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Os pacifistas vascos ~
0--~--. ."
..
que se organizaron na
plataforma "Colectivos
Vascos pala Paz e o Desarme" para defender a
saída da Otan, están levando agora a cabo unha
campaña en Euskadi co
lema "Contra o silencio
ante a violencia" que
consiste en pegará luz do día e especialmente
nos lugar.es que {XJden simpatizar máis coa
violencia ou co terrorismo o cartel alusivo ó
tema que se ve ó lado.
No colectivo están integrados diversos grupos cristiáns e con eles outros de diferentes
concepcións políticas ou relixiosas, que malia
as ·súas diverx.encias puxéronse dacordo en
"ser unha plataforma cívica capaz de dar resposta a problemas graves e urx.entes coma a
violencia, o militarismo, a crecente insolidariedade ante a crise económica, o baleiro moral
que xenera corrupción e desprecio dos dereitos e deberes que unha convivencia pacífica
ciudadana esixe".
Felicitámonos pala presencia activa nesa
campaña de grupos cristiáns. Porque se un
cristiano ten todo o dereito a ser nacionalista ou
a reclamar a autodeterminación ou a independencia para o seu pobo, coidamos que debe ter
tamén un estilo de taita inspirado en Xesús:

dar a propia vida polo pobo si, pero non
arrebatala indiscriminadamente como está

Hoxe falamos con CC.00

facendo ETA, con un ha violencia que hai moito
tempo deixou de ser puramente política para
ser xa claramente asasina. Primeiro foron os
policías, lago os militares, lago mulleres e nenas, e agora ata os seus mesmos exmilitantes, como Yoyes, a moza que mataron
hai semanas.
¿Ata cando?. O próximo día 30 o pobo .basca
ten eleccións para o seu Parlamento. E nesa
ocasión das eleccións periódicas, como no trabal/o político e cultural de cada día, onde os
nacionalistas basoos deben loitar pacíficamente polos seus ideais de dar vida a un pobo
e a unha cultura certamente maltratado históricamente por outros nacionalismos que tamén
eles caeron a miudo na tentación de considerarse sagrados con licencia para matar.

• IV Xornadas Agrarias Galegas
• O Papa en Lyon:
Unha invitación a optar polos pobres

• Outra de romanos
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

"A DERRADEIRA LECCION DO
MESTRE"
Todo estaba perdido, Xesús:
os discípulos e amigos fuxiran.
as autoridades relixiosas deran demostrado
¡por fin!
que as túas causas non lle gustaban a Oeus.
As autoridades civís cachondeábanse
dun reí alzado nunha cruz.
E ata o pobo chan,
o mesmo pobo por quen tanto loitaras,
che daba as costas,
facéndolle caso ós que sempre o explotaran. ·
Todo estaba perdido, Xesús:
só un malfeitor,
clavado na cruzó teu carón,
recoñecía a túa inocencia.
Só el,
·. que recibía contigo castigo e tormento,
tiña os o/los limpos
para ver en tanta cruz tan gran poderío.
Todo estaba perdido, Xesús :
atrás quedaban soños,
atrás quedaba o equipo dos amigos,
atrás quedaban as primeiras conquistas.
Era a hora da derrota.
Así nos pasa por veces a nós, Xesús,
nos nasos proxectos personais,
nos nasos proxectos comunitarios.
Ensínanos a acepta-la derrota,
ensínanos a ver semente
onde outros non ven senón
mortaldade e desfeita.

Festa de Cristo Rei
(Domingo 34º do tempo ordinario)

XESUS CRUCIFICADO E ALDRAXADO
O pobo estaba mirando , e os xefes moqueábanse del, dicindo:
- A out ros salvo u: que se salve agora a si
mesmo, se é o Me~ías de Det,1s, o Elexido.
Tamén os soldados se burlaban del , e achegándose ofrecíanlle vinagre, dicindo:
- Se ti e-lo rei dos xudeus, sálvate a ti mesmo.
E había un letreiro eririba del: " Este é o rei dos
xudeus " .
Un dos bandidos que estaban crucificados, insultábao tamén:
- ¿Non es ti o Mesías? Po is sálvate a ti mesmo
e mais a nós.
Pero contestoulle o outro , reprendéndoo :
¿Seica non temes a Deus, ti que sófre-la
mesma condena ca el. Nós, polo menos,
recibímo-lo que merecemos, pero este nada malo
fixo .
E dicíalle :
- Xesús, lémbrate de min cando valvas com a
rei.
Xesús respondeulle:
- Asegúroche que hoxe estarás comigo no
paraíso.
(Lucas 23, 35-43)

At,_,..,
1.JUe. t · , 't:1n;::i
pero non o xeito dos reis
deste mundo. Non pr~tende patrias. mn se arrodea de exércitos. mn busca honores. El reina
desde a cruz; conquire o seu reino coa entrega e
donación total. E un reino de servicio e de amor.

