
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS Ano VI 

VI CONGRESO DE TEOLOXIA 
Signo de contradición 

A lgrexa, pobo de Deus. Que é o pobo? 
A muller na lgrexa e na sociedade 
lgrexa e pobo en España 
Cambios de modelo de lgrexa 
Pluralismo e· comunión 
Diez-Alegría, Hans Küng. Fernando 
Cardenal, Miret Magdalena, .... 

1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser plego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patJia: 

mw con man inxertandoa 
• entre os veciñoe. 

1 moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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AS CRITICAS NA IGREXA 

"Cando Pedro veu a Antioquía, arrepúxenme a el na 
mesma cara porque as merecera, e fíxeno diante de 
todos cando vin que non camiñaba conforme á enxe
breza do evanxelio''. 

Quen esto escribiu (Gal 2, 11-16) foi San Paulo. E o 
Pedro a quen reñeu públicamente era nada menos que 
San Pedro, o primeiro Papa da lgrexa. A pesar da reña, 
S. Pp.ulo recoñecíalle o seu papel principal na lgrexa. 
Pedro era a columna principal .. . por isa non quería que 
se lle torcese. 

Así, Pedro e Paulo, deixáronnos aprendido para sem
pre que na lgrexa pódese, e ás veces débese criticar 
ó Papa. E por suposto que o Papa e os bispos teñen o 
dereito e a abriga de criticar a persoas ou a grupos da 
lgrexa cando /les pareza que imos ó revés, porque teñen 
nada menos que o oficio de pastores. Pero pastores que 
tamén se equivocan. Os cristianos non podemos ser 
coma menos caprichosos que non soportan a correc
ción nin debemos alporizarnos palas críticas que nos tan 
os bispos: polo contrario, debemos escoitalas con ganas 
de obedece/os, sen coidarnos mártires, pero coa cabe
ciña moi desperta porque os bispos e os Papas tamén se 
equivocan moitas veces. Unha mostra que dá que pen
sar. No 1520 o Papa León X condenaba moitos erras de 
Martín Lutero, o reformador protestante, pero entre ou
tros 40 erras ese Papa contaba tamén como doutrina 
equivocada o pensamento de Lutero de que "queimar 
herexes é contra a vontade deDeus" (Dz 773). Así que 
de maneira que entre outros avisos importantes e acer
tados, co/óusel/e ó Papa algo que hoxe consideramos 
grave desvío moral e que Lutero con toda a razón do 
mundo xa condenaba naque/a época anque predicase 

r{JOr outra banda moitos erras. 
Todo esto ven a canto polo VI Congreso de Teoloxía 

recenterR.ente celebrado en Madrid e que, tanto rebum
bio armou, sobre todo entre algúns bispos e algúns 
periodistas de dereitas. · 

O Congreso xunta cada ano a moitos centos de cristia
nos que bu$can unha lgrexa católica máis achegada ós 
pobres, menos dependente dos curas, máis popular, 
máis aberta ós novas problemas que o mundo moderno 
vai prantexando. Por isa en IRIMIA simpatizamos co 
Congreso e apoiamos a súa celebración e a súa bvsca. 

Os bispos están no seu papel recordando, se queren, 
que o teólogo H. Küng, un dos varios que participaron 
no Congreso, non están autorizados a ensinar teoloxía 
oficialmente en nome da /grexa . Pero coidamos que se 
equivocan cando por isa mesmo pretenden que non fa/e 
en público no Congreso, porque isa xa sería afogar a 
liberdade de expresión na /grexa. 

Os bispos poden opinar que se criticou dunha ma
neira demasiado xeral ou demagóxica 
ó Papa e protestar por isa, porque 
se así fose terían razón: 
as críticas xerais non 

(Segue na pax. 5) 
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OS CURAS DE MONOONEOO OUEREN UN HISPO 

O venres, día 19 de setembro, celebrouse en 
Mondoñedo un ha asamblea xeral do clero diooe
sán, presidida polo Sr. Administrador diocesán 
D. Uxío García Amor, que xuntou uns 120 curas. 
Tratábase de establecer un contacto amistoso e 
operativo cara ó próximo curso. E así se fixo. Ó 
mesmo tempo aproveitouse a oportunidade para 
dirixir ó Sr. Nuncio en Madrid unha carta solici
tando a rápida solución á situación de interini
dade en que están vivindo por renuncia do Sr. 
Bispo vai xa para ano e medio. 

A carta foi firmada por uns 90 cregos, e dela 
entresacamos estes párrafos máis sifnificativos ó 
naso ver: 

"Non pretendemos adoptar unha actitude po
lémica ou reivindicativa: somos adultos e quere
mos comportarnos como adultos, sen marxina-la 
nasa responsabilidade pastoral. Pero dóenos o 
longo valeiro en que nos vemos envoltos". 

"Resistímonos a pensar que sexamos tan ma
los como para merecer un castigo, e tampouco 
tan bos como para non precisar un Pastor que 
nos guíe e nos alente". 

"Erí' calquera caso chega o momento de pedir 
un ha solución urxente" ... Pedimos de novo un 
Pastor que alente o noso compromiso evanxélico 
con esta terra; que asuma o feito galega na súa 
historia, lingua e cultura; dialogante e capaz de 
achegarse ás persoas; amigo dos pobres e pro
motor da xusticia". 

A carta dirixida ó Sr. Nuncio en Madrid ía es
crita en galega e castelán. As actuais autoridades 
da diócese foron os primeiros que firmaron o 
escrito. Esperemos que se vexan cumplidos 
axiña eses desexos. 

On. Uxio insistiu en que "non podemos cruzarnos de brazos, 
esperando que as solucións nos veñan feitas". 

