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SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

Encrucillada cump{e dez anos. Esto é un verdadeiro acontecemento para todo-los galegas, cristiáns
ou non cristiáns, pois ó longo destes dez anos foi non
só unha tribuna cristiá, senbn -~n pe de igualdadeunha tribuna ga/eguista.
Famas moitos os que aprendimos o galeguismo na
sua escala. Famas moitos os que aprendimos ne/a que
ser :gal~ó é moito "°inais que ter nacido en Galicia.
Famas moitos os que aprendimos tamén ne/a o íntimo
vence/lo entre a fe e a galeguidade, como duas realidades que se implican unha á outra.
,A revista Encrucillada, Revista galega de pensamento cristián, para os que non a coñecen ainda, é
unha prestixiosa revista que hai anos puxeron a andar
· un grupo de intelectuais, cregos, leigos, mestres e
profisionais do ensino e o periodismo, e que ó longo
destes dez anos foi acadando un espacio e un respeto
dentro e tora de Galicia.
IRIMIA , débel/e moito a Encrucillada porque, dalgunha maneira, é tilla dela, ou polo menos da mesma
corrente que a empuxou a e/a a erguer unha bandeira
moito tempo incomprendida, pero que hoxe vai acadando un meirande pulo na lgrexa e a sociedade galega . ¡Longa vida compañeira!
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Eneruemada
Revista galega

de pensamento
cristián

As liñas básicas da revista Encrucillada:
Cristiá: Revista de reflexión cristiá.
Realista: Partir de feitos e experiencias concret?S,
ec/esiais ou non, que sedean na nasa terra .
Analítica-Práctica: .Investiga-los condicionamentos de todo tipo . Aportar unha visión c:istiá con xuício
crítico.
Divulgadora: Informadora non tanto das anécdotas
que acontecen, senón do estad0 profundo da situación
que ne/as se manifesta.
Comprometida na fe coa terra: Para xente ·inqueda, xente fermento ou con ganas e capacidade de
se/o, nunha liña comprometida coa fe e coa terra .
lndependente e aberta: A tódolos que se sintan
identificados con esas características.
Galega: A revista estará escrita en galega.
(Da 1. ª folla de propaganda)

ENCRUCILLADA quere ser testemuña dunha dimensión do home que non é, de certo, moi aparente, pero que moitos consideramos fundamental.

ASAMBLEA DE SUSCRITORES
E AMIGOS
• 5 - 6 de Decembro
• Colexio · La Salle (S. · Roque)
SANTIAGO
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Manolo Regal
Modesto Vázquez

OS MISTERIOS DO ROSARIO LABREGO
MISTERIOS DE DOR
Dicir misterio é dicir
algo moi grande e moi fondo,
un pozo de auguiñas frescas
que ninguén probou abando.
1. Fonduras grandes de dar
dos labregos desta terra
empezan ó ser escravos
nos trabal/os que tan nefa.

2. Sobre dos duros trabal/os,
os abusos que sufrimos,
pois son moitos os que medraD
por sermos nós tan sumisos.
3. Mais non todo vén de fóra:
coas pegas que nós poñemos
pra unirnos e organizarnos
mqi grande dar nos traemos.
4. E non é de menor monta
a dar que nos vén dos curas
que entre labregos conviven
e .só o seu ben procuran.

5. ¿Que dicir da emigración?
i Tantísima dar viaxeira!
Chagas por dentro e por fóra
chagando a Galicia enteira.

Domingo 2. º de Advento (A)

A PREDICACION DE XOAN BATISTA
Naqueles días apareceu Xoán Batista no deserto, proclamando:
- Convertídevos, que xa chega o Reino do ceo.
El era de quen tiña dita o profeta lsaías :
"Unha voz clama no deserto:
preparade o camiñq do Señor,
endereitas os seus vieiras " .
Xoán ía vestido con peles de camelo e cun
cinguidor de coiro arredor da cintura, e mantíñase de saltóns e mel bravo. Acudían a el xente de
Xerusalén, de toda Xudea e mais da banda do .
Xordán . E confesando os seus pecados eran bati zados por el no Xordán.
Como · se decatase de que moitos fariseus e
saduceus viñan a que os batizase, díxolles:
- ¡Raza de víboras! ¿Quen vos ensinou a fuxir
do castigo que está a chegar? Dade froitos dig nos dunha verdadeira conversión , e non vos fagades ilusións, dicindo entre vós : " somos tillos
· de Abrahán destas mesmísimas pedras. Xa está a
machada posta na raíz das árbores , e toda árbore
que non dea froito será cortada e botada ó lume.
Eu batízovos con auga para que vos convi rtades. Pero o que vén detrás de miné máis forte ca
min, e nin tan siquera son digno de lle quitar as
sandalias. El havos batizar co Espírito Santo e
con lume. Porque trae ·a toreada na man , para
limpia-la súa leira e recoller no hórreo o trigo ; e á
palla ha de a queimar nun lume que nunca se
apaga.
(Mateu 3,1-12)

