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A MONTANA

OS CRISTIANS ANTE O PARO

OS CRISTIANS E O PARO
Un grupo de cristiáns proxectaron pecharse o pasado 31 de marzal na Catedral de
Santiago, como acto de denuncia e solidaridade pola situación anguriante que está a
crear o paro en Galicia. E fixéronnos chegar
un extenso comunicado que non dubidamos
en traguer aquí anque sexa resyt:nido:
ºCristiáns de toda Galicia xunt.ámt;mos
en Santiago para manifestar a nosa ·preocupación aumentada día a día polo paro. Queremos denunciar e reinvidicar cara as autoridades e opinión pública e ó mesmo tempo
impolsar un sentimento de solidaridade e
comunión.
1.- A gravedade da situación é patente e
se sigue deteriorando pola reconversiñ decidida polo Goberno. As consecuencias van
ser especialmente dolorosas para Galicia.,
que está a sufrir un verdadeiro desmantelamento da súa pouca industria.
.
2.- Manifestamos a nosa solidaridade con
aqueles que sufren as consecuencias do par~
ou teñen en peligro o seu posto de traballo.
Apoiamos e alentamos a súa loita. Temos
que defendernos defendendo ós demais, creando o necesario sentido de solidaridade colectiva.
Denunciamos a política laboral dos Gobernos Central e Autonómico. Denunciamos
a incapacidade do empresariado pola súa .
mala xestión e falla de previsión. Consideramos antievanxélico e aniihumás os elevados
salarios de moitos cargos públicos. Pedimos
á lgrexa Xerárquica que dea exemplo de
desprendemento poñendo a disposición dos
afectados os seus béns e o seu poder social.
3.- A luz do Evanxelio xuzgamos que a
solución deste problema é fundamental para
que reine a paz na sociedade: A paz é consecuencia e froito da >fusticia, e o paro a manifestación dun estado de inxusticia que co~ra
forza coa complicidade dos máis.
4.- Reivindicamos das autoridades e empresarios a creación de postos de traballo
para toda persona maior de deceoito anos.
Que as sumas destinadas a armamentos se
orienten a resolver este problema social. E
pedimos unha actjtude solidaria que propicie ese clima de paz e xusticia.

O MERCADO COMUN QUERE FUNDIR A
FLOTA pesqueira: reduce o cupo de licencias para poder faenar nas augas comunitarias; suprime os dereitos históricos, e os
pesqueíros de empresas mixtas con outros
países que non sexan os da CEE, verán
suprimidos os seus dereitos nos portos
galegos cando España entre no Mercado
Común. España ten a maior flota pesqueíra
de Europa, e só recibe un 0,75 dos cupos de
pesca; así mentras Francia que non chega 6
30 por cento da nosa . flota permíteselle
pescar 258.000 toneladas de peixe neste ano,
os españoles s6 poderán capturar 23.000
toneladas. Desde o setenta e sete as licencias
españolas reducíronse na mitade.
OS ABANDEIRADOS ou pesqueíros galegos
que son de empresas mixtas (é decir, españoles e doutros países) non comunitarias;
que son uns 126 pesqueíros, o día que España entre na CEE, vanse ver negros para subsistir. Pois ata agora non tiñan que pagar
cuota especial sempre que desembarcaban
mercancía nos nosos portos, pero no Mercado Común non están permitidac; estas excepcións. Hoxe hai 48 barcos con bandeira inglesa, 29 con bandeira argentina e outros,
case todos galegos.
BOTANNOS ... , e menos mal se non é a cañonazos coma ós pesqueíros de Ondarroa.
Os comunitarios queren que abandonemos
os. caladeiros que n6s mesmos descubrimos:
Gran Sol, Golfo de Bizkaia... Queren · que
os pescadores da comisa cantábrica perdan
os chamados "dereitos históricos" a pescar
onde sempre o fixeron, esta xente pescadóra
xa antes de nacer.
·
O SALMON, un ano máis, está entre nós ...
Os ríos Eo, Miño, Ulla, Landre, Tambre,
Masma e outros voltan a ser pródigos na
súa invitación. O salmón nace na auga dulce, e desp6is do seu primeiro ano, navega
cara o mar, e nel practica miles de kilómetros antes de retomar 6 río que o veu nacer. Hai como unhas seis especies de salmóns, pero poc;ien extinguirse mdña, pois
só .catro países (USA, · URSS, Xapón e Canadá) capturan 600.000 toneladas .de salmóns óano.