DO SAN FROILAN AS SAN LUCAS DE MONDOÑEDO 
é unha boa viaxe para deixarse envolver palas verda
deiras festas galegas, populares e creativas ... As dúas 
cidades episcopais de Lugo convídannos a facer festa 
con elas e a non deixar morrer moitos dos costumes e 
dos xantares do noso pobo. 

TODOS SON PAISES DE MISION, e non só o cha
mado "terceiro mundo" ... En todolos recunchos, a 
lgrexa está en misión. Máis a xornada do Domund, 
abríganos a estudar as necesidades, sobar de todo dos 
países máis necesitados. As misións acadan a todo o 
home, coma moi ben manifestóu Paulo VI coa creación 
do Consello Cor Unum, hai agora quince anos, para a 
coordinación das axudas da lgrexa na promoción dos 
pobos. 

O COMENZO DO CURSO NON OBRIGA SÓ ÓS RA
PACES, tamén ós mestres que teñen que estar sempre 
ó día.' .. A Consellería montóu os chamados Centros de 
Recursos coma un xeito de artellar a formación perma
nente do profesorado. Xa funcionaron no anterior 
curso, máis compre o seu perfeccionamento coa parti
cipación activa de mestres e concellos, e sobar de todo 
percurando ser fieis a verdadeira identidade do naso 
pobo. 

A REFORMA DO ENSINO MEDIO segue adiante nos 
institutos de Allariz, Foz, Cariño e A Cañiza, e dun xeito 
experimental. .. O Ensino Medio terá dous ciclos, un de 
tres anos e o segundo de dous, onde os estudantes 
poderán escoller entre cinco bacharelatos: Ciencias 
Naturais ou Humáns e- Sociais, Bacharelato Técnico 
Industrial ou o Admenistrativo ou de Xestión, e unha 
quinta opción: Linguas. Oeste xeito ráchase coa discri
minación existente coa FP, e percúrase un estudo teó
rico e práctico. 

A ASAMBLEA XERAL DAS NACIONS UNIDAS voltóu 
a poñer sobor da mesa os riscos dunha guerra nu
clear ... Se nos últimos cinco mil anos de historia do 
mundo houbo catorce mil guerras cun saldo de catro 
mil millóns de homes mortos, segundo estudos da 
ONU ... , unha forceira guerra mundial, xa nuclear, supo
ría a morte de polo menos os mesmos cidadáns. 

A GUERRA QUE NON CESA: IRAN-IRAK. Despois de 
seis anos de loita e perto dun millón de mortos, ambo
los dous países estánse desfacendo: Irán vive entre a 
miseria e o fanatísmo, e lrak se antes vendía petróleo 
por valor de trinta mil millóns de dólares agora só vende 
unhos sete mil dólares. 

BRASIL: UN XIGANTE A PIQUES DE ESTOUPAR: O 
dous por cento dos propietarios (éstos son cinco ml~ ' 
llóns e medio) das terras explotan o sesenta por cento 
das terras explotables. Máis de dez millóns de labregos 
sen un anaco de terra onde caer mortos. No que vai de 

· ano, perta de cen labregos foron asasiñados polos ca
ciques, e máis de catrocentos nos dous ultimas anos, 
entre eles varios cregos. 

O V CENTENARIO DO DESCUBREMENTO DE AME
RICA a celebrar en 1992 ben pode ser un bo i~tre para 
estudalas luces e as sombras daquel proceso histórico, 
ó que non foí allea Galicia. A "Santa María" de Colón, 
estivo moito tempo en Baiona, antes da travesía, por 
certo que daquela chamábase "A Galega", e a este 
porto de Pontevedra chegóu xa de volta "A Pinta". Foí 
tamén A Coruña lugar importante para o embarque de 
galegas neste tempo da colonización. Mariñeiros, sol
dados, misioneiros galegas ... , participaron naquela 
empresa. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

¿ONDE ESTAN OS OllTROS NOVE? 

Cómpre que sexas agradecido. 

Na comunidade 

· hai que ser agradecido. 

Hai que agradecer/le 

ó día a súa luz 

e á noite as súas-sombras. 

Hai que agradecer/le 

ó so/ a súa calor 

e ? choiva a súa /entura. 

Hai que agradecer/le 

ós ve/los as súas historias 

e ós novas os seus soños. 

Hai que agradecer/le 

ó da casa a súa fidelidade 

e ó de fóra o seu servicio. 

Hai que agradecer/le 

ó san a súa sanidade 

e ó enfermo a súa resistencia. 

Hai que agradecer/le 

ó ledo o seu sorriso 

e ó triste as súas bágoas. 

Hai que agradecer/le 

ó que protesta os seus berros 

e ó que Jaita os seus esforzos. 

Hai que agradecer/le 

á xente o seu estarzo 

e a Oeus a súa gracia. 

Domingo 28º'do tempo ordinario 

O LEPROSO AGRADECIDO 

Indo Xesús camiño de Xerusalén, mentres pa
saba entre Samaría e Galilea, ó entrar nunha al
dea, saíronlle ó encentro dez leprosos. Detivé
ronse ó lonxe, e dando voces suplicáronlle: 

- Xesús, mestres, ten compaixón de nós. 
El, ó velos, díxolles: 

- lde presentarvos ós sacerdotes. 
E resulta que, cando ían de camiño, quedaron 

limpos. E un deles, ó se decatar d~ que e~taba 
curado, volveu loubando a Deus con grandes vo
ces. E postrándose, rostro en terra, ós seus pes, 
deulle as gracias. Era un samaritano. Xesús dixo: 

- ¿Non foron dez os que quedaron limpos? 
¿Onde están os outros nove? ¿Ninguén mais ca 
un extranxeiro volveu para darlle gloria a Deus? 

E engadíu: 
- Érguete e vaite: salvoute a túa fe. 

