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Nelson Mandela 

SUDAFRICA: ¿Que será o que ten o negro? 

Así dicía a canción de turno deste verán que xa está esmo
recendo. Asr nos preguntamos nos ó recibir as arrepiantes 
noticias que chegan desde o su! do continente africano, aquel 
lugar onde ser negro é pecado. Suráfrica é un país de 
33. 000. 000 de habitantes dos que tan só 4. 603. 000 son bran
cas. O resto da poboación repártese entre negros, mestizos e 
asiáticos. Primeiro colonia Holandesa e mais tarde británica, 
acadou no ano 191 O a independencia. A historia deste país 
está ben marcada pala violencia do espolio nun principio e 
pala violencia da segregación e o racismo despois. Os colo
nos brancas europeos someten ás xentes e culturas do lugar 
sen mais escrúpulo que o de os propios intereses e instauran 
despois en 1948 un réxime político de "apartheid" (segrega
ción), baseado no principio (non declarado públicamente) de 
que os brancas están chamados a seren danos e os negros os 
esclavos. 

Para levar adiante este principio que diron en chamar "de
senro/o. separado", crean "bantustanes" (nacións negras) 
ás que se /les quere conceder certa independencia de xeito 
que os negros non poidan considerarse cidadáns da Repúbli-

1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecl.mos. 

1 mos sementando patJia: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

N.º 199, 22Setembro1985- 5 Pesos 

Pieter W. Botha, 
actual xefe do go
berno racista de 
Suráfrica. 
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ca de Suráfrica senón-de algún 
dos nove "bantustanes" pre
vistos. O 18 de setembro do 
1984 dase un paso mais na po
lítica do "apartheid" coa inau
guración dun "parlamento con 
tres cámaras diferentes: a dos 
brancas (178 diputados), a dos 
mestizos (85) e a dos asiáticos 
(45). Cada cámara trata os 
asuntos asuntos propios do Desmond Tutu, Nobel 
seu grupo9 raciál. Mestizos e da Paz 1984 
asiáticos quedan en clara des-
ventaxa numérica me.ntres que os negros nin siquera 
teñen representantes xa que van senda todos deste
rrados ós "bantustanes" exclusivamente creados 
para eles. Queda por resolver o problema dos negros 
que viven nas cidades e que non están destinados a 
ningún "batustán ", problema que o presidente Botha 
prometeu "resolver" para antes do 1989. 

Oiante desta segregación a maioría negra se movi
liza e xa no 1912 créase a organización chamada 
Congreso Nacional Africano (ANC) que taita pacífi
camente polos dereitos dos negros. O seu actual 
líderNelson Mandela está na cadea. As matanzas de 
Sharpeville (21 -3- 1961) e de Soweto (16-6-1976), o 
egoísmo racista dos brancas que non queren des
prenderse dos seus privilexios, a miseria e a marxina
ción a que son sometídos o resto dos habitantes do 
país constituen as principales causas da violenta si
tuación actual (van xa 400 mortos desde Setembro 
do ano pasado). A túzura inxusticia do branca gober
nante levou á desesperación ós homes do ANC e ata 
ó actual premio Nobel da Paz, Desmond Tutu, que 
xa non acertan a ver unha solución posible que non 
sexr;i a da defensa pota violencia. 

Namentras, países coma o Reino Unido ou Usa 
prohiben na ONU calquer tipo de medida de presión 
contra o réxime de Suráfrica. Argumentan que con 
medidas de forza acádanse resultados contrarios ós 
que se persiguen. E ben outro o seu pensamento 
cando se trata de Nicaragua. Parece ser que ós Nica
raguenses sí que !les van ben as medidas de presión 
e os bloqueos. Os mestizos Nicas funcionan polo 
pau. Os brancas Surafricanos con panos quentes. ¡Ai 
miña naif: Os brancos teñen padriño ... ¿que será 
o que teñen os negros?. 

Xabier Coido Ubeda (Pasteriza - Lugo) 

O PREMIO BLANCO AMOR de novela (5 de outubro) é un 
dos meirandes das nosas letras xunto co de Edicións Xerais . 
Sostido por algunhos concellos, é un recoñecimento do labor 
dentro e tora de Galicia, -pois tamén coñeceu a emigración-, 
de Eduardo Blanco Amor, o creador de obras coma ·' Es
morga", ·· os Biosbardos", " Farsas para títeres ... " En case 
tódalas obras de Blanco Amor atisbase a cidade de Ourense . 

O CENTRO DE DOCUMENTACION EUROPEA (CDE) ven 
trabal lando mo i ben para preparanos para entrada na Comu
nidade Europea. Este centro que depende da Un iversidade de 
Santiago é levado adiante por prestixiosos profesores , e pu
blican un bon Boletín de Información Europea. Agora mesmo, 
están traballando con colegas portugueses nun estudo con
xunto de ambalasduas márxenes do río Miño: Norde de Portu
gal e Galicia , para enfrentarse xuntos a un desenvolvemento . 
da rexión. 

A INSEG URIDADE DA MOCIDADE é un ha realidade en todo
los eidos. Un 76% dos mozos (entre os 15 - 29 anos) , viven 
hoxe nas casas dos se.us pais por "falla de trabal lo ou pola 
inseguridade diste, segundo un estudo do Ministerio de Cul
tura español que é o que leva a problemática da mocidade. 
Toda unha xeneración xurdida a remates dos anos cincoenta 
e comenzos do sesenta .. 

O DOMINGO DAS MOZAS dentro das Festas do San Froilán 
é un exponente das tradicións galegas con máis forte sabor 
popular : hai unha teima por recuperar a nosa música, a nosa 
gastronomía, a nosa paisaxe fE:'!stiva .. . Virán ·despois As San 
Lucas de Mondoñedo, a outra cidade episcopal de Lugo . 

