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CHAMAMENTO

OBXECTORES
DE CONCIENCIA

Por un
Servicio Civil
na Nosa Terra

· A TEOLOXIA DA LIBERACION
A maneira de entender o ser de Deus e a
vida e o comportamento da xente e da lgrexa según ese ser de Deus chámaselle Teo/ox la. Moitos cristiáns e algúns escritores de
América Latina viven, eren e actúan co convencimento de que Deus é liberador dos
abusos e dos asoballamentos que padecen.
Cren que Deus está reclamando cos pobres a
liberación e por iso, para encontrarse con
Deus, eses cristiáns loitan, incluso políticamente pala liberación. Moitos deles son perseguidos palas dictaduras e polo capital tantas veces asesino. Moitos deles critican al!JJns comportamentos da lgrexa e da súa xerarquía. Moitos deles están anovando a lgrexa coas súas comunidades vivas, coa súa fe
probada, co seu amor comprometido entre
os outros pobres. Moitos deles aproveitan
cousas da doutrina marxista sen deixar de
ser crentes. Moitos deles equivocaranse mil
veces 6 día no que din e se cadra tamén no
que fan le quen non? Pero para moitos cristiáns, e tamén para os que tacemos IRIMIA
a súa teoloxía, a teoloxía da liberación é unha boa teoloxía, o seu Deus é o naso Deus.
Pero ó Papa e a algún cardenal do Vaticano non lles gustan moitas causas da teoloxía
da liberación, e andan por castigala e frenala: veñen a dicir que é demasiado política e
que as causas de Deus non se deben misturar
tanto coas loitas dos homes nin tan siquera
coas loitas dos pobres por 1iberarse. Ó Papa
e ós ministros do Vaticano hai que escoitalos. E se é para ben tamén obedecelos. Pero
non podemos esquencer que tamén se equivocan. E ás veces meten a pata ata o fondo,
como cando condenaron no 1633 a Galileo
por die ir que era a T erra a que daba voltas
b redor do Sol e non b revés como era crencia no seu tempo. A xerarquía da lgrexa ten
condenado a moitos que despois resultaron
santos en feitos e doutrina. Gracias a Deus
equivócanse. Como cando queren condenar
o principal da reoloxía da liberación.

O NOVO CURSO ESCOLAR carga ó
lombo dos nenos de E.X.B unha carteira de problemas. 380.000 nenos de
E.X.B., Preescolar, Educación especial e máis de .14.000 mestres vanse
enfrentar con cen tos de sorpresas.
MIL NOVECENTOS AUTOCARES
trasladan tódolos días uns 100.000
nenos das casas ós centros. O transporte escolar segue sen do arriscado, e
mentres noutras partes de Estado impúxose o uso de "tacógrafo", especie
de "caixa negra" que recolle tód o los
percances das viaxes, as causas do posible accidente, os kilómetros feítos,
en Galicia a Xunta só o pon obrigatorio para os recorridos maiores de 50
kms. ou sexa, que moi poucos. Uns
500 destes coches foron matriculados
antes do sesenta e oito.
RECLAMAR POLAS NOTAS coas
que non se estea de acordo vai ser
máis fácil para os nenos . ou os seus
pais a partir deste curso. E esto tanto
para as calificacións das avaliacións
continuadas coma nas de xullo ou setem bro. A través do director do centro recurrirase á mestre ou sucesiva·men te ó claU:~tro de profesores ou dirección provincial de Educación para
solucionar a queixa.

¿sablalo?
iEstás en débeda con Deus!
iEn débeda con Deus!
iCantas veces ter/as necesidade
de pedir perdón,
de vende-la túa .vida toda,
para poder saldar
a túa con Deus!
iCantos pobres maltratados,
cantas xuntas esquencidas,
canto sexo malgastado,
cantas verbas ma/dicidas,
cantos fil/os desnortados,
cantas persoas feridas,
cantos plans arrecantados,
canta me/lora esquencida, .
canto partido ignorado
e canta Terra ofendida!
iCanto apoio ós poderosos,
canto recurso ós enchufes,
canto egoismo anasado,
canta palla en tanto Jume! .
¿Sabíalo?
¡Estás cuberto polo perdón de Deus!
¡Polo perdón de Deus!
Cada mañán
Deus borra a túa con ta
por gran.de que sexa,
e ofréceche unha nova oportunidade,
sen nunca cansar,
sen nunca dicir:
"Con este non hai nada que facer".
Aprende a andar humildemente,
co perdón nas mans sempre disposto,
e o recordo a punto e aguzado
das veces que fuches perdoado.