¡Gracias pequena " nica" pola tua alegria e a tua esperanza! 
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·os CESTEIROS 

Un oficio artesán que é mistura de abelencia, sentido práctico e arte 
A artesanía aparece coma unha necesidade de 

procura de trebellos precisos en comunidades 
moi ciscadas e isoladas. 

Un dos oficips mais antergos da nosa ancestral 
cultura é a dos cestei ros. Perto dos rios, onde 
abrotan as augas nídias, cas árbores mais fermo
sas que abanean co vento, con esas pólas xeito
sas, os cesteiros aproveitan para faceren verda
deiras obras de arte, moldeando as corres, dán
dolle mil filigranas e reviravoltas fanos cestos, un 
bó utensilio e ferramenta para os labregos, cando 
van a aprevita-la súa colleita, e para faceren 
arranxos na súa facenda. 

E un oficio onde se xungue a habilidade co 
maxín para daren lugar a unha obra de proveito e 
asimesmo para ocupa-lo escaso tempo de ocio 
que teñen os nosos paisanos na tarefa de cada 
día. 

Dende os tempos mais antergos, xuntáronse 
para formar un gremio ben diferenciado, ca súa 

propia línguaxe, formada a partir de verbas dou
tras línguas ou termos inventados, coma é o caso 
dos cesteiros de Mondaríz. Velaí o exemplo: fe
rrexar para traballar, xabil para diñeiro, etc. 

O material empleado para a fabricación dos 
cestos son corres de Vimbio ou salgueiro. O ins
trumental é sinxelo: o burro que é unha peza de 
madeira de metro e medio de lonxitude, o coitelo 
e a coitela, e os ferros . 

Os paisanos que gastan artelar destes obxetos, 
botan man se é necesario de varilfas ou anacos de 
corre9 de cerdeiras ou salgµeiros. 

Na rexión galega son ben delimitadas as bisba
rras onde se xuntan os que teñen este oficio, en 
Mondariz. 

Agora xa quedan poucos, ainda que nalgunhas 
xuntanzas de artesans e nas feiras atopamolos 
cunha ampla variedade de modelos en cestos, 
canastos e canastillas, cestas da ropa, bandexas 
para os froitos da terra coma as patacas e para as 
froitas da mesa mais distingida. 

Fermosos obxetos de mimbre e con mil utilida
des para a coci ña e para a casa, así coma para 
adornar o mellar recanto ou recunchiño dunha 
vivencia. A súa vistosidade e o seu traballo é toda 
unha lembranza para aqueles nosos paisaniños 
que dende sempre souberon arteHa-la natureza e 
todo o do seu arredor para unha mellar comodi
dade. Coido que é un oficio que merece a pena 
conservalo, ainda que só sexa por tradición, e 
unha boa maneira de recuperala sería agari
mando os vellos cesteiros que quedan e ama
sando os nosos escolares e ós nenos galegas que 
como con algunhas ducias de corres se poden 
facer maravillas. 

Xa que por unha banda o aprendizaxe sería 
levando a escala estos artesans para ver directa
mente o seu traballo e a súa laboura, ollando 
tódolos trucos para faceren os nós dos cestos e 
por outra banda escoitando como talan dun xeito 
sinxelo o galega, adeprendendo a súa.línguaxe e 
os nomes de tódolas ferrementas e dos vexetais e 
árbores que necesitan coñecer. 

Fomentar e achega-las costumes dos nosos 
abós, o seu xeito de xogar e de divertirse, así 
como de traballar é unha tarefa importante no 
achegamento da real idade galega ó nen o, que tal 
é a súa curiosodade por saber causas novas que 
porque n_on escomenzar polas mais sinxelas, por 
dar a coñecer ese legado cu ltu ~al maravilloso que 
nós coma Galegas lle rendimos a Terra, velaí a 
especial azón para dalo~ coñecer agora e xa. 

Este é o meu desexo e a miña abriga como 
Galega que son. 

M.ª Guillermina Mosquera de Monterroso 
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(Ven da Portada) 

axudan a avanzar, son demasiado cómodas e desnortan 
opinións febles. 

Pero non poden pretender que non se critique ó Papa 
dunha maneira concreta: polo ben mesmo do Papa e da 
lgrexa. E no Congreso fixéronselle críticas concretas: Fer
nando Cardenal comentou o abrazo que deu ó sanguíñento 
dictador de Guatemala Ríos Montt, mentres negou a man o 
ministro de Cultura de Nicaragua (o sacerdote Ernesto Car
denal) que /la pedfa para bicala: duas posturas políticas que 
lle poden ser criticadas ó Papa. Como tamén a súa postura 
sen gretas no que toca á leido celibato dos curas ou ó papel 
de segunda orde que impide ter máis protagonismo á mu-
1/er na lgrexa. 

Como son críticas concretas, os cristíáns que as conside
ren importantes teñen todo o dereito, e mesmo obriga, de 
dici/as, e o Papa e os bispos de escoitalas con atención. 

Outra causa é a descalificación do Congreso que fíxeron 
a/guns bispos e alguns periodistas, que nos parece non 
responden á obxetividade, senon á vontade de desprestí
xiar é teoloxía progresista e sobretodo a loita do pobo 
nicaragüense pola sua libertade; ben é sabido que o meí
rande motivo de escándalo foi para aJgúns a presencia do 
Ministro Fernando Cardenal e as suas declaracions, cheas 
de cordialidaxe, pese ó que se dixo. 

CONCLUSIONS DO VI CONGRESO DE TEOLOXIA 

1. Xuntámonos porque Oeus nos chama para acudirá esixencia 
do Espírito. 

2.- O VI Congreso de Teo/oxía parte da consideración da lgrexa 
como Pobo de Deus e da preocupación de axudar a que a base 
da lgrexa teña participación activa e responsable na vida eclesial e 
sexa verdadeiramente suxeto e non mero obxecto confiado ó 
cuidado pastoral dos encargados do ministerio. 

