
SEMANARIO DE CRENTES GAL,.EGOS 

Eses Portugueses ... 

O día 22 de octubro pasado saíu a lei 
orgánica 7185 sobre Dereitos e Liber
dades dos extranxeiros. Esta lei 
deuse en chamar Lei de Extranxería. 

Houbo varios gru(XJs so'ciais que se 
sentiron moi afectados para mal por 
esta lei, tais como refuxiados políticos, 
de latinoamérica sobre todo, e as co
munidades musulmanas de Ceuta e 
Melilla. Estes últimos foron precisa
mente os que primeiro se organizaron 
para protestar contra unha leí que os 
fai extranxeiros na terra onde naceron. 

Non sabemos ata que punto grupos 
coma estes teñen presencia real en 
Galicia. Mais ben eremos que serán 
poucos. Pero un grupo social que tén 
presencia significativa en Galicia é o 
dos portugueses, sobre todo na mi
tade sur do naso país. ¿Quen non co
ñece a ducias, centos e quizabes mi-
1/eiros de portugueses, que están de
senrof ando entre nós trabal/os tirados, 
no campo maiormente?. Por non talar 
xa de tanto xitano portJ.Jgués, asistente 
obf igado nas nasas festas cos seus 
tiros, ar:randeas, tómbolas, etc. 

O sistema de contratación é moi 
simple, moi ó estilo negreiro. Un la
brego galega fai unha viaxe a Portugal, 
e, vaféndose de non sei que contac
tos, vofve acompañado dun rapaz por
tugués, que moitas veces é un menor. 
Lóxicamente non existe contrato de 
trabal/o, e as condicións do mesmo 
son do peor: horarios agotadores, 
paga baixísima, de seguridade social 
nada, despido a capricho do amo, etc. , 
por non fa/ ar xa doutro tipo de marxina
cións derivadas restas. 

Esto estase dando, con lei de ex
tranxería ou sen ela, desacreditando 
ós labregos que tal promoven, ás insti
tucións galegas ou españolas que de
satenden unha situación tan clara
mente perxudicial para os dereitos e 
liberdades dos extranxeiros, e a moi
tos cregos rurais que non moven un 
dedo por defender uns dereitos clara
mente ignorados. 

A situación legal destes nasos veci
ños cambiará seguramente ca ingreso 
no Mercado Común; pero moito nos 
tememos que, sen unha vixiancia e 
protección intensa, a situación s.e 
manteña ou mesmo vaia a peor, polo 
aquel da libre circulación de trabal/a
dores que o ingreso no Mercado Co
mún rraerá consigo. 

mos facendo memorla: 

r ecobrando o ser &alego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patiia: 

mllll con man inxertandoa 
entre os veclñoe. 

i mos facendo outra historla. 
a favor dos rebaixados e 

oprimldos. 
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O Sínodo ¿ Volta atrás da lgrexa? 

Tamen 

- Haber hainos ... ¡O caso é dar con eles!(Comic) 

- Cooperativismo agrario na C.E.E. 

- Educación Sexual (1) 

- Unha miguina de historia (e 2) 
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11 Asamblea de Grupos e Movimentos Cristiáns Galegas 

En Santiago 18 -19 de xaneiro 

A Coordenadora de grupos e Movementos cris
tiáns de Galicia, ·na que participan XOC, MECGA, 
JUNIOR, COMUNIDADES CRISTIANAS, COLO
QUIOS DE CRISTIÁNS, ENCRUCILLADA e IRl
MIA, convoca a segunda asamblea para os próxi
mos días 18 e 19 de xaneiro, na Casa de Exerci
cios de Santiago. O tema será "Unha lgrexa que 

· testemuña a Boa Nova ó pobo galego". Na asam
blea revisaranse os tres puntos básicos nos que 
se propuxeran medrar na 1 Asamblea tida en ou
tubro de 1984: crecemento dos grupos, gelegui
dade, e secularidade ou desclericalización da 
lgrexa. Farase unha análise de como se está 
evanxelizando en Galicia e buscaranse propostas 
de acción para o futur.o'.. O teólogo Vigués Xulio 
Andión aportará a súa reflexión en forma de 
ponencia. 

O ANO DE CASTELA0
1
tivo o sete de xaneiro o 

seu comenzo, alá en Rianxo onde nacéu hai cen 
anos (30 de xaneiro de 1886). A mellar homenaxa 
que podemos ir argallando é ler calquera das 
súas obras e asumi-lo seu compromiso por Gali
cia. Aínda que a xornada das Letras Galegas var 
estar adicada no oitenta e seís a Aquilino Iglesia 
Alvariño, un dos moito's poetas que xurdiron na 
Terra Chá e pasaron polo Seminario de 
Mondoñedo. 

A LEI DE MENORES xa está no torno, e moito 

------Por XOSE LOIS------
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hai que limar, pois o anteproxecto, aínda que ten 
fumes de ser educativo, mais ben peca de algo 
represivo para os máis mozos. Para os autores da 
lei é máis importante a propiedade privada có 
menor que infrinxe unha lei, e tampouco se con
templa abando a pouca calidade dos centros de 
menores. 

OS VINTETRES ANOS que se gastaron en me
ternos na Comunidade Europea, de pouco vale
ron para Galicia, que vai seguir senda o "terceiro 
mundo" desta Europa que fala outra linguaxe: a 
das inversións, exportacións, ecus, etc. 

EUROPA TAMPOUCO E UN FUTURO LISON
XEIRO PARA OS NOSOS MOZOS, que se atopan 
cunha Comunidade de perta de cinco millóns de 
mozos parados, ós que hai que engadir agora 
dous millóns trescentos mil mozos parados, es
pañois e portugueses. O paro xuvenil, de todolos 
xeitos é un ha das teimas do Mercado Corryún, que 
subvenciona os proxectos dirixidos a solucionar 
este tipo de paro. 

