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BERDOIAS: OS XUGOS QUE HAI QUE FENDER

Tamen

- A romería do San Cristobo
en Monterroso
-. Servicios sociais (3)
- A hipertensión arterial
- "Conservación hortalizas ó
natural": o tomate
- De cura obreiro a animador
de comunidades en
Hondüras

Portas estreitas
No evanxelio desta semana o mestre chámanos ó estarzo por entrar
pala porta estreita. A miudo temas sinalado que esa porta estreita de
salvación é a porta. da solidariedade, da difícil organización popular, da
Jaita esperanzada e activa polo dereikJ dos máis pobr.es coma dos
veciños de Berdoias no que talamos neste, e farémolo no próximo
número de IRIMIA. Pero non nos convén esquencer que a porta estreita
estanos a facer reclamos de responsabilidades máis individuais anque
tamén con grandes consecuencias colectivas: por exemplo a abriga de
conducir vehículos con prudencia e a abriga de non roubar á Facenda
pública.
As numerosas víctimas de accidentes, especialmente frecuentes no
verán superan ós do terrorismo e ós de moitas enfermidades. Algúns
deles son debidos a fallos mecánicos, a circunstancias imprevisibles
para o conductor ou conductora, ou incluso a un ha deficiente e ás veces
pésima política de estradas (e aquí hai responsabilidades tamén políticas), pero a maioría das veces os accidentes veñen por imprudencias na
conducción.
Abusos de velocidade, abuso de alcohol, fanfurriña polo poder do
propio coche, presas que por ser constantes son inxustificadas, poñen
(Segue a volta)
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en perigo vidas propias e a/leas. Como tamén a falla de
visualización, sobre todo nocturna por parte dos peatóns.
Moitos conductores usan o coche con auténtica irresponsabilidade cando non con violencia, pretendendo pisar ós
outros que consideran mequetrefes cando están a gramar
sen a mínima prudencia o seu acelerador. Usan o coche
como Reagan os misís ou como outros o capital ou como os
machistas violadores o seu fálico c... ,: como arma de violencia machista. Pero son moitas as ví9timas que pagan ese
espírito, empezando potas familias e acq.bando pota sociedade toda que ten que pagar hospitais e inutilidades causadas polos que coidan que na estrada todo é porta ancha.
Tamén pota porta estreita na moral dos impostas. Adoitan
se-los máis individualistas e os menos unidos das parroquias, os menos loitadores política e socialmente os que se
manexan coa moral de ancha e "roubar ó estado non é
roubar". E enganas á facenda pública e trampean pensións
e están a facer coma os grandes das nacións: roubando ós
máis pobres, a aque/es que tiñan máis dereito a esperar da
súa solidariedade.
Os que seguimos a Xesús debemos xuntar a fame de
xusticia social e afame de xusticia persoal, o espírito crítico
contra o roubo e as inxusticias dos grandes, e a honradez
no naso comportamento coa sociedade.

O ANO INTERNACIONAL DA PAZ, coma moitos matinaban,non está dando moitos resultados ... A ONU recibéu moi poucas proposicións de paz, e mentres tanto
as grandes potencias seguen armándose. No ano 85, os
gastos de armamento chegaron ata os 980.000 millóns
de dolares, tanto como a renda total da mitade pobre da
humanidade.
SURAFRICA é un exemplo nesta volta atrás no sendeiro da paz ... , e así subéu nun vinte por cento os
gastos de represión da poboación negra, e en máis da
mitade os gastos de opresión sobar de Namibia. Por
outra banda, os países veciños daquela rexión tamén
teñen que estar máis preocupados da Seguridade que
do seu desenvolvimento.
A FLOTA PESQUEIRA GALEGA veuse abrigada a

reducila súa presencia en augas de Marrocos desde
este mes de agosto, debido os acordes entre os gobernos de ambolos dous estados. Oeste xeito, os nasos
barcos teñan cada vez menos saídas.
TAMEN CAMPEONS EN PIRAGUISMO, pois o Club
Brétema de Lugo gañou na ultima competición con
Misioné, Chilares, Valledor e Blanco. E un deporte que
cada vez ten máis aficionados, mentras medran os
clubs de piragüismo, sobor de todo na provincia lucense. Os campeóns ,da cidade das murallas gañaron
na especialidade k-4, nos campeonatos de España.
A MOVIDA DE VIGO segue alucinando dentro e tora
de Galicia. Este verán grupos coma Os Resentidos,
Siniestro Total, Aerolineas Federales ... , sementaron o
mundo dos novos aires de modernidade. E Vigo segue
na cabeceira das cidades máis recreativas deste curruncho de Europa.
BEIRUT segue en chamas, mentres a división da cidade en dous sectores: cristián e musulman, é cada vez
máis arriscada ... Siria ven de mandar · tropas a este
ultimo sector en apoio do exercito libanés. Doce anos
de guerra civil que está estragando o que era un dos
países máis prosperas daquela rexión. No que vai de
ano, unhos setenta mortos nos barrios cristiáns provocado polos coches-bomba que sementan de marte a
cidade.
'
AS DUAS GALICIAS, a do inter'j or e a costeira, poden
alonxarse cada vez máis se non h·ai unha politica de
articulación e de boa comunicación entre ambalas
duas ... Asemella coma se o desenvolvimento de Galicia
se orientase cara ese corredor que guia entre A Coruña
· e Vigo poi a Autopista do Atlántico. ·
MAIS FUTBOL a partires desta tempada que escomenza o derradeiro domingo de agosto, e máis cartas
en fichaxes (seiscentos millóns) de xogadores de estranxeiros no deporte da canasta ... , son as navidades
das vindeiras ligas do deporte por estes lares.
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A PORTA ESTREITA
Palabra de Xesús,
fiel compañeiro,
no camiño da vida,
mestre e guieiro.
Non te fíes, amigo,
estate alerta,
que a porta da vida
é portq. estreita.
Non chegan as palabras
pra dar co certo;
para atopa-la vida
cómpre o dereito.
O dereito do pobre
que anda perdido;
busca/o con paixón,
ese é o camiño
Coa man no corazón
mira os teus pasos,
que hai moito equivocado
andando en falso.
Pra moitos bautizados,
bispos e cregos
na gran mesa do Reino
non hai asento.
Nas súas mans tiveron
vida a mancheas,
e estragárona tanto
ata perdela.
En cambio hai outros moitos
dos despreciados
que na hora do Reino
veranse alzados.
Porque fixeron caso
ó Oeus da vida,
semi/landa irmandade
con fe e xusticia .
Non te fíes, amigo,
estate alerta,
que a porta da vida
é porta estreita.

