i mos facendo
r ecobrando o

memoda:
ser galego
•
que esqueclmos.
1 moa sementando patxla:
con man inxertandoa
•
entre os veciños.
1 moa facendo outra historla.
favor dos rebalxados e
oprimidos.
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A crise no goberno galego
Estrenamos goberno estes días: pero non
estrenamos esperanza. Hai novas conselleiros: pero a política que deles esg_f¿ramos é
ve/la. Hai novo goberno: pero cada vez con
menos poder. Aparentemente Albor venceu na
liorta: pero a perdedora como outras veces
será Galicia.

Recordemos o acontecido estes días
pasados.,
O xoves 30 de outubro dimítelle a Fernández

I

I

JO SILLOÑ E' HE.Uf

· Eleccións Sindicais
HoxealNTG

.• A conxelación (2)
• San Paulo, a exame médico

Albor o seu goberno en pleno. O que el escollera entre os seus homes de confianza, a
maioría repetidores niso de seren conselleiros.
Din/le aquel día o que a oposición viña criticando hai tempo: que non servía como xefe, e
que dimitía el ou dimitían eles. Quen encabeza
o plante ou a aposta é nada menos que X. L.
Barreiro, o seu vicepresidente, o secretario
"rexional" galega de A. P., o presidente de A.
P. na provincia de Pontevedra, o portavoz de
A. P. no Parlamento galega.
Despois da enorme sorpresa, os galegas
pasamos o día de Difuntos sen saber quen era
o marta agardando a ver qué saía da crise. País
daquela todo era posible: o cambio de Albor
por Barreiro, que era o que este pretendía según parece, ou a dimisión de Albor collendo
outr.o home a presidencia, a formación dun
goberno máis estable por pactos con C. G. que
permitise ter maioría no Parlamento con base
na Coalición Popular, ou incluso a convocatoria
· de novas eleccións ó Parlamento galega para
que os votos clarificasen algo as coi.Jsas se non·
había acordos ou se se producía unha ruptura
máis fonda · dentro da Alianza Popular. Finalmente Albor impúxose e sacouse da manga un
goberno de Coalición Popular ben parecido ó
que tiñamos.
Decíamos que a perdedora será Galicia
basándonos nestas apreciacións que oxalá
' e polo ben dela sexa equivocadas:

1) Galicia, nun intre importante da súa
historia, ten un goberno feble. Os retos son
grandes: consolidar a autonomía e anchecela
merecendo o prestixio da poboación galega,
organizar unha administración eficiente pois
estamos ainda na etapa fundacional da autonomía, conseguir facer ouvir a voz de Galicia con
firmeza e con forza neste tempo en que se está
negociando a financiación das comunidades
autónomas, acompañar con unha política va/ente e imaxinativa ó campo galega na crise
que a entrada na C.E. E. lle trae e que xa nota na
(Segue na páx. 6)

IRIMIA-3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

ORACION NAS DESGRACIAS
Estou triste, Señor,
porque sufro desgracias na vida.
As cousas non me van ben
e ando co espírito achicado.
A vida que ti sementaches no mundo
non está florecendo nas miñas mans,
e son motivo de queixa e pena
para os meus veciños.
Meu Señor,
espero contar con forza
para non me asustar,
e con conforto abando
para non me angustiar.
Dame aguante e paciencia.
Dame sabiduría
para saber de onde veñen os males
e poder mellar combatí/os.
E, se a cruz é longa e pesada,
dame a mesma forza
con que ti soportáche-la túa.
Señor,
ti non deixarás que se perda
ningún pelo da miña cabeza,
ningunhéi bágoa dos meus o/los,
ningún froito da miña bondade.
Ouh Señor,
na desgracia confío en ti,
porque sei que me queres.

Domingo 33º do tempo ordinario

O TEMPO DA TRIBULACION
Comentaban algúns a fermosa cantería con
que estaba construido o templo, e os exvotos que
o adornaban. Pero el díxolles:
- Todo esto que contemplades, chegará o día
en que será derrubado ata que non quede pedra
sobre pedra.
Eles preguntáronlle:
- Mestre, dinos, ¿cando van pasar estas
causas?
¿Como saberemos nós que van suceder?
El empezou a dicirlles:
- Estade atentos, para non vos extraviar. Pois
moitos virán no meu nome, dicindo: "son eu " e
"o tempo está preto"; pero non os sigades.
Cando oiades talar de guerras e desordes, non
vos asustedes; pois eso ten certamente que suceder primeiro, pero aínda non será a fin.
E continuou:
- Erguerase pobo contra pobo , réino contra
reino; haberá grandes terremotos, pestes e fames
en diversos lugares; causas espantosas, e grandes sinais no ceo. Pero antes de todo esto botaranse sobre vós, perseguíndovos; entregaranvos
ás sinagogas e mais á cadea, levándovos ante os
reis e gobernadores por causa do meu nome; así
poderedes dar testemuño ante eles. Meteae; befl
na cabeza que non tedes que angustiarvos pala
vasa defensa, pois eu dareivos unha elocuencia e
mais un ha sabiduría, que non poderán resistir nin
contradicir _os vasos adversarios. Seredes entregados polos vasos mesmos pais, irmáns, parentes e amigos. Mataronvos a algúns de vós, e todos·
vos aborrecerán por causa do meu nome. pero
non perderedes un so pelo da vasa cabeza. Coa
vasa perseverancia, salvaréde-las vasas vidas.
(Lucas 21 ,5-19)