TAMPOUCO SE ABREN AS PORTAS, sen máis, 
óslraballadores que percuran trabal lo neutro Es
tado membro, pois cada traballador recén che
gado terá igoaldade de condicións cos nativos, 
despoís de traballar un período de sete anos, e as 
súas familias, antes de recibir permiso de traballo 
e residencia, teñen que haber vivido alí de un a 
.tres anos. 

OS EMIGRANTES EXTRANXEIROS sofren ta
mén o paro, acadando o 44% da poboación de 
Luxemburgo que está no parn, e máis dun trece 
por cento de Bélxica e un doce de Francia ... , e 
son máis ben mozos a maior parte deste índice de 
paro de extranxeiros no Mercado Común,: 

O PARO aflixe a tódolos estados da CEE desde 
a crise do petróleo (1973), mais estos estaban 
mellar preparados tecnoloxicamente cá España 
franquista arreciada de toda modernidade, sopor
taron mellar os primeiros anos da crise, mentres 
que España axiña doblóu a tasa de paro respecto 
ós países da CEE. 

O ECU é a moneda do Mercado Común que 
equivale a algo máis de cento trinta e cinco 
pesetas. 

O DEREITO COMUNITARIO que rixe en España 
desde o primeiro de xaneiro son normas xurídi
cas que afectan ós cidadáns por riba das leis de 
·cada Estado, e en caso dun conflicto, a Comuni
dade só dialoga cos Estados, endexamais coas 
Autonomías, por isa o ingreso da CEE supón 
un ha cesión de soberanía nos asuntos suliñados 
no Tratado de unión. 

XOSE LOIS é un nena de Lugo, paralítico men
tal desde a súa nenez. A nai entregoúno na Casa
Cuna desde pequeniño .. ,; unha familia adoptou
no, máis ó descubrir a enfermidade que xurdéu 
nil cos anos, entregoúno nun dos Fogares da 
Diputación de Lugo ... Xosé Lois pasóu este Nadal 
lonxe de nós, en Albacete, onde unha familia que 
agarda adoptalo. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

UN POBO QUE EMPEZA O SEU CAMIÑO 

O Pobo estaba esperando ó Mesías ... 
Feliz a xente que sabe agardar, 
humilde e va/ente, 
feliz o pobo capaz de soñar. 

O que é máis forte ca min ... 
Máis forte cós nasos medos, 
para vence/os, 
máis forte cós nasos pecados, 
para cura/os, 
máis forte cás nasas poucas ganas, 
para crea/as. 

Havos batizar con Espirito Santo ... 
E seremos xente nova, 
co alento de Oeus nas entrañas, 
por fin bateremos coa forza 
que renove as nasas vidas cansadas. 

Mentres oraba, abriuse o ceo ... 
E o ceo sempre aberto 
para escoita-la voz dun pobo que suplica 
paz con pan e arde con xusticia. 

Baixou sobre el o Espirito Santo ... 
Un Espírito que crea vida nova, 
que alenta, que aleda e que renova, 
compañeiro imprescindible no camiño 
que unha vez máis tomamos nesta hora. 

Ti e-lo meu fillo benquerido ... 
Unidos a Xesús co seu Espírito, 
nesta ansia por ergue-Jas nasas vidas, 
saberémonos de Oeus fil/os queridos, 
de Oeus recibiremos forza e paz cumplidas. 

O espirito, ... compañeiro imprescindible no camiño 

Domingo despois de Reis 

BATISMO DE XESÚS 

Como o pobo estaba esperando ó Mesías, em
pezaba a pensar se acaso non o sería Xoán ; pero 
el declarou diante de todos: 

- Eu batízovos con auga, pero está a chegar o 
que é máis forte ca min, ó que non son digno de 
lle desata-las amalloas do seu calzado. El havos 
batizar con Espírito Santo e con lume. 

Durante un batismo xeral, e despois qe se ter 
batizado tamén Xesús, mentres oraba, abriuse o 
ceo e baixou sot;m~ el o Espírito Santo en forma 
de pamba. Entón 01use unha voz desde o ceo: 

- Ti e-lo meu tillo benquerido, en quen me 
· complazo. 

(Lucas 3, 15 - 16,21-22) 

HAI QUE DECIDIRSE 

Tes que decidirte decíanlle a ún que se ía fa
cendo vello e non acababa de casarse. 

Tes que decidirte, díselle a aquel que non 
acaba de escoller partido. 

Tes que decidirte, dille o pai ó fillo cando está 
para escoll~r carreira ou oficio. 

O home indeciso non val para nada. 
, , 

MADURASE NAS DECISIONS 

Moitas veces · non resulta doado decidirse; 
sempre leva algo de risco. Pero tamén gracias ás 
novas decisións vai madurecendo a nosa perso
nalidade e chegamos a ser persoas- maís res
ponsables. O que xamais se astreve a dar o paso 
ó frente non sabe da súa valía nin gustará do que 
supón medrar quitando medos e complexos. 

~ 

A DECISIÓN DE XESÚS 

Os entendidos poñen no batismo de Xesús 
feíto por Xoán no rio Xordán a decisión funda
mental da súa vida: entregarse en corpo e alma á 
instauración do Reino de Deus neste mundo. O 
que pasóu na súa vida despois do batismo foi 
como unha consecuencia. Tamén o morrer na 
cruz. 

Para os cristiáns o batismo tamén debería ser 
·o intre no que se expresara a decisión máis im
portante da nosa vida: seguir a'Xesús ou perten
cer ó reino do mal; apuntarse ó reino da verdade, 
da xusticia, do amor, ou ó reino do pecado ... 
Aínda estamos a tempo, xa que esa decisión tan 
importante hai que vivila tódolos días. 
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O. Sínodo ¿volta atrás da lgrexa? 