3. - O ~ongreso trata de contribuir a un ha realización real e viva 
de aqueta comunión xerárquica que o Concilio Vaticano 11 propón 
como estructura esencial da lgrexa. Nin comunión sen xerarquía 
nin xerarquía sen comunión activa e responsable de todos como 
verdadeiros suxetos participantes. 

4. - A lgrexa non foi na realidade histórica unha estructura ríxida e 
inmóbil, mais comprendeuse a si mesma con formas e organiza
cións diversas en consonancia coa situación histórica. 

5.- O peso dunha concepción da /grexa como ''sociedade per
fecta", tecidanas estructuras do poder social e económico, aínda 
se nota. O de Comunidade libre cara adentro e cara afora, fun 
dada na convicción e o diálogo de fe, é moi importante no futuro 
para a relación da /gre?<a e dos Pobos en España. . 

6. - A lgrexa non debe predicarse a si mesma senon levar ós 
Pobos, de obra e de palabra, a mensaxe de salvación que Xesu
cristo trouxo ó mundo. 

7. - Nos Pobos do terceiro mundo a testemuña cristiana debe 
estar en consonancia coas crecentes arelas de liberación de 
tódo/os asaba/lados. 

B. - Pero tamén nos Pobos desenvolvidos e no seo dos que se 
consideraron sociedades opulentas, a opción polos pobres é 
unha esixencia evanxélica que se fai cada vez máis perentoria na 
presente crise económica e social. 

9. - Frente ó momento histórico e cultural da chamada postmo
dernidade a lgrexa debería abrirse con gran liberdade ó pulo do 
Espirito Santo, para poder dar ós homes do naso tempo unha 
testemuña intelixible da Palabra de Deus. 

1 O. - E un problema real a promoción dos dereitos do home no 
seo da mesma /grexa, a /iberdade de conciencia e de expresión da 
propia fe e o respeto á pluriformidade que é esencial na vida 
eclesial. 

11. ~ Neste contesto, o Congreso considera que hai que repran
tsxar moi profundamente a situación da muller na lgrexa con 
espírito moi aberto e libre de prexuícios culturais atávicos. 

CURSIÑO ANUAL DO MOVEMENTO 
RURAL XUVENIL E DE ADULTOS 

"Ser labrego é ben bonito" 

Esto poucos labregos o poderán dicir polo de agora; pero, 
para que así sexa algún día, é polo que traballa o Movemento 
Rural Cristián de Galicia que os días 28, 29 e 30 de agosto 
celebrou o seu Cursiño de verán. 

Neste cursiño de verán o que se fai sempre é repasa-lo que 
se fixo durante o curso pasado, por ve-lo que está b~n e o que 
se debe correxir e mellorar. Logo tamén se sinalan as cousas 
nas que se vai traballar durante o ano que vén. Todo esto 
acompañado de momentos de oración, dalguhha charla que 
oriente algo dada por algún técnico, etc. Este ano, para axu
dar a repasa-lo feito e a pensa-lo que se ía facer, estudiáronse 
temas como: "Que nos dá e que nos pide o feito de estar no 
Movemento Rural'', "Que é eso da Revisión de Vida" , "As 
relacións entre o Movemento Rural e os Sindicatos rurais". 

Os puntos que se escollaron para traballar máis neles du
rante este ano foron tres: 

- Militaqcia (quere dicir buscar e animar a labregos para 
que se unan nesta lo ita de mellora-la vida do labrego en todo). 

- Atención ó Mercado Común, en temas coma o do leite, o 
de agricultura de montaña, etc. 

- O problema dos arrendas, pois este ano remata a lei que 
permite ós caseiros que veñen de vello, merca-las terras dos 
seus amos. 

Con esto procuramos axudar a que algún día se poida dicir 
en Galicia que ser labrego é ben bonito. 

(Manolo Regal) 

"O[SO[ A URRA srn flH[S A MO[IOADE" 
Este é o lema do Movemento da Mocidade Rural Cristián de 

Galicia, que os días 19 e 20 de setembro tivo o seu encontro 
anual de animadores en Miño. Tiña como obxetivos revisar o 
pasado curso 85-~6 e programar o curso 86-87, ademais de 
convivir e facer oración xuntos. Este ano tivo tamén unha 
ponencia Emiliano de Tapia (explicándose na foto) , que xa 
leva nesto uns anos cos mozos de Salamanca: " Metodoloxia 
da Acción-Revisión·Acción · ·. 

Puxéronse como obxetivos para este curso a potenciación 
dos grupos existentes e a creación de outros novos nas zonas 
onde case non hai , a iniciación ó análise da realidade ou 
mirada educativa da realidade, nunha integración entre a fe e 
a vida (tan separadas en mozos e adultos) ; asimesmo a pre
sentación do Movemento (para o que se elaborará un novo 
documento de identidade) e que os mozos vaian tomando 
mais protagonismo no Movemento. 

A programación para cada trimestre quedou así: No prl
meiro, discusión e estudio do domento entre os grupos e 
revisión en encontros zonais. No segundo, facer nos grupos 
unha iniciación ó analise da realidade. E no tercelro unha 
iniciación á persoa e mensaxe de Xesús. Para rematar co 
encontro xeral en maio. 

Victorlno Pérez 
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O CAMPO 

O Movemento Cooperativo Agrario 

Non se pretende neste artigo facer unha historia 
detallada do cooperativismo agrario galega. O seu 
obxectivo é apuntar unhas conclusións, que partindo 
dunha análese moi sinxela, do seu pasado presente, 

nos permita sentar as bases para o seu futuro desenvol
vemento, en beneficio das familias labregas que partici
pen no mesmo. 