Rema desde dentro. Non se impón por medio de
tinglados e institucións, senón que quere meterse no noso co~azón para tratar de crear nel os
~eus mesmos sentimentos e valores. Os primeir~s cristiáns confesárono como O Señor; non
tiñan máis Señor que a Xesús, e por confesalo así
foron capaces de morrer mártires.

.O Reino. Xesús deixa ben claros os valores que
distinguen o seu reino. Contrastando eses valores cosque se viven e defenden nos reinos deste
mundo comprobaremos ata que punto sociedades e organizacións qu·e levan o nome de cristians o son de verdade ou non.
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O papa en Lyon

Unha invitación a optar polos pobres
Entre os días 4 e 7 de outubro o Papa Xoán Paulo 11
visitou unha comarca francesa centrando a súa estancia en Lyon e dióceses veciñas. Os medios de comunicación recolleron este acontecemento centrando a
mensaxe do Papa no Cura de Ars ou -os máis
sensacionalistas- na profecía de Nostradamus queparecía indicar que o Papa morrería alí. Sería faltar á
verdade negar que tanto unha,cousa como outra tiveron un ha importancia grande. A cidade de Ars adicoulle
o Papa un día enteiro de retiro para cregos e seminaristas, e o pantasma de Nostradamus facía ver policías a
esgalla armados ata os dentes.
Antón Chevier e "O Prado"

Un dos actos máis relevantes pasou sen pena nin
gloria na prensa : o día 4, nunha celebración á que
asistiron máis de 350.000 persoas, O Papa beatificou a
Antón Chevrier. Foi sen dúbida un dos actos quemáis
xente concentrou nesta visita. E a última causa que fixo
na súa estadía en Francia o Papa foi a visita a capela de
O Prado, que é a obra do P. Chevrier. Todo esto ven a
indicar que un dos eixos fortes desta visita -por non
dicir o principal- estivo marcado por este home.
Pero ¿Quen é Antón Chevrier? Como dixo Xoán
Paulo: " O home que comprendeu que os seus irmáns
son primeiramente os pobres" . Se foi interesante todo
o relativo. a Chevrier foi porque con el tivo o Papa a
ocasión de expoñer as súas ideas sobre o compromiso
social dos cristians . Non podemos esquecer que entre
os seguidores de Chevrier na obra do Prado atópanse
homes de talla de Mons. Ancel que senda xa Bispo
traballou como zapatería, e son moitos aínda hoxe os
curas que están a gana-lo pan de cada día en traballos
como camioneiro ou lavandeiro e metidos fortemente
na loita sindical.

Portada do libro que recolle o pensamento do P. Chevrier: " O
·
verdadeiro discípulo "

cunha forte inmigración . En barrios obreiros como a
Guillotiere é fácil entenderse en portugués e tomar
unha cervexa no bar "O Porto"; e na barriada de S.
Fans, casa si e casa non, é de españois. Como ben
decía o Papa, están ameazados de convertí rse en cidadáns de segunda ou de terceira.
Rematou o Papa invitándonos a todos a presentar a
Xesús como "único mestre" e a seguilo o pé como fixo
o P. Chevrier, deixándonos engaiolar por el.
Razóns dun silencio

Un cura para os pobres

Foi un día fermoso o 4 de outubro, no que o Papa nos
presentaba " un guía para toda a lgrexa", invitándonos
a facer "u nha opción preferencial polos pobres",
sendo "a voz dos sin voz".
Recordando ós nenos que recollía Chevrier dí que
"eles eran perfectos abandonados, a miudo explotados, eles convertíanse en máquinas de traballo para
enriquecer ós amos". E pasa tamen Xoán Paulo a recordar cales son os pobres do mundo moderno: " todos
os que non teñen pan son certamente pobres , pero
tamén os que non teñen emprego, responsabilidades,
consideración da súa dignidade, os que tamén están
faltos de Deus. Non é só o mundo obreiro o que esta
afectado, senon que tamén hai outros eidos. Nunha
civilización de consumo hai "novos pobres " que non
teñen siquera un mínimo social. Está a moitedume dos
que sofreno paro, mozos que non atopan emprego ou
persoas de idade que o perderon ... Neste tempo de
crise económica son os extranxeiros os primeiros
ameazados a causa desta situación". O dicir o Papa
esto , oiuse un forte aplauso no escampado. Non podemos esquecer que Lyon é unha cidade moi industrial