Domingo 21 ºdo tempo ordinario

OS CAMIÑOS DA SALVACION
Atravesaba Xesús vi las e aldeas ensinando, camiño de Xerusalén. Un preguntoulle:
- Señor, ¿son poucos os que se salvan?
El respondeulle:
- Loitade para entrar pala porta estreita, po rque vos aseguro que moitos o intentarán e non
poderán. Despois que o dono da casa peche a
porta e empecedes os de fóra a petar nela dicindo: "Señor, ábrenos", el responderá: " non sei
quen sodes". Entón empezaredes a dicir: " ¡se
comimos e bebimos contigo e ensinaches pa las
nasas rúas!" El· repetirá: "Non sei quen sodes!
¡Arredádevos de min os que practicades a
inxusticia!".
Alí será o pranto e mailo renxe r dos dentes;
cando vexades a Abrahán, a Isaac, a Xacob e a
tódolos profetas no Reino de Deus, e que a vós
vos bote fóra. E chegarán de Oriente e Occidente ,
do norte e do sula se sentaren na mesa do Reino
de Deus. Si , hainos que son os últimos e serán os
primeiros, e hainos primeiros que serán os
últimos.
(Lucas 13,22-30)

VAIA CHASCO!
Aqueles que correron canto deron para se-los primeiriños
en chegar e que despois van se-los últimos... vaia chasco!.
Hai aquí como en moitos outros pasaxes do evanxelio unha
contraposición de valores. Gracias a Deus, non precisamente
aqueles que a sociedade e os valores en que ·nos movemos
consideran primeiros e principales van ser despois°Íidos
como tales. Os que escolleron os valores do Reino non se
plantexan ·o se-los primeiros ou ultimos; soamente se preocupan de servir e amar. O demais tenlles sin cuidado.
SERAN POUCOS OS QUE SE SALVEN?
Problema vello. Dende sempre se preguntou pola salvación, entendendo por salvación o permanecer vivindo na
"outra" vida. Trátase neste caso de salvarse do aniquilamento total, da morte para sempre. Hai quen entende a vida
como un tempo de proba, como se lle fai a un moto ou a unha
máquina antes de instalala no seu sitio definitivo. ¿Serán
poucos os que pasen a proba, os que dian a talla?
Non estaría mal facer una revisión para ver se mentras
estamos na proba desta vida imos axuntándonos ós valores
en que Xesús viveu; non vaia a ser que despois non callamos
polaporta.

" Hainos que son os últimos e serán os prímeíros "
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A romería do San Cristobo en Monterroso _ _____,
O pasado día 1O do presente mes de xullo,
festexamos en Monterroso a festividade do patrón dos automovilistas, santo cheo de grande
tradición o San Cristobo e moi querido de tódolos
conductores.
Unha xornada leda e armoniosa que ano tras
ano enche "de ledicia e diversión a nasa vila, remaría rebuldeira, chea de agarimo e de sorpresas
no desfile palas ruas da vila.
Sabor das 1Oda mañán un ha ducia de foguetes
xunto co son das gaitas e os tambores do grupo
folclórico local, escomenza a festa.
Despois da Misa Cantada na eirexa parroquial
onde se veneran os santos i no medio deles o S.

Sen esquencer a laboriosa colaboración da

Cristobo, o crego párroco axiña remata a súa

Asociación Cultural "Os Falcatrueiros" da vila,

intervención para dar paso o desfile. Tódolos

· 'onde ano tras ano poñen humor e diversión, re-

vehiculos engalanados i adornados de frores e

cuperando as tradicións da nasa bisbarra, ama-

xestas, globos de moitas cores e fantasia

sando carrozas, fe itas con aires de mocidade,

imaxinativa.

espallando imaxes típicas da cultura galega, e
velahícoma nunha pequeniña e bela carroza se

Por un día deixamolo naso maxín voar, para

amasan as estampas enxebres da nasa terra a

bendecilos automoviles que durante o ano per-

taberna, onde os labregos mallan a palleta e os

corren as estradas i as calles do naso pobo.

grolos de viña fan brincar de ledicia no día do
Patrón, unha moza garimosa fai a queimada, ou-

Soan as bocinas con musica chilreira i estruendosa para ir na carabana do S. Cristobo, co santo
diante e o frente por primeira vez na nasa vila.
Nas casas as mulleres preparan as cazolas para
levar o bó xantar ó Campo da·s Quendas, a beira

tra fía ca roca e outra amasa os mellares productos do naso pobo: Os queixos de nabiza e os
chourizos,.anacos de costumes e da terra, dignos
de amasar e espal lar.
Xa remato e non vos canto mais desta festa
porque as orquestas que amenizan as verbenas

do rio Ulla, onde a brisa xejtosa e a fresquiña

teñen para min menos importancia e si son com-

sombra das arbres, dos carballos, e abineiros;

parables con outras festas da nasa rexión.

que abren o apetito.
Mellar queda xa a invitación feita para tódolos
Son moitos os visitantes que cheos de curiosidade e agarimo gastan ollar dunha romería inol-

que desexen visitarnos e participar connosco _na
nasa romaría.

vidable e coñecida, celebrada dun xeito especial
en Monterroso.