Antecedentes: o cooperativismo 
franquista 

O rematar a guerra, o Réximen 
de Franco puxo fara da lei a tóda
las sociedades agrarias que, con 
distintas denominacións, actua
ban como cooperativas de abas
tecemento, comercialización e de 
seguros gandeiros (mutuas de 

gando). Estas cooperativas .tiñan 
ámbito local (par~oquia

comarca) e estaban ligadas ós 
movementos que a lgrexa Cató
lica tiña no medio rural e tamén ás 
axudas que desde fóra mandaban 
as distintas institucións de 
emigrantes. 

No ano 1942 promúlgase a lei 
que vai rexir as sociedades coo
perativas. Como boa lei 
''Nacional-Sindicalista" unifor
miza o cooperativismo. Crea a 
"Obra Sindical de Cooperación" 
que por medio das "Uniones Te
rritoriales de Cooperación" 
(UTECO), establecidas en cada 
provincia, controla de xeito totali
tario o movemento cooperativo 
en todo o Estado. 

É necesario ter estes datos e·n 
canta para poder entender o di
vorcio existente entre o coopera
tivismo "Oficial", deseñadq 
desde as esferas do poder, e que 
é aproveitado por unhas minorías 
en beneficio propio, sen a partici-

pación nin o control dos labre
gos, con o cooperativismo que se 
foi desenrolando pala unión dos 
mesmos, para acadar solucións 
ós problemas concretos que se 
lles planteaban. 

que defenda os seus intereses in
vestidos da democracia que toda 
organización cooperativa presu
pón por definición. 

Esto pode explicar cómo se 
mantén a fábrica de pensos com-

Do primeiro, os labregos de- . pastos de UTECO, que actúa 
senténdense, non queren saber como sum.inistradora de moitas 
nada. Os observadores alleos, cooperativas locais, sen nin
que non coñecen estas realida- gunha participación real nin con
des, de seguida tiran conclusións trol das mesmas, no seu funcio-
estúpidas, como a de dicir que os 
labregos galegas son por natura
leza anti-cooperativistas. Do coo
perativismo democrático aínda 
hai poucas experiencias. Está en
cetando a súa andadura. 

O cooperativismo oficial: UTECO 
e compañía 

A mais xenuina representación 
do cooperativismo herdado das 
vellas institucións e sen demo
cratizar atópase na provincia de 
Lugo. A antigua UTECO soa
mente cambiou de nome. A partir 
dela, e por imperativos legais, 
constituiuse a "Unión Provincial 
de Cooperativas del Campo" que 
deste xeito monopoliza a voz de 
todo o cooperativismo provincial. 
Esto é. grave, xa que á hora de 
articular a representación do 
cooperativismo en Galicia
Estado e CEE (COGECA dentro 
do COPA) vai ser só un sector o 

namento, xenerando beneficios 
económicos como faría unha so
ciedade anónima, protexida fis
calmente e onde os accionistas 
non puxeron o capital, pero sí co
bran os dividendos. 

Tamen se pode explicar que a 
Caixa Rural Provincial (Coopera
tiva de crédito) económicamente 
saneada, non actúe impulsando 
os proxectos de crear unha in
dustria agro-alimentaria, permi
tindo que FRIGSA pase a mans 
dunha multinacional. 

Na composición do seu Conse
llo Rector debían participar os re
presentantes das cooperativas de 
meirande actividade da provin
cia, causa que non suce~e. 

O cooperativismo oficial na Co
ruña pasou por outro proceso. A 
partí r da Cooperativa Agraria 
Provincial (2.º grado) agrúpanse 
as cooperativas locais, que xun
tamente con outras constituiron a 
Unión Provincial de Cooperativas 

(Pasa a pax. seguinte) 
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(Ven da pax. anterior) 

do Campo. Contan con unha es- compostos, logran mais adiante 

tructura representativa e partici- establecer relación entre sí, 

pativa, así coma con LEYMA, in- dando lugar a un cooperativismo 

dustria láctea cooperativa, e ou- " de 2.º grado, que atende ó sumi

tras cooperativas de Segundo nistro dos factores de producción 

Grado como COPAGRO na zona (pensos, se.mentes, fertilizantes, 

de Ferrol, FEIRACO en Negreira, etc.), que necesitan as explota

etc. cións familiares. A dirección e 

Empresas capitalistas con nome 

de cooperativas 

control das mesmas está nas 

mans dos labregos e gozan de 

boa saúde económica. 

A partir deste cooperativismo 

trátase agora de sentar as empre

sas cooperativas que industriali-
Sen entrar en xuicios de valor, cen 0 leite e a carne. Pódese ser 

na provincia de Ourense COREN optimista a pesar da frustación 

~stableceu un sistema de produc- que supuxo a reprivatización de 

ción basado en explotacións . MAFRIESA a favor de PARAMO-
agrarias, con orientacións pro

ductivas que non dependen da 

súa base territorial (parcos, ovos, 

pitos de carne fundamental

mente) e dirixidas, en xeral, por 

familias non labregas, onde se 

adoptan programas de produc

ción e comercialización con tec

noloxía punta, dirixidos desde 

unha central de datos e capita

neados por un home de empresa. 

O sistema funciona ben económi

camente, pero a imensa maioría 

de poboación labreg~ da provin

cia segue a ter a renda mais baixa 

do Estado. 

Novo cooperativismo labrego 

A mediados dos anos 70 xurde 

en Galicia cooperativas de abas

tecemento, que a partir da crea

ción das suas fábricas de pensos 

COTESA, en canta das aspira

cións do movemento cooperativo 

que integrou en AFOUTO (Coo

perativa de 2.º grado proxecto 

con este obxectivo) perta de 30 

cooperativas con 5.000 familias. 