O PERDON DAS OFENSAS
Unha vez Pedro, achegándose a Xe5ús, pregun-.
toulle:
- Señor, lcantas veces terei que perdoar ó meu
irmán, se me sigue ofendendo? lAta sete veces?
Respondeulle Xesús:
- Non che digo ata sete veces, senón ata setenta
e sete.
Por eso, o Reino do Ceo é semellante a un rei
que quixo arranxa-las contas cos seus servidores. Cando empezaba, presentóuselle un que lle debía varios
millóns . .E como non tivese con que pagar, o Señor
ordenou que o vendesen a el e maila súa muller, ós
seus fillos e todo canto tiña, para que lle pagase.
O servidor bl!tándose ós seus pés, suplicáballe:
- iTen paciencia comigo, e pagareicho todo!
Compadecido daquel servidor, o·Señor deixouno
marchar, perdoándolle toda a s~a débeda.
Pero ó sair o servidor aquel, atopouse cun compañeiro que lle debía unha insignificancia, e agarrándoo p ola gorxa, esga nábao dicindolle:
- Paga o que me debes.
Botándose ós seus pés, o compañeiro suplicoulle:
- Ten paciencia · comigo,
pagareicho todo.
Mas el non quixo, senón que· o mandou meter na
cadea ata que lle pagase a débeda. ·
Os compañeiros ó veren tal cousa, moi apesarados, fóronlle contar 6 seu Señor todo o que pasaba.
Entón o Señor mandouno chamar e díxolle:
- iServidor malvado! Perdoeiche toda aquela
débeda, porque mo pediches. lNon debías ti tamén
compadecerte do teu compañeiro, como eu me campa decin de ti?
E todo incomodado, o Señor entregouno ós verdugos ata que lle pagase toda a débeda.
Así fará convosco o meu Pai celestial, se non
perdoades de corazón, cada un ó seu irmán.

e

(Mateu 18, 21-35)
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CHA .M AMENTO A OPINION PUBLICA D
"
OFRECENSE
A TRJ

Chegou á redacción de IRIMIA unha carta duns oh)
maioría dos nosos lectores .xa saben que os obxectores d€
mundo néganse, por conciencia, a usar as armas ou facer u
ó pobo, "un servicio civil", unha prestación útil ó país. De

Un traballo útil ó pais e
unha leí mala.
Algún dos obxectores de
conciencia que "sobrevivimos"
no país galego queremos poñernos man ó traballo denantes de que a nova e pésima lei
de obxección de conciencia sexa posta en prá~tica. Neste
mento consideramos que, cando· menos en Galicia, ternos
que usar unha nova estratexia e adiantarnos á lei co noso traballo público, de forma semellante a como se fixera en CanSerra (Cataluña) no ano 76, para negar a lei desde unha plataforma de traballo xa establecida. Pensamos en algún traballo
pola sociedade en- moi diferentes eidos: alfabetización de adultos e aínda de pequechos, cultura popular, traballo cos marxinados, loita ecol6xica, loita pola paz e outros.
Q.ie pretendan:s cea na>a accioo
- Amosar o xeito que · n6s queríamos que tivese un futuro servicio civil que. se pusexe no canto do servicio militar. Aínda que n6s non reclamamos un servicio civil senon
a desmilitar1zaci6n e para iso consideramos de moita importancia todo paso adiante, como sería a consecución
dun servi:io·civil segundo as nosas convicións.
- Ser de utilidade onde nos establecésemos. Tentaríamos
levar adiante proxectos concretos, mais penso que o principal serla a dinámica de actividade que se poidese establecer na zona 6 ter continuamente uns x6venes dispostos
ó traballo social e a orientar cantas actividades fosen saíndo.
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CHAM
Obxectores de concie,
servicio civil xestionado 1
Estes mozos están a busc
estructura organizativa e e
todo o que poidan e en
dun ano. O traballo consi
da social e cultural do pe
zación c;J.e adultos, garder.
iniciativas culturais, loita
lóxica, loita por unha pe
como atención sanitaria
falta, entroncar ó pobo r
máis amplos, etc. Piden
mente nalgunha casa vald
familias. OS INTERESAD
t.ado 5, Vilalba, Lugo.
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>UNS OBXECTORES DE CONCIENCIA

ABALLAR DE BALIH.

xectores de conciencia que reproducimos na case totalidade. A
~ conciencia son os mozos que desexando traballar pola paz do
m servicio militar. Pero préstanse en cambio a facer un seivicio
~stas cousas fala a presente colaboración que che~ou a IRIMIA.