1.- Veñen de Xerusalén; de toda a Xudea; da
banda do Xordán: piden perdón. Son batizados
por Xoan. E... o Pobo.
2.- Veñen moitos fariseus, saduceus.
¿Xoan? ... ¡Raza de víboras! A falsa relixiosidade,
a das apariencias, que xuntan ritos de fe con
explotación do pobo, queimalle a Xoán na boca.
Non só se destrúen a sí mesmos, cerran o paso
do Pobo astra Deus e de Deus astra o Pobo.
Tráenme estas palabras á memoria aquel testemuño recollido por un gran apóstol dos nosos
días: "Padre, estamos fartos de que nos contentemos con que haxa velas votivas nas igrexas e
que reciban sepultura eclesiástica os nosos
mortos. Ternos que nos ocupar das necesidades
dos vivos que son explotados e de súpeto perden a confianza na nosa fe".
Advento. Tempo de esperanza. De que Deus de
verdade chega ó home. ¿Deixarémolo chegar de
verdade nas nosas comunidades ata o home?.
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- - - - - - As Palilleiras de Camariñas - - - - - Unha artesania singular
Cóntase xa no século pasado o
primeiro agasallo que recibían as
nenas era un axouxer, o segundo
unha boneca feita de pelo de millo e a cabeza cunha pataca, e o
terceiro galano era un mundillo
cas súas canelas para palillar.
Hoxe, unha tradición que xermola na artesanía popular é recolleita dunha forma sinxela palas
mulleres de Camariñas e das vilas
e aldeas de Fisterra.
E dise que foron os irlandeses
do século XVI os que espallaron
este valioso traballo no norte de
Galicia.
A riqueza e complicidade de
formas é immensa, perta de dous
mil debuxos atópanse recollidos
no Museo de Pontevedra, debuxos nomeados con nomes coñecidos palas palilleiras segundo a
forma e o deseño da tarefa feita creacións de liño, puntillas e lacon arte e moitísima paciencia bouras moi preciadas na nasa repalas mozas e vellas de Camari- xión e fóra dela.
ñas, nomes coma cunchiña, cresVelaí o traballo de ocio noutro
ta, rosa , airiños, etc.., encaixes e tempo da muller galega, xogando
adornos que son a mellar fili- ·co seu maxín e coa arte que a
grana para as prendas femininas rodea, facendo un traballo mae para as sabas, manteis e para o nual exquisito e sen par. Artesafogar.
nía que medra para amasa-las
manualidades
que saen das hoE imprescindible olla-los enras
de
atención
e delicadeza por
caixes con moita atención, para
valorar un traballo que xongue a facer un encab~e orixinal e unico.
paciencia e a habilidade cos paliNo _lecer de cada día, as nasas
llos e os seus repenicos e move- aboas ou aquelas mozas que palimentos ara formaren auténticas

se aueRes Le·R. l~l"IA
Quero 1111Crihinn·e ó Semanario IRIMIA:
Por un · ano

O

Ata nova orde.

O

lleiras de renome, amasan e exprican como calle-lo truco e o
xeito nunha táboa inclinada onde
cada movemento é un nó, e cada
verba é unha mensaxe de tradición e respeto palas artes menores pero famosas de Galicia.
Valorar o " naso" é a primeira
condición para coñecer tódalas
manifestacións da Cultura popular, cada oficio ten a súa peculiaridade e a súa propia tradición, xa
van quedando poucas palilleiras
que día a día palas feiras e organizando mostras do seu trabal lo
amasan ese legado que os nasos
paisanos deixaron en Camariñas,
para segui-lo conservando e que
medre.
Segue, segue ti mociña
cos teus paos a palillar ·
con xeito e con agarimo
para te podermos ollar.
Que as palilleiras sexan recompensadas pala súa tarefa, e paciencia co sorriso nos beizos dos
galegas polo valor e o desexo que
teñen estas mulleres en voltar ós
nasos costumes , facendo un gran
estarzo no mundó consumista e
deteriorado no que vivimos.
M.ª Guillermina Mosquera
de Monterroso

·¡suscníeETEI

Pagarei _p<>r:

O Tran8ferencia á Caixa de Aforroe de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano-1 .800pts.
- Suscripción de
apoio - 2.000 ·pts.

(máis caro e molesto ca transfere"ncia)

Nom,e ............. ~····· .~ •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rúa ou Parr<>e¡uia.._•..........................................................
Vila ou AxuntaDlento ..................................... Provincia..... ~ ............. .