M.ª Gullermina Mosquera de Monterroso
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Servicios sociais (3)
Axudas individuais para atender necesidades ecarencias Que padecen colectivos marxinados
Considerada a necesidade de atención
daquelas persoas que están en circunstancias de marxinación social, a Consellería de Cultura e Benestar Social convocou
axudas individuais para os seguintes
sectores:
-Terceira idade
- Drogadicción.
- Disminuidos
- Persoas en grave e urxente
necesidade.
1.- Axudas a terceira idade
a) Tipo de axudas: As ax u das á tercei ra
idade atenderán os conceptos que se detallan a continuación cos importes máximos que se sinalan:
• Ata un máximo de 30.000 ptas. por
axuda: para a adquisición de moviliario e
de electrodomésticos de primeira necesidade; para a adquisición ou renovación de
roupa de primera necesidade para o fogar; para a adquisición ou renovación de
próteses , ortopedia , aparellos auditivos e
oculares.
•Ata un máximo de 10.000 ptas. para as
vacacións, estancias en balnearios, actividades recreativas , deportivas, artísticas, e
socio-culturales; para traslados urbanos,
ambulancias, cuota de conexión de servicio do teléfono.
•Ata 15.000 ptas.: para o abono de servicio de podoloxia con tratamento continuado, lavandería e prancha.
• Ata 200.000 ptas.: para a atención
domiciliaria.
• Ata 100.000 ptas.: para o arreglo da
vivencia e a atención alimenticia.
b) Quenas pode pedir.: poden pedir estas axudas pensionistas de vellez ou de
xubilación da Seguridade Social , e persoas maiores de 65 anos non pensionistas
da Seguridade Social que non superen o
salario mínimo interprofesional vixente
como renda familiar percápita.
2.- Axudas os drogadictos
a) Tipos de axudas: As ax u das a persoas
afectadas por drogadicción van dirixidas
a financiar gastos de tratamento en comunidades terapéuticas e en Centros de reinserción social de drogodependencias.
Aplicaranse nos seguintes supostos:
• Estancia e tratamento das comunidades terapéuticas.
• Asistencia a Centros Urbanos e
ocupacionais.

• Asistencia a Centros de Reinserción
laboral ou servicios que presten funcións
equivalentes.
b) Requisitos: A contía máxima será de
25.000 ptas. mensuais. Os beneficiarios
deberán de cumprir os seguintes
requisitos:
• Ter sido aceptado ou ter praza reservada nunha Comunidade Terapéutica ou
nun Centro dos que se indican
anteriormente.
• Dispoñer dunha renda percápita familiar inferior ó salario mínimo interprofesional vixente.

3.- Axudas os disminuidos
a) Tipos de axudas: Son fundamentalmente as seguintes :
• Para a rehabilitación: 8.000 ptas.
mensuais

•Para a obtención do permiso de conducir: 30.000 ptas.
•Para a adquisición de vehículos de motor : 200.000 ptas.
•Para a adaptación de vehículos de motor: 65.000 ptas.
•Para a eliminación de barreiras arquitectónicas : 400.000 ptas.
•Para o transporte : rehabilitación e asistencia especializada: 6.000 ptas . mensuais; para o transporte especial : 15.000
ptas. mensuais.
• Para o comedor: axudas xerais de comida en centros (anuais ou por curso) :
15.000 ptas.; axudas individuais de co mida (mensuais): 6.000 ptas.
• Para a recuperación profesional :
25.000 ptas. mensuais.
b) Quen as pode pedir: Poderán ser beneficiarios destas axudas tódalas persoas
afectadas por unha discriminación física ,
psíquica ou sensorial que teñan a condi ción legal de minusválidos, que non superen a idade de 65 anos e se encentren
nalgunha destas dúas situacións :.
•Que estean comprendidos no ámbito
de aplicación do sistema de Seguridade
Social .
•Que estean comprendidos no dito ámbito , pero que a sua renda percápita fami liar non supere o salario mínimo interprofesional vixente.
4.- Axudas a persoas en circunstancias
de marxinación social e de grave e urxente riecesidade

Hai axudas para minusválidos ata de
50. 000 ptas. mensuais

• Para ·a manutención: 78.000 pts.
mensuais.
• Para a adquisición e renovación de
aparatos ortopédicos : por custo real.
•Para a asistencia domiciliaria: prestación de servicios temporais {diarios) : 800
ptas.; prestación de servicios persoais
permanentes (anuais): 25.000 ptas.
• Para a adaptación funcional da vivencia: por custo real.
•Para a atención en institucións de atención especializada: en réxime de internado : 50.000 ptas. mensuais, en réxime de
media pensión: 25.000 ptas. mensuais ; en
residencias-fogar de adultos : 20 .000 ptas.
mensuais; en Centros de atención ocupacional : 10.000 ptas. mensuais.
•Para a adquisición de silla de rodas :
40.000 ptas.

