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i moe facendo memoria: 

r ecobrando o ser P1e10 
• que esqueclmoe. 

1 moa sementando patda: 

man eón man inxertandoa 
entre os veciñoe. 

i moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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A MOVIDA VIGUESA 
En Vigo segue "a movida". 

Ocurre que desta volta "a mo
vida" non é musical senón tensa e 
violenta. As notas musicáis trocá
ronse en golpes, berros, pedra
das; moi posiblemente contra o 
gusto de case todos. 

O problema non nace na cabeza 
de xente de mala fe, nin de parti
dos de esquerda ou dereita como 
a alcaldía de Vigo quere facer crer. 
Non é causa de pantasmas, nin de 
mafias. ¡Descuido e mala adminis
tración!. Nin máis, nin menos. 

Un colexio público sen medios 
deportivos e sen profesores de 
Educación Física. E o tempo pa~ 
sando e ningún responsable que 
lle poña atención. Por fin, un día, 
estala o xenio e a paciencia e de a/í 
en diante son moítas as causas 
que poden ocurrir. 

Neste caso, un prepotente al
calde agrede verbal e físicamente 
e ata se desentende da situación. 
Unha Xunta de Galicia, primeira e 
principal responsable da falta de 

medios e da penosa organización 
dos- centros educativos, que se
gue alimentando coa súa xestión 
futuros estoupidos. 

O comité olímpico sentíu lás
tima e enviou material deportivo ó 
colexio. As caridades son de agra
decer, pero non solventan caren
cias.graves na educación do naso 
país. O penoso é que incluso para 
que esas caridades acontezan a 
tensión resulta imprescindible. 

Para unha das poucas veces 
que país, profesores e nenas se 
deciden a solicita-los mínimos a 
que teñen dereito, o trato dispen
sado non poido ser máis 
desacertado. 

Osnenossonosquepagan 
o pato 
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FRAGA VAISE cando este número de IRIMIA está 
xa case impreso eS:alou a noticia. A súa rexa per
soalidade deixará de inmediato unha sensación de 
valeiro e orfandade na dereita española e na galega. 
Co tempo poderá contribuir a que, (a parte as sim
patías persoais), os electores atendan máis ás ideas 
dos partidos e dependan menos dos líderes, como 
quere a madurez política. Mal lle vai a un partido ou 
a un país cando todo descansa sobre os ombros dun 
ou dous homes. 

•• 
FILIPINAS con coraxe, vai encorando o curso po

lítico, despois dunha arrepiante dictadura. Agora 
chegaron a un acordo coa guerrilla comunista, 
composta por máis de vintetrés mil cidadáns e que 
ata agora negáranse a calquera compromiso cos 
gobernos, desde hai dezasete anos. Por certo, só no 
que vai de ano xa morreron oito mil persoas nos , 
enfrentamentos ... Unha raiola de esperanza xurde 
nestas illas do Pacífico . 

•• 
O NOVO CATECISMO universal é un ha das teimas 

do Papa. A data para ti ralo á rúa será 1990, ós vi nte
ci nco anos do Concilio Vaticano 11, e segundo pro
mete Xoán Paulo 11 teranse en conta a psicoloxía e 
socioroxía máis actuais . 

•• 
OS CARCERES COMA FABRICAS DE DELIN

CUENCIA é unha constatación de sempre . Foron 
agora os bispos os que denunciaron este estado de 
causas: coma algúns detidos por moi pouca cousa, 
convértense en delincuentes, despois do seu paso 
pola cadea. Hoxe, hai máis de vintetres mil detidos 
nas cadeas deste Estado, moitas veces nunhas cir
cunstancias irracionais de vida e comunicación . 

•• 
NO AEROPORTO DE LAVACOLLA xa se escoitan 

anuncios de " voos" no noso idioma. Así, moitos 
emigrantes que voltan a súa terra, atópanse en reali
dade coa Galicia da súa nenez, sen traicionar o seu 
espírito que iso é o idioma de cada pobo. 