A SOXA é un dos productos co petróleo quemáis éartos faí 
gastar en importacións ó Estado español. .. Agora unha em
presa americana, que se domicilióu en Pontevedra co norrie 
de SOYGASA anda en conversas coas comunidades de veci
ños para arrendar montes comunais para a plantación de 
soxa ... A xeito de experimento , xa fixeron .inversións na Limia 
e queren chegar as vinte mil hectáreas en seis anos. A Xunta 
prepara os terreas , sempre- sen repoboación , e o arrenda
mento pode ser por varios anos. 

A FM (Frecuencia Modulada) non fai máis que facer medrar 
os ouvintes da radio , que por primeira vez gañan ós de Onda 
Media no número de ouvintes, mais de nove millóns. 

JOSE AFONSO foí xustamente homenaxeado en Castrelos 
de Vigo polo mellorciño da nosa poesía e música. Este poeta e 
músico portugués sempre estivo moi xu nguido a nosa terra. 
Poucas veces estiveron tan ligados Portugal e Galicia coma 
neste intre. A sua obra e a sua vida son exempro de compro
miso antes da Revolución de abril e desoois .. 

LONXE DO MUNDANAL RUIDO é unha teima de sempre ... : 
sobor de todo para os que sofren dunha especial sensibili
dade nerviosa ... Un trinta por cento das alteracións ·que pa
dece esta xente estan motivadas polos ruidos. Estes fastidian 
ós nen os que teñen que aturar os berros dos maiores, e tamen 
os que sofren a cotío a contaminación acústica das cidades . 
trafico . industrias, etc. 

O OUTONO DAS ENQUISAS xa esta ai . e as eleccións gale
gas porta : o vintecatro de novembro . A través dos ordenado
res podese saber a inteción de voto dos cidadáns e tamén o 
seu sentir sobordos temas máis importantes do país, aínda 
que moitas veces eses .. sondeos " estén manipulados. 

A PATRIA DO CARBON : Asturias (" os nosos primos ir
máns ") está de luto pola morte no que vai de ano de duas 
ducias de mineiros. As de carbón son as minas con máis 
riscos . Hunosa é a empresa mineira máis grande de España 
con vintetres pozos . unha mina de montaña e sete á ceo 
aberto .. .. que sostén directa ou indirectamente a un has cento 
cincoenta mil persoas. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

O DERRADEIRO ENTRE OS ÚLTIMOS 

Case todos cobizan se-los primeiros, 

case todos cobizan os primeiros postas 

na comunidade, 

no partido, 

no sindicato, 

na cooperativa, 

no goberno. 

Alcaldes, curas, médicos, 

gobernadores, militares 

aman os galóns, 

as homenaxes, 

os aplausos 

e os cartas. 

Os poderosos xa teñen primeiros postas, 

e os humildes desexan te/os. 

Xesús case se queda só, 

sen ningún dos primeiros, 

co seu programa, 

esquecido no derradeiro pasto da rea, 

misturado cos últimos, 

confundido cos últimos, 

soñando cos últimos, 

creando cos últimos 

o día novo en que os primeiros 

sexan dos últimos 

e aprendan a servir. 

ANUNCIO DA PAIXON 

Domingo 25 

do tempo ordinario 

E CHAMADA O SERVICIO 

E marcharon de alí, atravesando a Galilea sen se 
deteren, pois non quería que se enterase ninguén; por
que ía instruíndo ós discípulos dicíndolles: 

- O Fil lo do Home ·será entregado nas mans dos 
homes, que o matarán, pero unha vez morto, despois 
de tres día, resucitará. · 

Eles non entendían o que lles dicía, pero non se 
atrevían a facerlle preguntas. 

Chegaron a Cafarnaún, e, cando estaban na casa, 
preg1.,mtoulles: 

- ¿De que discutiades polo camiño?. 

Eles calaron, porque no camiño discutiran entre eles 
sobre quen era o máis importante. Sentándose, cha
mou ós doce e díxolles: 

- O que queira ~-lo primeiro, que sexa o último, e 
servidor de todos. · 

E, collendo un nena, púxoo no medio deles e abra
zándoo, dixo: 

- Quen acolle a un destes nenas no meu nome, a 
min me acolle; e quen me acolle a min, non é a min a 
quen acolle, senón a aquel que me enviou. 

(Marcos 9,30 - 37) 

"Fun amenazado de morte moitas veces. Debo dicir 
que, como cristiano, non creo na morte sen resurrec
ción; se me matan, resucitarei no pobo salvadoreño. 
Dígoo sen ningunha chulería, coa máis grande 
humildade. 

Como pastor estou obligado, por mandato d~vino, a 
da-la vida polos que amo, que son tódolos salvadore-

. ños~ aínda por aqueles que me vaian asasinar. Se se 
chegan a cumpli-las amenazas, desde agora ~a lle 
ofrezo a Deus o meu sangue pola redención· e a resu
rrección de O Salvador. 

O martirio é unha gracia de Deus que non creo mere
cer. Pero se Deus acepta o sacrificio da miña vida, que 
o meu sangue sexa semente de liberdade e o sinal de 
que a esperanza será axiña unha realidade. 

A miña morte, se é aceptada por Deus, que sexa pola 
liberación do meu pobo e como unha_ testemuña de 
esperanza no futuro. Se chegan a me matar, pode vos-
tede dicir que perdoo e bendigo a quen o faga. -

Oxalá se convenzan así de que perden.o su tempo. 
Un hispo morrerá, pero a lgrexa de Deus, que é o pobo, 
non perecerá xamáis". 

Monseñor Osear A. Romero 
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Os nenos ou a escola: ¿Quen fracasa? 

Teresa Ledo Regal, estudiosa das causas que acontecen na sociedade (socióloga), hai 2 anos que ven 
esculcando no problema do fracaso escolar na provincia de Lugo. No pasado mes de xuño presentaba na 
universidade de Deusto (Bilbao) os resultados da sua investigación. Hoxe escribe para IRIMIA facendo un 
resume das conclusións mais importantes da sua análise. 

Ofeito 

O feito do fracaso escolar, xa moi 
comentado en diversas revista!» espe
cializadas e nos medios de comunica
ción e tamén nesta misma revista, pa
rece ser hoxendía un feito xeralizado. 