As axudas para persoas que estean en
circunstancias de marxinación social e de
grave e urxente necesidade concederanse
para atende-las situacións de necesidade
derivadas de:
• Marxinación social a causa de inadaptación , abandono familiar ou outras
análogas.
• Enfermedade, falta de familiares , ou
carencias económicas graves . .
O importe de axuda non podería superar en ningún caso as 50.000 ptas. anu ais,
agás nas situacións excepcionais.
Para maior información:
Para maior información os interesados
poden dirixirse ás Delegacións Provinciais da Consellería de Cultura e Benestar
Social ou os Servicios Sociais de Base.
Prazo de presentación das solicitudes:
O prazo de presentación das sol icitudes
para pedir calquera das axudas sinaladas
será ata o 31 de outubro do presente ano.
Puri

,
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SAUDE

fnfermedades cardiovasculares (3): Ahipertensión arterial
Unha forma de loitar contra a
hipertensión será, como parece
evidente, o facer desaparece-los
factores de risco anteriormente
citados.

1.- Que e a hipertensión arterial?

A hipertensión arterial é unha
enfermedade caracterizada pala
elevación sostida da presión sanguínea de tal xeito que, medida
nas condicións idóneas (é decir,
pala maña, deitado e en xexún)
supere as cifras de 15 cm. de mercurio como máxima e 9 cm. como
mínima.
Ou sexa, unha persoa que ten
unha tensión arterial maior de 15
ou de 9 (no caso da mínima), ten
unha hipertensión e necesita recibir do persoal de saúde os consellos e medidas precisas para
devolve-la tensión ós seus límites
normais.
As cifras da tensión poden variar dacordo coa edade; a pesares
desto calquer cifra que supere as
anteriormente ditas son perigrosas, e é mel lor poñe-las en coñecemento do médico, o cal dirá a
valoración correcta da mesma e
si necesita ou non tratamento.
Hai que dicir que a hipertensión
arterial é unha das enfermedades
mais frecuentes, xa que en España un 20% aproximadamente
da poboación adulta padece esta
doenza.

3.- Consecuencias derivadas da
hipertensión arterial

As consecuencias derivadas da
hipertensión arterial poden ser 4
como as mais importantes: as enfermedades coronarias (xa vistas), a insuficiencia cardíaca, os
accidentes vasculares do cerebro
e a insuficiencia renal (fallo dos
riles).
As comidas con moito sal aumentan
o risco de hipertensión

2.- Factores de risco para a hipertensión arterial:

Os factores de risco son os factores que tan que aumente considerablemente a posibilidade de
padece-la enfermedade. Os mais
importantes son:
•A obesidade
• O abuso de alcohol e de
tabaco.
•O abuso de café
• As comidas moi ricas en sal,
etc ....

Luca Novelli

4.- Hipertensión primitiva e hipertensión secundaria:

O exposto ata agora refírese á
. hipertensión primitiva ou esencial, que constitúe aproximadamente o 90% do total.
O 10% restante, chamado "Hipertensión secundaria" é a que
se produce secundariamente e é
producida por outras enfermedades que é preciso atacar, solucionando así a causa da hipertensión secundaria.
Dr. Paulino
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O CAMPO

"Conservación hortalizas ó natura-1": o tomate
Unhas das conservas que se f~n neste tempo,
con máis frecuencia e a das tomat'eiras.
Facer esta conserva e fácil e ademáis axuda a
economizar moito por canto e un dos froitos mais
utilizados no senso de cociñar.

Preparación:
Unha vez lavados os tomates, pélanse para poder aproveitar ben os froitos. Os tomates deben
estar maduros pero non pasados.
Para pelalos, pódese facer como se indica no
debuxo; mete-los tomates en auga quente uns
minutos e logo pasalos por auga fria, deste modo
a pel despréndese fácilmente.
A continuación hai que facerlles un corte en
forma de cruz na parte superior da cabeza e quitarlle o esceso de zume.
tarros,

unha

Se lle falta líquido de recheo o envase pódese
terminar de encher con zume do mesmo tomate,
pasado por un coador.

Esterilización:

Modo de facer a conserva

Encher os
esterilizados.

tímetros do borde do tarro e taiga o precalentamento durante 5 - 1Ominutos.

vez

lavados

e

Precalentamento:

Unha vez eliminadas as bolsas, de aire que poidan quedar no interior pode cerrar herméticamente os tarros, para pasar a facer a
esterilización

Tempos de esterilización:
Tarros de 1/2 kilo ..... 40 minutos
Tarros de 1 kilo ..... 55 minutos.
Para facer a esterilización pódese uti 1izar a
"ola exprés", anque débese de consultar antes
para facelo ben.
Unha vez se fixo esta operación débense enfriar os tarros o máis axiña posibel.

Se o dexesa tamén pode envasar a salsa de
tomate feita

"Salsa de tomate"

Cando os envases estén cheos de tomate, col ocal os en auga quente que chegue a uns tres cen-

Para pela-los tomates ...

Nunha cazola ponse un pouco de ateite limpo
con allo o lume. Cando o allo está rustrido, deixase enfriar un pouco o aceite e logo vaise incorporando o tomate (pelado) e partido.
Deixase cocer a lume lento e sazónase con sal e
cebo la.

Seguidamente ...

Unha vez está cociñada pódese envasar igoal
co tomate o natural. Seguir as mesmas instruccións que para o Precalentamento e a esterilización do tomate o natural.
Para calquer consulta pode pasar po-las ofici nas do Servicio de Extensión Agraria donde lle
daran a información que vostede dexese.
MaríaXosé
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"As amenazas de morte ou de expulsión que pesan sobre nos forman parte
da misión de discipulos de Xesús"

Manolo: de un obreira aanimador de comunidades en Honduras
Temos estes días connosco a Manolo Maquieira, un xesuita que está desde hai tres
anos longos en Honduras. Estivera antes de
se ir, entre nós, na comarca de Xove, onde
trabal/ara como cura-obreiro, asentado naparroquia de Lago, convivindo, con un grupo de
rapaces trabal/adores en Alumina-Aluminio.
Lago, co paro, xurdíra unha iniciativa de trabal/o no campo, tipo comuna, con invernadeiros
e outras experencias piloto .. .; desde alí saltara para Honduras pota chamada de compañeiros e Superiores da Compañía de Xesús.

