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1 mos facendo memoria: 

r ecobra.ndo o ser galego 
que esqueclmos. 

' i mos sementando patrl.a: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra b.isto:d.a. 

a favor dos rebaiudos e 
oprimidos. 

Nº 190, 23 Xuño 1985 - 5 Pesos -

A ºSEMANA VERDE DE GALICIA" 

. O pasado domingo dla 9 
clausurouse en Silleda, vila da 
provinaia de Pqñtevedra, perto 
de Lalín, a "VIII Semana Verde 
de ·Galicia". Parece ser que este 
ano foi un profundo éxito, tanto 
pola afluencia de público (unhas 
trescen tas mil persoas, según a 
organización), como pola parti
cipación das empresas exposito
ras (trescentos cincu~nta exposi
tores) chegadas de catorce palses 
diferentes, e de nove comunida
des do estado. 

Todo foi "ó grande" nesta 
edición da ''Semana Verde": un 
recinto ferial (situado l?ªS aforas 
da vila), superior ós cen mil me
tros cadrados; un presuposto 
de cincuenta millóns de pesetas, 
presencia de tódalas autoridades 
da Xunta e o Goberno correspon
dentes ó sec~or, etc. O que 
convirten a feira no "principal es
caparate das estructuras~ agrarias, 
gandeiras e forestais" de Galicia, 
según afirmou repetidamente a 

· prensa, que cubriu ampliamente 
a información cada di'a, do mes
mo xeito que o fixo radio e te
~evisión; 

Na xornada de clausura en
tregáronse diversos premios, tan -
to ós mellores exemplares de gan
do vacuno e porcino, e ata pros 
cans, como premio ós mellores 
"stands", ou casetas dos exposi
tores (maquinaria agrlcola, gan
do, hortofruticultura, etc.). E 
tamén relacionados .coa riqueza 
forestal, a defensa do medio am
ben te e a mellor labor informati-
va, ... (Se111e na pllx. 6) 
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A MUSICA TAMEN CREA SOLIDARIDADE: 
dous discos dos que máis sonan neste intre naceron 
da solidaridade e do compromiso. Un é "Axuda 

· unida dos artistas en favor de Africa", no que parti
cipan músicos da talla de: Stevie WQnder, Michael 
Jackson, D1ana Ross e Lionel Richie. Stevie Won
der, músico negro de nacionalidade estadouniden
se, foi recentemente censurado en Africa do Sur 
pola súa solidaridad e cos que def enden os dereitos 
desta raza contra a política discriminatoria do 
"apartheid" do goberno blanco. 

OS. EMIGRANTES "ALO'' (na ComunidB:de Eco
nómjca Europea): perto de douscentos cincuenta 
mil traballadores, e trescentos sesenta e seis mil 
parentes serán iguais a partires da entrada na CEE. 
Desde o 1 de xaneiro, un español que qt·.eira 
instalarse noutro estado membro do Mercado 
común terá que pasar un período transitorio de 
sete anos, no que solicitará residencia de traballo. 

OS EMIGRANTES "AQUI" tamén son marxina
dos. Vén de ser aprobado un proxecto de lei de 
extranxeiros q•e os discrimina inxustamente rio 
noso e·stado. A maior parte dos traballadores de 
fór~ que viven ~quí (uns seiscentos mil), están sen 
permiso de traballo e de residencia. Pero esta situa
ción so se soluciona co diálogo e a colaboración, · 
endexamais poñendo trabas como se quere facer 
con esta inxusta Lei de Extranxería. 

MOIT A XENTE TEN QUE ESCAPAR da súa casa 
e do seu. pobo. Miles de persoas fuxen tódolos días . 

©~{3om© 
-------·PorXOSE LOIS·------

A~ 
por culpa da fame, das guerras, e mil calamidades 
máis. No Chad (Africa), nos últimos anos fuxiron 
máis .de cento trinta mil habitantes dun país que 
vive a división en dúas rexións: os nómadas no 
Norte e os sedentarios no sur. Unha diferenciación 
bañada en sangue pola guerra. 

Dntl'M. 

A MODA E O ROCK son dúas novas im~s da Ga
licia vangardista que se exportan con fortuna. Vigo 
compite con Madrid na "movida" máis moderna.· 
Como contrapunto ós numerosos grupos xurdidos . 
na 'capital española, naceron en Vigo outros grupos 
de tanta sona hoxe como ''Siniestro total" e "Gol- · 
pes bajos", do mellorcffio neste tipo de música. Sen 
esquencer ós "Resentidos", grupo de rock que ten
ta ser· fiel ás súas raíces galegas. 

NOSA SE~ORA. DO CORPI~O, a víspera do San 
. Xoan, é unha das romaxes máis populosas que se 
celebran .en Galicia. Neste ano, ó ·caer en domingo, 
miles de romeiros chegarán á bis barra de Lalín; a 
carballeira non terá sitio ahondo para cobixar a 
tanto~ romeiros que veñen á percura da s~úde e a 
divertirse coa ledicia da festa. 

SAN ZOAN tamén encherá de festa e alegría, co
mo cada ano, numerosas parroquias espalladas por . 
Galicia adiante·. É sen dubida o santo quemáis pa
rroquias ten baixo a súa advocación sobor de todo 
n~ agro galego. 

A NOITE D~AN XOAN, con moita tradición en 
Galicia dende vello, divide o ano en dous: noite de 
San Xoan e N oiteboa, segun perda forzas ou medre 
o sol. A natureza, o lume das f ogueiras, e . . . a 
auga cecais, m~stúranse para envolvemos máxica
mente nunha noite pre~ada de sombras e luces. 

EN NICARAGUA ·a cous·a tamén está de escapar. 
Pero os Sandinistas resisten polo de agora toda a 
presión militar que paga Estados Unidos. Mentras 
aquí en Europa Reagan usa outras armas contra os 
Sandinistas. Dous · colombianos que están detidos 
en Cádiz (Ochoa e Orejuel) acusados de traficantes 
'de droga e reclamados pola xusticia norteamericana 
acaban de denuneiar a un policía español (Inspec
tor Martínez Cos) por facer de intermediario do 
Gobemo norteamericano nun asunto pouco limpo. 