Estase agora tratando de unir 

moitos dos grupos~ cooperativas 

de venta en comúfr ·de leite para 

que sexan capaces de levar a 

cabo a creación dunha industria 
cooperativizada agro-alimentaria 

basada no leite e na carne. 

Por outra banda na zona do Ro

sal, Cqndado, Cambre e Ferrol 

(Hortoflor) aparecen, e con bós 

resultados económicos, as coo

perativas de comercialización da 

harta: fresa, flores e kiwis, che

gando xa a abrir mercados no 

extranxeiro. 

Antonio Femández Oca 

O CAMPO 

Compre salientar 
1 º. - O individualismo do la

brego, do que nos acusan centos 
de veces, non é tal cando se nos 
axuda a resolver os nasos proble
mas o través de obxectivos con
cretos e posibles, camiñando co
nosco sen impoñernos condi
cións e sen manipularnos. 

2°.- É necesario por parte da 
Administración que lle corres
ponda (Estatal ou Autonómica) a 
creación dun Instituto para o de
senvolvemento do cooperati
vismo agrario, que coordine -non 

, dirixa- as iniciativas das distintas 
cooperativas galegas, e que 

! como funcións podería ter: 
- Financiación das distintas 

l empresas cooperativas que pre
, senten iniciativas con viabilipade 

económica sen poñer atrancos 
· burocráticos. 
, - Formación de xerentes e ca
: dros cooperativos a partir das 
· cooperativas existentes e de nova 

creación. 
- Facilitar a relación co move

mento cooperativo do resto de 
Estado e da CEE. 

- Subvencionar as empresas 
cooperativas en moitas das tare
fas que hoxe son competencia da 
Administración e non funcionan, 
para que sexan elas as .executo
ras. A título de exemplo citare
mos: Laboratorios de análise, re
producción animal, control e me
llora xenética, xestión e control 

. económico das explotacións, etc. 

desenrolar o cooperativismo neste 
, os labregos galegos non 88irán do 

atraso que padecen 
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Traballa con boa luz, 
sen sombras nin cunha 
iluminación forte de 
máis. Sobre todo se 
son traballos nos que 
hai que fixar ben a vista 
(ler, escribir, coser, 
debuxar ... ) 

Evita mirar directa
mente ó sol ou cara a 
luces demasiado 
brillantes. 

Non leas dentro de 
vehículos que estean 
en movemento. Tam
pouco en posición de 
deitado. 

¡/f/11111 

Non fregues os ollos 
e aínda menos se tés as 
mans sucias. 

Se mi ras a televisión 
convénquetefiasunha 
luz acesa dentro da 
mesma habitación. 
Non te coloques preto 
do aparato. 

Cando leas é preciso 
que manteña-lo libro 
en boa posición e á dis
tancia axeitada para os 
ollas. 

, 
SAUDE 

Os máis dos galegas falámo-lo naso idioma sen podérmolo e~cribir correctamente 
ou descoñecendo o verdadeiro significado de moitas das palabras. 

O novo Diccionario Xerais da Lingua vén a resolver este problema. Completo, ilustrado, 
normativizado, con variantes e gramática de fácil uso. 

Ter á man o Diccionario Xerais da Lingua é unha necesidade, botábase en falla. m edicións xerais de galicia 
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Castelao Sempre 
VERBAS DE CHUMBO (2) 

"Os galegas, vascos e cataláns non vamos engruñar as 
nasas ideas porque diante delas nos coloquen un espanta
/lo; pero non é xusto que se nos ofenda, crendo que somos 
capaces de pillar medo con tan parvo sistema ... 

¿Non se respetan a tódolos pobos que se arredaron 
violentamente de España? ¿Non merecen louvanzas inaca
bables os seus libertadores?. Abonda saber que Gaste/a 
naceu dunha revolución separatista, impulsada polo conde 
rebelde, Fernán González, contra o centralismo leonés; e, 
polo tanto, non sería delito en nós o que antes se /ouvou 
como epopeia gloriosa dos casteláns. Non; os galegas non 
somos separatistas, porque se o fósemos non tiñamos por 
qué oculta/o e negalo. Nós somos federalistas, e velaí o 
naso único delito. 

Todos saben que o sistema federal está implantado e 
consolidado en máis de dúas terceiras partes do mundo; 
todos saben que a Penínsua Ibérica é unha unidade xeo
gráfica con pluraiidade de nacións, perfeitamente axei
tadas para rexirse polo sistema federal; todos saben do fatal 
resultado que deu a España unitaria e centralista, movén
dose como un péndola que vai do desbaraxuste á ditadura e 
da ditadura ó desbaraxuste. Por outra banda, todos saben 
que Galeuzca (Galicia, Euskadi, Gatalunya) é unha irman
dade de galegas, vascos e cataláns, que chama por Gaste/a 

para crear unha España verdadeira, capaz de engrande
cerse con Portugal ... 

Ao decir o que somos, taiga decir o que non somos. Pero 
era preciso abater o pantasma que contra nós esgrimen os 
que debían ser comprensivos, transixentes e tolerantes, 
porque a cada paso dobran o espiñazo ante a figura de Pi i 
Margal/. Lémbrome que Don Manuel Azaña, en nome do 
seu partido, concertou unha alianza cos galeguistas, na que 
se aceptaba o dereito de autodeterminación de Galiza, 
sen ningunha caste de restriccións. Pero agora resulta que 
os sucesores de Azaña son desconfiados e necesitan un ha 
garantía ... 

Queda, país, ben sentado que non somos separatistas; 
pero non queda sentado que os que nos combaten hipócri
tamente con mentiras, sexan menos unitarios que Franco". 
(Decembro, 1944). ______________________________________ ..... ________ ~----------~x 
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FICHAS DE NA TU REZA - A Águia A/befa- (Clrcaetusgallicus) 28 
EN GALEGO.-~ o2.~ 
EN CASTELAN.- .Ar~ ~ 

PES0.- 1:500 - ~-100 ~-

ENVERGADURA.- 15 5 - 1 8.0 c.rn. 