Fixen estudio sociolóxico sobre do 
fracaso escolar nos cursos de EXB. 
na provincia de Lugo e despois·dunha 
análise dos resultados .escolares nos 
cursos 1982-83 e 1983-84 (recollidos 
na Delegación de Educación de 
Lugo) cheguei á conclusión de que 
"o fracaso escolar en Lugo non se da 
independentemente do lugar onde se 
vive, senón que está directamente re
laclonado coas diversas zonas xeo
gráficas e socio-económicas da 
provincia". 

Así, se dividimos a provincia de 
Lugo do mesmo xeito que fai Benxa
mín Casal no seu libro "A Galicia 
campesina" . 

As mariñas 

___..~-- T erra chá 

lugo -zona 

Serras orientáis 

lemas 

lugo -capital 

Vemos que o fracaso escolar se 
distribúe desigualmente nas diversas 
zonas: · 

- nas Mariñas, ternos o 27% dos 
alumnos suspendidos; 

- na Terra chá, o 28,5%; 
- en Lugo-zona (sen conta-la ca-

pital) o 29,5%; 
-en Lemos, o 29%; 
- nas Serras Orientáis, o 29%; 
- e en Lugo - capital, o 21,5%. 

Como podemos ver, .destácase 
Lugo:-capital das demáis zonas xa 
que nos seus centros suspenden me
nos alumnos. Tamén as Mariñas so
bresaen un pouco das zonas restan
tes con un 27% de suspensos. As de-

O nena non é culpable directo do seu fracaso na escala 

máis zonas (todas ruráis) obteñen 
máis altos porcentaxes de fracaso 
escolar. 

¿Que quere dicir isto? 

¿Que os nen os de Lugo capital son 
máis listos que os demáis? ¿Ou que 
teñen máis capacidades? ¿ Ou que 
son nenes lacazáns? 

Non o eremos así. As razóns que 
atopamos para explicar esta diferen
cia nos resultados escolares dos ne
nes das zonas rurais foron estas 
out ras: 

- A cultura: a cultura que transmite 
a escola non é a C.ultura con maiús-

cula, senón unha determinada forma 
cultural ( - unha determinada forma 
de entede-la vida, o mundo, os ho
mes, .. ,) que neste caso coincide coa 
cultura urbán; feito que choca coa 
formación primeira, cos gustos e ne
cesidades dos nenes dos ambentes 
máis rurais. Tal desaxuste pode levar 
ós nenes do campo a un 'maior fra
caso es~olar. 

- A lingua escÓlar: segue a se-lo 
castelán, a pesar dos esforzos dal
gúns por leva-lo galega á escola. E se 
tomamos en serio o que din certos 
socio-linguistas de qu~ "a mortali
dade escolar ( - o fracaso esco'lar) me
dra a medida que nos achegamos ós 
grupos e clases máis alonxadas da 
lingua es~olar", ternos outra nova ex-
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plicación de por qué os nerios das 
zonas ruráis suspenden máis: o seu 
ambente e a súa tala son galegos e a 
escola esquéncese diso. 

- A familia: Moitos motivos do fra
caso do neno na escola poden te-lo 
seu ·orixe tamén na familia (familia 
que non é independente do mundo no 
que vive, evidentemente). 

Algunhas causas de fracaso esco
lar que derivan da familia poden ser: 

- Un nivel cultural baixo (onde non 
se lé, non se conversa, non se valora o 
saber, ... ) pode incitar ó neno a non 
aprender, a non interesarse po-la es
cola, ... E moitos ambientes ruráºis non 
valoran o ·aprender máis que as catro 
regras elementáis (como decíamos 
máis arriba a cultura que transmite a 
escola é fundamentalmente urbán e 
non adecuada ás demandas da vida 
rural. Máis en concreto, para moitas 
familias labregas a escola tal como 
funciona hoxe vése como un ha adhe
rencia exterior ineficaz: efectiva
ment~, a familia é a que asegura no 
esencial a formación dos futuros pro
ductores e desta forma a escola ví
vese tanto po-los pais como po-los 
fil los como perda de tempo. 

- O clima afectivo, ou ambente fa
miliar, que envolve ó neno é tamén 
moi importante: as pelexas continuas 
na casa, un pai ou ·unha nai borra
chos, un matrimonio que non se 
quere ou unha desatención ó neno 
poden ser todos eles motivos dun fra
caso.escolar. 

- E en xeral todo o que faga que o 
n~no se sinta i~seguro, incompren
dido ou malquerido son posibles cau
sas de suspensos: 

- ~nivel económico (os cartos, por 
dec1-lo con máis sinxeleza) tamén 
son ·algo importante: poder ter un ha 
eequena biblioteca na casa ou dispo
ner dun prqfesor particular son cou
sas que axudan. Un. nivel económico 
baixo, máis frecuente nas zonas ru
ráis, plásmase ás veces en vivendas 
P?~co amplias, ... e isa resulta perxu
d1c1al para o nena (deberes na cociña, 
con ruidos, : .. ). 

-· A escola: é tamén, como non, 
unha fonte de suspensos. E iso de 
moitos xeitos: 

Po-las relacións que se estabele
cen normalmente entre mestres e 
alumnos: distancia, non entende
~ento, ... e sobre .todo po-las rela
c1ons pédagóxicas moi autoritarias: 
poucos er'lsinan a tomar iniciativas 
fomentan a creatividade ou busca~ 
saída ás necesidades dos nenos. 

Po-los contidos que pretende dar 
os programas escolares e os ob:X"ec t1-
vos a alcanzar son moitas veces ina
decuados á idade do nena, á sua vida, 
ós seus intereses, ... (o problema da 
ac~lturación, do que talamos no·pri
me1ro punto, aparece de novo aquí). 

Po-los exámenes e a sua conse
cuencia máis visible: as notas. Moitos 
pedagogos e mestres están a pr.egun
tarse se é esta a mellar das formas de 
saber se un alumno aproveita o tempo 
ou non. Ou se máis ben non axuda a 
abaixar ós nenas, ós que máis lles 
costa aprender, senda así un método 
de avaliación máis ben anti
pedagóxico. 