~ O negocio era este: Se o's colombianos · implicaba~ ó 
; goberno Sandinista no tráfico mundial da cocaí
= na, o Departamento de Xusticia norteamericano se 
< "pasaría do prazo'' na solicitude de extradición. A 
t cousa está no xuzgado de Instrucción· no 27 de Ma
~ drid. Seica os presuntos traficantes foron máis 

"-----------------------' honestos que os seus perseguidores. 



ERGUETE,SEÑOR,DESPERTA 

Á caz'da da noite, 
cando esconde a luz as súas claridades 
e un perde o camiño 
e xa non·sabe 
se vai ou non vai pola verdade: 

érgu,ete, Señor, desperta, 
faite luz na noite cega. 

No medio da o.ndaxe, 
cando a barca da vida na que andamos 
vai e vén sen rumbo nin progreso,. 
non se sabe .nin por que move-lo remo, 
a piques de rompe/os, 
a piques de fundirnos sen remedio: 

érgu,ete, Señor, desperta, 
faite timón firme na desfeita. 

. No día das dúbidas e os medos, 
cando de ti dubidamos e dos outros, 
e de nós mesmos, 
a a impotencia. ª"ºla no seu berce ó medo, 
e o medo lle dd brazós d impotencia., 

érgu,ete, Señor, desperta, 
e faite para nós potencia certa. 

Érgu,ete, Señor, desperta, 
faite lf:l,Z na noite cega, 
faite timón firme na desfeita, 
faite para nós potencia. certa, 
vento maino na fogaxe da tarefa, 
acougo na loita e paz serena. 
Fainos senti-/o. teu poder d nosa beira. 

Érguete, Señor, desperta 
faite timón firme na desfeita. 

uom111yu .......... _ 

do· tempo ordinario 

XESUS CALMA UNHA TEMPESTADE 

Naquel día Xesús, á. caída da noite, díxolles ós seus 
discípulos: · · 

- Pasemos para a banda de ·enfrente. 
Eles, deixando a xente, levárono no bote onde .esta-

. ba sentado; e ían. seguidos'· por ·outras barcas. Levantouse 
tan gran4e temporal, que .as· olas caían enriba do bote ata 
anegalo c·oa auga. ~·~ eritrementres, estaba na popa donnin
do sobre dun cabezal, "·:Fórono despertai:, berrándolle: 

ómar: 

- Mestre, ¿seica ·'Ron che importa que afoguemos?· 
Entón el, despertando, increpou ó vento,' e d·íxolle 

- ¡Silencio e acouga! 
O vento acougou, e veu unha gran calma. 
Despois díxolles: · 
- ¿Por que tedes tanto medo? ¿Seica aínda non 

tedes fe? 
Eles, cheos dun medo enonne, . comentaban entre 

si: 
- Pero, ·¿quen será este, que mesmo o vento e o 

mar o obedecen? 
(Marco• 4, 35-41) 

POR OVE TEMOS MEDO 

A vida é unha caixa de sorpresas. Endexamais sabes que che vai 
pasar mañá. Cando menos esperas, sáeche unha do revés e poste a 
tembtar. 

A medida que irnos viv-indo decatámonos dos enredos en q4e 
nos mete a vida. As veces quedamos atrapados neles e non somos ca
paces de desliamos. 

Non pretendemos co que ~stamos a dicir cargar máis as tintas e 
enegrecer o sol que sae cada maRá, pero lquen non se sentiu perdido 
e case afogado e máis dunha ocasión? 

A barca bamboleada pelas qndas é reflexo ga vida de cada UI'), 

da. vida dos grupos humanos, das sociedades ... Dís~nos que debe
mos aproveita-las crises para afondar, para madurar, para ser máis 
persoa ... pero cántos marren afogados poias ondas enfolecidas que 
se lles veñen enribal Persoas que se desfán, que se desequilibran; so
ciedades .que marren porque non. se superaron ·as crises. 

lPor que tedes medQ? Pre-gúntanos Xesús. Os apóstolos calaron, 
anque a resposta sería ben fácil. 

Con todo, Xesús apúntanos a única solución para saír da crise: 
a fe. Non hai outra. Fe en Deus que está no fondo de todo o que se 
m9ve, fe nas persoas coas que proiectamos algo, fe en min mesmo. 
A fe abre noves horizontes. lComo é que aínda non tendes fe? 
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O Mercado Común··. unha vez "' . mats .. 

O pasado 6 de xuño aprobáronse por fin os puntos qQe quedaban na firma da adhesión de España á e.E.E.: A cuo
ta de 5,4 mill6ns de toneladas 'de leite. · Veleiquí algunhas observacións sobre este tema que tanto v·ai influír na vida dos 
labregos galegos: 

A industria láctea española de
pende, en boa medida, da producción 
de leite de Galicia, xa que aquí recolle 
máis dun 26° /o do leite que recolle en 
t.odo o Estado. Nos últimos an0s, Gali
cia foi a zona que incrementou máis 
a parte de leite entregado ás industrias. 
Así, no ano 77 apenas entregaba o 
50° /o da producción, mentres no 
ano 84 pasaba do 75° /o. · 

Pódese afirmar que hoxe o la
~.~~ galego produce leite maiorment;e 
pata~o vender, xa que 6 que se entrega 
áJñdustria hai que lle suma-lo que se 

l 

vende directarrente ós consumidores, 
estimado nun 8,77º/o, o que nos indi
ca que se cómercializa o 84,75° /o da 
producción. ·Este dato sérvenos para 
considera-la repercusión directa sobre 
as explotacións gandeiras galegas de 
calquera medida que se refira ó sector 
do leite . . 

Os puntos do acordo coa e.E.E. 
a) Limitación das importacións 
Ata o ano 1990 este vai se-lo 

ritm(> crecente de importacións de pro- . 
· duetos lácteos aceptado nos acordos: 

CANTIDADES 
-

PRODUCTOS ano 1986 ano 1987 ano 1988 . ano 1989 
. -

Leite e crema de leite 200.000 Tm 220.000 Tm 247.000 Tm 28~.625 Tm 

Mantelga 1.000 Tm 
-

Oueixos 14.000 Tm 
-

A partir do ano 1990 aplicará
selles durante 6 anos o sistema comple
mentario de intercambios; esto quere 
dicir que quedará libre a entrada de · 
productos lácteos, pero haberá unha 
vixiancia especial sobre dos efectos da 
mesma, para t~mar medidas restricti
vas no caso de daña-lo sector. Co lei
te en p6 xa se fai isto desde o momen
to do ingreso. 