- Manolo, ¿cómo se chama a túa actual
parroquia e cómo é a grandes trazos?
- Vivo en Tocoa, unha poboación rural
de 25.000 hab. Un longuisimo val de case
100 qms de extensión; desde Tocoa
atendo , con outro compañeiro, cura diocesano de Asforga (que por certo , está a
voltar) , outras 140 aldeas, como dicimos
alí : xuntas veñen ter 90.000 hab. os que
ternos os dous ó noso cuidado . Unha das
miñas teimas é conseguir algún cura que
queira sustituir ó meu compañeiro .
- ¿Parécese aquela terra á nosa?
- Como che dicía, é un longo val entre
" cerros " e algunhas montañas de certa
altura , entre 600 e 1000 mts. Terra moi
seca, non hai un ha pradella onde se sentar
baixo dalgún árbol (¡cómo se recorda Galicia, naquela calor de máis de 40 graos a
sombra!) ; logo, bouza e selva. Un día
fresco de inverno ternos como 24 graos.
- A xente ¿de que vive?
- (O trabal lo asalariado máis abondoso
é nos " bananos " ). A comida é sempre
igual; comen tortas de maíz, no canto de
pan , e unhas como xudías pequerrechas
que chamamos "frijoles " . Cultívanos para
o seu consumo . Poucos chegan a comer
tamén arroz. Críanse cochos para a
venda; pitos e galiñas igualmente. A poboación infantil mostra claros signos de
desnutrición, no físico e consecuentemente no siquico. Un home, unha muller,
sobre todo , de uns 35 anos, parez ter
como 55 o 60 anos. Honduras é un país
dos máis pobres de América. E o analfabetismo é de máis de 80% .
- Nese ambiente as demandas de traballo para un de vós han ser tremendas.
- Asi é; eu tiña de aqu í unha visión do
meu sacerdocio totalmente distinta e al lea
ao que alí me pide a realidade. O meu
traballo de obreiro levábame a formularme sacerdocio como un servicio anónimo e testimonial que alí non vai , nas
situacións extremas ; tiven que replantexa rme a miña presencia en vista das necesidades ex tremas qu e alí ternos .

A lgrexa tén unha gran
presencia como pobo unido,
como "asamblea" no
seu senso máis orixinal

- ¿En qué consiste logo a túa misión
alí? ¿cómo podes atender-tanta xente?
- Contamos cunha gran ventaxa; a casi
instintiva disposición da xente para seorganizar e manter grupos para o que seña.
A súa extrema necesidade e o número de
habitantes de cada aldea (non como as de
aquí) estimúlaos a este sentido comunitario. Grupos de mocidade, de catequese,
de amas de casa, de traballos, movementos cooperativistas; hai coma un ferver da
xente en organizacións. Unha das que
máis me comprometeron e comprometen
é a de defensa dos Dereitos humanos; a
mín e ás miñas xentes. A lgrexa tén unha
gran presencia como pobo unido , como
"asamblea" no seu senso máis orixinal.
Non ten que estar o cura para que a xente
celebre a súa fe e reflexionen xuntos sobre o evanxelio e os seus compromisos. A
verdadeira función miña é o traballo cos
dirixentes dos grupos, que eles, unha vez
formados, multiplican o labor nas súas aldeas. Naturalmente chéganme, as dificultades e problemas urxentes, e directamente da xente . A formación de dirixentes , os que eles elixen, é unha función
principalísima. Eu podo visitar as distintas
aldeas, ou cada mes ou cada dous meses
como moito.
- ¿Non tedes obstáculos no vosofabor
de concientización?
- Como ·en tantos out ros países de
América latina a promoción de líderes e
mais a concientización é xulgada polos
distintos poderes con frecuencia como
" fomentar o comunismo ". Entre nós
abondan os líderes castigados, torturados, eliminados. Deles case non se tala
aquí. Non interesa ... Hai poucos días,
pouco antes de saír para aquí, un veciño

integrante dun grupo de Defensa dos Dereitos humanos, foi asaltado na súa casa,
rompéronlle as costelas , e o queixelo
dunha patada. Abandonárono logo medio
morto. A sába ensanguentada e as camisiñas de dous tillos serviron de pano de altar
na misa do seguinte domingo . Acababa o
home de estar conmigo estudiando distintos problemas.

Entre nós abondan
os líderes castigados,
torturados, eliminados.
- ¿Cal é a túa experiencia da proximidade con Nicaragua?
- Honduras está convertida de feito en
base militar americana contra Nicaragua;
o control e represión é polo tanto de tipo
de tempo de guerra, en todo tipo de actividades. Hai liberdade para todo ..., pero o
medo é a atmósfera en que se vive . Pódese
organizar, como este ano un primeiro de
Maio, pero o organizador principal foi asasinado ós poucos días ...
- ¿Tí tes o lombo seguro?
- Como a moitos,as amenazas de morte
ou de expulsión pesan sobre as nosas cabezas. Forma parte da "misión " , do discipulado de Xesús. Con iso contamos. Un ha
monxa foi expulsada este mesmo ano da
miña Parroquia, fóra de Honduras; o cura
da parroquia veciña, tamén hai pouco
tempo, neste mesmo ano, foi torturado
durante 48 horas. Gracias as presións feitas polas organizacións de Dereitos Humanos foi liberado ...
Manolo que te repoñas nestes días que
estarás aquí e que atopes os compañeiros
.que desexas.
Modesto Vázquez Gundín
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"A motora e a lanchiña"
Cómo brúa o vento! O mar é algo inmenso e increib/e. Ofrece muitas causas, mais o que leva case
nunca o devolve.
Pasa diante miña, cara ó espigón, unha flamante
motora cun elegante señorito a bordo. A motora é
branca coma espuma do mar. A van za maxestuosamente baixo o so/ de vran, entre as ondas. Ne/a, tres
picariños xogan, adivertíndose ca paseo. O señorito
vai moi ufano, a barca é un ha xoia ...