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lug_o)

RlltlA-5

---------------------LABORAL
AHOAC en Galicia
A HOAC (lrmandade de Obreiros de
Acción Católica) vén traballando en
Galicia desde hai máis de quince anos
nas Dióceses de Ferrol e Vigo, tendo
como tarefa prioritaria a concienciación e formación de militantes obreiros cristiáns. Moitos destes militantes
formados na HOAC hoxe atópanse
desenrolando o seu compromiso e a
súa militancia en diversas organizacións eclesiais, en sindicatos, AA.VV.
partidos , organizacións pacifistas,
ecoloxistas e en plataformas de soli-dariedade con paises de América Latina e Africa.
A nivel obreiro, os militantes da
HOAC de Galicia teñen participado
activamente nas lo itas do movemento
obreiro no tempo do franquismo . No
ano setenta e dous en Ferro! e Vigo , e,
máis tarde , no proceso democrático.
Tiveron moito que ver na implantación dos sindicatos democráticos e
nas grandes loitas que estes levaron a
cabo sobre de todo no sector naval en
Ferrol como ~n Vigo.
A nivel eclesial os militantes da
HOAC de Galicia teñen participado
sempre naquelas plataformas de renovación da lgrexa Galega que foron
aparecendo na nosa terra: Conc ilio
Galega, Comunidades Cristiás Populares, Coloquios, Cruceiros , Romaxes , e neste intre, na Coordenadora
da Asamblea de Cristiáns Galegas.
Nos últimos cinco anos a HOAC de
Galicia experimentou un crecemento , extendéndose a Ourense e
Lugo. O mesmo tempo mantén unha
coordenación coa HOAC a nivel de
estado , participando activamente no
proceso xeral elaborando propostas
para os Plenos de Representantes e
así mesmo tomando parte nas Asambleas Xerais , como ocurríu na deste
verán pasado en Zaragoza e á que
asistiron preto de 30 militantes de
toda Galicia. Asamblea na que se
abordou o tema do compromiso
baixo o lema: A FE EN XESUCRISTO
COMPROMETENOSCOPOBO
O noso pobo , ó galego, é ó que queremos facer a nosa aportación os militantes da HOAC a través dunha formación fonda e un compromiso na
lgrexa e nas institucións populares ,
cosque se vaia logrando a liberación
e a realización das personas .

A H OAC de Galiciana Asamblea Xeral deste ano, en Madrid

6
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IV Xornadas
Agrarias
Galegas
(3)
O saneamento
visto por un labrego
1

Fanse mal en moitos aspectos:

1º.- Non teñen continuidade
territorial.- Explícame: Nos primeiros anos atendíanse as peticións de grupos de gandeiros ou
de gandeiros individuais de cada
concello. Esto levou a que as explotacións que facían o ~anea
mento fosen illas no medio doutras moitas que non realizaban a
campaña.
Daquela xustificábase esta manei ra de actuar pala Xefatura de
Sanidade Animal, dicindo que ó
te-las campañas ca,rácter voluntario non era posible realizala

Vou expoñer desde o meu punto de vista de labrego, que vive da producción que nos dan as vacas
de leite, os defectos que veño obse.rvando cando se
realizan as campañas oficiais de saneamento do
gando. Na nasa comarca véñense realizando sen
interrupción nos últimos cinco anos, e xa de vello se
tiñan feito aló polos anos 68 e 70.
Tamén quera sinalar que os máis interesados en
te-los animais sans sómo-los seus propietarios. ¿Por
qué, pois, hai tanta resistencia a que se realicen as
campañas oficiais de saneamento?. Eu penso que é
debido a que éstas fanse mal.

doutro xeito. Pero que as explotacións que nun principio non a facian, acabarían sumándose, por
diversos tipos d~ esixencias , ás
que saneaban o gando. Sucede
que no · naso Concello e no de
Trabada as peticións de explotacións para sanea-lo gando no ano
1984 e 1985 (en moitos ·casos parroquias enteiras) rebasan, xunto
con out ras zonas , o pres u pasto
que a Consellería lle asignou á
nasa provincia. E xa ningunha explotación desde 1984 pui.do
enceta-lo proceso de saneamento . Só se realizou nas " illas "
que xa o viñan facendo nos anos

anteriores, con o que o número
de explotacións que estan nas
campañas é o mesmo .

2º.- Non teñen continuidade no
tempo. As campañas realízanse
de ano en ano , pero o intervalo de
meses entre as datas de realizalas
chega a ser de máis de 21 meses:
Febreiro do 84 a Novembro-Decembro do 85. Esto é para tódalas
explotacións, incluso para as que
deron reses positivas, deixando
así de cumpli-lo lexislado que
nestas explotacións indica que se
repitan as probas ós seis meses .
3º.- O persoal que realiza as

Os máis dos galegas falámo-,lo naso idioma sen podérmolo escribir correctamente
ou descoñecendo o verdadeiro significado de moitas das palabras.
Onovo Diccionario Xerais da Lingua véFl a resolver este problema. Completo, ilustrado;
normativizado, con variantes e gramática de fácil uso.
Ter á man o Diccionario Xerais da Ungua é unha necesidade, botábase en falla .

m

edicións xerais de galicia
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O CAMPO
AVISO URXENTE PARA COLONOS E
ARRENDATARIOS DO CAMPO (2)

