de Zabulón e Neftalí.
E desde aquela empezou Xesús a predicar
dicindo:
- Arrepentídevos, que xa chega o Reino de
Deus.
Camiñando pola ribeira do mar de Galilea,
viu a dous irmáns: Simón, tamén chamado Pedro e Andrés; os dous estaban largando a aparello no mar, pois eran pescadores. DiXolles:
- Vinde conmigo, e fareivos pescadores de
homes.
Eles deixaron de contado o aparello ,· e seguírino. · Máis adiante, atopou outros dous irmáns: Santiago e mais Xoán, fillos do Zebedeu, que estaban co seu pai na barca artanxando o aparello. Tamén os chamou, e eles, deixando a barca e mailo seu pai, seguírono sin tardanza.
Xesús recorri.'a a Galilea enteira, ensinando
nas sinagogas e anunciando a Boa Nova do Reino, curando canta doenza padecía a xente.
(Mateu 4, 12-13.17-23)

Soñando,
loitando,
planeando, curando males,
hoxe,
eu estou cabo ti.

Xesús,
eu estoq cabo tí,
coma Pedro e Andrés,
coma Santiago e X oán.
Xesús,
vexo que es un soñador.
Quizaves xamáis dos mis/s se farón tractores.
pero eu estou cabo ti.
Se cadra xamáis comerán o pan xuntos,
baixo o mesmo ceo
e á mesma mesa,
o presidente de Alúmina
e Pedro Rodr/guez
obreiro en paro ... ,
pero eu estou cabo ti.

É posible que xamáis os pobres
a xente de a pé,
recuperará na sociedade
o posto que ten reservado
no corazón de Deus,
coma ti soñas... ,
pero eu estou cabo ti.
Xesús cando fuxes do tirano Herodes,
para que o "plan" non morra,
eu estou cabo ti.
Cando te vas para Cafarnaún
buscando ambiente para o ''plan'~
eu estou cabo ti.
Cando fas grupo cos amigos
--que eran trabal/adores-para dar forza ó "plan'~
eu estou cabo ti.
Cando aproveitas tódolos lugares
para anunciar o ''plan",
eu estou tobo ti.
Cando levas sanidade á xente
para indicar que o ''plan" empeza,
eu estou cabo ti.
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.ADEGA E O ECOL
ECOLOXISMO
Dendt• hai u11s anos os
ll-mac; rt>laciu11ados coa contaminación I:' destrucción
do m<•dio ambiente, as condicións cotidianas dP vida.
a loita pola paz... vP11P11
1><·t1 pando un lugar d<.•stacadu na pn·ocupación da so1·i1 ·rlad<• . O eculoxismo. os
~ru pos <-coloxistac;, os "verdPs" · fi :\l; í011Sl' notar por
s<'r os divulgadores destes
d< '\t<•s problemas. Dt'nd a mina perspectiva persoal e de
t'mbr da A. OCIACION PARA A DEFENSA ECOXl A
iALIZA (A.D.E.G.A.), tentarei explicar
algunhae;; caract •rístí as do movimento ecoloxiSta.
NACEMENTO
O ecoloxismo é un fenómeno social concurta vida. Iniciou o seu andar polos anos sesenta nos países industrializados no seo dos movimentos de vangarda. O nome
procede da verba "Ecoloxía", que é a Ciencia Biolóxica
que estuda as relacións existentes entre os seres vivos e
o medio ~mbiente. O parentesco non ·significa que o
ecoloxismo pretenda situarse no terreo exclusivo da investigación e o estudo; . punto fundamental na case totalidade dos grupos actuantes é o papel decisivo dado á
denuncia, concienciación e movilización dos sectores sociais afectados.
No cerne do agromar ecoloxista están as progresivas
desfeitas que unha industrialización irracional levou aparelladas; o xeito de vida agobiante, limitada e deshumanizada, propiciada pola· organización do traballo e mo-

do de vida nas grandes urbes; a e
caras da moeda dun sistemé
nómico e na competencia, presen
"terceiro mundo", onde os prob
máis brutalment.e!: degradación e
primas, condicións de "vida" infn
Recentemente a crise enerxéti1
tros feítos contribuiron a prestar
ml'ntos l'coloxistas, que se ben te
diferencias claras.
A SITU ACION GALEGA

O movimento ecoloxista galeg•
agresións e movilizacións re lati vas
de Pontevedra, Xove ... , O verquk
tica leva a primeiro plano da ater
tas galegas. Na orixe do movime
país cun desenrolo capitalista het
agresións ao noso medio natural <
económico que padecemos.
Esta situación motivou o artell
mente forte, cunha clara concier
ADEGA, coas súas contradicción
sustancial dese ecoloxismo.