rer conquerir cada raio de so/. Os homes talan dos
seus negocios de inverno. As parellas pasean polos
acantilados ...
Os máis vellos do lugar-toman o vaso na cantina, e
ollan en silencio o que acontece ó seu redor estas
semanas. As mulleres dos mariñeiros traballan na
casa, pensan no home que está no mar...

A motora branca, tan feitiña, vaise cruzar coa lan chiña de pesca. Esta última, seme//a querer agachar a
testa, con humildade. O vello e os nenas mirar con
admiración á motora.

De frente se achega unha barquiña de pesca. Agarrado ó timón vai un ve/liño case moi vello. A barquiña, de cor azul como o ceo, vai cabeceando a
medipa que traspasa as pequenas ondas. Con el van
dous cativos, case moi cativos. Van amañando os
apare/los para a pesca. Nos seus rostros tamén se
adiviña o mar.

A xente observa as duas embarcaciós e se ríen da
comparación. Rinse, rinse muito, a gargalladas, e
va/tan ó seu.
Mais muitos deles lago comerán peixe ...

Hai moita xente no paseo da praia. E boa tarde para
toma-lo so/. Os cativos xogan na area. As mulleres,
embadurnadas con oleos e potingues semellan que-

Detalles que ten

0

mar!
Alexandre Martín
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Apuntes de Pascua: AResurrección, algo que hai que ganar
Todos sabemos que a palabra PASCUA
quere dicir paso. Primeiro foi o paso dos
israelitas polo enxoito mar Roxo , camiño
da súa liberación ; despois foi o paso da
morte á vida coa Resurrección de Xesús
de Nazaret. Pero ¿qué significa hoxe a
Pascua para os cristiáns? .

que inclue un ataque militar contra o pobo
libio. Aínda non se calara de todo este
tema cando veo á eclipsa-lo outro non menos coñecido ; o incendio na central nuclear de CHERNOBYL na URSS, que puxo
en alerta ó mundo enteiro ...

pasa de ser un simple animal. O que
pretende ser tan realista que se conforma
na superficie da realidade e non quere baixar ó fondo por medo a se mollar, ese non
resucitará xamáis, pois é difícil que
" morra".

Como ben decía no n.º 225 de IRIMIA,
resucitar hoxe sería voltar á esperanza, á
ilusión do traballo de cada día, atoparlle
sentido ó que tacemos , ter fe na nosa labou ra. Resucitar sería deixar á un lado
aquelo que nos impide ver máis alá dos
nosos olios ; nunha palabra, preocuparnos menos de problemas materiáis que
moitas veces son fruto da sociedade consumi sta e individualista, e pensar un
pouco máis nos problemas da colectividade . " Mirade os páxaros do ceo ... " .
- ¿E posible a Resurrección hoxe? .
Ollemos un pouco a realidade do que
vai de ano: Aínda ben non saímos do " Ano
Internacio nal da Xuventude ", xa nos mete ron no " da PAZ ". Non contentos con
ísto, e como para celebralo , -oh triste
casua lid ade!-, métennos nun referéndun
sin saída; bueno , saída sí que había, o que
pasa é que aí nd a hai moitos que están
agusto dentro ...
Para estrena- la OTAN, -seg uimos coas
celebracións-, o seu " mandamáis" fai
un ha demostración de forza e prepotencia

Tamén poderiamos talar da fame , do
paro, da educación etc ... ·
Voltamos pois á pregunta: ¿ E posible a
Resurrección hoxe?
Para os cristiáns a resposta é clara,
posto a nosa FE se basea precisamente na
RESURRECCION. A cuestión sería xa que
logo ; ¿Cómo resucitar? ...
O primeiro sería por suposto " morrer' ';
e non me refiero a ningún trance metafísico , senon a eso que experimentamos de
vez en cando ó ler un periódico, ó ve-la
televisión, cando algo nos sae mal, ou ,
simplemente, cando te sintes impotente
ante cal quera adoanada. ¿Quén non sentiu algunha vez a famosa " depresión " ?.
eses intres en que parece que a vida se
detén, que non lle atopas sentido a nada e
que non vale a pena vivir. Pois ese é precisamente o punto de arranque; quen nunca
se sentiu " morrer' ' desa maneira , é porque nunca se sentiu mínimamente solidario cos problemas dos outros. Quen así
obra, mal pode resucitar, xa que certamente nunca " morreu ". Quen non ten
máis preocupación ca comer e dormir non