Ante todo esto un pregúntase. ¿Por que a mensaxe
máis comprometida do Papa apenas é coñecida?
Penso que hai dúas causas que non podemos
esquecer:
1. Decíase alíen Francia que o Papa talaba do que lle
propuñan os que ten ó lado. Sabemos que a visita a
Lyon tivo a lucidez de presentar un modelo alternativo
como é Chevrier. Potenciandoo con forza. Esto faime
recordar o que decía Gustavo Gutiérrez cando estaban
preparando a Asamblea de Puebla, e moitos íanse porque estaba moi manipulada por elementos moi conservadores, "se nós non traballamos, a realidade que chegue ó Papa vai ser totalmente deformada. Conseguire- •
mos pouco, pero se non nos esforzamos, a solución si
que vai ser peor".
2. Falando con un dirixente da HOAC decíanos: "Deixamos capitalizar ó Papa pala dereita. Cando dí algo
que vai polo seu rego aplauden con forza e cando di
algo que non lles gasta tápano. É unha pena que non
aproveitemos a fonda sensibilidade social que ten este
home. Non se poderían pedir documentos máis comprometidos".
M. Rodicio
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Entrevista a Xan María Castro (CC.00.)
Preséntanos
Sindicato

brevemente

o

- As CC.00. de Galicia surxen nos
anos 60 como movemento obreiro,
sociopolítico e asambleario, en loita
pala consecución de reivindicacións
salariais e sociais, pero tamén palas
liberdades democráticas, negadas
por
completo
pala
dictadura
Franquista.
A historia de CC.00 . de Galicia, ó
igual que CC .00. no resto do Estado,
vai estreitamente ligada a importantes loitas obreiras, como as folgas xerais de Ferro! e Vigo do ano 1972, e
tamén a unha forte represión sufrida
polos seus militantes en forma de
despidos, detencións, torturas, cadea, etc. O proceso dos 23 de Ferro!, a
raiz dos sucesos acaecidos no ano
1972 é un punto destacado do que
constituía a práctica habitual da dictadura: tratar de descabezar o movimento obreiro.
Pouco despois de celebrar a
asamblea no ano 1976, CC.00.
Galicia estructúranse como s·
oato nacional e de clase. No ano
xa legais, adoptan o nome d
cato Nacional de CC.00 . de
formando parte da Conf
Sindical de CC.00. a nivel

a existencia de o u tras opcións.
A participación, polo que se está
vendo, é superior ás últimas eleccións sindicais celebradas no ano
1982, nas que un 50% das empresas
de menos de 50 traballadores quedaron ser:i elexir os seus delegados. Esta
cifra quedará considerablemente reducida nestas eleccións.

Xan M. ª Castro Paz, Secretario de Organización do Sindicato Nacional de CC. OO. de
Ga/icia

- ¿Como se comporta a patronal
no proceso electoral? ¿Intervén?.
- A patronal favorece en algúns
casos a organizacións amarelas,
creadas por eles mesmos, pero en
gran parte das empresas favorece a
opción UGT, porque considera que os
seus delegados son máis fácilmente
"domesticables ", pero tamén poi a
dependencia con respecto ó PSOE
que está situado en centros de poder
central ou municipal dende os que
realizar " favores".
- ¿Como perxudica ós traballados dende o punto de vista sindical a
situación do paro?.
situación do paro, perxudicial
!mente para os que a sufren,
un lastre para a actividade
xa que a existencia de un
parados d isposto a trabas necesidades) en condirias, xoga en contra do
reivindicativo dos traba-

~ nsideroa moi importante. O

que

un elemento clave para a estructuración de un ha sociedade democrática.

- ¿Consideras normal o nivel de
sindicación que hay en Galicia?.

rá un
de xestión, un sindicalismo que na práctica
acepta a lóxica que actualmente impoñen a patronal e o Goberno. Debemos tratar de que pola contra, logre a
hexemonía un sindicalismo de participación , un sindicalismo en loita por
variar as condicións hoxe existentes ,
alternativa que hoxe ofrece principalmente CC.00 ., sen negar por suposto

cede é que tería que selo de
ade, é decir debería englobar á
ensa maioría do movemento
obreiro galega, o que presupón unha
disposición clara por parte das cen trais sindicais existentes actualmente
en Galicia. En todo caso , esta Central
sindical galega coido que debería debatir as relacións co movimento
obreiro organizado do resto do Estado español , dado que a patronal , sí
utiliza unha estratexia a nivel do Estado e incluso internacional , polo que
non ter ésto en cant a debilit aría as
nasas accións.
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IVXORNADAS
AGRARIAS
GALEGAS
(1)

1.- "A vivenda e aterra"

Foi X. Lorenzo (investigador do folclore e da etnografía galega) quén
nos fa lou diste tema e destacou que é
necesario adapta-las nosas casas rurais ás necesidades modernas, pero
dacordo coa nosa realidade, dacordo
coa nosa terra, coa nosa producción
e coa nosa tradición.
2.- "A gandería extensiva"

E. Villada, E. Estevéz, N. Díaz (Enxeñeiros Técnicos Agrícolas), X. M. Pérez (labrego), F. Sineiro, G. Flores, X.
F. Fdez. (Enxeñeiros agrónomos) e K.
Osoro (veterinario vasco) foron os
que talaron das diversas facetas
deste tema.
Como resume das numerosas ideas
que foron saíndo ó longo destas charlas, podemos adianta-las seguintes:

O 24 25 e 26 de outubro celebráronse as IV Xornadas

Agraria~ Galegas, na antigua Universidade Laboral de
Ourense.
.
Os participantes taran numerosos. (uns 250):. técn.1cos
agrícolas, axentes de extensión agrana, economistas mteresados no mundo rural, ... e como non, algúns labregos
tamén; tanto galegas (a maioria, como é de supoñer), como
vascos, cataláns e portugueses.
Este ano os temas tratados taran "A vivenda e a terra ",
"A ganderia extensiva", "A pataca", "A san ida de animal e
as campañas oficiais", "Na percura dun modelo de desenvolvemento propio", "O viña" e "A muller na sociedade
agraria galega" cun debate posterior entre o público asistente e os especialistas.
Hoxe talaremos de todos istes temas, deixando o tema da
muller rural galega para a semana próxima ca fin de poder
extendernos máis nas explicacións de todos eles.
Vaiamos lago por partes.

comprar a países terceiros, é dicir a
países de fóra da CEE.).
c )- A cría do cabalo do monte -dase
mellar en zonas de monte aberto,
como no Norde de Lugo ou no Suloeste de Ourense onde hai moito toxo
e xesta.
Hoxe danse tres problemas fundamentáis na cría do cabalo do monte:
-A falla de calidade dos alimentos.
- Os numerosos parásitos e o clima,
ás veces non axeitado.
A cría do cabalo do monte fai que se
aprovéiten as zonas extensas e as zonas de sotobosque coque disminúen
as posibilidades de incendio. Ademais o cabalo utilizase como productor de carne: Francia, gran consumidor desta carne, produce únicamente
o 20% do seu consumo ; coque aparece unha posibilidade de exportación clara para nós.

©~l3om©
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a)- Ternos boas zonas de vexetación natural, tamén no monte; pero
dase unha baixa producción e unha
calidade tamén baixa no inverno por
falla de fertilización e sembra.
Ademáis é necesario unha alternancia de pastoreo: non só facer pastoreo nas zonas de montaña, senón
tamén alternando á vez coas zonas de
val.
b)-A producción ovina, que de momento é un sector marxinal (supón o
2% das carnes producidas en Galicia)
representa unha alternativa de producción por varias razóns:
- Galicia ten unha alta capacidade
forraxeira .
- España só chega a abastecerse e
a CEE. produce só o 78% do seu consumo; polo que habería posibilidades
de exportación (se a CEE. deixa de

·tN10N, OOER.1005 At,.ÚGoc;, ATO·PAMDNOS CON DUAS GMf\\DcS
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3.- "A pataca"
R. Fuentes (enxeñeiro agrónomo)
falou de que España está á cabeza de
Europa en canto á cantidade de hectáreas
productoras
de
pataca
(340.000) e Galicia sembra delas unhas 102.000 (un 30%).
Non obstante, tanto Galicia como o
resto do Estado, teñen un rendemento dos máis baixos.
¿Por que se dan estes rendementos
baixos?:
- Pola semente e por cómo se sembra: Para a sembrn chegan 25 gramos
de pataca de sembra, non necesitan
ser grandes pero sí sás, a densidade
de sembra pode rebaixarse ata as
40.000 pezas por hectárea.
- Polos abonos: Se se bota esterco,
hai que suplir con fertilizantes, normalmente falta fósforo , potasio e
nitróxeno.
- Pola pouca especialización do
agricultor (ten poucos coñecementos, e aplica pouco as técnicas adecuadas , ... ).
"Sanidade
oficiáis"

animal.

Campañas

U. Rey, A. Mediavilla (veterinarios) e
A. Pérez (labrego) trataron este pro-

blema.
forori:

As

aportacións

principáis

- O Saneamento do gando supón
aumenta-la productividade do gando,
asi como erradica-las zoonoses (-enferm idades que afectan ó home) sobre todo a brucelose, a mastite e a
tuberculose.
- As campañas oficiáis teñen fallos
grandes: entre outros, que non teñen
continuidade territorial e e~pacial e

.

~
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que non se fai un seguimento do gando.
- Frente a isto: Hai que ir chegando a unha medicina
veterinaria popular, na que o labrego vaia aprendendo
a recoñecer as enfermidades do seu gando e a poñerlles remedio. E de suma importancia a medicina veterinaria preventiva.