Dos datos anteriores hai que 
resalta-las importación~ de queixo. 
Actualmente impórtase moito de 
países terceiros ( é dicir, de países non 
membros da CEE), tais como Finlan
dia, Austria ou Suiza. Coas cantidades 
previstas para os países da CEE, a in
dustria queixeira española vai ter unha 
dura competencia. 

A importación do leite no ano 
1984 foi a terceira parte do que se 

1.500 Tm 1.322,5 Tm 1.520.87 Tm 

15.400 'TnÍ 17.710 Tm 20.366,5 _ Tm 

. marca como "obxectivo,, para o . ano 
lQ86, 

. O) As cuotas á prod1:1cción de 
leite 

Por pytra parte, ó Estado Espa
ñol impónsell@ unha cuota de 5,4 mi
llóns de 'J'm, flps que 4,65 millóns de 
Tm sexa o leitQ entregado ás industrias 
e 7 50. 000 Tm de venda directa. 

Os negoel~dores españois adoi -
tan dicir que a cuota é de 6 millóns de 
Tm .. É falso xa qun as 600.000 Tm que 
inclúen a maiOJ"ei é a estimación do 
leite autoconsumido ou reempregado 
na propia expiota~ión, pero ese non 
conta a efectos d~ SIJ1llltía comunita-
ria. 

Esa cuota é inft:!rior .á nosa pro
ducción do ano 1984, pero o máis gra-

1 
ve é que nos vai impedir incrementaia, 

· como mínimo ata a cámpaña 1989-
-1990, aínda que o máis probable é 
que para daquela d~éidan prorrogala. 

leomo se van a distribuí-las cuotas? 

A cuota é fixada a nivel esta
tal tendo o Estado potestade para dis
tribuíla como mellor lle pareza. Gali
cia ·necesita que se lle conceda unh~ 
cuota, como zona subdesenvolvida, 
superior á producción actual. 

O Estado asimesmo pode 
asigna-las cuotas ás empresas. ou di
rectamente ós productores. Ós. ga
legas interésanos máis. a asignación ós 
productores, tanto po:rque a · penali
zación é neste caso inferior, como 
porque moitos productores non po
derían xustificar vendas en anos ante
riores, e porque as empresas poderían 
utiliza-la cuota ganada en Galicia para 
aproveitala fóra; a~lemais de que os 
productores non terían a mesma liber- · 
dade para a comercialización ·do seu 
leite, tratando de.· eonstituír coopera
tivas que o transformasen antes de o 
vender, a semellanza do que pasa na 
maior parte dos países da CEE. 

A urxencia das mobilizaciones 

Claro que para conseguirmos 
esas dúas cousas, cómpre non .cruzarse 

de brazos e defende-los· intereses mobi
. lizándonos, para que quen ten· poder, 

neste caso o g..obemo central, atenda ás 
nosas xustas demandas. 

O Ministro de Agricultura seica 
dixo que os españois estaban negocian
do ben, e qtie quen o facía m'al eran os . 
comunitarios, como o probaba o feito 
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de que os únicos que se manifestaran 
foran os labregos franceses e non os 
_españois. 

A afirmación do Ministro é 
unha falsedade. Eu ·penso que -se os 
labregos galegos non se manifestaron 
antes foi. por falla de imformación, por 
descoñece:rnento do que se estaba ne
gociando, e así o proban as manifes-

.. tacións recentes en Galicia, a· primei
ra delas, a mediados de maio, foi con
vocada pola Cooperativa Agraria Pro
vincial de A Coruña, previa· publica-

. ción en m~dios de gran difusión dun 
anuncio-Oenuncia que inf or~aba 
do contido dos acordos (menos do 
da cuota pois esta foi acordada a 
última hora). 

Elliéo Ml¡uélez 

Galicia necesita que se lle conceda un ha 

cuota superior~ producción actual. 

O CAMPO 

Noia. Os mariñeiros def endémo-lo pan 
Dende o pasado día 2 5 de 

Maio continuamos pechados na 
Cofradía de Noia os pescadores e 
mariscadores desta bisbarra. As 
sete do serán téñense tódolos 
días asambleas abertas. Cada día 
vai medrando o interés e o núme
ro de participantes. O pasado día 
9 oito. compañeiros iniciaron ·un-. 
ha folga de fame, como nova me
dida de presión. · 

A última cousa que colmou a 
nosa pacencia facéndonos xuntar 
e intensificar máis a loita na de
fensa dos nosos intereses, foi o 
ter coñecemento da amenaza 
dunlia concesión á cooperativa 
part~ular denominada "River 
outes" dunha zoa marisqueira da 
Ría. Deste xeito os mariñeiros 
quedaríamos excluídos de poder 
pescar nese lugar. Súmanse a esta 
loita as Cofradías de Muros, Por
to do Son e Portosín. 

Este feito é un máis dunha 
serie de despropósitos ós. que en 
boa parte responsabilizamos á ac
tual xunta directiva (Cabildo) da 
Cofradía pola súa ineficaz xes
tión na defensa dos intereses dos 
seus socios. A caída en picado da 
producción marisqueira nos últi
mos anos (2.388.420 Quilos de 
berberecho na seifa 1981-1982 
a 1.3 51.500 Quilos nas tres sei
fas seguintes 1982-1985), a au
sencia total dunha política de 
precios para o marisco, o proble
ma dos verquide>s contaminantes 

e das areeiras que veñen destru
índo º~' bancos marisqueiros a 
pennisividade evidente dos f'ur
tivismo na Ría, a extracción de 
cría dr~ marisco, etc., etc .. son 
outros tantos feitos que tentan · 
acabar de fundir ó sector mari
ñeiro. · 

Por todo isto os pescadores 
e mariscadores decidimos per
manecer en asamblea continua, 
día e noite, e crear outras medi-

. das de forza, como amarrar a 
flota, pechar as pescaderías, 
concenciar á poboación. . . para 
conquerir: 

1) A cíenegación da conce
sión da praia a "River outes". 