Pero da misma maneira que non pode
resucitar quen non pensa máis ca en comer e dormir, tampouco lle ha ser doado é
quen pase os anos agardando a resurrección dos mortos e non crea na da vida.
" EU SON A RESURRECCION E A VIDA ,
O QUE CRE EN MIN NON MORRERA
PARA SEMPRE " .
Os que eremos na VIDA, así con maiúsculas, ternos, polo tanto, un ha laboura por
diante: Un mundo por mellorar e un Reino
que construir. -" O trigo é moito e os segadores poucos " -.
Compre logo escomenzar cada mañana
tarefa de sempre , a mellara da nosa realidade diaria; e quizá sexa esta a mellor das
resurreccións que poidamos esperar,
posto que na medida en que perdure a
nosa obra , estámonos asegurando a
" inmortalidade ".
Adicado ós que saben resucitar día a
día, mesmo sen crer na RESURRECCION .
Suso López Taboada

X-------- ----- ---- --- ----:-- -- ---- ---- -- --_-------------------A.- DATOS XERAIS

A potencia depredadora desta maxestuosa ave ,
unida á abrupta paisaxe na que, polo común , desenrola o seu ciclo biolóxico, fixo que os humanos a
erixiran coma a raíña das aves.
En Galicia non pasan de cinco parellas reproductoras as que quedan acantonadas nas montañas
que sobrepasan os 1.000 m. de altura. No resto de
España parece que está recuperando efectivos,
pero en Portugal o seu futuro é realmente incerto ,
pese ós esforzos dos naturalistas do Parque Nacional de Peneda-Geres.
Tarda catro ou cinco anos en alcanza-la coloración definitiva e a madurez sexual. Os inmaduros
son máis escures con franxas eraras na parte interior das alas. Teñen a cauda branca cunha barra
terminal escura e non posúen a " melena " característica de plumas longas e estreitas.
As patas, armadas con poderosas uñas en semicurferencia , emplumadas ata o arranque dos dedos.
Constrúe un niño de grandes dimensións a base
de paus, ramal las e outros materiais, que coloca nos
entrantes dun paredón rochoso ou mesmo se teñen
atopado , anque menos, nunha árbore.
De febreiro a marzo pon de un a tres ovos , que
choca a femia entre 43-45 días. Durante este tempo
a súa alimentación corre por contado macho.
B.- TECNICAS DE CAZA

A técnica máis habitual consiste nun longo remonte nunha " termica", para despois lanzarse nun
planeo picado a uns 200 km ./h. cuarteando a ladeira

da montaña, podendo chegar a desplazarse en planeo , sen bate-las alas, por un espacio de 28 km.
C.- ANECDOTARIO

As águias reais asiáticas son tan corpulentas e
poderosas que teñen sido adestradas por algúns
pobos para cazar lobos.

o

D.- ACTIVIDADES
1.- Se sabes de quen teña unha ave de presa en
ca utividade, debes com unica/o na xefa tura provincia/ de
Medio Ambiente ou comunica/o á Universidade Laboral
de Ourense, para que sexa rehabilitada e devolta á
liberdade.
2. - ¿Cantos anos tarde en col/e-la coloración de
adulta?.
3. - ¿Cal das tres patas corresponde á aguia rea/? .

,~
- - \ \.\
\

' 1
\

4. - Descarta o esquema erróneo e indica cal corres ponde á águia real inmadura e cal á adulta.

o
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Berdoias: os xugos que hai que tender (1)
Vellos xugos en "reservas humáns"

solares catro ou cinco veces máis do
que se paga na zona, non aforada. Xa
no ano 1979 querían 500.000 ptas. por
No concello coruñés de Vimianzo
na encrucilladas das estradas qu~ un solar para novas vivendas. Os
unen A Coruña e Fisterra por unha amos, donas ata das pedras, están
banda e Santiago con Muxía por ou- vendendo ós veciños camiños vecitra, na parroquia de Berdoias 56 ta- · ñais creando liortas entre eles palas
mi~ias das sesenta que ten a' parro- servidumes ou fórzanos a que lles
quia están viviendo en circunstancias merquen os fondos das casas que
construí ron os seus tataravós.
que recordan a ldade Media.

de terróns para pechar poi a súa canta
trozos de pastizais. Por isa déronse
numerosos casos en que os amos actuaban caciquilmente, sen contemplacións, a base de multas, de xulgado e mesmo ameazas e mal leí ras
da garda civil, e facia grandes lios
mesmo por cortasen os veciños un
salgueiro dos prados que traballaban
de tempo inmemorial, ou un pino anque estivese seco.

Vivendas inhumanas, falla de estímulo para mellara-lo gando ou as terras e non son súas (anque as traballen as súas familias desde sempre),
falla de infraestructura viaria e eléctrica, expoliación do monte tan que a
parroquia se fose despoboando e que
os mozos non quixeran seguir no

A partir do ano 40 os veciños se
xuntan para defende-los seus dereitos pala carestía do ferrado de trigo
que na posguerra desproporcionaba
o valor das rendas. A resposta dos
amos foi o desaucio global de tódolos
veciños.

Son labregos que traballan as súas
terras como os antigos aforados en
todo dependentes dos amos. Quizáis
as condicións dos de Berdoias sexan
especialmente inhumanas polo comportamento feudal dunha familia
Blanco Rajoy e do seu apoderado
moitos anos, Lorenzo Pose, dona da
meirande parte das terras e das casas
da parroquia. Pero o caso dos caseiros é aínda moi abondoso en Galicia:
según o censo de 1985 quedan aínda
6.000 familias caseiras. Hai zonas,
ademáis da de Vimianzo nas que son
parroquias case enteiras as con.stituídas polos caseiros: sabemos de casos en Cesuras, Boimorto, Arzúa,
Oza, Guitiriz ... E foi famoso o caso das
Enchousas na Bisbarra das Pontes
agora en vías de solución pola acción
dos veciños, das CCLL e pola boa disposición dun dos propietarios Xaime
Meilán Gil.
Inhumanas condicións de vida