LONGO.- b 3 - f.¿ c..m. 

SITUACIONENGALICIA.- ~t, 
·~he~ eM. ~o P~<A~ o..~tr,"V 

Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez ("Oitabén") 
Primitivo Iglesias 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Lugo 18 - 9 - 86 

Venkeridos amigos de " IRIMIA": 
Komo vesho ke ysto do galega é un 

"kachondeo", ke zerta shente ke por 
diante aparenta desphendelo o tema 
kada vez mais de "karalyada", e ke 
mesmo a vasa rrevista aceta sen máis 
kartas eskrytas na ortographía parti
kular de kadakén (kan tal de ympedir 
o avanze do galega, serve kalkera) eu, 

en resposta á karta ke apareze asi
nada por un tal Joan de A Korunya no 
número 243, e komo tamén son sus
kritor de IRIMIA, eshisho kese publike 
na vasa rrevista esta minya karta res
petando o meu "tranpitán" partikular 
(akólyome tamén á liverdade de eks
presión ke konsagra a Konstituzión), 
un-ha ortographía rezén inventada 
por min para o galego, pola kal espero 
ke me chamen eses da Mesa de Nor
malización Linguístika kando sesha a 
próksima reforma ortográphica da 
nasa lingua. 

O senyor Joan da Korunya akusa á 
vasa rrevista de utilizar un-ha orto
graphía espanyola ke seike lye gusta a 
AP. Se el é tan eskerdoso komo kere 
parezer, ¿komo é ke está utilizando 
un-ha ortographía salazarista (ou 
polo menos inténtao)? De todos ésa
vido ke a atual ortographía portugesa 
foi ymposta polo ditador portugués 
Dr. Oliveira Salazar por un dekreto do 
ano 1945 polo ke todo o mundo en 
Portugal estava abrigado a eskrivir 
así. Ademais, esta ortographía salaza
rista kreo ke sha está phóra de moda 
porke ouvo este ano no Vrasil un 
Akordo Ortográphiko (ó ke non foi in
vitado ningún organismo galega) ke 
kambia moito desta ortographía que 
tanto reivindika Joán. Pareze ke en 

Portugal se produziron moitas pro
testas kontra a nova, deven ser "sala
zaristas" nostáshikos ou eks
menvros da PYDE. 

Tamén vos di ke non seshades tan 
"engebristas" e "populistas" (¡será 
para ke non vos entenda a shente!) no 
galega ke usades, no ke só falta ke 
eskrivades así a kapital dos EE.UU.: 
GUAXINTON. Poyda ke tenya razón, 
pero ay ke empezar a fazer limpeza 
pala kasa: tenyo diante de min un li
vro de sheographía portugés e kon
feso ke tenyo ke kompadezer ó ama
vle comunikante, pois para gardar 
coerenzia ko ke rrekomenda vay ter 
ke eskrivir ós organismos portugeses 
para ke non seshan tan pop u 1 istas 
nos topónimos internazionais (e ke os 
vaian korreshindo). Olyen os letores 
esta vreve mostra: BANGUECOQUE 
(kapital de Tailandia), REIQUEAVl
QUE (kapital de lslan_dia), ESTU
GARDA, FRANCOFORTE DO MENO, 
MUNIQUE (na Alemanya), PEQUIM e 
XANGAI (na China), TOQUIO, 
QUIOTO, IOCOAMA. .. (no Shapón), 
etc. etc. etc. E, "Guashintón" non te
ñen, pero si NOVA IORQUE. .. 

Non lyes keda nada ke korreshir ós 
portugueses se non keren ser uns 
"desprezaveis populistas" .. . 

Pedro-LUGO 

><--- -------------------------------------------------------- -
A.- DATOS XERAIS 

De tamaño intermedio entre as pequenas e as 
wandes ~guias, na súa plumaxe poden atoparse 
duas variantes: Fase clara, con predominio do 
bran'?o ~a parte ventral, e fase abigarrada, con ten
dencia o castaño. 

Os longos e poderosos tarsos están protexidos 
por grandes escamas, rematando a pata uns tortes e 
poderosos dedos, de uñas curveadas, que son un ha 
perfecta resposta adaptativa á súa especialidade na 
captura de cobras. 

Ten os buratos das narinas alargados e estreitos 
coma os do falcón abelleiro, pero cunha diferencia~ 
as plumas da face desta águia non rematan direita
mente contra á cera do peteiro, senón que o fan 
dunha forma gradual mediante unha especie de 
pelos. 

A súa voz é un lastimeiro ¡Kiiii ... !, o que o pode 
facer confundir cun paxaro pequeno. 

Pon un único ovo, que choca a femia e 45-47 días. 
En Galicia fai o niño principalmente nas gallas 

altas dos carballos, que se erguen nas regas orien
tadas ó sur, enmarcadas por grandes especies de 
monte baixo.-

B.- TECNICAS DE CAZA. 

Tivémo- la oportunidade ollala planeando e fa
cendo pé cara ó vento coas patas encolgadas, agar
dando o momento preciso de caer enriba da súa 
presa (unha cobra polo xeral). 

Unha vez atrapada a cobra, remátaa de dous ou 
tres peteirazos na cabeza, e trágaa a favor das esca
r:n~s. Cando non é dixerida por ela mesma, a súa 
unica cría-ten que ripala do papo da proxenitora 
turrando da punta do rabo do reptil. 

C.- ANECDOTARIO 

Anque na maioría das guías publicadas, a área 
desta águia non figura en Galicia, o certo é que 
desde o ano 1980 vimos estudiando un casal repro
ductor na provincia de Ourense; e tamén sabemos 
de outros nas de Lugo e Pontevedra. 