2) A inmediata dimisión do 
Cabildo actual e do seu patrón 
maior (presidente, ó tempo, 
da cooperativa "River outes"). 

3)' A elección dun novo Ca
bildo que se comprometa a levar 
adiante o Manifesto-Programa 
elaborado pola Comisión de Pes
cadores e Mariscadores da Ría de 
Noia. .. 

- Deste Programa cabe de~
tacar: 

1.- Elaboración de novos Es
tatutos da Cofradía e saneamen
to económico da mesma. 

2.- Esixir ó Axuntamento de 
Noia a construcción dunha depu
radora que poña coto ós ver
quidos contaminantes .pa poboa
ción. 

3 .-. Esixir a inmediata parali-

zación da extracción de area. 
4.- Acadar da Xunta de Ga

licia a subvención necesaria para 
poñer en práctica unha vixilan
cia eficaz na ría. 

5 .- Buscar canales de comer
cialización para os productos ex
traídos. 

6.- Acadar da Xunta de Gali
cia apoio económico para levar a 
cabo un estudio das especies e 
condicionamentos biolóxicos da 
Ría e facela máis productiva con 

· criadeiros de moluscos, granxas 
mariñas, etc. · 

7 .- Xestionar subvencións 
crediticias a baixo ou nulo inte
rés para artes de pesca e un eco
nomato de efectos navales. 

8 .- Poñer en funcionamento 
de xeito continuo a Escola Náu
tico Pesqueira da Vila. 

Os mariñeiros lanzámonos a 
unha nova singladura. Ben sabe
mos que hai intereses creados e 
que a empresa non vai ser fácil 
pero tamén decatámonos de que 
a desunión é o peor nemigo que 
ternos e estamos convencidos de 
que a "unión fai a forza" e que 
o único xeito de poder mirar con 
certa e.,peranza e optimismo o 
noso futuro, o noso pan e o dos 
nosos fillos non pennitindo que 
·outros nos leven a fonte do noso 
sustento e do noso traballo. 

A Comisión de Pescadores e 
Mariscad ores. 

Nota da Redacción: Quizaves cando chegue este exemplar ó lector xa esté solucionado o problema. Informaremos do 
desenlace nas próximas semanas. 
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Sabias que ... 
- A función das graxas no organismo é proporcio
nar calorías ás comidas e os ácidos que necesita o 
organismo ademais de certo tipo de vitaminas que 
se atopan disoltas nelas (liposolubles). 
- As graxas deben consumirse en tódalas dietas, 
aínda que só nas cantidades necesarias para o orga-
nismo. · 
- Para non ter problemas de caries dental, débese 
limitar o consumo de lambetadas e productos azu
carªdos. Cando se tomen, cómpre cepillar inm1~dia
tarríente os dentes ou comer u~a mazá. 
- Para cuidar adecuadamente a boca e os dentes 
cómpre visitar periódicamente 6 dentista, para 
evitar que puntos de caries poidan avanzar e pro
ducir focos infecciosos que non teftan só repércu
sión na boca senón tamén noutros puntos do orga
nismo. 
- Para evita-las caries deben consumirse alimentos 
que contefien minerais e vitaminas: leite, froitas, 
verduras, noces, etc. 
- En ESpafia existe un 11 º /o da pohoación que ten 
máis de 65 anos e que, polo tanto, require unha 
atención de saúde específica para a resolución dos 
seus problemas. 
- As enf ennedades que roáis fan acudir ós vellos ó11 
hosl!.itales son: 

enfermedades do aparato circulatorio: cora
zón, subida da ~psión arterial, arterioesclerosis, vap 
rices, etc. (o 23 /o). 

* enfermedades dixestivas. 
*tumores 
*enfermedades do aparato respiratorio. 
* procesos administrativos (a buscar papeis) 

(o 21° /o). 
Paulifto 

~ Asamblea X eral da Asociación 1R1M1 A 

Como tódolos anos, acaba de . 
celebrarse en Vilalba- -Lugo, a 
Asamblea da Asociacifm lrimia 
que é, por así dicilo, a nai deste 
semanario que estás lenr Lo. 

Fíxose repaso das ':tctividades 
da Asociación duran1 P o pasado 
ano, tratando de pem.irar o bon 
de cada unha delas e de aprender 
dos erros cometidos. 

Para tódolos ·que non estarles 
ó tanto convén logo facer repaso 
de esas ou tras actividades, irmáns 
deste semanario, animadas pola . 
Asociación lrimia. 

A primeira delas é a Romaxe 
de eren tes, encontro festivo de 
romeiros de toda Galicia, festa 
itinerante que foi celebrada por 
8ª vez este ano pasado na Ponte 
Ledesma á veira do Ulla, e que 
o 14 de setembro deste ano será 
celebrada a carón da praia de 
Doniños, xunto ó Ferro!. A Ro
maxe é a celebración popular 
dunha fe galega, que convoca 

anualmente a máis de 5.000 
persoas. 

Tamén cómpre falar dos 
·cruceiros, xuntanzas de cristiáns 
galegos para reflexionaren sobre 
temas de interés para a construc
ción dunha nova Igrexa, máis ga
lega e máis cercana á xente hu
milde. O pasado ano o Crucei: 
ro foi suprimido para apoiar un 
Encontro con moitos outros mo
vementos que están loitando po-· 
lo mesmo que lrimia. ( Comuni
dades Cristianas, Co.loquios,XOC, 
MECG, ... ) Este ano hámolo ce
lebar na ponte do Pilar se non hai 
novidade co tema: ''Oración e 
política, iaínda?". · 

Ademais a Asociación apoia 
á Escola Alento de Educadores 
no tempo libre que prepara mo
nitores para clubs de tempo li
bre e Colonias de Verán, para 
ir creando un tempo libre educa
tivo, divertido e que axude a 
amar a un mesmo, á terra e ós 

que nos rodean. Tamén a Aso
ciación Irimia promoveu este 
ano unha Acampada Xuvenil 

· nos días de . víspera da Romaxe 
e no mesmo lugar: a Ponte de 
Ledesma. Foi un bo éxito que 
xa ~e ten comentado nestas pá
xinas . e que irnos tratar .de supe
rar este ano. 