•• NO PRIMEIRO CUMPLEAÑOS, OU CABODANO 
PARA MOITOS, DA ENTRADA DE GALICIANA CEE, 
pouco gañamos: a nosa gandeiría, pesca e industria 
levaron un pau .. . E mentres tanto , a inflación e o 
paro seguen moi por riba da media de Europa. Os 
impostas, e todo o que recauda o Estado dos cida
dáns é case o mesmo que nos outros Estados de 
Europa, mais o que recibimos os cidadáns é moito 
menos. •• 

A DONACION DE SANGUE é un xesto que pode
mos ter ata catro veces cada ano. E un xeito de 
traballar polo ben de todos. Dar 400 ce . do noso 
sangue, non nos perxudica e pode axudar a salva-la 
vida dunha persoa. Calquera intre é bó para cumprir 
con esta abriga moral. A Seguridade Social respon
sabilízase de que non haxa negocio co sangue. •• " POLOS CARNAVALES LACON, E EN NAVIDA-
DES CAPON " rezan pola Terra Chá, cando se ave-
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ciña a Feira dos Capóns cada dezanove de Nadal , na 
súa capital Vilalba. Todo un proceso lento e coidado 
de ceba que escomenza xa no ·mes qe abril, e que 
converte ó polo en capón e non galiña. A mantenza 
de capó ns é un ha arte antiga, pois des~e sempre foi 
un dos pratos elexidos en Galicia pa\ra festexar o 
Nada l. •• 

BASES FORA! é un berro que se escoita a miudo 
por estas terras, nestes días nos que o Gobemo de 
Madrid conversa co de USA para replantexar otra
tado militar que os xungue, e que ten que ser denun
ciado antes de novembro do vindeiro ano. 

• • 
A SEGUNDA ASAMBLEA DE ASOCIACIONS CUL

TURAIS terá lugar este domingo, catorce de Nadal, a 
partires das dez da mañá no Círculo Mercantil de 
Compostela. Un dos seus obxectivos é artellar me
llar todo este movemento de asociacións e grupos 
culturais que tanto están a facer pola nosa terra. 
Poden participar todolos colectivos culturais que 
traballen en Galicia. 

•• 
NIMBOS son versos de lus, segundo o autor do 

libro que leva este nome ... Xosé María Diaz Castro 
deu á lus Nimbos hai agora vintecinco anos. En toda 
esta obra hai coma unha oposición entre tebras e 
lus. O labor do poeta e sacará lusas causas, darlles 
vida ... Por isto , na Festa do Nadal paga a pena ler 
Nimbos, porque son festas de lumeirada. Diaz Cas
tro é quizáis o poeta galega actual que trata con 
máis fondura o tema relixioso. A Asociación Xermo
los fará unha homenaxe a Diaz Castro cunha xun
tanza de poetas e escritores galegas. 
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Manolo Regal 
Modesto Vázquez 

· OS MISTERIOS DO ROSARIO LABREGO 
MISTERIOS DE GLORIA 

Oicir misterio é dicir 
algo moi grande e moi fondo, 
un pozo de auguiñas frescas 
que ninguén probou abando. 

Como misterio de gloria 
o primeiro que dá vida: 
a unión de moita xente 
en boas cooperativas. 

O segundo nesta xeira 
é que irnos distinguindo 
entre quen taita por nós 
e o que de nós se anda rindo. 

Como terceiro será 
a resistencia labrega, 
que garantiza un mañá 
máis mellar prá nasa terra. 

O cuarto, o máis fermoso, 
o que máis festexo arrastra, 
é verás grandes mulleres 
que enchen as nasas casas. 

E o último de gloria, 
que cerra o Rosario enteiro: 
saber que Oeus é dos nasos, 
o defensor do labrego. 

" .. . é verás grandes mulleres que enchen as nasas casas " 

Domingo 3º de Advento (A) 

¿ES TI O QUE TEN QUE VIR, OU ESPERAMOS A 
OUTRO? 

Xoán, oíndo talar na cadea das obras de Cristo, 
mandou ós seus discípulos a lle preguntar: 

- ¿Es ti o que ten que vir, ou esperamos a 
outro?. 