Ho xe hai métodos modernos de prevención sanitaria
que todo /abrego debera coñecer

campañas, na maioría dos casos, son técnicos
veterinarios contratados e recén saídos das
facultades.
Págaselles por res saneada, non residen nas
zonas habitualmente e polo tanto non levan dun
xeito continuo un plan de sanidade do gando.
Son como "comandos" de acción rápida que,
un ha vez feíta a operación, desaparecen da zona.
4°.- Probablemente, e como consecuencia do
anterior, tanto a inoculación da tuberculina como
a súa lectura faise dun xeito atropellado. Consecuencia: No ano 1985 en tres establos do Conce1 lo de Ribadeo (Villaosende, Arante e Cedofeita)
de 27 reses positivas á proba da tuberculina e ó
esixir un ha segunda proba, que foi realizada por
técnicos da Xefatura Provincial de Sanidade Animal, soamente deron positivas catro reses. Esto
quere dicir, nin máis nin menos, que están amatar gando san.
5°.- O xeito de paga-las indemnizacións, fixadas polo baremo que en cada caso interpretan os
que fan a campaña de xeito unilateral, faisetarde,
mal e arrastro. Desde que levan o gando ata que
se cobra a indemnización pode pasar medio ano.
6°.- Non se fai seguimento da campaña. Nunca,
despois de ser sacrificadas as reses, nos mandan
un informe onde nos digan que tipo de enfermidade padecía, que causas a orixinaron, como se
podería prevenir, etc.
7º. - Non se ten previsto de onde vai procede-lo
gando de reposición. E unha causa sabida por
moitos gandeiros que con certos tratamentos pódese enmascara-la proba da tuberculinización e
non é a primeira vez que mercamos gando que,
dando negativo á proba da tuberculina, resulta
enfermo.
Alternativas.- Deberían facerse as campañas
de xeito que se superasen os atrancos anteditos.
Sinalando o territorio onde se vai facer, varias
parroquias, concellos, etc. Sería obligatoria para
tódalas explotacións. Nesa comarca constitui-

Xa houbo novas respecto dos arrendamientos rústicos de tempo inmemorial
(anteriores ó ano 42). Concédese unha
prórroga de 6 anos (ata xaneiro do ano
92) para que os interesados poidan acce;der á proRiedade dos lugares arrendados. lsto requerirá o pago de dita propiedade, que será valorada coma se dunha
expropiación forzosa se tratase.
Non podemos deixar de oculta-la nosa decepción pola medida adoptada polo goberno do
PSOE. Despois das numerosas declaracións prometendo tratamentos máis favorables para os
arrendatarios, despois de ter case ridiculizado a
prórroga de dous anos que o Parlamento Galega
decretou porque lles parecía un simple mendo,
acaba resultando que tan o mesmo pero cun
prazo máis prolongado. Co agravante de que o
Parlamento Galego era acusado polos mesmos
socialistas de estar tomando medidas que non
eran da súa competencia. Eles, que sí tiñan competencias, tampouco o souberon facer moito
mellor.
Doutra banda, pouco significa que a valoración
dos lugares arrendados se faga polo método da
expropiación forzosa. Todos sabemos que non é
complicado elaborar informes técnicos cos precios das terras sobrevalorados. Oeste xeito, a expropiacion forzosa queda algo máis que
descafeinada.
Feíta a reflexión do caso, quedan por ve-las
posturas que se poidan adoptar. Son 6 anos nos
que cómpre non cruzarse de brazos. Ademais en
'. Galicia son miles os afectados. Perdeuse unha
batalla pero non a guerra.
ríase unha Xunta Local na que estarían representadas as organizacións sindicais e os representantes dos gandeiros por eles elexidos, así como
os veterinarios titulares da zona. Esta Xunta coñecería o presuposto con que se canta, e a partir
del establecería a imdemnización que correspondería as distintas reses a través dun baremo establecido. As persoas que realizasen as campañas
deberían ser técnicos da zona e non deben facerse estas a toda presa (todo o ano sen facer
nada e en dous meses facela en toda a provincia) ,
senón que se faría ó longo de todo o ano , e dun
xeito continuo. A medida que se fosen realizando
as probas en tres anos consecutivos no mesmo
territorio , xa non faría falla contar coa axuda da
Administración , senón que serían os propios
gandeiros, a través da Xunta Local , os que se
encargarían de mante-lo gando san .
Americo Pérez Díaz
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MOCIDADE

¿Apoio as cooperativas de mozos?
Hai unha serie de medidas oficiais
relativamente recentes que tratan
de apoiar ó emprego cooperativo e
que son pouco coñecidas polos que
poderían beneficiarse delas. Aquí en
Galicia o paro é unha realidade en
aumento, especialmente entre os
mozos e mozas que buscan o seu
primeiro emprego e teñen que esco//er entre anotarse no paro ou axudar na explotación familiar, formando parte deso que se deu en
chamar paro encuperto.
Certamente iniciar unha cooperativa non é un camiño de rosas pero a
solución menos mala para grupos
de mozos que chegan á idade de
trabal/ar " sen un can no peto".