Po-la propia infraestructura educa
tiva: que é netamente inferior nas zo
nas ruráis e peor adecuada ás sus de
mandas reáis: tantc no tocante ó 
preescolar como ás instalacións das 
escalas unitarias, ... o mundo rural vé
se peor abastecido. As consecuen
cias máis inmediatas son un aumento 
do fracaso escolar ... 

- A proxección interna da situación 
real: é o que algúns " esperanza sub
xectiva" ou "horizonte de clase" e 
que son as esperanzas de traballo e 
de vida futuros que teñen tanto o am
biente e a familia como o neno. Así, 
por exemplo as expectativas e pro
xectos educativos para os tillos son 
menores nas familias rurais que nas 
urbanas. Pero non só porque en moi
tos casos non hai suficientes medios 
económicos, senón porque non se 
ere que o propio tillo poida chegar a 
outra causa que non sexa o que tan os 
seus pais: esa falla de confianza no 
futuro posible dos tillos corta moitas 
veces as súas posibilidades reáis. 

Concluindo: 

- O nena que chamamos "fracaso 
escolar" é o nena que pola razón. que 
sexa, non se adapta ó que a escala lle 
~stá pedindo que faga; non se adapta 
o papel de "alumno normal" (e hai 
que preguntarse sobre a validez dese 
modelo . de nenos que chamamos 
" alumno normal " Ademáis, o fracaso 
escolar ¿non será mais froito dunha 
escala pouco achegada ó medio na 
que está afincada que as poucas do
tes, ganas, .. . do nena? 

- Non debemos esquencer que o 
neno (como tal nen o) non é nunca 
"culpable" directo do seu fracaso 
senón que nel interveñen moitos fac~ 
tores socio-culturais tales como os 
vistos (escala desenraizada, medios 
económicos, ... ), e máis globalmente 

A cultura que trasmite a escala coincide 
coa urbán, extraña os nenas rurais 

a organización do sistema educativo 
e a súa función social. 

- E co ti n de relativizar todo este 
t~~a do "fracaso escolar", podemos 
d1c1r que c~rtos éxitos escolares aga
chan de fe1to fracasos; tódo-los ne
nas que, a pesares das suas notas al
tas, non chegan a ser persoas creado
ras crític~s, ~mínimamente indepen
dentes, finalidades esencials da edu
cación. E vice-versa: que certos ne
nos que aparecen como fracasados 
escolares poden agachar cualidades 
que.ª escola non valora tanto (ma
nual1~ades, música, capacidade de 
relacionarse cos demáis, ... ). 

fn resúme: 

- O neno non é culpable directo do 
seu fracaso na escala, · 

- No fracaso escolar interveñen 
poderosos factores socio-culturais. 

- lso vémo-lo concretamente na 
distribución xeográfica desigual do. 
fracaso escolar nas diferentes zonas 
s9?io-económicas de Lugo distribu
c1on na que aparece ~ugo-capital 
como a zona máis favorecida, frente 
ás Z<?nas ruráis da Terra Chá, Lemos, 
as Serras Orientáis e Lugo-zoria, máis 
desfavorecidas). · 

· - Polo tanto, a volución do fracaso 
escolar deberá pasar necesaria
mente, e sobre todo, pala dominación 
~os elementos socio-culturais nega
tivos e a traves dunha acción política 
axeitada. . 

Firma: Teresa Ledo Regal 
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Sabías que ... 

- E necesario evita-la gordura nos nenos. As principais 
repercusións da obesidade nos nenes son : 

- Alteracións psíquicas 
- Obesidade na edade adulta. 
- Transtornos cardiovasculares. 
- Propensión a outras doenzas. 
- Disminución da actividade física. 
- Alteracións óseo-esqueléticas. 
- Problemas respiratorios. 

- O leite materno é a millar alimentación para o nenq recén 
nado e nos primeiros meses de vida, xa que: 

- A cantidade de proteínas que contén corresponden ás 
necesidades que ten o neno. 

- As graxas que a compoñen favorecen o bon desenrolo do 
cerebro. · 

- A traveso do leite materno, o neno recibe unha serie de 
factores que mi lloran as defensas frente ás infeccións; tamén 
axuda para evitar enfermedades carenciales como o raqui
tismo e a anemia. 

- Na alimentación materna hai un estreito contacto entre 
nai e fi li o, o que axuda a establecer lazos afectivos que son 
moi importantes para unha correcta maduración psíquica. 

- Cando conducimos un vehiculo e notamos que aparecen 
os seguintes sfntomas: 

- Frecuentes cambios de posición no asiento . 
- Acaloramento e mans que sudan. 
- Sede. 
- Pesadez de párpados. 

Non hai nada como a teta materna 

- Door na nuca ou na parte alta da espalda. 

Podemos padecer o que se coñece como "fatiga do con
ductor" . Debemos deter o coche e descansar o tempo nece
sario para que os síntomas mencionados desaparezcan . 

Paulina 

OS ANOS ESCUROS, 1 
A RESISTENCIA CULTURAL DA 

XERACION O~ NOITE (1954-60) 
xosé l. franco grande 

"Os1 anos escuras" é a obra du.n dos máis poetas que teñan habi

tado a república das nosas letras contemporáneas. Por iso se non 

trata dunhas "memorias", quer xustificativas dos actos pro

prios, trivializadoras das grandes realidades vividas... Eu 

aconsellaríavos que lérades este libro coma un acto individual 

de introspección do seu autor e de pregunta ás proprias 

raíces da autenticidade 

1Cións xeraIS de gE_lic·_1a __ ___..? 
Doctor Moroñón.10. tlfs. 296116· 29 62 32. VIG0 ·11 
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A reforma da Lei da Seguridade Social (2) 

Continuamos analisando nesta páxina os efectos da Leí de Reforma da Seguridade Social e o que eta supón no 
conxunto da política do goberno s9cialista. 