Movemento da Mocidade Rural Cristiá
de Galicia

5.- "Na procura dun modelo de desenvolvemento agrario propio".
Foron X. M. Beiras (economista) e F. Sineiro (enxeñeiro agrónomo) os que fixeron as suas propostas para
un modelo propio de desenvolvemento agrario.
- Para Beiras o desenvolvemento agrario propio supón: que o sector agrario galego se centre na dinámica
propia de Galicia. Que se de unha integración do aparato productivo agrario e que non supeditemos á esfera
da circulación na economía campesiña.
- Sineiro, pola súa banda, vía como liñas máis urxentes de actuación: A mellora da infraestructura, a modernización das explotacións, o fomento do asociacionismo, medidas de industrialización e comercialización dos productos, e a organización das produccións,
entre outros.

AúDAR.DE
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6. "O viño"
Foron moitos os que interviron, todos eles técnicos e
coñecedores cercanos do tema tratado. Destacaron
varias cousas:
- O sector vinícola é un sector regresivo e lonxe do
mercado.
- As enfermidades das vides son numerosas e os
labregos non as saben tratar adecuadamente.
- A elaboración do viño faise moitas veces dun.xeito
equivocado.
- En Galicia dase unha excesiva parcelación das viñas e moi pouca variedade de castes.
- Dase unha falla de profesionalización e formación
nos agricultores e unha falla de investigación e de interés da Administración.
- O aspecto sanitario tampouco se cuida.

Valoración das xornadas
Pódense facer duas valoracións fundamentáis:
- O carácter técnico-científico das Xornadas é elevado. A exposición e confrontación de posturas e ideas
baseadas en trabal los e argumentacións científicas son
altamente positivas polo feito mesmo, e polo entorno
oficial que nin fomenta nin apoia iniciativas deste tipo.
- No conxunto das charlas técnicas faltou un enfoque
histórico·social chegando a perderse a visión da problemática real e concreta e dándose moitas veces respostas técniéas a problemas con gran problemática
social. As intervencións dun labrego, dun comerciante
de viños e dun participante portugués reconduciron
neste senso alguns debates, avisándonos a todos da
venda que pode supor a análise dun punto concreto
esquencéndonos no seu tratamento da problemática
que xira ó seu redor.
(Continuará)

Teresa L. Regal

l?l:OOS
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i, Quen somos?
- · Somos mozos/as entre 15 e 25 anos, con
espíritu xoven e ilusionado.
Vivimos en ambentes rurais (aldeas, pequenas
vi las, ou na costa) con problemas semellantes.
Somos galegos: Galicia é a Nasa Terra, onde
nos gusta vivir, trabal lar e construir o naso futuro.
- Organizada nun Movemento.·
- Para un proceso:
·Educativo, Educámonos coa vida por medio
da acción-reflexión-acción, para ir facendo unha
sociedade e unha lgrexa mellar.
· Evanxelizador (cristián). Descubrimos ó
Deus Pai que nos anuncia Xesús. Acollemos a sua
Boa Nova. Convertíndonos e transformando o
noso mundo aos valores do Reino.
· Transformador. Tomamos conciencia da
sabiduría do noso pobo galego. Analisámo-la
realidade e buscámoslle solución ós problemas.
Inventamos camiños de acción e participamos
nas accións populares.
Para máis información escribir a: Monolo Barreiro - Santa
María - Arzúa (Coruña}
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1: Autonomia de Galicia

e a Autonomia de todos
nos. Un marco
que nos permite
traballar dende aqui
ós que somos de
'
aqui. Unha tarefa común.
A Autonomia
que nos fai camiñar
hacia o progreso nunha
Galicia viva.

OP

1 ·
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Castelao Sempre
"SEMPRE EN GALIZA" (2)
O Castelao político reflexado neste libro aparéceseme: nacionalista, federalista, autonomista integral, republicano, ibe-·
rista (defensor dunha Confederación Ibérica), atlantista (o
atlántico, símbolo da liberdade, frente ó Mediterráneo cemiterio de vellas civilizacións), anticastelanista ("nin eles amos
nin servos nós"), antiimperialista, pacifista e europeísta (soñador duns Estados Unidos de Europa, base da Unión
Mundial).
Irnos hoxe atender ás súas ideas sobre o concepto de nación e cómo chega logo á conclusión de que Galicia é unha
nación, pero sen estado.
Para Castelao, España é unha "entelequia nacional", o
"país da diversidade", por ser un estado plurinacional. Por iso
escribirá sempre Hespaña ( Hispania) como sinónimo aproximado de Iberia, na que se asentan, á parte de Portugal, catro
nacións: Castela, Cataluña, Euskadi e Galicia.
Os elementos que configuran o concepto de nación, segundo Castelao, son: a) lingua propia, b) territorio de seu, c)
sociedade e mais economía diferenciadas, d) cultura propia,
e) carácter étnico.
A partir do seu nacionalismo, o proceso posterior resulta
ben léxico: se Galicia é unha nación , terá que ter leis de seu ,
sen que vaia a Lei única para soluciona-los problemas de todo
o estado; e non existirá unha auténtica democracia se non se
respetan os dereitos dos pobos, nin poderá haber unha soa
nación onde coexisten diferentes culturas e linguas diferenciadas. A fin e ó cabo, "tuvo Galicia reyes antes que Castiella
leyes " (p. 341 ), Pero non chega a ningún tipo de separatismo
(son outros os "separadores " ).