Respondeulles Xesús: 
- lde e contádelle a Xoán o que estades oíndo 

e vendo: os cegos ven e os coxos andan, os lepro
sos fican limpos e os xordos oen, os mortos resu
citan e ós pobres estáselles anunciando a Boa 
Nova. i E ditoso o que non se escandalice de min ! . 

Non ben se foron eles, comenzou Xesús a talar 
de Xoán á xente: 

- ¿Que saístes ver ó deserto? ¿Unha cana 
abaneada polo vento? ¿Que saístes a ver logo? 
¿Un home vestido con roupas finas? Pero os que 
se visten con roupas finas están nos pazos dos 
reis. Pois logo, ¿a que saístes? ¿A ver un profeta? 
Si, e asegúrovos que moito máis ca un profeta. 
Este é de quen está escrito: 

"Ollo, envío o meu mensaxeiro diante de ti , 
para que prepare o teu camiño". 

Tende por seguro que non naceu de muller 
ninguén meirande ca Xoán Batista, aínda que o 
máis pequeno no Reino do Ceo é meirande ca el. 

(Mateu 11, 2-11) 
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EDUCACION 

Pa$toriza: un día para a convivencia entre duas parroquias 

A noticia semella de entrada ben sinxela e habi
tual, con pouca garra periodística: o 26 de no
vembro pasado celebrouse con gran éxito o Día 
do Mestre nos colexios de Pastoriza e Bretoña. 
Carreiras, torneo de futbol, axedrez, damas, ... o 
habitual. .. , o mesmo pódese ler calquera día nos 
periódicos. Mais a data ten outra dimensión. 

A xeneradón dos 80 pasará á historia -deste 
Concello como a Xeneración da Fraternidade en
tre dous pobos moitas veces enfrentados. Os 
"culpables" de todo isto son os rapaces de Pas- ' 
toriza e Bretoña, e uns profesores entusiastas no 
seu labor educativo. Dende sempre, din algúns, 

· dende onte opinan outros, os maiores deron 
moito para que se talase deles; pero endexamais 
acapararán a atención do público. Os nenas se
rán desde agora, os verdadeiros protagonistas da 
nosa sociedade. A protesta, convivindo xuntos 
polo menos un día ó ano na mesma aula, diríxese 
contra todo e contra tódolos detractores da fra
ternidade municipal, desde unha banda e a outra. 
A actitude que onte manifestaron os nenas, bota 
por terra posturas dogmáticamente mantidas du
rante anos. Consideraranse unha xeneración 
frater9al. 

Os mitos da sociedade como o benestar, o 

trunfo, a conquista do poder, ... defraudáronos. 
Os ídolos presentados polos seus pais demostra
ron ter pés de barro. O tradicional "eu mais ca tí 
menos ca min" demostrouse inadecuado para 
resolver os problemas. Os nenos piden aquel 
senso fondo da sociedade que buscan noutros 
lados; de lonxe a cotio xúzgaselles como "ma
los", dícese que non teñen ideais; pero isto non é 
así, sorrín noblemente ó talar co mestre profesor 
que os conduce nos seus estudios, e téñeno moi
tas veces como un pai. En realidade, nunha data 
como ad~ hoxe os nenas non pensan so en diver
sións, como se xuzga moitas veces equivocada
mente, senon na búsqueda de algo mais: convivir 
xuntos. Se non tiveran ideais, ó menos incons
cientemente, contentaríanse con estar ben na 
arde admirable dun confort. ¿Como se explica 
senon a súa sensibilidade polos problemas da 
súa terra?. Queixámonos que os nenos non teñen 
vontade, pero esta maniféstase cando organizan 
causas e confían conforme ás esixencias da 
amistade e o amor. 

Vexo con satisfacción aquelo que dí Joan Baez 
"acaso, quen sabe, algo poderá cambiar entre 
un ha e outra canción miña". Desde hoxe voltare
mos cantar, sempre con voz mais cálida, esque
cendo a polítiquiña e, cando o concerto remate, 
cada época deixara de crear mitos. Os nosos abu
saron un pouco deles valéndose da cónciencia 
local". Hai mitos que duran un ha xeneración, ou
tros desde Grecia a Roma, algúns so uns días. O 
naso non o xuzgamos, so dicimos que caeu e 
¡basta!. 