Un decreto que prometía
(materias primas, enerxía ... )
c) Subvencións extraordinarias
para cooperativas de nova creación de mozos menores d~ 25
anos.
d) Subvencións para asistencia
técnica.

Unha Orde Ministerial do 21-286 (B.O.E . 50/86) establece cinco
programas de apoio á creación
de emprego. No " espírito" do decreto, segundo se recolle na introducción do mesmo, está dar
" especial protección ós mozos" e
tamén "fomenta-lo cooperativismo " . O primeiro dos cinco pro- A Xunta aplica o decreto
gramas é o chamado " Apoio ó
emprego en cooperativas e socieA Xunta de Galicia, ó ter as
dades laborais" e está destinado competencias do Fondo Nacional
a: a) Cooperativas de traballo de Protección ó Traballo, houbo
asociado ou de explotación co- de adoptar este decreto por ser
munitaria da terra ; b) Sociedades ela a encargada de xestionar callaborais; c) Cooperativas de 2.º quera tipo de axuda do citado
grado formadas por cooperativas Fondo Nacional. (Consultar ó
de traballo asociado.
D.O.G. do 27 de febreiro de 1986).
As subvencións que se concePero os problemas surxen ó
den son:
existir un ha grande diferencié! ena) Dun máximo de 250.000 por tre o "espírito" do decreto e o dos
cada novo socio traballador de que o van aplicar en Galicia. E
menos de 25 anos ou parados cun non só é cuestión de diferente viano de paro.
sión política, senón tamén de efib) Subvencións para reducir in- cacia da administración.
tereses de créditos para inverEfectivamente , mozos interesións de capital fixo (instalacións , sados en solicitar estas ax u das en
equipo de maquinaria ... ) ou no Galicia atoparon unha primeira
caso de cooperativas de nova · dificultade na política da Consecreación , subvencións ó interés llería de traballo. Así , talando do
dos créditos de capital circulante caso , a " Voz de Galicia" do 16 de

maio do 86 sinala como " dado
que a nosa economía é de libre
mercado, o Sr. Asorey, conselleiro de Traballo, anunciou o seu
propósito de reemplaza-las subvencións por créditos blandos".
Eso traducido quere dicir: "Como .
somos capitalistas hai que apoiar
ós fortes". Os que non teñen con
que empezar non son axudados,
pois ¿que mozos de barrio ou de
parroquia rural poden embarcarse en créditos cando hai bancos que chegan a pedir avais de
catro pesetas por peseta.
Pero o peor dos atrancos foi e é
o funcionamento da Xunta ó
longo de todo este ano. Se todo
está parado, estes asuntos moito
máis. lnformábannos esta semana na Caixa de Galicia que
soamente se presentaran dúas
solicitudes, e á primeira delas,
presentada a primeiros de xullo,
aínda non se obtivera resposta.
A pesar de todo é importante
cursar cantas máis solicitudes
mellor; para que eles se definan
sobre a quen apoian e por que. E,
convén facelo antes de remates
do ano. Para elo hai que dirixirse
á · Delegación de Traballo da
Xu,nta de Galicia e esixir
información.
Daniel López Muñoz
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Castelao Sempre
"SEMPRE EN GALIZA" (4)·
" ¿Ten Gal iza unha vida económica propria?" , preguntábase Castelao, e a súa interrogante ten hoxe viva actualidade. Pero
¿que clase de economía é a súa? As respostas seguen a dalas os técnicos na
cousa económica. Penso , por exemplo , en
libros como " O atraso económico de Galicia " (2ª edic. 1981), de X. M. Beiras Torrado , que chega á conclusión de que Ga1icia é unha " colonia " económica interior,
un " terceiro mundo ", " nación asoballada " e espoliada , inda que " cómpre esperar contra toda esperanza '', pois existen alternativas perfectamente válidas.
¿Que política se está a seguir para atallalos atrancos tradicionais? ¿Cal había de
aplicarse?.
Poñamos tres casos ben significativos:
a) a política hictroeléctrica: mentres a
enerxia eléctrica dos saltos do Sil emigra
sen moitas compensacións, os lignitos de
As Pontes e Meirama estanse a queimar
para suministraren fluido a contaminantes industrias como a pranta de Alúmina e
Aluminio de San Cibrán (Lugo); b) recursos mineiros (cobre , chumbo, zinc , estano , caolín) que saen para fóra ou se pechan instalacións im unemente recorde-

os casos como o da " reconversión " do
Ferrol ou o máis recente das minas de
Touro) ; c) política forestal, agraria e pesqueira: aquí o demencial non remata cos
incendios dos montes senón a escopetazos entre mariscadores das Rías Baixas ...
As materias primas foxen baratamente engu lidas polo gran capital , deixándonos
contaminación e poucos postes de traballo, mentres que ferramentas, sementes ,
fertilizantes entran pala porta única dos
precios que lleS' queiran poñer.
E, por riba, metéronnos no Mercado Común ; e seguimos con foros, renteiros e
casteiros , e aínda teriamos que pagar
unha estrafalaria " cuota empresarial
agraria " , cando -escribía xa Castelao- " os
labregos nin son obreiros nin patróns" ...