Unha reforma pouco popular 

Un ha reforma da Seguridade Social na liña do dito no 
número anterior é un ha reforma que non favorece nada 
á xente. Como mellarías habería que apuntar nada 
máis estas dúas: a eliminación_ do requisito de alta no 
momento da xubilación; e o aumento automático das 
pensións segundo vaia cambiando o Indice de Precios 
ó Consumo (IPC). 

¿Por que falar de desfeita na Seguridade Social?. 

Non se pode dicir que a Seguridade social estea en 
desfeita. A débeda dos patróns empresarios á Seguri
dade Social en xullo do ano pasado era lago 1 ,5 billóns 
de pesetas. E eso que desde hai varios anos a cotiza
ción patronal vense reducindo, ó tempo que xa os em
presarios españois pagan moito menos de impostas 
para a Seguridade Social que os empresarios 
europeos. 

Ademáis nos países do Mercado Común o groso da 
asistencia sanitaria non depeñde da Seguridade So
cial, senón que se cobre por vía fiscal, e chega a tódolos 
cidadáns, e non só os que cotizan e ós seus familiares 
directos. En España a asistencia sanitaria xa leva case 
o 30% do total do presuposto. 

Ademáis, son ben coñecidas as grandes deficiencias 
no campo da saúde en Galicia por exemplo. E o 89% 
das pensións están por debaixo do salario mínimo. e 
que a media das pensións do sistema da Seguridade 
Social é de 25.000 pts. ó mes máis ou menos. 

¿Deficit? 

Se se tala de deficit na Seguridade Social, ¿onde está 
o superavit do exército, da poiicía, da guardia civil? 
¿Por qué non se . gasta menos en armamento, e se 
pasan máis cartos do Estado á Seg.uridade Social ou á 
Cultura? ¿Por qué non ·se acaba co fraude fiscal que 
pasa do billón de pesetas? ¿Por qué estamos asistindo 
a unha volta atrás da presión fiscal, xa que por unha 
serie inxustificada de bonificacións e exencións evá
dese "legalmente" outro billón de pesetas?. 

Sirva de exemplo que as " inversións" en defensa e 
armamento acadarán o 3,4% do Producto Interior 
Bruto (PIB) para o ano 1985, é dicir, 30 veces o que se 
dedica á sanidade. 

A cuestión d;:t privatización da Seguridade Social 

A lei de Reforma da Seguridade Social quere privati
zar en parte a área de pensións. Esto beneficia ós pa
tróns empresarios. Se se baixan as pensións conver
téndoas en pensións para sobrevivir nada máis, a pa
tronál terá que pagar menos á Seguridade Social;_ eos 

traballadores que teñan máis medios veranse obliga
dos a cotizar a maiores nos fondos de pensións priva
dos, se queren mellora-las súas pensións. 

Resume 

A reforma supon unha brutal reducción 

das pensions dos vellos 

Así pois, a reforma da Seguridade Social que pre
tende levar adiante o PSOE, tal e como aparece no 
proxecto elaborado pola Comisión constituida como 
consecuencia do AES (Acordo Económico Social), é 
unha auténtica volta atrás, que supón unha brutal re
ducción das pensións, a privatización das áreas renta
bles da Seguridade Social, o estrago da Sanidade Pú
blica. E unha reforma feita en beneficio dos empresa
rios e totalmente entregada ás súas ordes. 

Por conseguinte, están en xogo 'unha boa parte das 
conquistas sociais ás que se· chegou tras moitos anos 
de dura loita do movemento-obreiro. E este movemento 
é o único capaz de impedir que semellante barbaridade 
sexa levada á práctica. Non é só cuestión dos compa
ñeiros pensionistas. Sería un gravísimo erro pensar 
que se están tratando cousas lonxanas, que lle afecta
rán a algúns dentro de moitos anos. A volta atrás da 
Seguridade Social aféctanos a todos, pensionistas ou 
non, parados ou activos. 

(remata no próximo número) 
Xosé Díaz Díaz. Economista e obreiro 
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O furtivismo no mar 

O problema 

Desde fai xa moitos anos, a Ria de Arousa está a ser 
noticia case diaria polos conflictos que se orixinan 
entre pescadores duns partos e os de outros; os que se 
adican a unha clase de pesca ou marisqueo cos que 
utilizan outros artes, e dunhas cofradías de pescadores 
cas veciñas. 

As razóns dos enfrentamentos proveñen de que o 
mar non dá abasto a producir para tantos como del 
queren vivir. Esto por unha parte, e por outra, a inhibi
ción das.autoridades: Mariña, Xunta e Goberno Central 
que non toman os problemas do mar en serio. 

Os que o toman en serio son os propios pescadores 
que non teñen outra fonte de recursos, non coñecen 
outro trabal lo, nin poden ir ó extranxeiro como antes. O 
reg reso masivo dos emigrantes foi enchendo os mares 
de xente, e, ó non cultivarse o mar nin respetar a sua 
bioloxfa marin a, o resultado é a miseria da xente 
pescadora. 

Quizaves a zona máis productiva dos nasos mares, 
dentro da feracida.de das augas galegas sexa a ría da 
Aurosa polo que, se os responsables quixesen, en pou
cos anos viviría moita xente da sua xenerosidade. 

A pista e fácil de seguir 

Entrementes" os mercados de Santiago, Vilagarcía, 
Marín , Pontevedra etc. están provistos de ameixas, né
coras, centolas e outros mariscos que se atopan veda
dos de pescar por épocas. Se para os secostros, asesi
natos e roubos se tivese unha pista tan evidente, non 
escaparía ningún criminal. Nefeuto, basta con pregun
tar ós vendedores do marisco en cuestión a quén llo 
compraron pra alcontrar ó delincuente. Pero as autori
dades desto non fan reri. 

En canto ós mariñeiros que pescan furtiv.amente, 
cégaos a ganancia inmediata e, sen mediren as tristes 
consecuencias da sua rapiña, argumentan que, se non 
o callen eles outros o roubarán, porque roubo é sen 
lugar a dúbidas. Pró furtivismo, hoxe embarcan en lan
chas rapidísimas, moito máis cás de vixianza e resulta 
moi difícil " pescalos" ; moitos deles, procedentes do 
contrabando do tabaco, non reparan en usar métodos 
mafiosos e disparan a un dous por tres contra cal quera 
vixiánte xurado das cofradías. Como tampouco as lan
chas da Mariña son capaces a atrapalos, a ría estase a 
convertir nunha terra erma que en pouco tempo aca
bará con peixes e mariscos ecos propios mariñeiros. 