A RESURRECCION DE LAZA.RO
CHAMADOS PARA A VIDA

Lázaro...
coma' t.ázaro hai moitos,
moit_os. mortos:
mozos.in ortos
e vellos mortos;
mortos vivos
e mortos mortos.
Hainos .que descansan
na paz do seu sepulcro,
e hainos que cansan
no trafego da vida.
Ti es un morto
necesitado de vida,
e eu son un moito
necesitado de vida.

Hai persoas mortas
f! hai pobos,{)1ortos.

Hai persoas mQrtas
e hai grupos ou clases mortas.
Os labregas somos, .
case sempre,
unha clase morta.

Diante de todos,
Xesús,
amando de corozón,
estremecéndoselle o espi'rito,
conmovéndose profundamente,
chorando,
e berrondo:
ilázaro, ven paro fóra!
¿Quen lle axudará a Xesús
, a apartar as pedros
que cobren as sepu/turos?

. · . Había un enfermo, Lázaro de Betania da aldea
· de María e da súa irmá Marta. Por eso as irr:iáns mandaron dicirlle a Xesús:
- Señor, mira, aquel a quen amas está enfermo.
Xesús queríalles moito a Marta a irmá dela e
mais a Lázaro. Anque oiu que este ~staba enfer~o
quedouse inda por dous días no sitio onde se atopa~
ba. Despois desto, díxolle aos discípulos:
- ¡Vaiamos outra vez á Xudea!
Cando chegou Xesús, díxolle Marta:
- Señor, se ti estiveras aquí, non morrería o
meu irmán; pero eu sei que, inda agora Deus che con·
. cederá ca!qu~ra. cousa que lle pidas. ·
Xesus d1xolle:
- O·te:u irnián resucitará.
Mar.ta respondeulle:
- Ben sei que resucitará na resurrección no día
derradeiro.
'
Díxolle Xesús:
. - Eu son a restirrección e a vida. Quen ere en
~n, anque morra vivirá; e todo o que vive e ere en
mm non morrerá endexamáis. ¿Cres ti esto?
Ela respondeu:
· - Sí, Señori eu creo que ti es Cristo, o Filio de
Deus, que había ae vir ao mundo.
.
Ao y~r Xesús que María choraba, estremecéuselle o espmto, e profundamente conmovido, preguntou: .
- ¿ Onde o puxestes?
Contestáronlle:
- Señor, ven ver.
E Xesús botouse a chorar.
Xesús estremeceuse de novo, ch~ou á sepultura.
Era unha .cova\ e tiña unha pedra por nba.
Xesus oraenou:
- Arredade a pedra.
E Xesús dixo:
- .!Lázaro, v~n para fóra!
Sam o morto; tiña os pés e as mans atados con
vendas, e a cara envolta nun sudario. Xesús orde.noulles:
- Desenleádeo e deixádeo.·ir.
(de Xoán 11, 1-46)
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A MONT .

Os di.'as 23, 24 e 25 de marzo celebráronse en Lugo as II }(
enteiro ao estudio da montaña galega. Non é doado resumí
se transmitiu ós asistentes de diferentes maneiras. Con tod1
sume que quere ser tamnén un agredecemen to ós organizad
1.- lEN OUE CONSISTIRON AS
X ORNADAS?
As xornadas consistiron en tres
día ·de xuntanzas, 23 24, 25 de marzo, que se tiveron na Es.cola ·de Peritos
Agrónomos de Lugu. Durante eses tres
días, diferentes señores entendidos en
temas de montafía falaron á xente da
situación actual da montaña, dos problemas que teñen, da solucións que se
U están dando, e da salucións que se
lle pod rían dar. Estes señores que falaban ran cnxcñeiros agrónomos, profe res de universidade, médicos, vete- ·
rinarios, labregos, axentes de extensión agraria, etc., etc.
.
Os temas de que falaron foron mo1
variados: formas de vida, escola, costume e sanidade da xente da montaña;
forma de lle sacar proveito á terra
noutros tempos e na actualidade, o' .
aproveitamento e sanidade do gando
da montaña, a riqueza fqrestal, temas
sobor dos montes viciñáis, o' papel de
!CONA, os ~fectos da entrada no
Mercado Comun, etc.
Moitas veces, despois de tres ou catro conferencias dos expertos facíanse .mesas redondas, nas que
estes señores ían contestando ás preguntas que ·a xente lles facía. En xeral foron os momentos máis vivos e
interesantes das xornada~.
·
2.- lCOMO ESTA A MONTAÑA GALEGA?
A montaña galega de que se falou nas Xomadas é
máis ben a montaña galega media e alta. E dicir, grandes zonas da parte sudeste de Ourense que baten con
Portugal Zamora e León, toda a zona este da provincia de Lugo, que bate con León e Asturias, e unha zona que ven caíndo entre as provincias de Lugo e A
Coruña.
Estas zonas de montaila media e alta teñen na actualidade uns graves problemas. Podemos recordar algúns dos que nas Xornadas se trataron:

- Destrucción do chan: 1
cando unha reducción notab
tiva do chan das montañas;
- Emigración, desertizac
da vida, o clima duro, o pou
llo realizado fan fuxir á xent·
nas con 2 ou 3 habitantes I
que é o propio de zonas deser
- Pésima infraestructura
las comunicacións, ou mes1
cación ningunha, seguen hah
trica.
- Servicios:· a consecue
mestres coma médicos, coma
deficientemente, cousa qu
blemas de escolarización e
humana e .animal.

Xi:nti:
-
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:ORNADAS AGRARIAS GALEGAS, dedicadas p or enr en tan pouco espacio a cantidade de informació n ue
o, ofrecemos aos lectores de IRIMIA este apretado teores e animadores destas Xornadas.

- Falla de asociac1onism o: inda
máis ca no resto do mundo rur.al~ 1 ,na
montaña a presencia, dos sindie&tP,!i ~
pequena, e non se da caSL' o funciona.:.
mento de grupos nas parroqµfa~' p·a ia
levar a cabo accións contmuadas.
- Falla dunha planificiae'ióri do
terreo : os organismos da admfuistraci ón (Diputacións, Xunta~. ,(}ohéfrno
Civil, Axuntamentos) fan '~~}J!iHp,has
cousiñas, pero fai moita falla ~h, pl~ii
de organización do rérti~o'rlo; · e un
plan de actuación 11~se~rtEtmfoilitl {?)r.!
ganizado; polo de iago.ra1 ~ rúnicor,wan.
firme e constante . ~d\4mwt~mc1Wi'}~·
encher a montaña
.. P 1~ 1 J>P!'~~o~ .,-re
0
eucaliptus, sistem~ étrtiil~ se .BHf!(afór{
a facer verdade1ras·1 siirrálla$'..(Jn~Jc: _m Gl'.1
t 25!2s 20f::o1 h n.c ~

· 3. - OS R~ MeQ;:J<Q.S;·IfOi 9ikU BitftN&
·
Non , ~t'!\'~W~R ól~i'~·HJt~~o~~rn?s
que tem os s~ I,i~
ya11 a . o~ ~Ti . ~1 . . edjo
1
1

'11dios están provolc d,1 .1pacidade pwduc-

.h l

aos maltfs '.J Hk_ Jfil:Hi
_ rt<frta~ '~s ~solú~
cións p1lf.eee1W~!l~fi 1 lltitrst< t!afilm-d~:
O camiño da ad1ll'inist1.áaiiiw· 1 qftriuen.tlb;:> ~tr:-tobt
boración cos viciño~ ¿~T~@Jz::~d§>$;i~ lDlM tSl~rL'U<;rn
V~J?i~i:t ,da mont~fí-~hL.ij \~ ¡>k~íl S~9Pvtf~ÍfbHP.tfHH~
tecmco e unha f1m:l11qac;iqn 'l~e1fáq~; o(y;µ,99 télffi-r8
un ha inforrnaciqtt· dotrstlliWé; :i l#a1. e 1i!J(etta1a 118, 1\ó'mc la brego.
5U (B"IC ~~::. ?.no .. ::r.J o12rL.1Jolo 1 o oun::1·..i
O ca m iñ o) :dn~ :v..i'C inilafiiU: cagi.úiJ.{intl6s~, Qtg ciándose, uníndostn Sen 6SÍ0dlS11f~annoqwi~::oW::com<Uhas. no:ru
terán forzg~ ~~~ c1PaJ<tc~ºy Jlmli!:JPITT'ih~ey,Jj49,,~ tl :.~ll.€~
quiza:vcs 1f·?13s!&afl .i'-"1Je¡Ü:J.Jfir1if i~nl\~J~p§~'n'f! ~; q'Ar
perm1ta1~ ~ªcers~ ya~er ?ºs, ,I?rrqo}~tpas. xerat~ qu<frafectan a todtls.! e, ?...;, .. ur, cf, ;~t ,>. ,.1:; !.e: tJ.t_1 r)~.j JJ
Fo tm'á·nd'osei!·sen':f ótmatiün ~selríp~~ li·á Berá1exPfotaciórnp.or parte dosi-pbderns ·.q ue .mandan nos> g<l}ber-nos:10 -p9pe:i_: P,Ol1tic9 4 o .que dispón :~s-cousas ~~-IJ
tres o fa brego n oµ teña p oder J;>0lítico~ non .poderá.
cambiar m oito as fórmas -'ae vJ.éla que tén.' · " ,