Xa vai aló un mes que rematou o Sínodo 
extraordinario, que convocou o Papa 
Xoan Paulo 11 para celebrar e revisar os 
vinte anos do Concilio Vaticano 11 -entre 
os días 24 de Novembro e 8 de Nadal-, tal 
como informamos daquela en IRIMIA 
(nos. 209 e 210), prometendo unha máis 
extensa información e reflexión, cos do
cumentos finais na man, para non talar no 
ar. O Sínodo foi noticia en tódolos medios 
informativos, anque nalgúns non con toda 
a fidelidade que era de desexar, e neutros 
cunha tremenda pobreza informativa. Que 

, o Sínodo foi un feito importante próbao 
non so o feito dos 460 cardeais, e bispos , 
os 240 sacerdotes, os auditores, teólogos 
e invitados especiais, así como o grupo de 
observadores doutras confesións cris
tiáns que participaron nos seus traballos, 
senon tamén os 650 periodistas de todo o 
mundo que testimuñaban as espectativas 
creadas. Espectativas estas reflexadas en 
editorias como " O Sínodo, do receio a es
peranza" (" Ya" ), " Un Sínodo destinado a 
relanzar o Concilio " (' 'La Vanguardia" ), 
ou o máis crítico de " El País " : " O Sínodo 
frente ó Concilio " . 

Un rotundo sí ó Concilio 

¿Que foi destas espectativas? ¿Un ha 
volta atrás como se temía·? ¿Un sepultar 
asintencións renovadoras do Concilio? 
¿ Trunfaron as teses dos máis conservado
res, encabezadas polo Cardeal Ratzinger, 
que querían un " restauracionismo " ou 
volta atrás? Sinceiraménte coidamos que 
non. 

Ben é certo que un Sínodo non é un 
Concilio e non ten a sua capacidade deci
soria , polo que non podería eliminar sen 

A misa na basílica de San Pedro clausurou 

o Sínodo 

mais o Vaticano 11 , anque quixera. Ben é 
certo igualmente que -como era de 
supoñer- non trunfaron as teses progre
sistas de certos sectores do episcopado, e 
respirouse ese ar " involucionista" (volta a 
trás) , que se está a viv.ir hoxe na lgrexa e 
no mundo enteiro. Pero tamen é certo que 
se respirou un reconfortante pluralismo 
de opinións, e se rematou con un rotundo 
si ó Concilio (ó seu espírito aberto e dialo
gante), e con un canto de esperanza no 
presente e o futuro, tal como quedo refle
xado no documento final. Como veremos 
logo, non é certo que desaparecera a con
cepción da lgrexa como "pobo de Deus", 
tal como se dixo en algúns medios infor
mativos, anque o acento se puxera máis 
en out ras categorías ¿ Contrapostas a 
esta, ou máis evasivas? . Non estamos moi 
seguros. Anque poñemos en entredito 
moitas das súas bonitas conclusións, 
conscentes da praxe que levan moitos dos 
que as aceptaron. 

¿Como foi o Sínodo? 

Abrí uno Xoan Paulo 11o24 de Novembro 
cunha homilía na eucaristía da ambigua 
festa de .Cristo Rei, destacando que " O 
camiño da lgrexa é o home, pois Cristo 
manifesta plenamente o home ao propio 
home" . E respecto da contraposición en
tre a primacía de Deus e a primacía do 
home, o Papa recurriu ó Concilio cando di 
que "o reino do home" pode atopar a súa 
realización no " Reino de Deus". Ata ahí 
irnos b'en , outra col.isa é dicir que so no 
Reino de Deus, identificado coa igrexa" 
atopa o home a súa realización . 

Tras unha invitación do vello cardeal 
francés Garrone (que xa tora relator no 
Vaticano 11) a "entrar no espírito do Conci
lio": comunión, apertura e diálogo ; e logo 
do saúdo do presidente da Asamblea, o 
cardeal Kroll , precisando que "non se ía 
celebrar un mini-concilio, nin cambear ou 
correxir o ·vaticano 11 " . O primeiro gran 
acto da Asamblea foi a relación do cardeal 
Godfried Daneels (relator ou persoa en
cargada de contar os asuntos que trata a 
asamblea) . Tras rexeitar a pretendida 
" restauración " , e que o Sínodo tora sobre 
o libro de Ratzinguer "(Informe sobre a 
fe ' ', do que xa se ten talado en IRIMIA), 
sintetizou as respostas dos episcopados 
con afirmacións valentes a favor do diá
logo sobre os problemas xurdidos des
pois do Concilio, declarando que estes 
non se poden reso_lver con medidas pre
conciliares. Sinalou logo como puntos 
positivos: a reforma litúrxica (ceremonias 
da lgrexa), a participación do pobo, a volta 
a Escritura e o diálogo cos cristiáns non 

O Concilio e o Sínodo 
Un Concilio Ecuménico é unha asam

blea de bispos de toda a lgrexa, reunidos 
baixo a presidencia do papa e convocados 
por el, para tratar de materias de fe ou 
costumes, con carácter deliberativo e de
cisorio, unha reunión na que está repre
sentado todo o episcopado universal. O 
Concilio Vatlcano 11 (1962 - 1965) foi o nú
mero 21 , e o primeiro foi o Concilio de 
Nicea no ano 325. 

Entroques o Sínodo, algo moito máis 
recente , creado polo Papa Paulo VI en 
1965, anque tamén é unha asamblea de 
bispos de todo o mundo, éso un órgano 
consultivo do Papa, non ten carácter deci
sorio . Desde a sua creación van aló seis 
" sínodos ordinarios " e dous " sínodos ex
traordinarios" . Este foi un sínodo extraor
dinario , o próximo sínodo ordinario será 
para 1987 co tema de " A misión dos leigos 
na lgrexa e no mundo". 