Pero tamén, cómo non, a 
Asociación lrimia promoveu e 
seguirá a promover este Semana
rio de Crentes Galegos que que
re ser un voceiro para os que 
teñen menos voz e unha axuda 
para os que teñen menos 
información. Nesta · teiina 
estamos e alentamos a tódolos 
socios e simpatizantes que apoien 
a Asociación lrimia non só 
económicamente -anque tamén 
pois a ccmsa está difícil- pois 
estamos cheos de ilusión e de 
futuro tal como quedou 
demostrado nesta Asamblea do 
ano 85. 

Daniel López Muñoz 

Presidente da Asociación 
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Todo un montaxe, no que 
. non faltou o presidente da Xun

ta Fernández Albor na inagura
ción e o conselleiro de agricul
tura, Garrido V alenzuela, na 
clausura, amén de representantes 
da administración central. Un 
montaxe ben feíto, non cabe dú
bida. E nós alegrámonos de que 
haxa cousa asl na nosa Terra, ás 
que os labregos e gandeiros po
dan ir, ver e informarse,' tanto 
da máis moderna maquinaria 
agrlcola, como os mellores exerri
plares do noso gando, hortifru
ticultura, etc. Alegrámonos de 
que os palses europeos se inte
resen por nós e Veñan a Silleda a 
mostrar os seus productos. 

Pero non podemos menos 
de preguntarnos ¿que hai detrás 
de todo isto? E deso non infor
maron os medios de comunica
ción, que falaron do demais con 
pelos e sinais. 

Sabemos que· a organización 
corre a cargo dun comité organi- · 
zador formado por un grupo ·de 
persoas de Silleda e a bisbarra, ·· 
comité que preside José Maril 
Suárez. Pero o que non sabemos · 
moi ben e quen hai detrás, sobor 

SILLEDA (ven da patada) 

de todo como sustento económi
co. Pois é evidente que a boa 
vontade do concello de Silleda 
e os ingresos que xenera direc
tamente a 'propia celebración da 
feira non deben cubrir máis que 
unha pequena parte do presupos
to . . Un presuposto que ·ha cubrir 
non só os gastos deses di as, se-

. nón ·o traballo dos organizadores 
o longo de todo o ano. . 

Sabemos tamén que a Xunta 
volcouse na feira e posiblemente 

O CAMPO 

quitar o mérito nin o valor, nin 
a· importancia que a Semana Ver
de de Silleda ten para Galicia; 
alegrámonos da boa organiza
ción e de que vaia adiante, para 
ben da nosa Terra, especial
mente dos labregos, que tanto 
precisan dun empuxe que os 
defenda un pouco do torbón 
que· nos vai a caer encima de
contado. 

foi a principal fonte · do seu· pre- ---------------+ 
suposto. Pois tamén sabemos que Os catorce pa{ses que concurriron 
0 presidente do comité organiza- ·este ano á octal)(J edición da Semana 
dor, Maril Suárez, e o Conselleiro Verde foron: Alemania, Francia, Ho
de Agricultura~ ·Garrido Valen- landa,- Checoslovaquia; Dinamarca, In
zuela (que por certo é de Valla- glaterra, Irlanda, Italia, Xap6n, Esta-· 
dolid), son bos amigos e partici-' dos Unidos, Suecia, Suiza, Portugal 
pan dunha ideologla poli'tica afln; ~ España. AlgUns fixérono este ano 
polo que non é de extrañar que a · por vez primeira · 
Xunta e Alianza ·Popular lles Do estado español estiveron re-
prestaran 0 seu "apoio incondi- presentados: Andaluc{a con gando· 
cional". Apoio do que carecen equino, ·Castilla-León con lanar, Cas- · 
ou tros bos prox~ctos semellan- 'tilla-La Mancha con porcino, Euzka
tes ou noutros campos, que non di con gando boovino, Cataluña con 
veñen avalados pola "amistade porcino, Extremadura con apicultu
poli'tica" d.os seus organizadores ra e as illas Canarias con productos 
coas instancias que teñen o poder. tropicais. 

Esto é o que nos preocupa, --------------
. pero con ·elo non lle queremos 

"Crónicas da 
verdade oculta" 
Pere Calders. a 
literatura catalana 
de hoxe. 
en traducción 
de Xavier R. 

-"RATO PÉREr' 
Os contos imiversais na versión 
galega de Valentín Arias, e cun 

deseño de avangarda;· 

Agora: 

.. A BELA DURMINTE DO BOSQUE" 
1or-------------------r .. A BELA E A RESTA" 

.. AS TRES LINGUAXES" 

m ecficións xera.is de galicia 
Doct0< Moroñoo.10. Tlh. 296116- 296232 . VIGO·ll 
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IGREXA 

Asamblea de Catequistas 
Durante o pasado mes de maio celebrouse en tódalas 

Dióceses de Galicia a 5ª Asamblea Diocesán de Catequistas. 
A última foi a de Mondoñedo o pasado 1 de Xuño. Ne

la participaron perto de 500 catequistas chegadas das dife
rentes'zonas da Dióceses. 

O tema da Asmblea estaba expresado na pegatina con 
que nos acolleron: "Familia e Catequeses: Tarea con 
Futuro". 

Despois da acollida e presentación dos catequistas par
ticipantes tivo lugar a presentación, en retroproiector, dos 
resultados dunha enquisa feita ós pais de familia sobre da 
súa actitude diante da educación relixiosa dos seus fillos. Os 
datos desta enquisa están reflexados nun folleto. 

A continuación os participantes reflexionamos perso
nalmente e en grupos sobre as eontestacións principais e 
tratamos de sacar algunhas líneas de acción de ~ a unha 
meirande relación entre pais e catequistas . 