Moitos dos furtivistas proveñen do contrabando de tabaco 

¿Que pasa coas lanchas rápidas? 

Xurde tamén a pregunta: ¿Esas lanchas de tantos 
centos de cabalas que voan polo mar están autoriza
das?. Nunha pesca normal o mariñeiro non gañaría prá 
gasolina. Se por outra banda, pra saír ó mar teñen q·ue 
decir a qué clase de pesca se van adicar, as autoridades 
teñen todo na ryian pra ver que con tanto gasto de 
combustible, á forza empregarán métodos delictivos. 

Se as lanchas non están matriculadas, cómo as per
miten fondeadas en diversos portas á vista de todo o 
mundo? Esta é un ha mafia que non hai quena entenda. 

E os métodos que empregan son dignos de Al Ca
pone: amenazar ós vixiantes de marte, tirotealos ... 
chantaxealos con amenazas a mullere fillos etc. Como 
ademáis xa houbo martas e feridos, no se exprica tal 
inhibición de Xunta, Goberno Central e Mariña. 

Urxe tamén concenciar ós mariñeiros que incluso no 
tempo de pesca do marisco, devolvan ó mar as espe
cies inmaturas e as femias cando están pra desovar, 
pero desto nin caso. "Se eu non o callo, outro o collerá, 
e, mellor pra min que pra outro". Así de símple é a 
filosofía destructiva da xente do mar. 

Con este panorama, os mariñeiros atópanse en gue
rra uns cos outros e pode xurdi-la traxedia en calquera 
momento. 

F. Lorenzo Mariño 
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A traxedia dos Reigosa: 27 vacas martas, e segue o andacio 

A situación 

Lagoa é unha pequena parroquia rural no conc~llo de 
Pasteriza (Lugo). Só 60 veciños, pero con varias explota
cións familiares florecentes e competitivas, xa sexa de 
leite (con modernas cortes e sistemas de muxido e refrixe
rado do leite), xa de carne (maiormente estabulacións 
libres de gando nos montes de A Corda). Foi nunha destas 
exf11otacions de gando de carne, na que prendeu o anda
cio vai agora xa case un ano. Trátase da explotación en 
réxime de estabulación libre que a familia Reigosa ten en 
A Corda, na finca de " Rego Salgueiro" (un has 45 Ha:~.). En 
un ano escaso Xosé Antonio e Ricardo Río Lorenzo viron 
como quedaba reducic;fa a menos da mitade a súa explota
ción de perta de 50 vacas co seu tauro, que foi un dos 
primeros en caer. 

Osfeitos 

A desgracia princ1p1ou en octubre do pasado ano, 
cando Ricardo subí u ó monte e atopou no prazo de 15 días 
4 vacas martas. lnformouse ó veterinario municipal, que 
fixo o que puido -pouca causa-, e á Sanidade Animal de 
Lugo -que tardou en meterlle manó asunto-, mandáronse 
mostras ó laboratorio de Lugo, e déronse mil e unha vol
tas, pero as vacas seguiron morrendo e a razón das martes 
seguíu sen se aclarar. 

A estas alturas, con vintesete vacas martas, a case un 
ano da primeira, con perdas de máis de 3 millóns de 
pesetas, e unha familia desfeita pala tensión constante de 
se deitar á noite cavilando en cantas vacas atoparán mar
tas á mañán seguinte, aínda non se lle deu solución ó 
caso. O máis gordo é que moitas probas enviadas para o 
seu análise "perdéronse" no camiño dun laboratorio a 
outro, outras " chegaron en mal estado" , dalgunhas. tar
dou en se recibir resposta medio ano, e doutras non se 
soubo nada. 

A causa das mortes 

O comenzo ' barallouse a posibilidade de que o pasto 
estivese en mal estado por causa dos abonos químicos, 
causa que se descartou pasto que a explotación dos Rei-

Asi de boas eran as vacas dos Reigosa, anque estas da foto 

xa estaban tocadas do mal 

Un dos últimos xatos martas 

gasa era a única afectada. Lago falouse de se a enfermi 
dade era orixinada por un xerme coñec ido co nome de 
" escherichia coli " , que só en determinadas circunstan
cias é capaz de producir a marte. Por esas datas xa se 
descartara o carbunco, do que se talara nos comenzos. 
Máis ~diante falouse dunha posible intoxicación produ
cida por unha sustancia dos fieitos, moi abondosos na 
zona. 

Pero todas estas hipóteses fóronse descartando "un ha 
tras outra, e últimamente falábase cada vez máis insisten
cia da posibilidade de unha intoxicación provocada por 
axentes externos, concretamente algún veneno botado 
intencionadamente. Pois aparte de se descarta-las teorías 
anteriores, nos últimos análeses atopáronse indicios de 
varios venenos, por parte dos laboratorios de León e dun 
laboratorio particular de Barcelona. Mais todo segue no 
aire, e as vacas seguen morrendo, Ricardo e Xosé Ar:itonio 
xa non esperan que se salve ningunha. 

¿E a Administración? 

Como case sempre lenta e ineficaz, sen dar respostas 
claras nin da causa da mortandade nin respecto da peti
ción dunha xusta axuda económica para esta auténtica 
traxedia familiar. A familia pedíu axuda ó Axuntamento, á 
Diputación Provincial de Lugo e á Xunta de Gal icia, e ata 
chegou a escribir ó Defensor do Pobo, pero non houbo 
resposta algunha, só a Diputación se interesou· un pouco 
polo caso, enviando repetidas veces ó seu veterinario e a 
algún técnico máis. 