"¿Ten Galiza un idioma propio?. Estamos tartas de saber que o
pobo galega tala un idioma de seu, tillo do latín, irmán do castelán e
pai do portugués. Idioma apto e axeitado para ser vehículo dunha
cultura moderna e ca que aínda podemos comunicarnos con mía
de sesenta millóns de alma.
O galega foi o instrumento maravilloso da grande e única poesía
lírica de Hispania ... O galega é un idioma estenso e útil... O galega
rexurdeu no século pasado con poetas tan esgrevios como Rosa lía, Curros e Panda/... O galega -somentes re fugado polos señoritos ou por traballadores que quixeran ser señoritos- é hoxe o
idioma que prefiren os intelectuaes como vehículo da nasa cultura;
pero aínda que carecera de tantos méritos contraídos, abondaría/le
ser a tala do pobo traballador para estar dignificado de por si''. (pp.
38-39).
"E diría/les máis: Prohibíchedes o galega nas escalas para
producir no espirito dos nasos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles creer que talar galega era talar mal e que talar
castelán era talar ben. Expulsáchedes o galega das eirexas, ta cendo que os representantes de Cristo explicaran o Evanxeo no
idioma oficial, que o pobo non talaba nin comprendía ben. Refugá chedes o galega ante os Tribunaes de xusticia e chegáchedes a
castelanizar barbaramente as toponimias galegas. ¿E de qué vos
valeu?. Porque despois de máis de catro séculas de política asimilista, exercida con toda riqueza de astucias e violencias, o naso
idioma está vivo. Sodes, pois, uns imperialistas fracasados ". (p . 39
Edición de Galaxia, en 1986).

Manuel Díaz
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(Milvus migrans)
Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez (" Oitabén " )
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IRIMIA-10

Asís, vi/a da paz
Día 27 de outono. 1986. Asís, vila da Perusa Italiana. Pequena pero grande e fa mosa. Hai lúa chea; moitas veces gozei
desta noble cidade, pero hoxe, cando cae
a tardiña, paréceme irreconocible. Casas ,
rúas , igrexas, torreóns, cidadelas, bogan
baixo un ceo malva, no medio dun mar
celeste de vós de pómbas de paz. Van ledas, nos menceres esperanzados das " paces" amenazadas.
Fai hoxe oitocentos anos. Francisco
nunca o pensou. Aqueles eran tempos de
catedrais románicas, de guerras santas,
de loitas polo poder entre Papas e emperadores. Eran tempos de moitos privilexios para os que tiñan riqueza, de trovadores e de xug lares. Pero eran tamén tempos
de fame, de pestes, de lepras, de guerras e
de terrores frecuentes. Entón eran 225 casas, 2.000 habitantes. Francisco foi á guerra pensando en voltar con un gran
triunfo . Iba a cump lir 23 anos. O mundo do
comercio, da nobleza, da guerra empezoulle a cheirar. E cheiroul le tanto que
pensoú que tiña que deixar de perde-lo
tempo . E namorouse dun novo senso de
vida . E deul le un novo xeito . Namorouse
de Deus, dos pobres, dos paxaros, das
postas de sol , do silencio , dos campos

verdes , das formigas ... Un bó día bicou a
un leproso . Aquel foi un gran día na súa
vida . Entendeu que se podía romper cos
convencionalismo e as mentiras . E casescamas dos leprosos escomenzaron a
caerselle os esquemas. E dende entón
empezou a ser Francisco de Asís, San
Francisco de Asís. ¡Ata donde chega a riqueza dun pobre!.
Hoxe Asís é cidade de moitos. De moitos
de toda raza, de toda creencia , de toda
condición. Cidade de moitos que representan a máis de 3.500 millóns de persa-