. Logo houbo unha expresi~n comunitaria, na que coa 
u:uda de diversas técnicas audiovisuales, tomamos concien
cia da situación de cambio que está a vivir hoxe a Familia 
e a Parroquia, e a necesidade de derribar o mu~o que as se
para e buscar xuntos camiños novos de colaboración. 

. O traballo da mañán culminou coa celebración da Eu-
caristía presidida polo Sr. Bispo, o primeiro catequista da 
Di6ceses. 

Despols do xantar compartido e dun anaco de festa 
alegre e participada, a Asamblea rematou con un expresivo 
manifesto e xesto de envío. 

Os país e o cura,tiran co muro 
. que separa a igrexa da familia. 

Uns mozos levan os bloques co qut se 
construiu o muro que de vello separou 
a casa (familia) da igrexa. 

Aspecto conxunto do Salón de actos 
do Seminario de Santa Catalina (Mon
doñedo) onde se celebrou a Asamblea 
de Catequistas. 

Ó remate desta Asamblea falamos con Manuel Cillero, 
Delegado Dipcesano de Catequeses de Mondoñedo-Ferrol. 

- ¿Manolo, cómo xurdiron estas .f\sambleas? 

No ano 1977, ó remate do Concilio Pastoral de Galicia, 
os Secretarios de Catequeses das diferentes Dióceses Galegas 
tomamos a opción de traballar xuntos na promoción da 
Catequeses da Comunidade. 

Despois dun periodo de elaboración de materiales e ins
trumentos de traballo (Carpetas para os catequistas e nenos, 
en castelán e galego) centramos o noso esforzo na forma
ción dos catequistas de base, preferentemente seglares adul
tos, conscientes de que as persoas son a clave de toda reno
vación. 

Para coñecer a situación real dos catequistas na Igrexa 
de Galicia fixemos no ano 1980 unha enquisa ou estudo so
cio-relixioso. Responderon 4.818 catequistas. 

A partir de ahí programamos un plari de formación de · 
catequistas que ofrece diversas actividades a diferentes ni
veis: 

*Xomadas e CUl'sillos de Formación, unha vez o ano, 
nas principales Cidades de Galicia. 

*Escalas de Catequistas, con ritmo de reunión sema
nal, espalladas actualmente en 4 7 zonas. 

*Asambleas Diocesanas de Catequistas, u·nha cada cur
so, en cada Dióceses. 

*Xuntanzas de Catequistas de toda Galicia, una vez ó 
ano, con carácter de ·encontro festivo e ~omunitario. 

- Para ter unha idea destas Asambleas e Xuntanzas ¿ca
les foron os temas que as centraron? 

Xuntanzas:lª "Catequistas na nosa Terra" 
2ª "Sen Familia non hai Catequeses da Comuni-

dade". 
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3ª "Peregrinos á Fe dos Apóstolos" 
4ª "Líneas actuais da Catequeses,,. 

Asambleas: 1ª "Catequistas na Comunidade,,. 
2ª "Catequeses para tódalas idades,,. 
3ª "U ns novos Catecismos para un ha nova 

Catequeses". 
4ª "Servidores da Palabra". 
5ª"Familia e Catequeses: Tarea con Futuro,,. 

O Estilo destas Asambleas é moi importante: Coidamos 
que teñan un aire festivo, comunitario e participativo. Para 
elo utilizamos unha pedagoxía activa e diversas técnicas de 
expresión tales como: montaxes audiovisuais, dramatiza
ción, mimo, paneles gráficos, cantos con expresión corpo
ral, xogos, danza, Celebracións da Palabra e da Eucaristía, 
etc. 

-¿Como valorades vos, o equipo de Catequeses de Galicja_, 
a celebración destas Asambleas e Xuntanzas? 

*Nestas Asambleas e Xuntanzas participan cada ano 
uns 4.000 catequistas. 

* A Cateq'ueses ten hoxe capacidade de convocatoria 
para movilizar unha gran cantidade de persoas mozas. Ob
sérvase unha crecente participación dos adultos. 

* Os catequistas van tomando conciencia da súa 
identidade e da importancia do seu papel na lgrexa. 

* Empeza a valorarse social e· eclesialmente o feito de 
ser catequista. Un número moi elevado de catequistas ma
nifestan que a experiencia de ~er catequista satisfácelles 
moito e serviulles para ó seu enriquecemento persoal, para 
súa maduración na fe e para unha mellor proiección cara 
ós demais. · 

*A utilización, pedagóxicamente progresiva, da lín
goa galega nestas Asambleas está contribuíndo á galegui
zación da nosa Igrexa. 

* Confiamos en que o Movemento Catequético irá co- _ 
llendo cada día máis folgos e raíz en Galicia. 

. &tiven presente como outros anos na Asamblea de 
Cate~uistas, en Mondoñedó, e aledeime de que a organiza
ción carrera toda en galego. Un bo adianto. . 

Pero non puiden menos que entristecerm~ e darlle vol
tas ás venas preocupacións sobre o papel liberador ou ali
nante da Igrexa, cando fun constatando cómo os "nosos" 
catequistas prescinden maiormente do galego, tanto nas 
súas conversas de grupo cómo nas súas actuacións en pú
blico (¡ata presentaron a Rosalía en castelári!). 

¿Que sucede? ¿É que o galego segue a ser para moitos 
catequistas (se supón que os "cristianos militantes") cousa 
de paletos ou de "radicais'"? ¿É que todo eso do valor da 
cultura dun pobo, de que a liberación que Xesús trae ós 
pobres, etc. non é cousa da catequese? ¿Pode un cristián 
estar "desproblematizado" respecto do galego, sendo aín
da unha lingua asoballada, cuio asoballo sof~ o noso po
bo que fala aínda maiormente en galega? ¿E "inxen_uo" 
ese apoliticismo do que fan gala os nosos catequistas? 
¿Non será que a catequese segue a ser para moitos falar dun 
Deus alleo, e o máis cercano é aínda "Jesusito de mi vida,"? 
¿Ou acaso a Igrexa segue atendendo só ás clases medias e 
está ausente entre os pobres? 

Victorino 

SE QUÉRES LE.R l.RIMIA iSUSCRIBETE! 
Quero suscribirme ~ Semanario IRIMIA: ~recio da suscripción 

6 ano 1300 pts. Por un ano O Ata nova orde O 
Pagarei por: 

O Transferencia áCaixa de Aforroe de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

o Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

N ome ............................. .................................................. . 