"¿ Ten Galiza unha vida económica
p rop ria ?.
A esta pregunta é doado contestar afirmativamente. Pode decirse que Galiza é un país
precapitalista, poboado por trabal/adores que
viven dun mísero xornal, que eles mesmos
sacan da terra ou do mar; sen industrias de

abando para absorber o excedente de poboación labrega e mariñeira; cun paro forzoso e
cun déficit pecuniario constante, que se resolve pacíficamente por meio da emigracion.
En fin, Galiza ten unha vida diferenciada dentro de Hespaña, cunha mortoloxía social 1
económica tan peculiares que, por plantear
problemas minoritarios, quedé! sempre ao
marxe da Leí xeral do Estado e das preocupacións xeraes que a Jaita de clases plantea no
mundo capitalista ...
O minifundismo da nasa Terra responde ao
cultivo intensivo que impón a topografia do
chan. Gracias a este sistema, frenado polo
naso dereito consuetudinario, a agricultura
galega foi o asombro de moitos v1axe1ros europeos; pero a lexislación liberal e xenera/1zadora do Estado -dictada para outros lugaresp rovocou a pulverización dos fundos galegas
e o aniquilamento da nasa economía. O crime
pode imp utárselle ao centralismo e ao seu
Código Civil. ¿De que nos valeu facer unha
re volución sanguiñenta para libertarnos do
despotismo feuda l? Porque se os labregos
non son escravos do home, son escravos cfa
terra que traba/Jan" {pp. 43-44) .

Manuel Diaz

--------------------------------------~------------ ---------><
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(Circus aeruginosus)
Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez (" Oitabén " )
Primitivo Iglesias
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Unha inxusta determinación

buzón

Enviade as vosas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)
Un ha parte moi impo rtante da asisten cia siq uiát ri ca ven se ndo feita , dende sem pre, po las Diputació ns Provinciais . Na
Pro vin c ia da Coruñ a, a Diputación conta
co n infrast ructura e servicios dabondo
para cubrir dita asistencia, t anto a nivel
ambu latorio - 11dispensa rios e3 hospitais
de día- coma no q ue se retire a casos de
internamento da Coruña ate nde neste momento, á maioría da poboació n, qu e na
meirande parte ven ll e a través da Seg uri -

dade Social.
Con estes feítos por diante, o día tres de
outubro deste ano , os administradores da
siqu iatría dependente da Diputación da
Coruña decidiron pór en funcionamento
unhas NORMAS , segundo as cuales ,
desde o día 18 de outubro deste ano , suspéndese a asistencia ós enfermos mentais , que se viña a prestar nos dispensarios
e hospitais de día antes citados , e ademais
restrínxese ós mínimos o número de enfermos a atender a través do internamento
siquiátrico, xa que non se aceptan enfermos da Seguridade Social (na actualidade
o 95 % dos enfermos que viñan sendo internados proviñan da Seguridade Social) .
As consecuencias de todo este proceso
son principalmente dúas : A primeira , que
moitos enfermos que viñan senda atendidos , tanto nos dispensarios e hospitais de
día como nas unidades de internamento ,
non terán onde ir-xa que non hai recursos
dabondo na provincia , nin públicos nin
privados , ag ás os propios da Diputacióne quedarán na práctica desatendidos. A
segunda , que se nota unha preocupación
latexa nte e un certo malestar nos t raballadores que viñan prestando estes servicios
xa qu e non se contou .c on eles pa ra acadar

esta decisión , que leva implícita unha
reestructuración da plantilla cos conseguintes despidos.
Descoñecense oficialmente as causas
de tipo político ou económico que poden
estar no fondo desta cuestión ; pero o
certo é que moitas persoas van quedar sen
asistencia siquiátrica por detisións unilaterais de determinados organismos , consecuencia de que unhas persoas que están implicadas nos mesmos non se entendan ou non queiran entenderse . Estamos
a talar tanto da Diputación , como da Seguridade Social e mais da Comunidade
Autónoma .
,
Por isa , ante estes fe ítos , o equipo da
HOAC de Ferro! denuncia :
1º O desprecio manifesto ós traballadores , que son parte implicada e non selles
deixou ter voz propia .
2º A desconsideración , inxusticia e;; desprecio cara ós enfe rmos mentais e ás pe rsoas que precisan asistencia siqu iát rica, e
aínda máis se ternos en conta o status de
marxinación tradicional do enfermo
mental.
3º O posible móvil -económico-político
soterrado nesta situación , antepo ñendo
intereses materiais diante dos intereses
verdadei ramente humanos .
HOAC. Ferrol