Desta maneira, un Sínodo, a diferencia 
dun Concilio Ecuménico, non decide nin 
cambia nada, salvo se o pide expresa
mente o Papa. De todas maneiras suponse 
que o Papa debe tomar boa nota do que alí 
se di. Pero son cousas da organización 
ríxidamente xerarquizada da lgrexa. 

católicos e tódolos h0mes de boa von
tade. E como negativos as dificultades da 
reforma litúrxica e os enfrentamentos na 
lgrexa por cuestións de teeloxía e moral . 
Afirmando que non se lle poden votar ó 
Concilio as culpas das cousas que logo 
non foron ben . Os bispos tamen arremete
ron contra a curia (órgano de goberno va
ticano) por " non ter un ha estructura evan
xélica", e ser un " antisigno" de Xesús. 

O segundo momento veu da man das 
intervencións dos bispos, nas que desta
cou a libertade de expresión e a plurali
dade de opinións e acentos nuns proble
mas-cu neutros, según a sua procedencia. 
Foi o que Pepe Chao chamou " a boa mú
sica dun desconcerto ", cousa positiva 
ante as presións do centralismo vaticano . 
Compre destacar que, mentras os bispos 
europeos e norteamericanos lles preocu
paban máis os problemas xurídicos os 
bispos latinoamericanos puxeron ' o · 
acento na necesaria " opción polos po
bres" qu_e lle compre facer á lgrexa, e os 
africanos no respeto a súa cultura e 
tradicións. 

O terceiro momento veu marcado pola 
segunda relación de Daneels que abo
gaba por profundizar no Concil io , con un 
reforzamento da comunión e o misterio da 
lgrexa, así como un entendemento co 
mundo nesta situación de crise. O cuarto 
cons_!itu írono o traballo nos "círculos me- · 
nores" (grupos por linguas semell antes), 
onde as diferentes posturas notáronse 

(Segue na pax. 6) 
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(Ven da px. 5) 

máis: desde as mais abertas (os america
nos e mesmo algúns bispos españois) ata 
as mais conservadoras (os alemáns enca
bezados polo cardeal Ratzinguer) . 

O momento máis importante veu cando, 
simultaneamente a discusión dos temas 
do Sínodo, preparouse a mensaxe final 
deste. Unha comisión encabezada polo 
conservador bispo de París, o cardeal 
Lustiger, elaborou un primeiro comuni
cado que foi rnxeitado pala asamblea; a 
súa tese era que o mundo está nunha si
tuación catastrófica e so Deus o pode sal~ 
var. Na segunda redacción , xa definitiva, o 
tono foi, polo contrario , animoso e 
optimista. 

As conclusións 

A relación final do Sínodo comenza 
cunha valoración positiva do Concilio, 
para pasar a sinalar as " luces e sombras" 
da sua acollida; no negativo destaca o re
chazo da lgrexa e o "consumismo" que 
ocasiona unha " cegueira respeqtos dos 
valores espirituais", destacando como a 
lgrexa é mais aceptada onde ergue a sua 
voz contra da inxusticia. 

Logo apunta os grandes argumentos 
do Sínodo: 

a) Frente a un mundo que nós últimos 
anos foi prescindindo cada vez máis de 
Deus, presenta o misterio de Deus en Xe
sús Cristo e o Espíritu. E o misterio da 
lgrexa como signo e instrumento da co
munión entre os homes e con Deus. Unha 
lgrexa que non so é presentada como 
" misterio ", senón tamén como "pobo de 
Deus", "familia",. .. superando unha vi
sión so xerárquica ou puramente socioló
xica (un grupo social mais). 

lnsístese na vocación de tódolos homes 
á santidade, ou plenitude humán na parti
cipación da vida de De u s. Un ha lgrexa que 

VATIC4NOif 
SINODO.fil 

vive da Palabra de Deus, a evanxelización, 
ou transmisión dos valores que veñen do 
Evanxelio , e a liturxia. Neste apartado 
apuntouse como suxerencia a polémica 
elaboración dun catecismo para toda a 
lgrexa. 

b) A lgrexá como comunión con Deus, e 
entre tódolos cristiáns, por riba das diver
sas maneiras de entender e actuar; desta
cando a importancia das Conferencias 
Episcopais e a boa relación entre bispos e 
teólogos, así como a participación dos lei
gos, incluidas as mulleres, na vida da 
lgrexa (" corresponsabilidade" ). E de des
tacar a valoración positiva das " comuni
dades cristiáns de base", e a revaloración 
do ecumenismo. 

e) Finalmente, a misión da lgrexa no 
mundo, como instrumento da salvación 
de Deus. Destacando a necesidade dunha 
"teoloxía da cruz" que asuma a situación 
de " opresión " inxusticia e guerra torturas 
e terrorismo ''. Unha teoloxía que non ex
clue outra de compromiso na liberación 
dos homes. O que esixe unha adaptación 
á situación actual do mundo ("aggiorna
mento" ) sin pecharse ó mundo, pero sen 
amoldarse q el sen máis. Esixe tamén un 

respeto das culturas de cada pobo (" in
culturación " ) iluminándoas coa fe . E ta
mén un diálogo coas relixións non cristia
nas e mesmo cos que non eren en Deus, 
" quen non nega a posibilidade de salva
ción a todo home de boa vontade ". Final
mente tala da necesaria "opción preferen
cial polos pobres" (da que tanto tala a 
" Teoloxia da Liberación"), " nesta opción 
-di- brila o verdadeiro espirito do Evanxe
lio"; e unha opción pala tamén necesaria 
promoción humana, pois a salvación do 
home é integral, non so espiritual. 

¿Que vai quedar do Sínodo? 