Na desgracia confío en ti

TECENDO A NOSA TEA
Lendo este evanxelio ún sente coma unha contradicción: por un lado píntasenos unha situación social e
política nada axeitada para crear tranquilidade e
· acougo, e por outro dísenos que non teñamos medo,
que non vivamo~ anguriados.
Hoxe vívese unha situación tamén de desacougo.
Escóitase dicir a miudo que irnos camiño da destrucción total, e pálpase un sentimento de falta de esperanza. O horizonte vese negro. Hai quen perdeu o sentido e o gozo de vivir.
¿Estaremos desnortados? ¿Iremos sin rumbo?
¿Onde ternos cimentada a nosa esperanza? ¿Cómo
recupera-la ilusión? ¿Será posible aínda a utopía?.

CAMIAARCOA
BIBLIA
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Paulo, a exame médico

Daquela non abondaban os Centros Médicos e Ambulatorios. Alomenos as aldeas Gálatas non os tiñan.
Cando Paulo chegou onda eles andaba moi enfermo.
Era o ano 50. Catro anos máis tarde recórdallelo na súa
carta:
" Lembrade que, da primeira volta que vos prediquei
o evanxelio eu andaba ben enfermo; así e todo vós non
me despreciastes, nin cuspistes no chan por mor daquela enfermidade, que vos poñía a proba; senon que
me acollestes coma se fose un anxo do Ceo , coma a
Cristo Xesús ... Daquela, se fara posible, arrancaríadesvos os ollos paramos dar" . (Gal 4,13-14. 15b) _
Un ha enfermidade foi a ocasión da estancia de Paulo
entre aquelas aldeas montañosas de orixe celta, no
centro de Turquía. Aquela enfermidade non foi interpretada como " causa do demo ", o que sería frecuente,
senon que Paulo foi atendido por aqueles gálatas dun
xeito garimoso.
¿De qué enfermidade se trataba? . Paulo non con·creta síntomas nin diágnosticos. Propuxéronse diferentes hipóteses:

¿Unha enfermidade síquica?
Os que se inclinan por unha enfermedade síquica
apóianse noutra confesión paulina:
" Por iso, para que non teña soberba, levo un.ha espiña clavada na carne, un emisario de satanás, para
que me abofetee e non teña orgullo " . (2Cor12,7)
Pero tampouco esta confesión é moi explícita: Paulo
non indica con claridade que esté aludindo á unha
enfermedade síquica; pode ser igo.almente unha situación de sofrimento m.oral, ou unha ~ituación de persecución social, ou incluso unha enfermidade física.
De calquera xeito, Cor 12,7 indica uns momentos
concretos, de aguda dor moral , síquica ou física, que se
repiten de cando en cando; mentres que Gal 4,13-15
indica unha situación de enfermidade duradeira por
algún tempo, que precisa de atención coidadosa, e que
logo cura.

Unha enfermidade noxenta
Algo máis pódese avanzar: o xesto de desprecio e
cuspir ó chan facíase como esconxuro, cando .a enfermidade.era asquerosa á vista, ou perigosa ó contaxio.
Paulo en Galacia debeu presentar un aspecto á vista
noxento e calamitoso, que impoñía respeto e medo. E
quedou no agradecemento de Paulo a acollida e coidado que aqueles gálatas lle dispensaron a pesares de
todo.

E logo, ¿cal é o diagnóstico?
O cadro non se inclina por diagnosticar unha enfermidade síquica. As hipóteses de unha epilepse ou fortes xaquecas (así pensaba .Tertuliano) non se corresponden coque Paulo describe en Gálatas.
Outros pensaron nunha enfermidade de ollos
("arrancaríadesvos os ollas para mos dar", dilles .ós
gálatas), ou nunha enfermidade de articulacións, xa
que Paulo fala frecuentemente de ximnasia e competicións deportivas e adícalle interés á " xunturas e ligamentos" (Col 2, 19); sería curioso un Paulo con ataques
de reuma, con artrite ou artrose; así estaría moi perta
de moitos de nós; pero hai que dicir que o seu fondamento é. pequeno, as· razóns son moi febles, collidas
polos pelos, sen puntos fortes de apoio. Non debemos
botar a navega-lo maxín ,
·
Hai outras enfermidades que cadran moito mellar as
indicacións de Gálatas: noxenta, duradeira por algún
tempo, coa que compren coidados, contaxiosa, que
despois pasa, aínda que presente un cadro de curación lenta.
Con este cadro médico podemos pensar en duas
opcións: lepra ou , mellar malaria. Se coñecemos as
circunstancias sanitarias das viaxes paulinas, ambas
enfermidades, especialmente a malaria, son moi probables: a malaria era frecuente na zona e xa era coñecida como a "enfermidade dos pelegrins". Ambas enfermidades tiñan unha apariencia horripiante e eran
consideradas "castigo do demo".
José A. González
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LABORA/¿

fleccións Sindicais 86: talamos coa INTG

ELECCIONS
S/ND/CAJS

86

Seguindo o inquérito que comenzamos a
semana pasada hoxe pulsamos a opinión da
central sindical galega INTG. Aténdenos
Xosé Anxo Cuba en Lugo, membro da dirección nacional do Sindicato.