D.- ACTIVIDADES 

1. - ¿Cantos polos atoparás nun niño de águia a/be/a?. 
2. - ¿Cal destas tres patas consideras que é a da águia 

a/be/a?. 

3.- Fixándote nas "narinas" e na unión das plumas 
coa cera do peteiro, ¿calé a cabeza da águia a/be/a?. 

o 

o 
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------Por XOSE .LOIS------

------------RUFUS----------~ 

Soños despertos 

Qué ben se está á carón do lume cando vai frío! 
Froto as mans diante do resplandor da fogata, a 
ver se reacciono dunha vez. Estas xeadas acaban 
con calquera. 

Á miña beira os dous picariños dormitan acu
rrunchados un co outro, queréndose quita-lo 
frío. 

O Xosé xa vai vello. Volto a oUa-la luz do lume, 
mais esta vez reflexada nos seus vidrosos ollas. 
Ollos profundos, arroupados entre plegues de 
_coiro, proba serena do paso dos anos. As mans, 
endurecidas polo traballo e mailo sufrimento, in
tentan liar un novo cigarrillo mentres sigo a mi
rarlle ós olios. Ollos e arrugas, todo rodeado polo 
abrigo das solapas do gabán e da boina. 

De cando en vez olio as estrelas do ceo pregun
tome ónde estarán os meus amigos. Qu izais es
tean ol lando as mesmas estrelas ... 

Lémbrome da cidade: Tan colorida, tan baru
lleira, tan chea de máquinas e persoas, tan lonxe 
agora ... Agora que estou só con Xosé ecos dous 
cativos no medio do monte, intentando descan
sar un pouco para seguir camiño ó mencer, en 
canto que haxa luz dabondo para distingui-las 
corredoi ras dos regatos. 

Dura vida, abofé! Ir de porta en porta cun vello e 
dous nenos pedindo traballo e pregando un ca
cho de pan. Sen embargo, síntome mellaré máis 
acougado baixo os astros do firmamento que 
baixo o rectangular, xeométrico o uniforme teito 
da miña habitación na: cidade ... 

. . . E agora que desperto vol to a ve-lo teito men
tres se van difumiñando as estrelas. A chaqueta 
que teño colgada en frente da cama, na parede, 
vai tomando forma e o Xosé vai desaparecendo. 
Os dous picariños fuxan e no seu lugar quedan a 
bolsa de deportes e o "radio-cassette". 

lncorpórome con sono, síntome deprimido, 
moi deprimido ... ¿Cando será realidade o soño? 
¿Cando poderéi ter tan fermosa sensación de 
pobreza baixo as estrelas do ceo?. 

Olla ó radiador e río;iqué fermosa era a fogata ó , 
teu lado, cachón! 

Penso de novo nos meus amigos, que están 
lonxe. E sinto soidade, sinto medo, ... terror. 

Pecho os ollas por enésima vez e intento dor
mir, mentres que unha voz que me fai apertar os 
puños e os dentés me repite, como cada noite, 

"Alédate, es novo e tes de todo ... ". 

Alexandre Martin 
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Xosé Chao Rego 

Testemuñas e testeniuños perante xuíz 

Un testemuño, así en mascu
lino, é a manifestación que fai 
unha persoa, que se chama, polo 
mesmo, testigo ou testemuña, en 
feminino. Esa é a difeerencia que 
podemos sinalar entre ambos 
xéneros. 

E aquí tamén quero testemuñar 
que ás veces se fai perante xuíz. O 
primeiro, recordar que perante 
non ten nada que ver con "du
rante". Perante significa "diante 
de". E o segundo, que a ~orma 

galega da persoa que preside un 
xuício é xuíz, ou xuíces, se son 
varios. 

Esta acción do xuíz chámase 
xulgar e real ízase no Xulgado. As 
formas "xuez", "xuzgado" ou 
"xuzgar" non son senón formas 
galeguizadas a partir do castelán. 

Han pasar anos, ben seguro, 
ata que este galega enxebre se 
vaia impoñendo, pero aí está a es
cala para ir preparando ós nenas. 

Os que xa irnos maiorciños ben 
seguro que ternos unha dobre di
ficultad~: non só a de apren
dérmo-las novas formas -que son 
antigas-, senón ademais o am
biente que nos rodea, de galega 
misturado co castelán, que con 
dificultade tolera innovacións no 
idioma. 

Habemos de actuar cun ten con 
ten para avanzarmos a modiño, 
pero con decisión. 

- Cortés--------
CAntA~ i)() i~imCG~~ 

/ . .:~)/""~ 
; .. ,¡ · . rv . ' :, ..... ·, r\, ... ' 

QlJEl>A SIJPRIMlDO O OET<trTb 
e..awrJw1~. oo SE AMA ov tJotl 
SE. AMA.t-.m~ -HAI HAIS l.f;ll 

"París ben vale unha rrl{sa~(, n \ .. ' · 
dixo un reí con boa vista, \ \·J. ... :v.' 

pero a cidade non vale "" n 
unha bomba terrorista. ~< 

O terror no mundo enteiro 
convedeuse nun andazo: 

· causa medo ós que o padecen, 
e ós demais, noxa e cansazo. 

¿Que entrañas poderá ter 
quen mata a sangue frío? 
Por desgracia, desta vez 
o sangue xa chega ó río. 

Os terroristas son tolos, 
pero hai, por outro lado 
ese terror que exerce 
ás veces o propio Estado. 

Así en Chile, Pinochet, 
hai anos que mata a eito · 
e o tipo darme tranquilo 
¡e inda anda tan ergueito! 

Que o irimego dispoña 
a paz no seu corazón 
e que nunca a ninguén berre 
con razón ou sen razón. 
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