Temémonos que non moito , tora dese 
discutibel '.' catecismo universal ""' que al
gún di que xa esta feíto, nunha linea ben 
pouco conciliar, e quizaves tamen un mei
rande coñecemento do Concilio . Estamos 
dacordo co seu berro de que o home de 
hoxe segue necesitando a Deus, e precisa 
abrirse ó misterio e a acción do Espíritu , e 
a lgrexa pode ser un bo guía neste camiño . 
Pero¿ vai ir parella a isto un ha acción e un 
compromiso decidido na liberación e pro
moción dos homes, tacendo súas as lo itas 
e as esperanzas dos asoballados? ¿ Ou 
mais ben vai seguir defendendo os seus 
intereses de " sociedade perfecta", ó 
marxe das arelas dos homes? . 

Falando en prata ¿ Vai tomar partido de
cididamente pala paz (contra os países 
que defenden a carreira armamentista e o 
negocio da guerra) e pola xusticia e os 
dereitos dos pobos e clases asoballadas 
(contra os pobos opresores e as clases 
explotadoras)? . ¿Van ser efectivas as crí
ticas contra o centralismo e autoritarismo 
da "antievanxélica" curia vaticana, e as 
esixencias dunha meirande colexia'lidade 
e democratización da lgrexa, coa posibili
dade de participación real dos fieis nas 
decisións?. 

Queremos ser optimistas e non ver so os 
aspectos negativos, pero parécenos que 
" ainda hai moito que roer". 

.Victorino Pérez 

SE OUERES LE.R IRIM·IA iSUSCRÍBETE! 
Pagarei p<>r: 

O Tramferencia á Caixa de A forros de Galicia: 
Quero 1U1Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un · ano O 

Precio da suscripción 
- Suscripción por 
un ano-1.300 pts. 
- Suscripción real 
1.800 

- s.uscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. o Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Corre.o contra Reembolso 
(roáis caro .e molesto ca transferencia) 

Nome ..................... ~ ......... ···~ ............................................... . 
Rúa ou Parr<M¡uia ..........................•.................................. 
Vila ou Axunt8Dl~nto .............................. , ...... Provincia ..... ~ ... · .......... . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ugo) . 
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O CAMPO 

O Cooperativismo Agrario na C.E.E. 

Nos Estados que hoxe forman a CEE, sen contar 
ainda Portugal e España, existen u.nhas 40.000 coo
perativas agrícolas e de pesca con dez millóns de 
asociados. Estas cooperativas permiten abastecer 
en mais do 50% ás explotacións familiares en tódo
los medios de producción que teñen que mercar, e 
recollen, transforman e comercializan mais do 60% 
dos productos agrarios que producen. 

Con estes datos á vista, a primeira conclusión que 
se pode sacaré que non se pode imaxinar a produ
cción agraria na CEE sin as cooperativas e moito 
menos a comercialización dos seus productos. 

· Panicipación das cooperativas na política comunitaria 

Facendo un pouco de historia, convén recordar 
que en 1959 as asociacións centrais das cooperati
vas dos seis estados, que nesta data formaban a 
Comunidade, fundaron o "Comité Xeral da Coope
ración Agraria" COGECA (segundo a súa abreva
ción en francés). 

Desde o 1 de Xaneiro de 1981, coa incorporación 
do cooperativismo grego forman o COGECA as re
presentacións das asociacións centrais das coope
rativas dos dez Estados que forman a CEE. A partir 
~o 1 de Xaneiro próximo acollerán a representación 
estatal das cooperativas de España e Portugal. 

No mes de Abril de 1983 o Parlamento europeo 
recoñece cas cooperativas son unha forza econó
mica e social que é indispensabel para calquera dos 
Estados e que son necesarias para acadar os obxec
tivos que cada ano fixa a política agraria común 
(PAC). 

Recoñece ás organizacións representativas das 
cooperativas o papel permanente de interlocutores, 
diante dos encargados .de facer a PAC en tódalas 
cuestións económicas e sociais e pídelle ás institu
cións comunitarias que se lles consulte con mei
rande frecuencia que ata agora se ten feíto. 

Na práctica desde esta data o COGECA conta con 
unha Secretaría Xeral en Bruselas con 40 personas 
permanentes dos ... dist'intos Estados. Xuntamente 
con o Comité das Organizacións dos Productores 
Agrarios (COPA). Ademais desta Secretaría Xeral 
forman grupos especiais de traballo por sectores 
productivos entre os que se encontra o leite e a 
carne de vacuno. A estos comités especialii:ados así 

Os labregos están moi dispostos a facer/le cara comuni
tarlamente ó reto da CEE, como se manifestou nas 11 
Xornadas de Formación Popular de Lagoa (Lugo). 
Na foto, aspecto do repleto local na xornada en que o 
autor deste articulo falou da situación actual do 

cooperativismo. 

como ós grupos de traballo comúns coa COPA, 
asisten representantes das distintas organizacións 
cooperativas estatais ou rexionais, segundo o seu 
peso productivo e representación organizada. 

fu tu ro para o cooperativismo galega 

Galicia produce un 25% do leite do Estado Espa
ñol; só nos falla que os productores se organicen en 
cooperativas de comercialización do producto nos 
ámbitos axeitados para realizar por eles mesmos o 
control · destas cooperativas (COMARCA) e que 
nunha segunda se federen co resto das cooperati
vas galegas que teñan os mesmos fins, para poder 
acadar a representatividade e influencia nas políti
cas agrarias estatais e comunitarias que polo peso 
da nosa producción nos corresponde. Un bon ca
miño a recorrer. 

Antonio Fernández OcéJ 
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PUBLICIDADE 
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J;. Autonomia de Galicia 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hac~ª.º progreso nunha 
Gahcia viva. o 

OP 
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-------------------EDUCACION 

Educación Sexual 

Se a educación non consistira mais que nun ensino 
da reproducción, abondaría con ler un bo libro. Pero 
son as actitudes cara ó sexo e cara a un mesmo o que 
determina o xeito de entender e vivir a sexualidade. 