- Presenta ós lectores de IRIMIA, brevemente, a vosa central sindical
- A 1.N.T.G. é unha Central Sindical Nacionalista e de Clase que lo ita entre outros
polos seguintes obxetivos :
·A consecución de mellores condicións
de vida e trabal lo.
· A consecución dun Marco Galego de
Relacións Laborais, tentando consolidar a
conciencia de Galiza como Nación , tanto
social como económicamente.
· A loita pola creación de emprego e
industrialización racional de Galiza (Plan
Galego de Emprego).
·Conquerir amáis amplia participación
dos traballadores nos problemas de sociedade galega e na loita pola súa
solución.
·A defensa das libertades democráticas
e populares.
·A solidariedade e participación da nosa
base social, con outros sectores sociais,
de cara a consecución do obxectivo común da Liberaéión Nacional de Gal iza.
·A defensa do dereito irrenunciabel da
utilización do noso idioma en todos os
. ámbitos da sociedade, asi como apoio á
nosa cultura nacional.
· A solidariedade internacional en defensa dos principios democráticos, populares e antimperialistas.
· A loita pola paz e o desarme, e pola
consecución dunha nova orde económica
internacional máis xusta . .
- ¿E seguen valendo os sindicatos?
¿seguen sendo un obxectivo claro?.
- Os sindicatos de clase teñen como
principal obxetivo a consecución por
parte dos traballadores dunhas mellares
condicións de vida e traballo, e apoiar a
liberación da nosa erase social. Agora ben
nunha nación como Gal iza onde os traballadores sufrimos un ha doble explotación:
como erase e como nación, non nos podemos esquencer da loita pola Liberación
Nacional.
- ¿Considerades normal o número de
afiliados ós sindicatos que hai en
Galicia?.
- O nivel de afiliación sindical na Gal iza
é similar o resto do Estado. Aproximadamente un 15% dos 456.000 asalariados
que hai na nosa Nación están afiliados.
Nesta cifra están incluidos os máis de
100.000 eventuais e unhos 50.000 que son
mandos, policías, cregos, etc. O nivel de
sindicación sen estar ó nivel de certos Estados europeos é por ter en consideración , máxime se ternos en contaos trau-

mas que herdamos da época franquista e
o debilitamento ó que se veu sometido o
mundo sindical por parte dos últimos gobernos para así facer a política antiobreira
queveñenfacendo.

tas empresas forzada polos empresarios
que abrigan ós seus traballadores a ser
candidatos ou votar por certas opcións
sindicais amarelas ou domesticadas.

- ¿Cómo se comporta a patronal no
- ¿Son importantes estas eleccións proceso
electoral?
¿lnlervén
nas
sindicais?
¿Está
habendo
boa eleccións?.
participación?.
- Hai certos sectores que non interve- As eleccións sindicais son importan- · ñen . Pero como queda dito os sectores
tes dende a perspectiva de que según os máis retrógados da patronal abrigan na
resultados que unha Central Sindical práctica a que sexan elexidos delegados
acade poderá ter ou non participación na de Sindicatos que no " creen problemas " .
negociación colectiva, nos organismos Hai empresarios que chegan o extremo de
institucionais, etc . Hai que reseñar que o despedir candidatos da INTG ou outras
sindicalismo nacionalista está discrimi- opcións molestas. E moitas máis que coanado dado que se nos esixen un 15% de cionan ós traballadores para que non se
representación en 1.500 delegados. Topes presenten ou non voten a sindicatos como
estes que non teñen os sindicatos alNTG .
estatais.
- A situación de paro ¿como perxudica
A participación é boa, pero ternos que ós traballadores dende o punto de vista
suliñar que hai unha participación en cer- sindical?.
- Evidentemente na actual situación de
paro, economía sumerxida, etc. é máis dificil-a loita por mellorar as nosas condicións de vida e traballo tendo sempre a
Espada de Damocles do despido sobre
nós. Máxime nunha nación como Galiza
que pola nosa situación colonial pasamos
por unha falta de industrialización total , a
pesares da riqueza natural do país.
.- Por último, ¿considerades importante que haxa unha central sindical
galega?.
.
- E imprescindible. Aparte do dito na
primeira resposta e do dereito que ternos
como galegas a autorganización en todo
os ambitos. Soio unha Central Nacionalista vai loitar polo desenvolvemento das
nosas riquezas e da nasa cultura . Unha
central estatal esta sempre o que lle man den dende Madrid , como por exempro a
restructuración do Sector de fe rti lizantes:
ao resto do estado non lle afectou paro si a
Galiz-a, por mor dos intereses dos Sindicatos Estatais.
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(Ven da portada)