XENTES, GRUPOS E TRABAl

Bastantes persoas sinten interé:
xamos, mais, como en case tódolc
dispostos a apoiar algún grupo org;
derivan moitos problemas. O é'éol
duns cantos biólogos, estudantes ..
ralmente son de carácter local. Al
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.OXISMO EN GALICIA

:arreira armamentística, etc ... Unha das
!l que, baseado no beneficio ecotta polo ou tro lado, o que é chamado o
1lemas enriba indicados aparecen moito
lo medio natural, expolio de materias
thumanas ...

ca, o perigo dunha guerra nuclear, e ou. unha meirande atención aos plantexañen puntos. en común tamén presentan

o xurde como resultado dunha serie de
;" ao noso medio natural: celulosas,.Ría
lo de residuos radiactivos na fosa atlán1ción pública as movilizacións ecoloxisnto está, pois, a peculiar situación do
eroxéneo e dependente que esixe unhas
:iesproporcionadas en relación co atraso

en toda Galiza pretendendo, dende unha postura comprometida co pobo galego, ser canle de organizacion para aquelas persoas interesadas na defensa do medio natural galego.
As agresións ao equilibrio ambiental ·son continuas e
as actividades dos ecoloxistas vense moi dependentes d·r
necesidades inmediatas. Os incendios, a contaminación
de tal fábrica, o verquido de porcalladas ao mar, os residuos re&ctivos ... obrigan a montar campaña tras campaña e impiden unha programación axustada En ADEGA
preocúpanos esto e tentamos trocar algo a situación . :
Quedan por falar bastantes causas: lúnites do ecoloxis- ·
mo, onde acaba o ecoloxismo e inicia o grupo político,
o seu espallamento no medio rural, etc.
Tino Fraga. A Coruña.

DEFENDE O MEIO AMBENTE
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amento dun ecoloxismo galego relativa1cia do seu carácter social e solidario.
s e chatas, ven representar unha parte

LLOS
s polos temas que os ecoloxistas plante)S eidos do traballo social, poucos están
anizado e menos a traballar. Deste feito
.oxismo galego resiste en base ao labor
., que artellan diferentes grupos que xeDEGA é o grupo que ten implantación
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VIGO' .. ........••.. . . . 920
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Desde a miña fiestra , vin a un home, descofiocido prá mín, que subía traballosamente a costa do Casal. Desde a punta dabaixo, estuven mirando e escoitando o seu pasar.
Sentina turrar polo alento mentras se achegaba a Farruco e oín que o
meu vecifto lle .decía:
- Recoiro! Es ben tolo se coidas que vou subir a costa contigo. Estóu
m i b n aquí: como, bebo, teño coche, non me falta un peso pra ir de farra. E
a í faréi por moitos anos.
O home aquel siguéu o seu cammo.
Pa óu 6 seu lado un fato de mozos que, cheos de acedume. iban berrando insultos e despotricando contra todo. DixéTonHe:
- Irnos arranxar o mundo decantado~ ¡Vente con nós!
·
Caladarnente, o home siguéu o seu camiño.
Tropezóu co alcalde que lle dixo:
- Das unha imaxe perfecta de home bó e asisado. Non me virías mal pra
eu saír reelexido nas próximas eleccións. Pagaréiche ben se me aseguras o cocido. ¡Vente conmigo!
Pero o home siguéu o seu camifto.
A topó use logo con Desesperanza, catequista sete anos, que estaba parada nun tocón e que lle dixo:
- ¡Ouh, señorifto! Esta costa mata a ún. Non siga vostede que, total,
non paga a pena. Pró que lle van agradecer. ¡Quede aquí conmigo!
O home sonrréulle e siguéu o seu carnifto.
Non sei que foi, que cando el pasóu por debaixo da miña fiestra, penséi
de arreventar co que me ardía o peito. E choráronme os olios comq cando ún
aperta a un vello amigo.
Oiga
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UN, DOS, TRES ... "