SEXO E AMOR 

O pulo por aparearse e procrear considerouse instin
tivo durante moito tempo. Sen embargo, un traballo 
con monos feito por Harry Harlow deu a entender que 
eses chamados " instintos" non veñen inscritos na nasa 
natureza. Son aprendidos. Os monos que se criaron 
separados das nais non tiñan interés en aparearse. As 
monas houberon de ser empreñadas por medio de in
seminación artificial. Cando pariron , rexeitaron as 
crias. As probas indican que a necesidade sexual e de 
procrear que ten o adulto depende da experiencia que 
cada ten tivera da tenrura, das caricias e do contacto . 
Segundo parece, para que o ser humán dea amor, pri
meiro ten que recibilo. 

Cando aloumiñamos, bañamos ou alimentamos o 
naso neniño, ensinámoslle a recibir amor. Do xeito 
como o toquemos e tratemos dependerá que atope 
place·r ou non no contacto físico. E pois a primeira 
educación sexual. 

Cando tacemos amistade co nena e lle damos con
fianza, estima, tratamos de entendelo, procuramos non 
enxuicialo (o neno pode facer ben ou mal algunha 
causa pero iso non quer dicir que o nena sexa bon ou 
malo; e importante saber distinguir e non caer na 
trampa). Cando tacemos todo o anterior ensinámoslle 
que a intimidade, o compromiso entre unha persoa e 
outra son causas que non se deben temer. O nena 
aprenderá que abri-lo propio sentimento a outra per
soa pode ser sán e nada perigoso. O nena" que se sinte 
maltratado sempre sinte medo do contacto íntimo. Este 
nena bu~cará entón no simple sexo físico a intimidade 
que necesita. Pero o acto sexual non elimina por si 
mesmo a soedade das persoas. Entón resultará decep
cionado. A intimidade física non é un atallo que nos 
leve máis a presa á intimidade psicolóxica ou personal. 

O contacto sexual é sempre máis satisfactorio cando 
se produce nun ambiente de tenrura e sensibilidade. O 
mozo que viviu nun clima de amor ten máis capacidade 
de darlle ós seus sentimentos sexuais, atención , ten
rura, agarimo. 

SEXO E SENTIMENTOS NEGATIVOS 

Cando os pais dun neno resolven os seus problemas 
mediante a discusión aberta e cando axudan ó cativo a 
darlle saída ás s~as emocións, ese nena está recibindo 
educación sexual positiva. Aprende que a diferencia de 
pareceres non destrúe o amor. Reprimir as emocións 
ou os sentimentos non é bon. Por algún sitio han de sair 
e cando non o fan abertamente, sen medos ("o pan é 
pan e o viña é viño"), buscan o xeito de facelo sen que 
se note. O que aínda resulta peor. Por exemplo: O meu 
home chegou a casa e en vez de axudarme no traballo 
de atende-los nenas e prepara-la cea, púxese a ler o 
xornal. Eu calei anque me fastidiara. Cando os nenes 

xa foran deitarse faloume dir visitar un amigo e tomar 
con él unhas copas, causa que lle agradaba bastante. 
Eu, anque me apetecía, díxenlle.que non. Porfastidialo . 

Cando aloumiñamos, bañamos ou alimentamos o naso 
neniño, ensinámos/le a recibir amor. 

Vese claramente. Por non botar fora a procesión no 
seu momento, foi lago sair máis adiante e contra o 
gusto dos dous. 

O que pasou coas copas do amigo pode tamén pasar 
(e pasa ben veces) coa relación sexual entre a parella. A 
impotencia dos homes ou a frixidez ·das mulleres pro
cede en certas ocasións de tensións ou enfados que 
están sen resolver. Como non nos astrevemos a botalos 
tora cun diálogo aberto anque sexa dooroso, pasamos 
a factura por medio da cama. 

O nena debe aprender a manifestar os· seus senti
mentos con toda claridade. Obrigarlle a que os oculte 
(sexa con boas palabras, sexa a base de labazadas) é 
facerlle un mal favor. A axuda ou o desvalimento que se 
lle dea a un nena á hora de expresa-los seus sentimen
tos, afectará as súas relacións sexuais futuras. O indivi
duo que está todo o día en guarda respecto dos mais, 
non deixará de facela cando se meta na cama. 

O que non garda as causas porque "as canta" , non 
terá a necesidade de utiliza-las suas relacións íntimas 
para vengarse. 

TAMPOUCO HAI QUE "PASARSE" 

As discusións intensas, prolongadas e violentas 
asustan ó nena. O cativo repara moi ben na clase de 
relación que existe entre os seus pais. Quitan así as 
súas conclusións da bondade ou maldade das rela
cións amorosas, segundo o que teñan tódolos días 
diante dos ollas. Resultado destas experiencias será o 
que poidan chegar a pensar: "A vida en parella é agra
decida" ou " A vida en parella é unha molestia 
insoportable" . 

(Adaptación do libro: El niño feliz. Dorothy Corkille) 
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MOCIDADE 

• COMIC/ 
Unha miguiña de historia (e 2) 

Oúas vertentes do comic 

Como dixemos na pasada semana, 
da mesma maneira que a guerra civil 
española supuxo un corte no desen
rolo do comic no naso país, a se
gunda guerra mundial orixinou un 
desenlace parella para o noveno arte 
no resto do mundo. Sen embargo, en 
ningún dos dous casos supuxo unha 
paralización ou esquecemento deste 
xénero artístico dunha forma total. 
Este acontecemento político da se
gunda guerra mundial afectou tamén 
ó mundo do comic ; supuxo un re
planteamento de certos esquemas e a 
consolidación doutros aínda insegu
ros. O Comic cambiou , princ ipiou a se 
facer adulto. Surxiron dúas vertentes. 