carne e axiña no leite, proseguir o labor de normalización da lingua galega, que a
pesa r das apariencias segue amenazada a medio plazo na súa supervivencia, e
outros que sería longo detallar. Frente a esa situación, precisada de dirección
política, de respaldo popular, de programa claro, temas un goberno minoritario no
parlamento e fundado nun partido, A.P., con diferencias importantísimas no seu
seo como se ven de ver coa dimisión do anterior goberno que durou sete meses.
Pero a febleza acentúase ó recordar que é un goberno lfunha Coalición Popular
(formada por A. P., P.O. P. e P. L.) que pervive en Ga/icia pero no resto de España xa
se rachou e que está á espera de cómo se resolve a crise da dereita. Por isa non
sería de extrañar que se producisen novas crises de goberno antes de rematar os
tres anos que lle quedan de /exislatura ó Parlamento galega.

Onovo goberno de fernández Albor
Vicepresidente.- Mariano Rajoy (AP)
Consellería da Presidencia .- M. Villanueva Cendón (AP)
Ordenación do Territorio .- Fernando Pedrpsa
Roldán (AP)
Economía e Facenda.- Carlos Otero Díaz
(lndep.)
Traballo, Industria e Turismo .- Luciano Asorey
(POP)
Agricultura.- Angel Ruiz Fidalgo (AP)
Pesca e cultivos mariños.- J.M. Páramo Neira
(PL)
Sanidade.- José María Hernández Cachón (AP)
Cultura e Benestar.- Alejandrino Fernández Barreiro (POP)
Educación.- María Jesús Sainz Garc ~a (AP)
Voltán ó goberno os dimisionarios Páramo ,
Cachón, Fernández Barreiro e Asorey ; e reincorpórase o ex-conselleiros Otero Díaz e Villanueva Cendón, que hai poucos meses descalificara a Albor.

2) Galicia ten un partido maioritario, o de Alianza Popular que ademáis de
feble ten pouco de galego. Teóricamente Albor é presidente do goberno galega
e de A. P. de Galicia. Pero na práctica quen preside é Fraga . O dimitido X. L. Barreiro
teóricamente é secretario xeral de A.P. de Galicia . Teóricamente existe A.P. de
Madrid, e o das provincias galegas, cada unha reinos de pequenos reis ou caciques de turno. Foi unha vergonza para os galegos. Un Albor que agárrase ó seu
sillón presidencial, e continúa porque dende Madrid se lle apoia : máis parece un
delegado que un presidente. Toda a solución da crise se esperaba da decisión de
A.P. española, das chamadas de Fraga, das viaxes repetidas que de Madrid a
Santiago e ida por volta facían os enviados do menciñeiro milagreiro de Vi/Jaiba.
Posiblemente Barreiro quixese chegar ó próximo Congreso de A. P. de Galicia
(previsto antes da crise para os días 10-11 deste mes, agora aplazado) reforzado,
ben como presidente el mesmo, ben como vencedor do seu pulso con Albor, para
intentar poñer arde e disciplina nese partido no que cada presidente provincial ou
das Diputacións fai e desfai ó seu gusto, prescindindo incluso de Fraga como
desmostrou Cacharro nas pasadas eleccións. Neste sentido o seu intento pareceríanos necesario para Galicia, e queda como tarefa pendente que quizáis nunca se
logre.

3) Galicia ten un presidente feble. Non o valoran os que el escol/eu para dous
gobernos sucesivos: as críticas non lle veñen só da oposición que sempre se
queixou da súa ausencia no Parlamento, onde Barreiro tiña que quitar/le a miudo as
castañas do Jume, e da súa falla de programa; agora as críticas tenas na propia casa
e anque pareza que segue mandando, e sabe Deus cantos amaños, promesas e
parcelas de poder tivo que facer ou ceder ós que o apoiaron para a formación do
novo goberno. O seu agarrarse ó sillón coidamos que lle vai costar a Galicia máis
desgoberno, porque nin venceu (continúa polo apoio de Fraga) nin deixou vencer.
Para presidir realmente precisaría vencer nun debate serio, aberto e sen medos no
seo do seu partido, e compriríalle tomar máis decisións abandonando ese seu
querer estar na política coma se non fose home político dun partido, coma se
estivese por riba do ben e do mal.
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O CAMPO Conservación dos alimentos

A Conxelación (2)
Instalación do aparato

O conxelador non debe estar na cociña nin no comedor. Débese preparar unha peza contigua para que
taiga os fines de despensa. Convén evitar a proximidade das zonas quentes.

É frecuente, no caso das nasas aldeas, que algunhas
veces falle a luz durante unhas horas. Se esto sucedese, non debemos abrir o conxelador ata pasadas
unha ou duas horas da reposición do fluido eléctrico.
Os alimentos non corren peligro durante doce a catorce horas.