rias de toda a humanidade. Asís, donde
todo o mundo se sinte a gusto . Vila de paz
e de ben , de tolerancia e de respeto. Vila
ecuménica. Velaí un fito histórico e insólito . Pero velaí un xesto para moitos de
gran valor. Para uns poucos, para os grandes, demasiado sinxelo. Reagan e Gorbachov , expresamente convocados pala comunidade franciscana " a dialogar compartindo un pedazo de paz e un vaso de
viña ", non aceptaron a invitación. Uns
poucos deciden a guerra, a paz é causa de
moitos, e queira Deus que un día os corazóns de boa vontade rompan intencións
interesadas e emborrachadas de misis.
Deixo Asís . Cando saín pala nova porta
de S. Pedro, un sol perfectamente redondo difundía a sua luz en fervenzas silenciosas por los tellados e campanarios .
Os rostros da xente resplandecían como
iluminados por pensamentos de Deus.
Sentín sobar dos meus beizos a paz de
Deus que me refrescaba . Tendín as mans
mirando a Asís e enchéronseme de concordia, un ha concordia nova e dóce como
a mel. Entón comprendín : " Un santo pasou por aquí ". Exclamei , " estou seguro ,
·
respiro o seu ulido no aire " .
Mario Vázquez
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Este incansable voador acrobático distínguese no
aire por te-la cauda menos esgallada có miñato real.
No caso de tela totalmente aberta pode semellar de
punta cuadrada , maiormente nos inmaduros.
Gústalle voar desprazandose a vela, deixándose
elevar palas correntes de aire, preferentemente nas
viaxes migratorias, pois nisto tamén se distingue do
real , que é sedentario.
Procedente de Africa, chega á Península a finais
de febreiro e polo remate de xullo emigra.
A plumaxe dos adultos é marrón escura uniforme,
tal e como se indica no debuxo da ficha , tomado do
natural. Os inmaduros teñen as plumas orladas de
ocre claro , carecendo da cor violácea da cabeza .
Polo xeral cría nas sobreiras e piñeiros, en solitario ou formando pequenas colonias. Constrúe o
niño con ramal las e desperdicios humanos (papeis,
plásticos, trapos , etc.), paciendo utiliza-lo mesmo
niño varios anos seguidos.
De mediados de abril a mediados de maio, pon de
1 a 5 ovos, que choca case exclusivamente a femia
en 32 días.

C.- ANECDOTARIO

O miña.t o queimado é practicamente unha ave
cosmopolita . A súa área abrangue case toda Europa, Asia, Africa e Australia, mantendo poboacións
estables numericamente con tendencia a alza.
Co nome de " Rann " bautizouno Rudyard Kipling
no seu Libro da Selva.

o

D.- ACTIVIDADES
1. - ¿En que mes chega á Península e en que mes
emigra?.
2. - Le algún capítulo do Libro da Selva de Rudyard
Kipling no que o miñato queimado teña unha intervención destacada.
,
3. - ¿Cal das tres siluetas corresponde ó. miñato
queimado?.

B.- TECNICAS DE CAZA

O miñato queimado ten patas e dedos débiles,
polo que co seu vóo prospecta os campos na procura de presa. Pero o seu gran recurso alimentario
son os peixes mortos que aboian nas augas dos ríos .
O que perde en forza gáñao en lixeireza de vóo ,
ata tal punto que semella que voa por puro placer. E
así, desde o aire , tamén pica contra ratos , sapos e
coellos enfermos de mixomatose. Tamén practica o
paras itismo , atacando a outras aves rapaces , que
levan presas nas patas, e obrigándoas a soltalas.

4.- ¿Cal destes tres animais será apatecido por este
miñato?.

o

IRIMIA-11

A NOSA HISTORIA

Outra de romanos
Despois da conquista militar da Gallaecia, os romanos estableceron
unha organización administrativa e
das vías de comunicación que facilitase a explotación do territorio ocupado, que era o obxectivo fundamental do Imperio romano. lsto vaise traducir nunha serie de cambios na economía, na sociedade e mesmo na relixión da Gallaecia.

ou menos boa. Oeste xeito, aínda que
xurídicamente eran inferiores, a súa
situación económica, social ou política era superior á da meirande parte
dos galaicorromanos libres.
Así, en Galicia os dous grupos básicos non serán os escravos e os libres
senón os galaicos por unha banda e
os romanos e os indíxenas romanizados pola outra.
Os romanos serán minoritarios e
fundamentalmente
comerciantes,
funcionarios ou militares. Os indíxenas romanizados son a aristocracia
castrexa que se adaptou e colaborou
co poder imperial. Mantívose o frente
das centurias, encargándose do cobro dos impostas e do recrutamento
de homes para os exércitos romanos.

A economía
Os cambios na economía galega da
época nótanse por exemplo no
mundo agrario coa introducción da
villa romana xa dende ó século 11 d. de
Xto. A villa romana era un centro de
explotación agrícola dirixida por un
grande propietario xa romanizado,
causa que se pode ver nos restos de
cerámica, nos mosaicos e nas formas
arquitectónicas das villae que son típicamente romanos. Ademais, as villae trouxeron novas formas de explotación agrícola con mellares arados e
instrumentos de labranza.
demais
,
E de supoñer que os ricos propietarios non traballasen persoalmente a
terra polo que tiña que haber unha
poboación que dependía deles e que
facía ese traballo . O que non se pode
afirmar é que os romanos introducisen en Galicia o escravismo que foi o
modo de producción do mundo
romano.
Un cambio importante producíuse
na explotación das minas, con todo,
os romanos non deixarán de utilizalas técnicas dos indíxenas, sendo tres
os métodos de extracción do mi.neral:
- Explotación das areas dos ríos
para obte-lo ouro .
- Excavación normal.
- " Ruina montium", provocando
derrubamentos de masas de arxila
que contiñan ouro, logo lávanse as
terras. E unha técnica dos indíxenas
mellorada polos romanos que producía baixos rendimentos pero que tampouco esixía moito traballo.
As minas eran propiedade do emperador e estaban administradas por
un procurator mentres que a man de
obra . estaba formada por homes libres, escravos e condenados a traballos forzados.
O cargo de procurador desapareceu a finais do século 11 o que leva a
pensar nunha decadencia da explotación das minas. As causas da decadencia non están ainda claras, pero
puideron ser: o fin do mineral, a esca-