1

ión: .as ·m alas condicións
co rendimento do trabae, de maneira que hai zoJor kilómetro cuadrado,
·tizadas.
: segue habendo moi mano pobos sen comuniendo pobos sen luz eléc-

:ricia do anterior, tanto
. veterinarios actúan moi
e orix ina graves pro- .
fos pícaros, de saúde

1

O DEUS LIBERllDOR DO ROSEN DE
p

ró filio do Rosende, o Rosendiño, a televisión pode decirse qu~ fo¡ dende
os comenzos o millor amigo, o que millor o arrolou,. no que refuxiaba as ·
súas concoxas, o único que lle producíu extravismo. Xa.vos contei que por mirar
para o televisor astra deixaba de mamar, igual ca algúns santos que, por penitencia, non mamaban os venres de coresma.
~
Todo iso comprada e comprace profundamente ó pai que ve no televisor
un deus dos tempos novos. Non sei se poderá afirmarse redondamente que ama 6
seu televisor por riba de tódalas cousas, pero o que é certo é que pouco a pouco
foi convertíndose no tesouro polo que estaría disposto a desfacerse de case todo
o demais.
Hoxe na súa casa o televisor está emprazado sobor da mesma mesiña en que
súa nai tifia hai anos entronizada una iínaxe da Sagrada Familia. No 'cravo en que
antano estaba pendurando o cadro da última cea, está agora o programa televesivo de toda a semana. E, dende logo, o Rosende sigue con moita máis devoción os
misterios intrincados da vida do J .R., poño por caso, que seguía noutros tempos
os misterios do rosario rezado en familia.
Para el todos estes síntomas son sinais inequívocas de liberación dos oscurantismos retrógrados. É a conquista da verdadeira libertade.
· Á postura do sol éntranlle unhas prisas tolas por rematar os seus labores e
irse sentar á cociña frente por frente a aquel cadro máxico. Á muller aínda lle
quedan horas de trafego, pero para el ese tell!Pº é sagrado. Diríase que é un tempo de meditación profunda, no que non tolera a máis pequena distracción. Precisa silencio total para concentrarse. Pode que a sufrida muller, cansa astra o agotamento e moi liberada polo traballo dentro e fó°ra do f.ogar, se vaia deitar, pero,
tanto el coma o filio, permanecen impertérritos astra o derradeiro instante, ofrecendo o holocausto de horas e horas de sono e descanso 6 seu deus.
Cando aínda vivía o pai do Rosende, o pobre tivo que ficar mudo ademais
de xordo e case cego; porque os únicos momentos nos que podería conversar un
pouco era de noite, cando estaba a xente na casa: pero non se lle permitía. Tiñan
que calar os de casa para que falasen os de fóra.
Por esa ventá aberta tódalas noites 6 mundo, especialmente ó mundo americano, o Rosende proxectábase fóra de sí, sentíase trascendente, en relación con
forzas ou seres superiores a el mesmo, liberado nunha palabra. Non é extraño
que se sentise moi satisfecho de que tamén o seu fillo fose conquerindo xa desde
o berce esa gran liberación escravizante.

A CA:ionc1o LUmiC
ilRMAN RAPOSO!