Económicamente os Reigosa seguen sen recibí-lamáis 
mínima resposta de axuda, q pesares da gravedade do seu 
perxuicio económico, gravedade que se fai máis dramá
tica _no seu caso por ter que facer frente a un crédito de 4 
millóns de pesetas, crédito invertido en facer mellaras no 
monte onde a familia tiña a devandita estabulación libre. 

Esto é inxusto de todo, como ben denunciaron algúns 
veciños e un Sindicato Labrego, pois cómpre que o Es
tado lle bote unha man ós cidadáns nest~s casos graves, 
que para eso se pagan os impostas. 

Victorino Pérez 
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"Ano Internacional da Xuventude (Revisitado)" 
Que traducido ó castelán quere dicir; 

"¡Que cosas tiene la o-~N.U.!". 

O A.l.X. e as actividades organizadas pola 
Delegación Xeral de Xuventude e Deporte 

Despois de le-lo que sigue, quizais non vos extrañe tanto o 
título, nin vos pareza super-utópico. A primeira parte xa sabe
des de qué vai , a segunda ten a súa explicación: O de " revisi
tatlo " é porque dende estas páxinas xa se fixo máis de unha 
visita ; é como pobre está tan maliño... O resto sin 
comentarios. 

O " Al.X." debeu ser pensado na ONU como algo que caería 
sobre os mozos e a modo de auga de ducha un venres pala 
noite. Para min que se imaxinaron que con este intento de 
" lavativa" chegaría para acougarnos un tempo. O que sopoño 
non lle caberá a ninguén na cabeza é que o ano en cuestión 
tora organizado coa idea de dar resposta ás distintas cues
tións que os mozos ternos plantexadas ao traveso da nasa 
vida diaria. E por se alguén ainda o duda, votade un olio ó 
panorama: 

A " XUNTA " remitiunos amablemente a información corres
pondiente ás distintas actividades organizadas pola DIREC
CION XERAL DE XUVENTUDE E DEPORTES.-A saber: 

- 11 Encentro Galega de Polifonía para Coros xóvenes. 
- 11 Certamen Galego de Artes Plásticas para xóvenes. 
- 1 Encontro Galego de Teatro Contemporáneo para Gru-

pos xóvenes. 
- Concurso de Redacción sobre " El Año Internacional de 

la Juventud " . 
- Concurso-muestra-exposición de Actividades Juveniles. 
- 1 Certámen Galego de Fotografía para xóvenes_ "Outono 

Fotográfico ". 
Aínda que é de destacar que todo isto viña escrito encaste

lán, foi eso máis ou menos o que nos mandaron. Por suposto 
que hai outras actividades, pero o estilo e o trasfondo é o 
mesmo. 

As "nosas actividades 

O que sí·hai por outra banda, son as actividades que nós nos 
montamos con motivo do ano internacional de "TEÑO QUE 
COMER ". Así por exemplo, e para poñer un concreto e real , 
vexamos as actividades de tres compañeiros que poideran ser 
calquera ou se cadra sodes vós mesmos: 

Unha utilización dos titulas universitarios xuvenil 
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MANOLO, 23 anos, estodiou F.P. e ten titulación de técnico 
especialista; tivo "chorra" e librou da mili por exceso de 
·cupo; por non atopar traballo empezou a "preparar oposi
cións" para poder traballar como funcionario de prisións; 
suspendeo tres veces. Despois de máis voltas contratárono 
unha empresa de montaxes eléctricos, traballando 12 horas 
algúns días e 9 o día que menos, mollándose, sudando ou ó 
frío, según os casos. Dentro de 15 días remátalle o contrato, 
xa lle deron a carta de despido, non lle renovan porque "pa
rece ser que vost&de non está dacordo en traballar tantas 
horas ... oimos dicir que non che gusta traballar, (tora), cando 
chove ... seique non queres irtraballar no teu coche .. : ··. 

LUIS, 21 anos, estudiou tres cursos de F.P., expulsárono do 
colexio por chamarlle incompetente a un profesor. A raíz de 
tal frustración meteuse voluntario na Guardia Civil, ,(fixo a 
"mili"). Xa de volta intentou traballar de mecánico, taxista, 
bombero, hate escomenzou un pequenó curso no INEM; o 
final , me parece que se dedicará a vender pólizas de seguro 
para .automóviles. 

EDUARDO, 20 anos, e$tudiou F.P., foi a "mili", despois de 
vivir do que lle dan os pais e algunha que outra "~hapuza", 
cólleno nunha empresa e prométenlle un contrató por seis 
meses, xa van catre e aínda está esperando polo contrato que 
parece ser está en trámites. Nori ten ningún tipo de seguri
dade social e traballa oito horas diarias: 

E así poderiamos escribir un mogollón de actividades, verí
dicas todas elas, que os mozos estamos a facer. Poderíamos 
talar dos que están na "mili " , dos que están na "choupela", 
nas rúas, etc. 

En fin, os que podades, disfrutade de algún que outro con
cierto que aínda queda por ahí, e podedes ií\lOS facendo a idea 
do que dirán os organizadores deste tinglado cando o día 31 
de decembro se lles veña abaixo "ano so hai- un ... un ano 
internacional e para toda a vida ... se non vos gusto·u, foi que o 
probastes pouco ... " ou tamén : "o ano internacional non fai 
milagros pero ésta moi moi bo". 

Escrito e dirixido por SUSO TABOADA 
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A historia dunha • meiga 
CAP. VI.- DASE RAZON DUN DOS FILTROS 

MAIS EFICACES SEGUNDO SALOMON AUDIEN, 
MOi ENTENDIDO NESTAS COUSAS. 

- "Nos aquelarres de Sevilla, -seguíu infor
mándome a Ádega-, xuntámonos meigas e bru
xas de toda España e de parte do extranxeiro, e 
canto con facerme alí con algúns elementos eso
téricos dos que eu careza para preparar filtros e 
bebedizos contra cornos. Tal e como vai o 
mundo, cada hora hai máis demanda desta clase 
de filtros. 

- E logo, -insistín eu-, ¿que elementos miste
riosos poden compoñer tales filtros, para que ti 
non poidas dispoñer deles nin telas á man nas 
chousas e cámaros da nosa terra?. 