Portadas de dúas revistas de comics en tem
pos da Guerra Civil Española, (Flecha, 5 de 
Junio, 1938 e " Flechas y Pe/ayos ", 6 de 
agosto, 1939) . Pódese apreciar perfecta
mente a carga ideolóxica, neste caso 

' 'fascista''. 

a p la.odlo X .IX. - Lt!.CCION Da .JIU-.JIT·BU 

Un exemplo do comic en España antes da 
Guerra Civil, (páxina de "Alejandro y Napo
león " por Serra Masa na, da revista infantil de 

comics "Algo ", 1932) 

Este é un exemplo típico dos inicios do comic adulto en G. Bretaña. E unha entrega de FILM 
FANN/E (1938) de Ferrier para o xornal "Sunday Pictorial " e para o "Oaily Mfrror ". 

1.- O comic infantil para nenos, edi
tado nas xa establecidas revistas de 
comics. 

2.- O comic para adultos, que em
peza a súa andaina nas revistas sema
nais e nos xornais. 

Ten unhas facianas que o diferen
cian en gran medida do comic infan
til : guións máis complexos con certas 
connotacións políticas que poden ir 
desde a sublimación dunha certa idea 
política, ata a sátira sobre un réxime 
ou con carácter tendencioso ou re
tranqueiro. Tamén aparece unha mei
rande sofisticación do debuxo, ou, ó 
contrario, unha técnica aparente-

. mente sinxela. Globalmente, supón 
unha maneira de facer comic clara
mente diferenciada das historietas 
para · nenos, máis maduras e artís
ticas. 

O _comic adulto 

O comic adulto non acadará a súa 
diferenciación como arte ata comen
zos dos anos sesenta. Se ben, na 
etapa dos corenta xa podemos talar 
dunha certa iniciación na Gran Bre
taña e os EE.UU. cos "comics strip" 
ou " strip cartoon" (tiras de comics), 
pois, como xa vimos, estes dous paí
ses son practicamente os precurso
res desta arte en xeral. Así pois, é a 
partir dos anos sesenta cando o co
mic adulto comenza o seu vertixinoso 
desenrolo ata os nosos días. 

Debido a unhas ou outras causas 
cada país comenza a desenrolar un· 
tipo de comic, perfectamente diferen
ciado dos outros países. Nos albores 
esta diferenciación resúltanos un 

pouco neboenta, pero xa sen unha 
influencia tan directa dos USA, senón 
cun estilo propio en cada país. Un es
tilo que marca o pensamento político 
do país, das súas xente~; digamos 
que nun comenzo é a cultura xeográ
ficamente limitada a que marcou o 
rumbo do desenrolo do comic nesa 
área xeográfica. Pero esta identifica
ción non duraría moito tempo. A ex
pansión internacional tamén deixaría 
senti-la súa influencia, a comenzos 
dos setenta. 

Distintas escalas de comic 

Neste terreno establécese unha 
meirande comunicación internacio
nal. Os autores de comics de cada 
país ábrense cara ás influencias do 
resto do mundo. lsto trae consigo que 
os estilos nun principio exclusivos de 
cada nación deixan sentí-la súa in
fluencia noutros e viceversa; conver
téndose, deste xeito, en estilos pro
pios. Nace, por exemplo, a escola 
"franco-belga", a " liña clara" , etc. 
como unha forma de facer comic, 
pero a nivel internacional, como un 
estilo propio dentro do comic, pero 
non exclusivo de cada cultura, (en
tendendo como "cultura" unha so
ciedade política). Tamén podemos 
menciona-lo comic pantástico e de 
aventuras, o comic "negro" (poli
cíaco) ou o comic erótico; por citar 
algúns estilos. Pero destas especiali
zacións xa tratarei en posteriores 
ocasións. A partir de aquí, entón, xa 
me limitarei exclusivamente ó "comic 
adulto" , que lle valeu a clasificación 
de "noveno arte" como unha forma 
plástica de expresión máis. 

COTUMIS 

(Segue na pax. 11 
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Non podo. Non podo mirar á 
fraga. 

Monte Cego, lagoa de miste
rios, noite famenta, lúa negra. 
Non podo velo, non podo. Qué
reme levar, mais non. Só quedo 
eu, mais non irei. Só quedo eu 
nun pobo morto, nun pobo ermo. 

Non, non me !arpará, eu non 
serei pasto para a súa boca. Mais 
a vista vaiseme para al í, arrán
came os ollos da cara. ¿Qué ha
brá? ¿qué será o que os fixo fuxir 
a todos? ¿quén tirará por eles?. 

Esas árbores que acouban o 
ceo, que non deixan ver o que hai 
detrás. Monte Cego. Esas herbas 
que se enguedellan nos meus pes 
e que tiran por min para que eu 

(Ven da pax. anterior) 

Aquí temas un clásico exemplo de comic na 
época da 2ª Gran Guerra; trátase de dúas 
portadas de dúas novas revistas que saíron 
en 1941: " War Comics " (comic de guerra) e 

" Thri// comics" (comics bélicos). 

MonteCego 

tamén o cruce. Mais non, non pa
sarei o monte. Quera morrer aquí, 
nesta casa, na miña casa, na miña 
terra. Quera que o vento leve os 
meus osos polo ar, última cinza 
dun pobo; quera empodrecer 
nesta terra dura, nesta terra 
seca ... ninguén me levará de aquí 
nin tí, Monte Cego. Mais segue 
tirando, e, a dúbida está cada vez 
máis perta: 

¿ Quén os levo u a todos? 
¿ Quén fixo que abandoasen o 

gando, que deixasen os campos, 
que morrese a vida? ¿quén?. 