En tódalas culturas · populares
con raíces moi fondas na tradición
campesiña, os animais son" personaxes
principais en contos, refráns, lendas,
cantigas e adiviñas.
Na nosa terra, o raposo é protagonista asiduo de todo ese tipo de
manifestacións folclóricas. Quizais
porque a . xente sen te por el unha fonda xenreira -son moitos destragos ·que
fai nas facendas- pero mesturada con
certa simpatía pola súa pillería e a súa
faciana de expresividade case humana.
Como mostra; vouvos ofrecer

hoxe un conto que lin estes días nun
· libriño moi interesante da Biblioteca
Básica de Cultura Galega (esa colección que publica a Editorial Galaxia
co patrocinio ·das Diputacións Galegas).
O libro chámase CONTOS POPULARES e trae preto de douscentos
contiños .. Recoméndovos que o merquedes. Non é caro. Anda arredor das
trescentas pesetas. E de seguro que
o pasaredes moi ben lendo nel.
Pero, .agora, velaí o conto da
RAPOSA E AS SARIDIÑAS. .
Un sardlñe/ro levaba un burro
cargado cunha caixa de sard/ñas que
arrecendían a frescas a m ·á1s aunha
legua.
Chegou o che/ro ó nariZ dunha
raposa, e pensou cómo fart'a para se
dar unha farta delas.
Discorreu de face-lo morto no
camiño por onde ía pasa-lo sardiñeiro, de xe/to que cando pasou e veu á
raposa dixo:
- A I hom, que sorte che tiven
hoxe ! A pe/lea desta raposa inda che
ha vaf.er un.s bos pesos!
E, sen máis, pi/launa polo rabo,
botound enrlba das sardlñas e seguiu o
seu camlño botando con tas das cousas
que ía mercar cando vendese a pelica.
A raposa, cando se viu soa emprlnclpiou a botar. sardiñas 6 chan ata
non de/xar ningunha no caixón; entón
tamén se tlrou e/a.
Buscou unha cesta, col/eu as sard/ñas todas e marchou á sombra dun
cast/ñelro a come/as, mentras dicía:
- A //stu ra da rapos/ña
enganou ó home das
sardlñas.
.
.
Mariano G U IZAN
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Os que van á TVE
Vai'resultando un abuso
con De la Qúadra Salcedo,
que xoguen cos nasos cartas,
de ir "á caza do teso uro"
de que nos teñan por parvos
non deben ter ningú.n medo. xa irnos estando fartos.
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Pois trescentas mil pesetas
poderán gañar axiña;
¡é mázs fácil o tesauro
ca cazqr unha galiña!

Nesé programa
¿a algué'n acaso faille
gracia ningunha as parvadas
que di Isabel Tenaille?
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·Podes aa-la volta 6 mundo
cun pouc_o d e b oa sorte:
cunhd miguiña de "cara",
viaxarps do Sur a Norte.

¿Que dicir dos concursantes,
1
d ese fiato d e pare 1,as
r
Son "turistas' ' ·¡·u· se venden
por un prato d \ . I te/las.
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A iiALA ¡: CAminO
SE EU FOSE PRESIDENTE
Asi se titula un cada día
más xeitoso pr~a de tel
levisión de Fernahdo G. Tola, os martes. Alguén poderá
dicir que o titulb exac.t o é
''si yo fuera presidente". Pero como eu son tan renarte
coma un golpe, fixen esta raposada de cambialo.
Porque en castelás é totalmente . igual dicir "fuera o
fuese", tempo impeñecto do
subxuntivo. Agora ben, se eu
fose presidente, faría grabar
un disco para galegos que repe™: fose, fose, fose. ..
Eu podo dicir: "cando ti

foras a Ourense eu xa estivera alí babia tempo"; pero isto é· outra cousa, porque xa
estou no pluscuamperfecto
de indicativo, que en castelán é "habías ido, había estado". (Recorda que en galego non hai tempos compostos ). Polo tanto, se eu puidese
{nunca . "puidera"
"había podido") meter isto
na cabeza de tódolos galegos, sentiríame coma un
golpe cunha pita entre as
poutas.
Mentres tanto, ¿terei que
me conformar coma o rapo-

so que por non poder coHe-las uvas, dixo: "non as quero, están verdes"? A palabra
raposo.. parece proceder don
· longo rabo (raboso) que ten
este animal, a quen Cunqueiro lle chama o rabilongo. Tamén se coñece en Galicia polo nome de golpe (do latín
"vulpis"), e incluso atende
por renarte, (dO francés "renard"). Na sección A CARRON DO LUME o Mariano
fálanos,
franciscanamente,
do "irmán raposo", motivo
polo que me deu hoxe pola
renartería ou raposadas.
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