- Pois verás, -proseguíu aleccionándome-, a 
fórmula quemáis eficaz resulta, palas súas virtu
des herméticas e cabalísticas, segundo Salomón 
Audien das Léxicas de Calkuta, é esta: Hai que 
facerse cun lagarto arnal macho e vivo un luns á 
hora de Venus. Poñelo logo a secar, atado polos 
pés detrás ó timón dun arado, o máis preto posi
ble á fura chavelleira, ata o venres seguinte. As 
dc::>ce do medio día do venres bátase o lagarto 
nunha cazola de barro con catro litros de auga 
dalgún .manantial que só revente cando treboa, e 
na que se tivesen a cocer durante tres días, seis 
horas sí e seis non, sete follas de Bethel. Con todo 
ese preparado aspérxanse cun hisopo de sangu
bino nove, dazaoito ou vintesete flores de "pa
sión del hombre". Con esas flores é preciso, de 
remate, estrar debaixo da cama na que durmades 
tí e a túa muller catro noites seguidas, para que o 
leito se impregne do seu arrecendo. 

Pareceume complicadete o asunto, pero a au
toridade na materia da Adega non me ofrecía 
dúbida, por iso a miña pregunta foi máis ben polo 
gusto de preguntar ca porque precisase dunha 
confirmación. 

- ¿E dá resultado? 

__..:¡Puf! ¡ É causa acabada! Con ese sistema non 
teñas medo a que xamais che sexa infiel á muller; 
pero tampouco poderás serllo ti a ela no adiante 
nunca máis. · 

Eu xa andaba ás beiras dos sesenta e cinco. 

Dun día para outro tería que xubilarme. 

- Pero hai unha entrequedencia, -seguíu ta
lando a Ádega-, escasean moito as follas de Bet
hel. Ese é o elemento que eu teño e que canto con 
levar de retorno se mas proporciona unha bruxa 
da India que tamén ha de estar en Sevilla. Esta, 
unha tal Nebutai, é a miña suministradora de cer
tas plantas enfeitizantes. Ven tódolos anos ó 
aquelarre da noite de San Xoán. 

- ¿E págalle a pena por unha noite vir desde a 
India? 

Curtoume en seco. 

- Un aquelarre sempre paga a pena, sobre 
todo o desta data, porque está presidido polo 
Gran Castrón e organizado polo insigne Azazel 
que vén senda algo así coma o Delegado de 
Asuntos Culturais do Interno. Ademais, esta Ne
butai aproveita a viaxe e quédase logo ata rema
tes de outono pola Costa do Sol. E moi apreciada 
tanto en Torremolinos coma en Marbella. Tén alí 
un apartamento que adqueríu nos saldos de 
Sofico. 

Despois de concertarmos que volvería a pasar 
ó día seguinte por xunto de min á mesma hora se 
acadaba a folla de Bethel , ergueu outra vez vóo 
con moito aplomo, non sen antes untar ben un
tado o rabo da vasoira cunha untura que traía nun 
tubiño gardado na faldriqueira e que, segundo 
me explicoi, estaba composta de mofo de cali
veira dun home non enterrado e de unto de xava
ril abatido en noite de plenilunio". 
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Xosé Chao Rego 

Centro urbano 
CONSULTORIO 

Rúa do Vilar, 37-39, 2-
SANTIAGO 

Seguramente que vistes máis dunha vez este letreiro mutilado polos censores espontáneos do idioma, 
en. forma de "centro urbán". Resulta incrible o ousadía destes gramáticos bravos e a influencia que 
exercen tales pintadas; con frecuencia lles teño que dicir ós meus alumnos que o galega hai que 
aprendelo na grámatica, que non nas paredes. Porque me argúen coa forza demagóxica do "spray". 

A verdade é que resulta difícil, ás veces, saber calé a terminación de certas palabras, porque, así como" 
se di ferrolán (masculino) e ferrolá (femenino), o mesmo ca ourensán e ourensá, en cambio dicimos que 
estamos no centenario rosaliano e que a poesía rosaliana é moi valiosa, apreciada palas italianas e polos 
americanos. Depende de se a palabra vén de vello (é patrimonial) ou entrou máis recentemente no 
idioma (cultismo). 

Aínda habería que dicir que o sufixo (ou terminación) latino -anu ten, na tala viva, e segundo as zonas 
de Galicia, tres formas para o masculino (irmán, irmao, irmá) e dúas para o femenino (irmán, irmá). Con 
todo, escolleuse coma normativa a forma ~asculina irmán e a feminina irmá. Disto xa ternos talado 
outras veces, pero por mor de sabermos entrar ben nos centros urbanos e non arredármonos das rúas da 
lingua, volvemos hoxe ó choio. 

ANUNCIESE 
en IRIMIA 

- Chegamos onde moitos 
non chegan: Ó CAMPO 

- Saímos cada semana 
dende hai 3 anos 

C O NS U L TE N OS: 

Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 

982 - 52 80 80 

Morreu Serafín, un frade 
dos Paúles que hai en Vigo: 
irimego desde sempre, 
gran cristián e bo amigo. 

Símbolo da súa entrega 
de pastor e misioneiro 
é que á hora da marte 
donou o seu carpo enteiro. 

O vinte de agosto chega 
o seu gran carpo a Santiago 
para, polos estudiantes, 
ser por anos estudiado. 

Os aprendices de médico 
quizais nunca saberán 
que o cadáver é dun crego 
que foi padre e foi irmán. 

¿Non sentíde-la súa voz 
grave, fonda e ben timbrada, 
nas Romaxes; e o humor, 
con que a todos aledaba? 

En Vigo m.orreu un anxo: 
Serafín era o se'u nome; 
chorámo-los irimegos 
a perda de tan gran home. 

NOTA: Serafín tivo que ser enterrado, ó non acudi-la Facul 
tade de Medicina, por estaren de vacacións; imcumpriuse así 
un contrato firmado e non se levou a cabo a derradeira von
tade do noso irmán. O cantar segue valendo:· el deuse por 
enteiro. 
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