Así, amigos·, escomenza a historia duns nenos 
de Bretaña e Pastoriza, -ou ó reves, que "tanto 
monta, monta tanto", que corren xuntos, xogan 
xuntos e comen xuntos nesta primeira conviven
cia local. Este ano en Pastoriza, ó que ven en 
Bretaña, ... Qué maís dá. Esta nova mentalidade . 
chocará cecais coa incomprensión preconce
bida de moitos plantexamentos, pero sen dúbida 
agrama _un comportamento que repercutirá no 
Amor qüe todos buscamos. 

Mario Saavedra Pérez 

Mestre do Grupo escolar de Pastoriza 
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"fn tanto no pobo medre: un neniño, un vello, un cantar" 
Este naso país ten o mérito e a 

querencia da "cantare/a". Canta
mos ó talar, e mesmo a chuvia repi
nica e pinga para acompasa-lo ritmo 
das longas invernías. 

As tabernas e corredoiras foron 
os primeiros e máis abondosos es
cenarios do canto. Agora son tamén 
os coros que agraman aquí e acolá 
enchendo o aire de a/a/alás, habane
ras, romanzas ou espirituais negros. 
Encarnación Saavedra Expósito, 
mestra, nai de tres tillos, 40 anos 
medidos, decidiu por gusto de seu, 
uní-la súa voz a ese concerto de 
voces anónimas que tan que o canto 
siga soando. 

- "Canto -dí Encarna- na Coral 
t Capela de San Roque". 

- ¿Gustaba o Santo Roque do 
tarareo?. 

- Quen sabe. Nós levamos ese 
nome porque formamos parte da 
asociación deportivo cultural 

. "Capela de San Roque". San Ro
que é un barrio Lugués. A capela, 
o entrañable recuncho relixioso . 
do barrio. 

¿Levades tempo na 
"cantata"?. 

- O 14 de setembro do 84 esta
laron por vez primeira as nosas 
voces nas pedras da capela. E alí 
seguen estalando. Non ternos ou
tro local. 

-30 ... 40 ... 50 ... 
- Somos uns 80 compoñentes. 

Entre 9 e 65 anos. E aínda hai sitio 
para máis. 

- ¿Actuacións?. 
- Ata o de-agora, en dez oca-

sións. 5 por ano. Non está mal. 
Aínda somos noviños. 

- Toda música ten autor. 
¿ Quen foi o autor da idea de crea
la coral?. 

- O crego da capela. Princi"" 
piou hai seis anos un estarzo por 
rachar cos tinglados clericais, 
buscou cauces de encarnación 
co pobo e procurou a presencia 
da igrexa nos problemas, necesi-

dades e inquedanzas da familia 
parroquial. A coral enche unha 
destas presencias. A traveso 
dunha afición común como é a 
música, vaise tecendo unha reali
dade humana e espiritual. Para 
este home, -estou a talar de novo 
do crego-, o humano e o espid
tual son aspectos indisociables 
anque non confundibles. 

- Ou sexa, que detrás do 
canto ... ven o encanto 

- Sí. E un alto na rutina do tra
ballo... creas amistade... relá
xaste. Tamén fas máis ag~adable 
a vida da xente que te escoita e 
incluso estimulas a aqueles que 
teñen aficións achegadas ó 
canto. 

- En Galicia a afición non é 
mala. 

- O contrario. Galicia canta 
con un bó número de corais. Soa
mente en Lugo capital xa hai ó 
redor de cinco coros. Sen em
bargo escasean os homes daba
tuta, os directores. 

- Parece logo certo que Gali
cia, ademáis de "chorar", canta. 
Ou quizabes faga as dúas cousas 
á vez. Como dicía Rosalía: 
"triste" e o "cantar" que 
cantamos. 

- Certo. Galicia gusta moito do 
canto. 

- ¿Lembras especialmente al
gunha das actuacións? . 

- Si. Cando estivemos can
tando no cárcere de Bonxe, 
(Lugo). 

- . ¿ Tedes axudas?. 
- Un ha pequena aportación da 

diputación. 

- Polo optimismo que traslo
ces semella que ... ¡hai coral para 
tempo!. 