Cando, máis adiante, os municipios
e a civitas -institucións romanassustitúen á centuria -institución
castrexa- a aristocracia xa non é indíxena, senón que xa se fundíu coa minoría romana na busca dunha promoción social que comenza coa obtención da ciudadanía romana despois
de tace-lo servicio militar.
O resto da poboación indíxena non
alterou coa presencia dos romanos as
súas condicións de vida polo menos
ata o século 111 en diante, cando se
difundiron plenamente as villae
romanas.

Arelixión

sez de man de obra, a falta de rentabilidade ou a crise social.

Asociedade
Unha primeira división da sociedade romana ven dada pola condición xurídica dos seus membros: libres ou escravos. Sen embargo no
caso da Galicia romana esta división
non ten moito sentido xa que o número de escravos coñecidos non
chega a media ducia e o de libertos, é
dicir, de escravos que acadaron a liberdade non pasa da ducia. Adema1s,
se talar de escravismo no mundo romano é talar dunha forma de explotación no traballo, en Galicia esta situación só se producíu nas minas, xa que
os escravos coñecidos eran funcionarios propiedade do emperador e tiñan unha posición económica máis

Na Galicia romana sobrevivirá a relixión castrexa que conservou toda a
súa forza nos dous primeiros séculas
do Imperio, rnanterase no S. 111 e será
sustuída non pola romana senón polo
cristianismo nunha época tardía.
Os deuses romanos foron introdu cidos en Galicia pola minoría romana
e adoptados pola aristocracia romanizada. Destaca especialmente o
culto ó emperador pola súa finalidade
máis política ca relixiosa, xa que foi
imposto polo poder central para acadar unha maior unidade do Imperio.
A súa introducción en Galicia vai
xunguida á construcción das Aras
Sestianas no ano 23 a..de Xto . probablemente no Finisterre ou nunha zona
cercana. Eran tres monumentos adicados ó culto ó emperador, un por
cada lexión que participou na con quista da Gallaecia. Pero , co tempo ,
só será cousa particular dos funcionarios imperiais e da minoría ind íxena romanizada.
For

IRIMIA-12
Xosé Chao Rego

¿Oíades ben?

Alguen se pode preguntar qué
pintan enriba do í eses dous puntiños que se chaman a diérese.
Sucede que nas primeiras e segundas persoas do plural do imperfecto de indicativo dos verbos
rematados en -oir e en -oer vai
esa diérese. ¿Por qué?.
En galega dicimos cantabamos
e falabades, sen poñe-lo ti1 ou
acento gráfico, porque son palabras graves, é dicir, o acento vai
no derradeiro a. lsto é porque o

galega segue a etimoloxía latina,
ó contrario do castelán, no que se
pon o til ou acento gráfico, por
seren palabras esdrúxulas : "cantábamos, hablábamos".
Polo tanto, non é correcto escribir "oíades", con acento no i,
pois sería un calco do castelán
"oíais".
Pero por outra parte, se poñemos sen signo ningún "oiades",
entón estamos ante o presente de

subxuntivo: "cando oiades que
toca a campá, évos hora da
misa".
A solución está na diérese: eses
dous puntiños enriba do i, que
nos indican que ternos que
desface-lo
tritongo
"oia",
recalcándomo-lo acento sucesivamente no i e tamén no a, como
se descompuxesémo-la palabra:
o-i-a-des.
Volverémo-la próxima semana
con exemplos de varios verbos.
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Madrugan os aliancistas
contra o mencer ou albor,
que non queren ó Fernández
e. buscan algo mellar.
Entre tanta árbore mesta
a xentiña aínda traga:
non poden ver xa o bosque
mais inda escollen a fraga.
Se de barro estamos feítos
normal é cazolear:
barrei ro co barro anda
para poder moldear.
¿ Quen adiviña estas verbas
de tanta adiviñanza?
Aliarvos cos da Xunta
évos moita alianza.
Se estas coplas escribo
hoxe con tanto misterio
é que aínda non vos vexo
cal ha se-lo seu criterio.
Cando os versos aparezan
xa estará a resolución:
¿acabarán as comedias
depois de tanta función?.
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