Primeira limpeza

O envasado

Antes de colocar os primeiros alimentos, convén lavar o interior con bicarbonato disolto en auga merna
(50° C), na proporción de 20 gramos/litro de auga. Logo
pasar un pan·o limpo.
Non utilizar nunca obxectos que poidan cortar ou
dañar o aparato.

O envasado inflúe na calidade dos productos conxelados. Tódolos alimentos que se vaian conxelar, deben
estar debidamente envoltos ou envasados con materiais que non deixen pasar nin humedade e vapor.

Posta en marcha

Débese poñer en marcha dez ou doce horas antes de
meter os alimentos.
Os conxeladores teñen un funcionamento económico, xa que a súa potencia varía entre 120-200 W. o
que po_
d e supoñer un consumo mensual de 30-45
Kw/hora.
Regulación do aparato para conxelar

- Sempre antes de meter os alimentos no arcón ,
regular ó maximo o termostato e deixar que enfríe
antes de meter os productos.
Convén manter a
Compartimento
temperatura
max1ma
conservación .
(logo de meter os alimentos), unhas 20 a 24 horas
coa finalidade de conseguir unha conxelación o
máis rápida posible.
- Pasar logo os productos
conxelados
ó
compartim13nto
de
conservación .
.
- Regular o conxelaComparti_r:iento dor no réxime chamado
c~:rnxelacion
de conservación (-18 ºC) .
rap1da

En caso de avaría

En caso de avaría non convén abrir o conxelador e
incluso deben abrirse as ventás para ventilar a habitación, pois desta maneira descende a temperatura
ambente.
Cantos máis alimentos se atopen dentro do aparato
mais lentamente irá subindo a temperatura. Avisar ó
técnico si se descoñece o tipo de avaría que pode ter.
En caso de avaría grave convén buscar o conxelador
dun veciño, si é posible, para pasar a este último os
alimentos conxelados. Se non o ternos, non quedará
máis remedio que cociñar os alimentos (debe buscar o
consello dunha persoa que a poida asesorar nestes
temas).

O envasado é necesario para

- Protexer os alimentos contra a desecación .
- Evitar o escarchado
- Impedir o enraciamento
- Protexer contra a luz algúns alimentos.
Materiais utilizados

- Follas de polietileno , aluminio ou celofán. Véndese por metros.
- Saquetos e bolsas de materiais plásticos. Bo sistema para a conservación para legumes e froitas.
- Botes e caixas de materiais plásticos, aluminio ,
cartón parafinado ou cristal. Este tipo de embalaxes é
bo para os liquidas.
Conven ter en conta que o volume dos liquidas aumenta un 10% ó conxelarse. Non encher completamente os envases.

¿Qué alimentos se poden conxelar?

Poden conxelarse tódolos alimentos, tanto animais
como vexetais, pero tendo en conta:
- Resulta interesante conxelar aqueles productos
que non se poidan atapar durante todo o ano en estado
fresco, tales coma: legumes, verduras, froitas, caza
etc ...
- Conxelar os productos cando se atopen no mercado a precios máis baratos.
- As froitas (mazás, naranxas, plátanos, peras etc ... ),
non interesa conxelalas, porque perden textura e practicamente atópanse durante todo o ano no mercado.
- Os ovos que se poden atapar durante todo o ano ,
tampouco interesa conxelalos.
María José Martínez
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MOCIDADE
Asistiron cerca de catrocentos mozos/as da diocese de Lugo