?<----------------------------------~-----------------------A.- DATOS XERAIS
Dos tres represe ntantes ibéric os do xé nero Circus, o aeruginosus é o máis co rpulento, pod endo
ser co nfundido -cand o se ten pouca expe rien cia de
campo- co buxato o u co m iñato q ueim ado ; anq ue o
naturalista experimentad o distíng ueo fa cilm ente
palas ás en uve e po la ca uda rectan gul ar.
A rapiña sapeira é o gran depredado r das lagoas e
mariñas, contribuíndo en gran med id a a mante-lo
equilibrio de tan delicados ecosistemas. ·
Os machos adu lt os teñe n na p lu maxe as cores
indicadas no debuxo da ficha , mentres q ue as fe mias son pardas , destacando os ton s eraras da cabeza e os ombreiros.
A femia é quen constrúe case exc lu sivamente o
niño, que ubica entre ramallas e xuncos, a poucos
centímetros por riba da superficie da auga.
Por mediados de abril pon de 4 a 5 ovos , que
choca en 32-38 días.

manterlle a cabeza debai xo da aug a ata que aquela
morra por asfi xia .
C.- ANECDOTARIO
A desecaci ó n da lagoa de Antela en Xinzo de Limia (Ouren se), a da Jan da en Cádiz e out ras das
zon as húmid as fo ron serios atentados cont ra á cont inuid ade bioló xica desta rap iña en Españ a.

o

D.- ACTIVIDADES
1. - ¿Con que feito da historia de España relacionaría/a lagoa do Guadalete?.
2. - ¿Que xeneral romano toi o que pasou por primeira
vez o río Limia?.
3. - ¿Cal destes debuxos consideras que é o da rapiña ·
sapeira?.

8.- TECNICAS DE CAZA
Esta rapiña, no curso da súa evolución , foise
adaptando ós ecosistemas húmidos ata ó punto de
se converter nunha auténtica especia lista en cazar
entre os xuncos e demais vexetación palustre.
Cun silencioso e lixeiro vóo , a poucos metros da
superficie da auga, trata de descubri-las súas presas favoritas. Se algunha destas tivo tempo de se
esconder. a rapiña fai pé , sosténdose no aire con
pausados aletexos, para volver a repeti-lo ataque
tan pronto como a presunta victima volva saír ó
libre.
No caso de trabar unha ave acuática de forza
co nside rable. ten que se valer dos longos tarsos e

4. - Sinala o mno cla rapina sape1ra.

o
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Constructores da Paz:
GANDHI (1869-1948)
Este ano a ONU quíxoo adicar internacionalmente
como destinado a profundizar no desexo e nas solucións concretas para que venza a paz nas relacións
entre os homes.
Propoñémonos presentar ós nasos lectores algúns
dos personaxes que son recoñecidos hoxe como mestres no pensamento e na acción pola paz. E comenzamos con Mohandas Karamchand Gandhi coñecido popularmente como " Mahatma" (gran alma) Gandhi . Del
dixo o gran Albert Einstein : " As xeracións futuras costaralles crer que houbese existido no noso planeta en
carne e óso un home así".
En Gandhi deuse unha gran conxunción de perfección moral e de preocupación pública, de búsqueda de
Deus e de acción política , de patriotismo e dun profundo internacionalismo. Defendeu con sacrificio os
dereitos humanos loitando primeiro vinte anos contra o
racismo en Africado Sul e despois no seu país contra o
colonialismo inglés. E fíxoo na práctica dun amor non
violento e ó mesmo tempo activo e rebelde contra a
inxusticia que o levaría a sufrir cá rcere repetidas veces .
lnflexiblé loitador contra o abuso e o pecado , practicaba a compaixón e o perdón co pecador. Foi o gran
promotor das folgas e das protestas pacíficas que conseguiron a independencia do seu inmenso país, a Ind ia,
daquela colonia da Gran Bretaña. Vivíu con enorme
sinxeleza. Practicou e predicou o dominio das propias
paixóns como camiño para o amor e foron famosos os
seus longos xexúns ou folgas de fame como formas de
protesta e de buscar a serenidade a un tempo .
Datas da vida de Gandhi