AMENTO
·ncia buscan pobo para facer
por eles e polo propio pobo.
~ar sitio cunha mínima infrade traballo para botar man en
máis por un tempo mínimo
istiría na dinamización da viJbo: escala popular, alfabeti·ía para nenas, realización de
por unha poHtica local eco)lítica sanitaria adecuada así
da que o pobo se encon tre
1unha Jaita pala paz a niveis
aloxamento ben conxuntaleira, ben no seo de diversas
>OS dirixirse aIRIMIA .Apar-

- Servir de propaganda para que a mocedade galega che·
gue ó convencemento de que o servicio militar non ha ser
tomado como carga obligatoria e pola contra que ese tempo totalmente perdido alonxado da terra pode ser máis
útil facendo algo que realmente pague a pena na tena nai.
- Mostrar 6s gal egos que a Obxeción de conciencia e o
movemento pacifista en xeral non son causa de toh>s, senon a postura máis racional ante o problema da guerra .
loitar para"converfü as espadas en arados".
- Pola n osa banda tentariamos que ese tempo al í invertido nos fose contabilizado para o servicio civil que en
adiante sexa lexislado.
Fn busca dun sitio para ese tcaballo civil

Buscamos un sitio con estas características:
1. Que teña algunha infraestructura organizatique quelles permitise 6s obxectores ter unha base sobn
a. que traballar: asociación de veciños; estructura parro
quial activa, asociación cultural, asociación xuvenil, telP.
club ... Contaríase deste xeito cunhas p.ersoas de apoio e
uns locais, cousas ámbalas dúas moi importantes.
2. Preferentemente do medio rural.
3. Con alonxamento para os obxectores,ben en
grupo, ben dispersos acollidos no seo de diferentes familias. Somos p ouco esixentes· á hora de pedir alonxamento,
contentándonos con pouca cousa. As comidas irían en
principio pola nosa conta.
4. Independencia das forzas . poli'ticas concretas
e mesmo da Igrexa, en can to estructura, que
non en canto persoas ou colectivos.

e os curtiños
Según o diccioruirio, Prohome é
mestre que se elex z'a para o gober110 dun wemio: ou tamén o que e-oza
de cw•sideración especial dentro dos
da súa clase. Dende logo, para gozar
do calificativo de prohome é condición indispensable te-la vida marcada por tz'tulos, carf,!os e expedientes
académicos que sitúan constantemente a un determinado mortal entre os primeiros.
Por iso, hai certas causas que parece que ·non debéran pasárselles desapercibidas ós prohomes. Polo menos ún asz' o entende. Claro que ún,
como non naceu para prohome, é
curtiño á hora de entender.
· Ten tarei ir 6 caso sen máis voltas.
Hai algúns dz'as tiven ocasión de
escoitar a un de tales prohames nun
longo discurso de varios folios dirixido ós seus conveciños e paisanos, galegas eles e galega el.
¿Galega el? S 1, galega el. Polo menos iso debz'a quedar ben claro ó remate
de tal discurso no que se falou das orixes, da fidelidade á xigantesca .vocación
cultural de Galicia, da renovación das raz'ces tradicionais na terra, e sobre todo dos valores legados polos nasos maiores que hai que acoller con respeto e
cariño e procurar mellorar, nunca destruir, porque o que está ahí non esta por
casualidade.
Un, que é' curtiño de entendedeiras e que por nada do mundo ousarz'a enxuiciar discursos de prohames, cadra humildemente conforme con todo iso.
Pero ún tampouco da entendido por qué, dirixz'ndose a uns veciños galegas e
tentando deixar ben asentada a fidelidade ás raíces, non se dí eso, nin siquera
nun pequeno párrafo, na língua dos devanceiros, que supoñemos que se está
ahí non é por casualidade, e supoñemos tamén -se cadra é moito supoñer"-,
que será un dos valores legados polos nasos maiores que hai que acoller con
respeto e cariízo.
Pu.idera darse o caso de que o señor discurseante non soubese o galega.
Pero non. Saber sábeo, porque a vispora aínda dixo solemnemente aquela fraf! de "manda ...... en la Habano, como decimos aquz'". O dos puntos suspensi1 os é porque az'nda hai palabras que poden dicir en público os prohames e
que non ousamos escribilas os que somos curtiños, por medo a deixar en ridz'culo a nasa digna fala.
X.M. CARBALLO
ri