"Asamblea da mocidade - 86"
Mozos chegados de distintos puntos da Diócese asistiron o pasado 25
de Octobro a Asamblea anual da Mocidade da nasa Diócese. Participaron
na Asamblea 34 grupos de zonas (Silleda, Lalín, Chantada, Montarte ... ).
Despois da acoll ida a partí r das dez
da mañán, escomenzouse a Asamblea con un saúdo do Delegado (Mario Vázquez), do Sr. Obispo (Freí
Xosé) e dun representante da Mocidade lucense (Santi Domínguez).
Lago veu a presentación dos grupos,
rica e orixinal (cantigas, representacións mímicas, expresión corporal, .
etc ...) Despois do visionado dun AUDIOVISUAL realizado polos mismos
mozos, e lago dunha oración, escomenzoúse o traballo en grupos de 20
membros, mezclándose unhas mozas/os con outros para unha maior
riqueza do traballo. As conclusións
do traballo de cada un dos grupos
pasou a formar parte dunha comisión
que elaboróu as propostas xerais da
Asamblea.
Aceptáronse todalas propostas e
engadiuse unha: "a necesidade de
traballar na formación de monitores
de pastoral da mocidade". Os mozos/as alí presentes asumiron o compromiso de esforzarse todos en prepararse para esta tarefa ... Asumiuse
tamén a opción de que os mozos sexan evanxelizadores da mocidade.
Despois da lectura do MANIFESTO
e das conclusións da Asamblea transladáronse os asistentes á Catedral,
onde participaron nunha Eucaristía
presidida polo Bispo da Diócese. A
ceremonia tivo carácter de solidariedade co encentro de Asís , Xornada de
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Oración Mundial pola Paz.
As seis da tarde clausurouse a
Asamblea, partindo os participantes
para os distintos lugares de
residencia.
A Delegación da Mocidade deu a
coñecer o Programa de obxectivos e
actividades a realizar durante este
curso. Entre outras ofrécese asesoramento e organizac.ión de cursiños relacionados co mundo da cultura xuveníl, organización de cursos de Teoloxía a distancia con título da Universidade de Comillas (para a Mocidade), a elaboración de, un plan de
accións a desenrolar en colaboración
coa Vicaría do Ensino, algunhas realizacions ~oncretas respecto ó mundo
da moc1dade marxinal, a creación
dunha escala de espiritualidade e de
oración (durante un ha ·noite cada
mes). Organización de campamentos
e campos de traballo en colaboración
con Cáritas, cursiños de monitores de
tempo libre, excursions culturais para
un maior coñecemento da nosa terra
galega, etc.
Para os días 1Oe11 de xaneiro está
previsto un cursiño sobar de "As acti tudes éticas da Mocidade'', que será
dirixido por Adela Cortina, profesora
de Etica e Filosofía na Universidade
de Valencia. Para o 7 e 8 de Febreiro
está prevista a Asamblea de Animadores de Pastoral da Mocidade na
que se presentarán e darán a coñecer
movementos especializados de acción católica, entre eles, o Movemento da mocidade rural, Movemento estudiantes (MECG), e o Movemento obreiro (XOC).

O bispo de Lugo cos mozos na ca tedral

M.V.

PROPOSTAS
1.- Unha opción clara por un ha pastoral de evanxelización que dea prioridade ós seguintes aspectos:
a) A opción por estar presentes nos
ambientes onde viven, traballan, loítan e sofren os mozos/as da nasa
Diócese.
b) Unha opción preferencial por
asumir o mundo rural como lugar privilexiado de evanxelización na Diócese de Lugo.
e) Para a realización da opción anterior, coidamos que se deben dar os
pasos seguintes:
- Camiñar cara a creación de grupos de pastoral parroquiais e zonais
cunha opción polo traballo coa
mocidade.
- Traballar coordinadamente, coidando o proxecto pastoral.
- Formar militantes cristiáns, grupiños pequenos, que vaian senda lévedo e presencia na parroquia, no
ambiente.
- Coídar unha pedagoxía da acción, da presenstia e do acompañamento, ó estilo de Xesús, cultivando
máis a calidade.
2.- Querer trabattar hoxé coa mocídade supón unha opción ben real
polo mundo da pobreza e marxinación. A mocidade é un sector fortemente marxinado na nosa Diócese e
na sociedade.
· 3.- Denunciamos o paro da mocidade e as suas causas, e apoíamos a
loita decidida contra o mesmo.
. ~.- Denunc~amos t~mén a explotac1on que esta a sofnr a nosa mocidade xeral por empresas laborais de
entretenemento. por comerciantes e
traficantes de droga, por promotores
organizados de alcoholismo ... realidades todas que atentan contra a
saúde síquica e física da mocídade
galega, que promoven egoísmo e
agresividade e que crean frustracións
e vacíos persoais.
5.- Apoiamos á mocidade que está
. a facer unha opción pacifista.
6.- Apoiamos a obxección de conciencia e as suas lixítimas demandas.
7.- Apoiamos tamén a opción da
1grexa de España para que avance
cara á autofinanciación económica,
para quitar toda imaxe de alianza co
poder establecido, e comprometémonos a ir creando na xente conciencia d?S necesidades económicas da
lgrexa para evanxelízar no mundo de
hoxe.
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Castelao Sempre
"SEMPRE EN GALIZA" (1)
O 1O de marzo de 1944 presentaba Castelao, en Buenos Aires, o seu libro "Sempre en Gal iza", resume do seu pensamento político e tamén das súas experiencias humanas máis fondas e dramáticas.
No 2 de xullo do mesmo ano celebrouse
o gran banquete-homenaxe ó autor (disque asistiron uns 2.000 comensais) para
celebra-la saída do libro e apoia-la creación dun "Consello de Galiza" no exilio,
con Castelao como presidente.
O contido deste ideario, desta "biblia do
galeguismo", abrangue a época histórica
de 1935 a 1947, período de máxima tensión da vida pública do rianxeiro. Trátase
dun documento imprescindible para
achegármonos ó miolo do seu pensamento político e, ademais, ó seu modo de
reaccionar diante do mundo, constituindo
o máis importante testemuño escrito da
capacidade da prosa galega de tódolos
tempos.
Adicado á memoria de Alexandro Bóveda (fusilado na Caeira, Pontevedra, 17
de agosto 1936), divídese a obra en 5 partes: "ADRO" (Badaxoz, abril-9utono do
1935~. "LIBRO PRIMEIRO" (Valencia1
Barcelona, fins do 1937), "LIBRO SE-