-"Hubieran ganado, por lo tanto,han perdido 1 millón de pesetas. ¡¡¡Oh!!!" E a voz de
Maira, presentadora de "Un, Dos, Tres". E centos
de bocas corean coma papanatas o último que
acaba de perde-la parella concursante.
--------------------Acabo de ve-lo programa (venres, día 30) que
hoxe estaba adicado á zarzuela e no que participaban os avós. Que pensar de toda esta montaxe ~~~~
que cada semana aparvea á audiencia nacional?
Para empezar, e por sermos xustos, hai que
dicir que é un programa ben feito, moi traballado
e mesmo con boas ocurrencias ás veces. Segundo
o seu director, non hai que pedirlle mensaxe,
ideas, cultura, nada. Só intenta divertir, distraer,
que a xente o pase ben un momento, sen máis
complicacións. E abofé que, segundo as encuestas de audiencia, para moitos o consegue. Pero a
costa de que?
UNHA SERIE DE FRUSTRACIONS. E un
.. _,,__ _ ·- ·
programa frustrante. Nesta ocasión a parella participante foi perdendo sucesivamente: 1 millón ...:. fi, !E:· ~::.,.,, .
de pesetas, 1 viaxe darredor do mundo ("orbe-- fff!i~i:;;~~-;
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varon un an a; pero non sempre ai an a sor- <~r_: :·,. :--~;,~
·~ ~~
· ~~~
·. ~~if(ífíll
te e os manexos da presentadora fan que ás veces
·· ·
.
·
se 'vaian con algo insignificante, despois de pasarlle por diante dos ollas e poñerlle ó alcance da
man a ilusión da súa vida. Frustrante, e se me les coma: "nomes que empezan por jota".- Geapuran un pouco, cruel.
rardo. ¡Oh!!!") vanse multiplicando en pesetas.
UNHA SARTA DE CHISTES VULGARES e Que pensará deste diñeiro tan fácil o parado de
a RIDICULIZACION inxusta de tipos humanos Andalucía que ten que ir á folga de fame para
dignos de máis respeto. A quén lle facerán gracia conseguí-las mil pesetas do subsidio comunitaas tonterías de Bigote Arrocet? E o que é peor, rio ou o obreiro galego da construcción que che¿como se permite o espectáculo degradante de ga desfeito á casa despois de 8 horas de andamio,
Bombi ·("por qué será"?), imitando a unha sub- ou os 300.000 ,que teñen que soste-la familia co
normal utilizada para facer rir, a base de explo- salario mínimo? Logo queixámonos de que alta-lo seu corpo? E a ridiculización do defecto fí- gúns busquen de malas maneiras diñeiro fácil
sico do gangoso ou do travesti con atisbos ho- atracando bancos ou cousas así. ¿Non os estamos
invitando a iso?
mosexuais?
UNHA BOFETADA PUBLICA a tódolos paParece que en vez de "Un, Dos, Tres, responrados e necesitados. Tódo é diñeiro en "Un, Dos, da otra vez" habería que empezar a berrar "Un,
Tres". A alegría con que este se tira ("1.000 pe- Dos, Tres, fóra dunha vez". Menos mal que seica
setas a quen presente antes unhas tesouras"), a xa está na recta final. Mentres tanto teremos que
desfeita de premios que son puro luxo (viaxes pasar á segunda cadea na que á mesma hora hai
·exóticas, apartamentos na costa, coches ... ), mes- "La Clave", un dos mellores programas que homo as preguntas da primeira parte (tan cultura- xe por hoxe ten a nosa Tele.
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Xaneiro xa se encamiña
amodiño cara o cume,
e os militantes cristiáns
soñan coa Festa do Lume.

Se non é moito pedir
e non dá moito trabal/o,
que cadaquén se persoe
cunha estaca de carballo.

~~

Será o catro de febreiro
se non hai ningún estrago:
no Colexio de Lasa/le,
rúa San Roque, en Santiano.
~

Porque os mozos desta terra
para acenderen o /ume
de ir potas casas por leña
{eñen sempre por costume.

~~

Ese sábado, pro que arda,
hai que. dicir/le 0 quen ·veña
que non lle ha custar moito
traer un pouco de leña.

Vinde e traede carba/lo
d
. .
--non sexa es pregwcetros-para prender lume novo
no facha dos devanceiros.
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OUENT A O LUME E QUENCE. O FOGAR
do JatiJJll "'·calentmre1" e é- quemzo as: mans'", porque
un verbo tmmsitivo:. a súa xa son as. mesmas mans
acción non queda en sí as que• entmn en cafor.

Xa que andamos a prepara-la Festa do Lume para o vindeiro 4 de febreiro, irnos agora ver qué diferencia existe entre os
verbos quencer e quentar.
Eu podo dicir que me
· · vou quentar á lareira, cousa que cómpre facer nesta
inve mía, e, unha vez alí,
se avivenw o lume, quenzo. Poida que atope alí á
miña inná que está quenta-lo caldo e, mentres o
caldo quence, botámonos
a parolar.
No
primeiro
caso,
-qnt>ntar- o verbo prorede

mesmo, senón que pasa a
outra cousa, "transita";
pór exemplo; eu quento
as. mans, é dicir, a acción
do lume pasa para as
man s.
No
segundo
caso,
-e¡ uencer- o verbo procede do latín "calescere'', e
é un verbo intransitivo: a
súa acción queda en sí
mesmo, non pasa a outra
cousa;
por
exemplo;
"quénceme as mans", Pero non podería dicir: "eu

(Tamén exíste· a forma
quecer sen o N).
O importante é agora

que a nosa fe cristiá sexa
coma un lume e tamén o
noso ser galego (a galeguidade) quente os nosos ánimos, e así, mentres quenta o 1ume da nosa lareira,
quenza o noso fogar de
Breogán: b día 4 de febreiro . xuntámonos para
nos quentannos e para
que a Romaxe vaia quen<'f'n do.
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