1869.- Nace na India no seu dunha familia moi relixiosa e ben acomodada.
1882.- Según costume daquela época na India casou
(foi casado pola familia) á idade dos 13 anos. Despois
de ser un home dictado r para a súa muller chegou a
estimala e respetala como compañeira. Tiveron catro
fil los.
1887 - 1891 .- Pasa tres anos en Inglaterra onde se fai
avogado e coñece o pensamento de Henry Thoreau e
de L. Tolstoi que o marcarán no seu camiño da non
violencia.
1893 - 1914.- Trabal la en Africado Sul como avogado
e adícase a defender ós 150.000 in dios que sufrían
discriminación racial. Faise rebelde non violento e
practicando o que el chama a " Ah imsa " (no n-violen ci a
ou forz a do amor) convírtese en cabeza da lo ita por un
t rato igual para os indios. Sobre cárcere . Organ iza fo lgas. Funda un periódico .
1920.- Xa na India fai un chamamen to para que se
inicie un boicot e unh a cam paña de desobedi en cia
pac ífica ás auto ridades britán icas q ue entó n dominaban India, rec lamando a independencia do país.
1922 - 1944.- Ent re estes anos sofre cárcere seis
veces e p ractica varias folgas de fame ou xexúns de
protesta.
1947.-A india con seg ue a súa independencia política
da Gran B retaña.
1948.- O 30 de xaneiro morre asasinado por un fanático contrari o á defensa que Gandhi fai dos " intoca-

GANOHI: un santo entre os homes pollt1cos.
e un polftico entre os santos

bles ", a clase máis asoballada da Indi a. Marre in vocando a Deus e perdoando ó seu asasino .
Pensamentos de Gandhi
A non-violencia
" A non violencia é a forza meirande que a huma nidade ten á súa disposición : Vivir libreé est ar disposto a
morrer, si é preciso nas mans do próximo pero nu nca a
darlle marte.
Da mesma maneira que hai que aprender a mata r
para practica-lo arte da violencia, tamén hai q ue prepara rse a morrer para entrenarse na non -viole ncia .
A non-violencia comenza a partir do instan te en que
amamos ós que nos od ian .
Non se pode se r non-vi olen to de verd ade e permanecer pasivo ante as inxustici as soc iais " .
A paz internacional

''Non teño dúbida en soster que a doctri na da nonviolenc ia vale tam én no marco das re lacións entre os
estados.
Se , como non cabe máis remedio (polo menos para
deixar de correr cara ó suicidio) desexamos ver iniciarse en Europa un proceso de desarme xeral , é preciso que unha nación tome a ousada iniciativa de desarmarse a si mesma e que acepte soportar tódolos
riscos. Se se producise este feliz acontecemento , o
grao de non-violencia acadado por esa nación sen a
naturalmente tan elevado que impoñería un respeto
universal ".
Xosé A. Miguélez

RIHIA-12
Xosé Chao Rego
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é CAmiñO

A hora dos cangrexos

Estaba por afirmar que é a hora
das teupas , eses animais subterráneos que non ven, pero que
furan por ascender á superficie
rendendo a terra estéril. Pero
como estamos nunha sección na
que afirmamos que talar galego é
camiñar cara adiante !.'A tala é
camiño'~ , vénme á memoria outro
bicho: o cangrexo .
Refírome ó novo equipo de políticos que saíu da crise do goberno galego: polo menos a algún dos seus máximos representantes deulles por camiñar cara
atrás no asunto da tala . Non dan

unha palabra no noso idioma
aínda que lles paguen; e páganlles ben por facer política seica
autonómica. Lego andan a se
queixar de que o PSOE non lles
aproba as leis de obrigatoriedade
de coñece-lo galego, denunciándoas ó Tribunal constitucional.
Eu estou por solicitar a ámbalas dúas televisións -a estatal e
maila autonómica- que cando estes señores saian (e saen de
abondo , porque entraron con ganas) nos faciliten unha traducción simultánea, xa que témo-lo
dereito de escoita-las súas opi-

nións no idioma que os mantén.
Non é que vaiamos aprender
moita gramática, pero perdoámosl le os erres.
O malo non é que eles talen no
idioma que queiran ou saiban, senón o que a súa actitude implica.
Polo menos os seus antecesores
actuaban, uns convencidos e cutres disimulando. Hai agora medo
de que o espírito galeguista e autonómico do Sr. Barreiro recúe e
pasemos a . ser gobernados por
congrexos,, polo menos no eido
do idioma. E que o irimego disimule
esta
nosa . explicable
indignación.

-----RUFUS----~~--~----------.

SER G-ALLEGo ES UtJA - - DE LAS l>OCAS CoSAS SERiAS
QUE SE PUEDE SER EN LA
EMi6RACiÓN 1 RAMo/JciÑo.

A revista Encrucillada
-xa o dixemos-: asamblea
en decembro, cinco e seis:
que todo o mundo estea.
A nova lgrexa en Galicia
tenvos forza tan precaria
que é sorte desta revista
a presencia literaria.
Cinco veces cada ano
sae á rúa porque ere
que a nasa galeguidade
ten de casar coa fe.

AVISO OS SUSCRIPTORES:
Estamos facendo unhas preguntas sobre
a revista nas vosas casas. Contestade.
Axudaranos
a
mellara-la
revista.
Graciñas

E porque a lgrexa foi fonte
ás veces de represión,
a fe galega ha de ser
río de liberación .
Queremos reconciliarnos
co naso pasado escuro,
que isa será semente
dun prometedor futuro .
-lrimego, se te achegas
a esta nasa revista
e se vés á asamblea
haste sentir galeguista.
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