GUNDO" (Nova York e buque "Argentina", xaneiro-xullo do 1940), "LIBRO
TERCEIRO" (Bos Aires, 1943), "LIBRO
CUARTO" (Paquebote "Campana", xulloagosto do 1947). Foi, xa que logo, escrito
en datas diferentes e circunstancias ben
distintas, sen perde-la súa unidade temática, mais non se evitan as reiteracións e a
incidencia sobre uns mesmos temas; máis
que un ha estructura lineal, vexo aquí un ha
especie de círculos concéntricos, envolventes, que van iluminando desde novas
perspectivas as súas ideas fundamentais e
case obsesivas.
Libro moi manipulado polos intereses
oportunistas duns e doutros, sacáronse
del, en lecturas fragmentadas e contextos
tendenciosos, as máis contradictorias
conclusións.
Nós tentaremos lelo sen prexuicios nin
"calmantes vitaminados", porque non resulta precisamente tranquilizador, aínda
despois de 42 anos. E irnos encetalo pola
súa derradeira páxina, que nos pode aclarar xa os temas fundamentais que, a xeito
de conclusión, resumen as súas máis de
400 páxinas.

"Despois de mostrar a vocación unionista
de Galiza e ver como se lle regateou en vida
da República un dereito de autonomía precaria, xa concedido a Cataluña, aínda foi preciso
que no desterro ... seguise en todo apoxeo a
incomprensión dos repúblicas hispanos, que
se negaron a equiparnos aos cataláns e vascos ... Pero nós somos galegas; xente prudente e debo sentido, liberal e pacifista, entusiasta até o lirismo, segura de que a luz virá

para a caduca Iberia dos fillos de Breogán. Non temas ningunha fe nos hespañoes;
pero témola en nós mesmos e nas ideias que
profesamos. Estas ideias poden concretarse
nos catros principios siguentes:
a) Autonomía integral de Galiza para federarse cos demais pobos de Hespaña.
b) República Federal Hespañola para confederarse con Portugal.
c) Confederación Ibérica para ingresar na
Unión Europea.
d) Estados Unidos de Europa para constituir a Unión Mundial". (p.433).

Manuel Díaz
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- - - - o labrego consulta ...- - - - Co este título, a partir de agora e
baixo a responsabilidade das Comisións Labregas -Sindicato Labrego
Galega- este espacio estará adicado
a contestar demandas feitas polos
nosos paisanos.
Calquera información, calquera
problema, calquera dúbida que teñades non a caledes, preguntar que
cada 15 días obteredes a resposta.
Como o espacio é escaso comprenderedes que as consultas deberán ser
moi concretiñas de xeito que as contestacións aínda que curtas sexan
suficentes.
Por exemplo. Pregunta: Son un labrego do concello de Alfoz, estou incluído na área de montaña?. Resposta: Sí, está incluído. Pregunta:
Cando remata o prazo para o acceso
á propiedade aos arrendamentos de
antes de 1935?. Resposta: o próximo
1 de xaneiro de 1987; Pregunta:
Cánto ten que darnos de IVA a Central
Leiteria polo leite que lle entregamos?. Resposta: o 4% sobre o precio
dos litros deleite que vos recolle.
E así sucesivamente. Unhas respostas serán algo máis longas e máis

explicativas dependendo da pregunta
e según esto cada vez poderemos
contestar a un ha ou amáis consultas.
Así que xa o sabedes, a preguntar
non caledes.
Escribir a: Comisións Labregas
Rio Neira, 23-2.º lzqda- 27002-Lugo

SINDICA1'0 l . ADimGo GAJ..EGO

X- ---------------- ------------------ ----.-------------------A.- DATOS XERAIS

Se algunha rapiña resulta inconfundible no vóo é
o miñato real. A profunda galla da cauda coa que
manobra constantemente é o principal distintivo
desta especie, proporcionalmente maior có buxato.
Os adultos teñen a cabeza e o pescozo case brancas con pintas escuras, diferenciándose dos inmaduros que, aparte de presentaren o tono castañobermello do carpo máis claro, teñen esas partes de
cor parda.
Anque esta especie é sedentaria na Península Ibérica, moitos exemplares de Europa Central veñen
pasar aquí o inverno .
Cría principalmente nas árbores; (en Mallorca
faino nas risqueiras). A posta é de 1 a 4 ovos, entre
primeiros de marzo e mediados de maio, que choca
case na súa totalidade a femia, nun período de 28-30
días.

En Iberia aínda mantén unha densidade bastante
alta, sobre todo no centro e en Extremadura.
D.- ACTIVIDADES
1. - ¿Como é o vóo do miñato real?
2. - Busca e localiza nun Atlas o País de Gales.
3. - ¿Cal destas tres cabezas é a do miñato real adulto?

o

B.- TECNICAS DE CAZA

As armas desta fermosa rapiña están constituidas
por uns pequenos dedos e débiles uñas que na
maioría dos casos prefire atiborrarse de carniza.
Con lento e pausado vóo percorre os campos en
busca de posibles presas, que o mesmo poden ser
unha miñoca coma un coello enfermo ou algún
peixe morto que aboie nas augas dun río.