Non poden cambia-lo cultivo
dunha finca ou mover unha tella sen
permiso do amo: a casa é del anque
leven vivindo nela xeracións de centos de anos. En Berdoias desde o comenzo do século XVII un dos amos
deu permiso para meter auga na casa mundo noitébrego dos seus pais e
pero ... só na cociña. Non son poucas E?migraran a Suiza.
as vivendas nas que case conviven as
persoas cos animais: anqueo caseiro O expolio dos montes e as resistentivese medios para amaña-la casa, cias veciñais
precisa o consentemento do amo que
moitas veces castiga coa negativa ós
menos sumisos, ou corre-Lo risco de
Ata os anos 40 os veciños de Bertraballar para él pois desde a leí de doia tiñan o alento da posesión coarrendamentos de 1981 , pode verse munal do monte; del obtiñan madeira
botado fara ó goteiral ou ver cómo · e pasto para o gando, pero tamén
unha pá mecánica destrúe a sua vi- aquí por escuras métodos chegou a
venda familiar de centos de anos pola pauta dos Blanco-Rajoy pala man do
prepotencia do amo, como pasou nas seu administrador en Vimianzo LoEnchousas ó Cándido Ulfe. Por iso os renzo Pose. Comenzaron a repoboar
veciños prefiren construir a súa vi- e a cerra-lo monte e poñendo cancevenda, pero en Berdoias os amos las nas saídas, incluso as das correexercen o control recordándolles que doiras veciñais. A oposición dos vecien todo dependen deles: piden polos ños foi viva : ían de noite facer va lados

No 1947, un veciño pasou o ano no
cárcel por tarar, ó casárselle unha tilla, uns pinos do monte que él mesmo
plantara.
Ainda recentemente deshauciaron
de casa e terras a un veciño no xulgado de Corcubión por cortar uns pinos nas terras que de sempre
traballara.
Hoxe son os amos os que explotan
os montes que o Xurado Provincial
debera declarar en mán común , e
danlles " voluntariamente " ós veciños
un tercio do seu proveito, que por suposto , son aqueles os que valoran e
negocian.

X.M.
Continuará)
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¿Vento no Mesón?
Hai días fun de Santiago a Coruña e, nun letreiro anunciando
as festas, escribían "Mesón do
Bento", nesa parroquia que hai
no alto entremedias das dúas cidades. Cuestión discutida se o
Mesón é do vento, que alí zoa de
abando, ou do Sr. Bieito ou
Bento, como queren algúns.
A punto de chegar é chamada
cidade herculina, bato co nome
dunha parroquia que lle chaman
"Haciadama". Sorpréndase o
lector se lle digo que nin hai tal
dama nin irnos cara a ela. O nome

orixinal é, nada menos, que Aceadamá, senda acea unha especie
de muíño que está ó pe dun río.
Esta parroquia era, orixinalmente, "Acea da mala".
Xa seguramente todos estamos
impostas no que fixeron na provincia de Ourense cunha pobre
aguia á que lle arrincaron o niño e
quedou sen casa; porque Niñodaguia foi convertida en "El niño
de la Guía".
Pero isto non vos é nada comparado coa operación de limpeza
moral que fixeron nunha parro-

Cursiño de Verán do Movemento Rural
Cristián de Galicia
Os días 28, 29 e 30 deste mes de agosto celebrarase o
Cursiño de Verán do Movemento Rural Cristián de Galicia. Terá lugar na Casa Grande de Figueroa, en Castañeda, Arzúa (A Coruña).
Durante eses tres días de encontro tarase fundamentalmente unha revisión do traballo realizado como tal
Movemento durante o curso pasado, programarase o
seguinte curso e tentarase afondar na identidade do
Movemento e nas implicacións que leva consigo pertenecer ó mesmo Movemento.
Anque este cursiño está especialmente orientado á
xente do Movemento, está tamén aberto a todas aquelas persoas que teñan verdadeiro interés por participar
no desenvolvemento do campo galega, ben por s~r
labrego , ben por ser persoa integrada pala súa profesión na vida do campo.
Para facilita-lo traballo de organización, rógase comunicar asistencia antes do 20 de agosto a:
Pepa Rodríguez Presedo, Galegas - ORDES - A CORUÑA ou a Manolo Regal Ledo , Romariz - ABADIN
(Lugo)
Cómpre levar sabas ou saco de dormir. O coste será o
mínimo, derivado fundamentalmente da alimentación, que
nosoutros mesmos prepararemos.

quia da Fonsagrada. A unha orixi nal Vilagocende convertérona
nada menos ca en "Villadecente". E se alguén ten dúbidas
sobre este labor moralizante, que
veña- a Santiago e lévoo cas dun
amigo que conserva o letreiro oficial de Obras Públicas no que
consta a decencia da vila, que
volveu a recuperar, con gozo, o
vello nome. Con gozo porque
probablemente era "vila gaudescendi" ou de gozar. 'Para a Administración central non debían de
ser goces lexítimos, que adecentaron o asunto.

Xa levamos oito anos
con Romaxes, e a novena
ha ser no mes de setembro,
o día seis: paga a pena.
Trátase dun novo estilo
de celebrármo-/a fe
para que a galeguidade
se manteña sempre en pe.
Somos galegas e temas
a nasa propia cultura:
ter en canta este feíto
toda Romaxe procura.
Mesmo parece mentira
que haxa quen se opoña:
a causa resulta seria,
non hai que toma/a a coña.
Parece que aínda hai
xente ben abando cega
que quer lgrexa en Ga/icia,
mais non lgrexa Galega.

O irimego sabe ben
que a súa fidelidade
pasa por manter ben xuntas
fe e mais galeguidade.
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