A CA=tOn do Luma
¿ VERDADEIRO OU FALSO? (11)
1. ¡_As verduras de color oscura son máis sas cás de color cla ra? (Certo)
As follas verdes exteriores das
coles e das leitugas son máis sas
e nutritivas cás brancas interiores, porque teñen máis caroteno
(que no· organismo produce vitamina Al m áis ferro e m áis ácido
fólico (unha das vitaminas do
grupo B). En xeral pódese dicir
que as legumes verdes son máis
nutritivas cás brancas.

3. ;,Os alimentos refinados
son mellores cós non refinados?
(Falso)
Os alimentos refinados -coma
o aceite refinado, o pan branco,
etc. perden no proceso de elaboración moitos dos elementos nutritivos que tiñan. A índa que
normalmente conseguen mellor
sabor. Pero o valor nu .t ritivo case
sempre é máis baixo. Non debemos confundilos cos alimentos
tratados ou procesados, como
son as mantequillas, as verduras
conxeladas, o leite pasteurizado,
a carne enlatada, e outros, que
poden ter máis valor nutritivo ca
ou tros frescos pero que xa levan
días esperando, ou que os pode
preparar unha mala couciñeira
porque os deixa cocer demasiado, ·Con moita auga, etc. Teremos que usalos cada vez m áis. É
unha tranquilidade que non sempre teñen que ser malos.

· 2. ¿As bebidas non

en~ordan?

(Falso)
Certo que o té e o café toma-dos s6s, sen zucre nen leite, non
proporcionan ningunha caloría e
polo tanto non engordan, pero si
lle botamos algo diso xa terán
calorias ahondo, máis ou menos
seg u rido os casos. Polo dem áis as
bebidas alcohólicas conteñen todas elas m o itas calorías. l E que
dicir da auga? Din que tomadas
entre horas o organismo a elimina e non se fixa nos teci d o s,
causa que ocorre, pqlo v i to, se
se toma coa comida, s·o b re t od o
-se esta está moi salada . A lgúns
ata afirman que se debe tum ar
bastante entre comidas e que is to non só non perxudica senón
que resulta moi favorable para o
organismo.
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lNOS OU NOSOUTROS?

Hoxe En Galicia tanto se pode dicir nós coma nosou tros e vós coma
vosoutros. lsto depende de zonas e
comarcas, aínda aue a xente nova parece irse dicindo pola forma breve nós,
vós aínda naqueles lugares en que o
común é a outra forma.
Con todo, hai partes de Galicia na
que as formas nosou tros - vos o u tros
mantén o seu sentido orixinario e alí
non equivale, simplemente, a nós e
11ós.
Hai un libro sobre a iden tidade étnica catalana que leva por título este:
''Nosaltres els cataláns". Pois ben, o
asunto está nese "altres", outros.
Se eu di20 nós, só indico que pertenzo a un grupo máis amp1o, aue es-

tou nun conxun to no que podes estar ti, el, eles ... Pero nosoutros, na
súa orixe e aínda hoxe en certas zonas, indica pertenza a un grupo determinado que exclúe a outros: é un_
n6s-outros, nós diferentes dos outros. Por exemplo: "Vós, do Celta,
xogaredes ben, pero nosoutros, do
Deportivo, non somos iµancos, e menos coxos".
Polo demais, outros idomas utilizan esa diferencia, coma os italianos
(noi alteri), os franceses (nous autres) e, como dixemos os cataláns.
Quede claro que, polo tanto nosoutros pode ter en Galicia dous matices
distintos.
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