4.- Oestas tres siluetas, ¿cal corresponde ó miñato
real?

C.- ANECDOTARIO
A partir do século XIX a área de distribución desta
especie reduciuse de maneira alarmante pala presión humana. Baste con dicir que ata ó 1.800 os
miñatos comían o lixo palas rúas das cidades das
lllas Británicas. Hoxe a duras penas sobreviven contados exemplares no centro de Gales.

o
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Xan e Marica van de camiño (Canto)
Unha vez, hai xa ven tempo, cando aínda non
había coches nin causa semellante, un matrimonio púxose de camiño cara Lugo . El chamábase
Xan e a ela dicíanlle Marica. Cando os asuntos
que lles levaban á capital xa estiveron resaltos,
deron volta para a casa. Despois de andar un bo
pedazo, Marica cansaba xa. Díxolle entón a Xan
que a trouxese ó lombo. E Xan trouxoa. Así que
andiveron un anaquiño díxolle Marica:
- ¡Ai! Xan. Alí hai unha lousa para tapa-lo naso
pote. E baixouse por ela.
'Oespois voltou de novo subir ó carrelo de Xan.
E Xan foi andando outro cacho. De alía un pouco
díxolle Marica a Xan:
- ¡Ai!, Xan. Alí hai outra lousa. Ben vale para o
noso pucheiro. E volveuse baixar. Así que a colleu púxose enriba de novo.
Cando xa levaban un treito xeitoso de camiño,
Marica comentou:
- iAi ! , Xan. "De Dios están as causas .
Ti levarme a min
e eu leva-las lousas' '.

Adiviña adiviñanza.
¿que leva o rei na panza?
• Nunha casiña ben encaleada
hai un pobriño facendo morada
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VERTICAIS
A.- Froito seco con casca que nace dentro dun

o u rizo
HORIZONTAIS
1.-Arbore que dá mazás.
2.- Arbore que da landras e ten boa madeira para
facer carros

• Unha casa branca
nin pau nin palanca

3.- Sitio onde medran moitos castiñeiros.
4.-Arbore que dá as castaña-s.
5.- Froito dos carballos.
6.- Arbore que da madeira e ten follas coma

•Entre cancela e cancela
becerriña marela.

agullas.
7.- Froito do piñeiro.

Ditos do noso pais
A castaña no ourizo
eu ben vos sei o que fai:
se é que está verde, ma~ura,
se é que está madura, cae.

Ainda da que cavilar
81

X

9 =801

Esta multiplicación está mal feita. Tes que correxila pero non poderás engadirlle, quitarlle, nin
escribir nada nela.
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A rALA é CAmiñO

Xosé Chao Rego

O fin era ir a Fisterra
Se eu ·digo que o fin desta fin de
semana é pasalo ben, estou a talar de dúas causas distintas. Por
unha parte falo do fin ou obxectivo, da finalidade ; pola outra, refírome ó remate da semana.
En latín, a palabra "fin is" podía
ser tanto do xénero masculino
coma do feminino. Pois ben, en
galega depende: cando se retire á
finalidade ou obxectivo, é masculino ; cando fai referencia ó remate , feminino. Así, a Fisterra
évo-la fin da terra, iso que os latí-

nos chamaban "finis terrae" e os
casteláns Finisterre.
Por iso, cando chegue a fin do
curso, os estudiantes han estar
contentos porque, aínda que o
seu finé estudiar, non todo vai ser
aproveitaren o tempo, que logo
chega a fin da vida e non gozaches nada, e o fin desta vida évo- ·
la felicidade, claro que ben entendida, que non somos hedonistas.
Aínda que cos tempos que corren
e esa carrei ra de armamentos co
fin de nos meteren medo, un

pouco que s·e descoiden os guerreiros das galaxias e xa nos traen
a mesma fin do mundo.
Esta diferencia entre feminino
e masculino non se dá, en cambio, na palabra orde, que, como
xa dixemos no seu día, é sempre
feminina. E nesta orde de causas
hai que fixarse ben porque dás
unha orde e non che fan casiño
ningún, e 1.ogo todo é unha desorde que .non vexas. Xa mesmo o
di o refrán: garda a orde e a orde
hate gardar a ti .

Quesada ---------Por un voto nada máis,
nada máis por unha bóla,
o Parlamento inglés
votou non pegar na escala.
Existe a convicción
na moderna Inglaterra
que .a letra con sangue entra
e que ensina quen máis berra.
Ben seguro que a todos
nos abraia e nos extraña
o castigo corporal
na escota da Gran Bretaña.
Aquí xa vos hai ben tempo
que está prohibido o castigo,
e se hai mestres que aínda pegan
entendelo non consigo.
Tampouco comprendo ben
por qué berran, e ademais
poñen a man sobre os nenas
incluso qs mesmos país.
Debería ábondar,
sen andar con máis misterio,
corrixir só coa palabra
poñéndose un pouco serio.
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