Monte Cego, neboenta, anaco 
de inferno, ¿que hai tras tí?. 

Pero non, non me levará a min. 
Pero xa o sol escapa do mundo, 

Avosasaúde 

Vólvese sempre ... 

xa a lúa brinca no alto, xa as es
trelas loitan por sair. A noite 
chega silandeira. Unhas nubes 
vermellas vixían a terra. A noite 
duraría eternidades. 

Pero coa chegada do alba, a 
noite correu a esconderse. Alí 
non cantaban os paxaros pola 
mañá, nin había auga, nin vida, só 
un sol que queimaba a terra. Te
rra seca, poenta, terra de nin
g uén. Non había nada alí, só él, 
ou, ta! vez, xa non. 

Camiño de Monte Cego unhas 
pegadas quedaron espetadas na 
area, unhas pegadas dirixidas ha
cia a fraga, perdidas na fraga, es
quecidas alí. No Monte Cego. 

Cristalina López Rodríguez 

Oúas tiras moi representativas, aparecidas en varios xornais e recopiladas posteriormente en 
volúmenes da editorial Hachete, (1934) . "Aventuras do profesor Nimbus " de 

André Oaix (Francia). 
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Xosé Chao Rego 

Pechar e cerrar 
CONSULTORIO 

Rúa do Vilar, 37-39, 2-
SANTIA<Hl 

¿Pódese pecha-la televisión? 

Xa d ixemos que pechar e cerrar 

non significan exactamente o 

mesmo, porque unha porta pode 

estar cerrada sen que se lle bote o 

pecho, a pechadura ou o terrollo. 

Tamén podería estar atrancada, 

se lle botámo-la tranca. (E non 

esquezamos que en boa parte de 

Galicia dise fechar e, nalgures, 

" zarrar" ). 

como nos advirte Eladio Rodrí

guez González no seu nomeado 
diccionario do século pasado, hai 

s1on. Outra causa é, como xa 

dixémo-la semana pasada, que a 
palabra "peche" sexa un calco do 

castelán "cierre", e, polo mesmo, 

inexistente en galega. Pero isa 

que o amañen os entendidos, que 

ben seguro que na televisión hai 

bastante que amañar, aínda que 

teñamos que estimar moito o es

tarzo que · está a facer para 

normaliza~lo naso idioma. Para 

facer que o emprego ·da nasa lin

gua sexa normal. 

frases nas que pechar non é só 

cerrar con chave, como cando se 

afirma que un "pecha os ollas", 

ou, como el afirma: " declarar fe

necido el plazo para concurrir a 

co_ncursos, oposiciones, exáme

nes, etc". 

Agora ben , é tan fácil de pasar 

dun significado a outro que, 

Por semellanza, non vexo difi

cultade ningunha en que se tale, 

en metáfora, de pecha-la televi-

MANOLO CILLERO, 

QUEDAS NO RECORDO, VIVO 

" Quero vivir". Foron as derradeiras palabras que me dixeches antes de 
que se pechara a tua relación co entorno. As derradeiras despols de tantas 
palabras que encheron unha relación intensa de moitos anos. 

Querías vivir e non parece xusto que te levaran dentre nos cando 
somente chegaba a tua vida óa corenta e dous anos e ainda estaba fresca e 
radiante nos teus ollos a Ilusión, a capacldade de admiración, a ledicia dun 
traballo vocacional e satisfactorio, o placer de disfrutar da amlstade, todo 
iso que facía de tí un neno grande e rnponsable que todos admirabarnoa. 
· Querías vivir, porque sempre vlvlches con pasión o que foi a tua vida: 
aqueles primeiros escarceos catequéticos na nosa igrexa de Vilalba, as 
longas disputas no vrao cando viñas de Sa*"-'1ca cas novas ideas que 
algunhas mentes máis eraras traguian dende o Concilio ata a cerne da 
vella universidade, o progresismo iluslonador dll 1Ua eepeclalldade cate
quética en Paris, naquela parroquia de Meudon onde tmntoa amigos co
múns te choran hoxe, o esforzo por promover Boa Nova, Eecola de Cate
quistas, o ensino da catequese comunitaria ... Todo chao d91Ua pasión de 
vivir que brilaba na cor roxa da tua cara cando estabas na tarefll diaria ou 
na quente disputa amistosa. 

Viviches a tua labor ca mesma infantil ilusión con que berrabea ne 
revolución parisina do 68: "Pedide o imposible". 

Apagaronse os teus ollos e a ilusión foise ca tua vida a r9p0Usar na 
mans dese Deus que ti levaches á vida dt¡! tantos nenos. 

Querías vivir e vives porque somos moitos a recordarte e a memoria do 
noso Pai-Deus é inmorrente e sempre nova. Que il garde na sua pu e 
deixanos escoitar o que dende o teu silencio ainda segues dicindo .ca 
mesma ilusión: "traguede pra quén escolte palabras de luz; non vos 
quedesde na noite: seguide a Xesús". 

Bernardo G. Cendán 

Sementáche-lo teu carpo 
coa forza do teu trabal/o : 
hoxe a túa tumba regan 
fecundas bágoas de orba//o. 
Ti renaciches galega 
no medio do teu camiño; 
bailaches, novo irimego, 
cabo das fontes do Miño. 

lrimia garda de ti 
a calor do teu alento; 
o teu talante emotivo 
levaba a marca do vento. 

A catequese galega 
desta vez ten pouca sorte : 
medrou nas túas mans quentes, 
arfa está trala túa marte. 
Cando as campás de Nada! 
tocaban a Nacemento, 
derradeira batelada 
deunos o teu pasamento. 
Para ti o Aninovo 
pasou a ser nova vida: 
chórate a lgrexa galega 
Manolo Cillero Hermida. 
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