Rúa ou Pari<>«JUia~ .•...•.••...••.•....•.....•....•..••.•....•.••.•.••.••..•.•• 
Vila ou Axuntamento ...................................... Provincia ................... . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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Tempo de ·matrículas ! 
A ninguén lle gusta marchar da casa 

Nestes d(as moitos pais se achegarán ó colexio coa idea \ 
de matricula-locativo. Trátase do primeiro paso , Tan decisi
vo e importante, que del vai depender boa parte do éxito ou 
fracaso posteriores. 

O comenzo do colexio é para o pequeno o comenzo 
dunha nova vida: horarios, lugares, amigos, relacións con 
outra xente adulta e que non son da casa, separación do 

fogar, menor protección dos seres queridos ... Deberíamos 
tace-In esforzo de entrar na súa cabeciña e poñermos a pen
sar o -que todas esas novedades supoñen para o pequeno. 

Por todo elo hai que coida-lo momento do despegue de 
xeito que se torne proveitoso (anque difícil) e nón conleve 
perxuicios. Ternos todo o verán por diante para facer este 
labor. Non se pode improvisar 15 ou 20 días antes. 

COHC> ~-1.A ~DOS Cb"JlvDS ~A ESE.OLA. 

OVE ~EtJ'J>A 
~S-H~'&J
Ut>A'DES: 
\/G!TIR.Sl:. SÓ1 ~-~ 
L.AVA~SE, 

X!EC.1-.LO ~ 
t.rD Mé E).) 'fiUSUCD, 
C0"1ERSO', 
SAVl>A"Rt , ••. 

f"ALA12J..LE CO~ A.G.A-RIMO Ó ~\J"O 'DA SVA 
1=VTlTR.A :c.seou:A C.OMll>A~ o ~OGO CD~ Ol1Tl2"~ 
L'EVAJ..O ~J.G\J~ tJém>S. 
t>CAS 1 Ót.> A-'171 o 
C0.1-EXIO E 
Qoe.o~';(A. 

'l=OMEtJTl>.-~ A.M\~l:. 'DO tJ~tJ't> ces Ol!Jl2.0S 
tJ'E.u0$ .Do °E>A'"R'Rto OtJ J..US.A"1t. G.VE. ·•-U:~t.l l'R-
d COJ,..~ XIO CA>J1'A ÉL. . 

A lista non remata aquí. Pódense facer moitas .outras cousas; parecidas ou de igual 
orientación. O miolo da cuestión está en tomar conciencia da necesidade desta prepara
ción e propoñerse quitala adiante. Oue o nena ·estea ás portas ·da escola ou mesmo nela, 
non significa que os i;>ais poidan renunciará súa respondabilidade de educadores. 

Xosé Lois . 
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C-hega .o Mercado Común· 

Xa algunha vez se falou nesta8 pá
xinas dun aspecto ou doutro do Merca
do Común Eurppeo. Coa firma en Ma
drid do tratado polo que España se in
tegra no que agora se chamará a Euro
pa dos do~e (porque asociará a· doce 
países) convén volver sobre o tema. 
Nos próximos meses o Parlamento Es-

. pañol e os dos outros países deberán 
aprobar este tratado que acaban de 
suscribi-los diferentes gobemos. 

Deste xeito cóntase que desde 
xaneiro de 1986 España forme parte 
do Mercado Común, anque para al
gunhas cousas esa ·integractón tarda
rá aínda algún tempo, sete anos máis 
en moitos casos. Nas longas negocia
cións ·que se mantiveron durante va
rios anos e .das que quedan por preci
sar aínda algúlis detalles, fóronse acor
dando os aprazamentos que se consi
deraban necesarios para que a integra
ción de España dentro do conxunto 
non perturb&Se este ou aquel aspecto 
da economía dos diferentes países 
membros actuais e de España. 

Per.o ¿en que consiste en defini
tiva eso do Mercado Común Europeo 
e en que nos pode afectar? Os dirixen
tes das institucións europeas prefieren 
que se fale de Comunidades Europeas 
e non de Mercado Común. Para eles 
trátase de crear moito máis ca un mer-

cado ( ou unha feira, se vostedes prefi
~_n). P~ro convén sinalar que, polo me
nos ata hoxe, trátase sobre todo dun 
mercado no que se tende a favorece-la 
liberdade de circulación de mercan
cías, de capitais, de traballadores e de 
empresas. 

Quere dicir eso que as medidas 
que se están tomando no Mercado Co
mún tenden a que calquera me.rcancía 
que se fabrique en Alemania se poida 
vender en España (por exemplo, en 
Galicia) e ó revés; que un español poi
da inverte-los seus aforros en Dinamar-

. ca ou en Italia, e -0 revés; que un gale
ga non teña dificultade para ir traba
llar en Gran Bretaña ou Grecia, ou que 
un holandés ou un belga poidan vir 
traballar a España; que unha empresa 
española de construcción poida facer 
unha ponte en Alemania ou Irlanda, e 
que unha empresa portuguesa (Portu
gal ingresa tamén agora no Mercado 
Común) ou francesa ou de Luxembur
go veña comercia-lo nabo de Lugo ou 
o repolo de Betanzos. 

En consecuencia a situación do 
comercio vai cambiar moito nos anos 
próximos. Será moito máis difícil, po:t 
exemplo, que o leite das nosas vacas 
poida seguir vendéndose en Cataluña 
ou Levante, xa que o leite do sur. de 
Francia será máis barato. Tenderán a 

A Europa "dos Doce,, 
babear productos industriais europeos 
(caches, máquinas de coser, electrodo
mésticos) que hoy son moi caros aquí 
por teren que pagar moitos dereitos de 
aduana. As empresas agrarias e indus-

. triaiS poderán recibir axudas do Mer
cado Común dentro do que se deter
mine no seú caso, mentres que tende
rán a desaparecer outros tipos de axu
das ·que agora viña aportando o Esta
do, se non están conformes cos obxec
tivos do Mercado Común. · 

É dicir, que ternos diante de nós 
anos decisivos para conseguir mellora
las condicións económicas do país, ou 
o Mercado Común levaran.os á _ruina. 

Tintxu 

r-----~ cartas ó meu sobriño--~ 
Querido so'briño: 
Disme que hai causas da relixión que non entendes, que non lles ves significado e que por iso non che pare-

cen . ben. A ver a iso qué che podo dicir. . 
Non podemos pensar que estea mal todo o que non entendemos, pois hai xente que o entende, hai xente pa

ra a que ten significado. Hai cou8as que non entendes porque ó mellor non te esforzaches un pouco en comprende
las; ninguén nace ensinando e todos ternos que aprender cousas. Pregunta un pouco e xa verás como moitas desas 
causas teñen .unha auténtica razón de ser. · 

Sen· embargo tes parte de razón no que dis, hai causas que .. . , pero vouche contar un con to hindú, e se non . 
é hindú paréceo? 

"Había unha vez un monxe que predicaba ós que o querían escoitar, e como cando fa"laba moitas veces o 
molestaba un gato que amdaba polo templo, mandou que cando· el {al.ase prendesen o gato. Así pasaron os anos 
prendendo o gato cada vez que predicaba o monxe. Un día o monxe morreu e veu outro a predicar, a xente seguiu 
prendendo o gato cando falaba. Pasaron os anos e resultou que morreu o pobre do gato, a xente trouxo outro para 
P.rendelo cando o monxe falaba, e así pasou moito, moito tempo ata que se comenzou a ·escribir libros sobre a im
portancia que desempeña o prende-lo gato na predicación dos monxes ". 

A relixión tamén ten gatos prendidos, cous<JS que se fan sen que apenas ninguén saiba o porqué; nós mes
mos, na nosa vida, temas gatos prendidos que non seroen paro nada. · 

Os. costumes deben ter un motivo sólido e razonable, non chega con que o tivesen, deben ter un significado 
agoro QU estarán baleiros del. Facemos moitas cousas por tradición, a Igrexa está moi apegada ás súas tradicións, iso 
non é malo mentres as tradicións teñan unfza rozón de ser e siroan paro algo, cumpron unha /Unción. Facer causas 
sen sabe-la rozón pola que se fan nin o obxectivo polo que se fan é, .cando menos, unha paroadtl . . se non entend~ 
algo, se non lle atopas significado ningún despois de buscarllo de verdade, o mellar é que non o fagas, por moi im
portan te que che digan que.é. Facelo sen sabe-lo para qué nin porqué non tería sentido ningún., 

O con to poderla seguir dicindo que houbo algúns que se opuxeron a que· se prendese o gato xa que lles pa
recía absurdo privar da liberdade ó animal non habendo ningunha razón paro iso, que ero unha absurda croeld.ade 
co animaliño; por outra banda houbo outros que se escandalizaron chamándolles sacrílegos. !so é xa máis grave, 
defender algo só polo costume, só po"la tradición, e que iso que se defende sen rozón, sen motivos fUnd.ados, impi
da facer algo bo. 

Creo eu que tantó a Igrexa coma nós· mesmos temos cadaquén moitos gatos que ceibar ¿non che parece? 

Agarimosarriente: O TEU TIO SINGALA 

P.D.: "E dicíalles tamén: ¡Que ben quebrantáde-los preceptos de Deus. paro conseroa-las tradicións humanas!". 
(Mc.7,9) 
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Xosé Chao Rego 

. O tllú(o d~ste capitulo · 
Arcaicas ··son aquelas palabras -·mentos antígos e buscaron pata- o utiliza hoxe, equivocadamente, 

que nun tempo foron e xa: non bras que tiftan dúas avantaxes: . moitísima xente. 
son, porque deixaron de se em- áiferenciábanse do castelán e, a- Tamén hai quen utiliza o ar
pregar. Se ,hai semanas falabamos demais, foran galegas · out$ra. caísmo "tíduo" por título e "ca
dos enxebrismos e hiperenxebris- Tamén aquí funcionou a teima píduo" por capítulo. Pero haberá 
mos, hoxe ímolo facer sobre os · diferencialista, tan ambivalente, que seguir con este .-asunto para 
arcaísmos. como vimos en semanas anterio- a semana que vén. Non sen adver-

Que o galego· literario tefta res. tir que, por erro de imprenta, no 
arcaísmos é bastante lóxico por Xa dixemos hai tempo que nº 187 afirmábase que automó
este motivo: durante· séculos o algún arcaísmo foi mal interpte-· bil leva B en castelán, cando o 
noso idioma. só foi .falado, non tado, coma no caso da palabra que se quería dicir era· "en cata- ., 
escrito. Cando a mediados do sé- francesa conquerir, que pasou na lán". En castelán, xa se sabe, é 
culo pasado e principios deste se ldade media 6 galego. Agora ben con V. 
volveu a escribilo (no noso rexur- no francés ( e no galego medieval) 
dimento ou renacencja), houbo significa conqUistar e non "con
escntores . que_ acudiré;n a docu- seguir" ou "acadar"' que é como 

CONSULTORIO 
Rda do Vilar, 37-39, 2· 

SANTIA
1titf 

ANUNCIESE 
en IRIMIA 

- Chegamos onde moitos 
non chegan: Ó CAMPO 

- Saímos cada semana 
dende hai 3 anos 

C O NS U L T E N O S: 

Estúpido, sen vergoña, 
moi noxen to que o deporte 
lle poña nas mesmas mans 
unha gadaña á Morte. 

Foi en Bélxica hai semanas 
cando, bébedos de saña 
bateron nos italianos 
os fillos da gran-. .. Bretaña. 

Sendo inventores do fútbol 
quizais xa cansos e afeitos 
cez:tos ingleses promoven 
a industria de cadaleitos. 

Beberon tantas botellas 
que perderon unha Copa, 
e agora non poderán 
brindar fútbol por Europa. 

É para todos aldraxe 
o termos tan ta paixón 
por esa cousa redonda 
divinizada, o Balón. 

Non sexa todo berrár 
contra o público británico: 
hoxe en calquera estadio 
pode producirse o pánico. 
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