--=- Coido que para moito tempo. 
Ademáis dó gusto pola música 
únenos a idea de formar comuni
dade, de fornece-la amistade e as 
relacións humanas. Como che di
xen, este é un dos obxectivos da 
fundación da Asociación . . 

· - O canto non será todo. ¿Tés 
algunha outra señardade?. 

- Voltar a Mondoñedo (Lugo) 
de cando en vez. 

Mondoñedo non cadra /onxe do 
lugar da entrevista. Nestas horas un 
veo de auga miuda cobre e abran
gue o val, marmurando un doce ros
mar, coma se dun arralo se tratase. 

Xosé Lois Vilar 
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A concentración parcelaria 

Elemento básico e fundamental para o desenrolo do medio agropecuario 

Hai poucos meses, diciamos en IRIMIA, talando dos principais problemas da infraestructura rural, que a 
Concentración Parcelaria mereceria un trabal/o aparte; xa que desde o ano 1958 no que se rematou a primeira· 
concentración parcelaria feita en Galicia, na parroquia de Barca/a, zona de Negreira (A Coruña), lévase feito moito, 
con resultados e problemática variables, pero moito máis queda aínda por facer a pesares dos case 30 anos 
transcurridos. 

A concentración parcelaria é ne
cesaria e fundamental porque: 

· Xunta as terras, e achegaas no 
posible ás casas dos labregos. 

· Abre camiños e mellara a co
municación cas terras quita servi
dumes, e libera ó labrego en 
canto a elección de cultivo, orien
tación productiva e sistema de 
explotación, facilitando o traballo 
en todo. 

· Aforra perder o tempo nos ca
miños e corredoiras actuais, 
amatando o gando dun leirico 
para outro, sacrifi9ándose a 
xente inutilmente, tendo abando 
para traballar pero non para co
mer e vivir dignamente. 

· Facilita a agricultura a tempo 
parcial (traballar noutra causa e 
mais atender fácilmente a unha 
terra xeitosa). Potencia o incre-

mento das explotacións que han 
de evolucionar e transformarse, 
facilitando o entendemento entre · 
labregos e propietarios para o 
aproveitamento ,das terras, impe
dindo que estean a bravo. 

· Fai máis fácil, rentable e posi
ble o emprego de maquinaria a 
tódolos niveis, liberando ó gando 
do traballo, e por iso potenciando 
o aumento de producción en 
todo. 

· Legaliza e pon ó día a do9u
mentación de propiedade, facili
tando a consecución de créditos. 

· Aumenta a capacidade de 
cada labrego para o manexo da 
súa explotación, tanto en volume 
como en orientación productiva e 
sistema de explotación elexido, 
permitindo que se adique máis 
tempo ás relacións, á prepara-

A concentración xunta as terras facendo posibles unhas boas explotacións, me/lores de 
trabal/ar e mais rentables 

ción a pensar en como mellorar a 
s.ituación de cada un. 

·Sirve de base a outras diversas 
milloras complementarias e 
sucesivas. 

· Os labregos e gandeiros son 
os quemáis caro pagan as conse
cuencias da súa falla. 

¿Por qué os labregos e os propie~ 
tarios en xeral son as mais das 
veces refractarios e recelosos de 
presentar solicitudes?. 

Exceso de apego á tradición. 
Medo ó desconocido, á aventura. 

Medo ás cacicadas. Recelo de 
que o veciño OtJ o enemigo poida 
sair millar parado. 

Moitos malentendidos difíceis 
de crarear e desfacer. 

Pouca confianza nas institu
cións e no funcionariado. Recelo 
de poñer nas mans de outros o 
que está ben aferrado á man de 
ún mismo. 

lnflúe moito ver que os resulta
dos do feito ata agora foron varia
bles, e non sempre tan satisfacto
rios e sen problemas como hou
bese sido desexábel. 

Hai tamén un léxico medo á tar
danza ó "xarampón" que supón o 
proceso en si. 

Con todo; se se matina en elo, 
acábase solicitando, pero ... 

¿Que pasa ás veces despois? 

Dada a situación pola que pa-
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saton nos últimos anos algunhas 
zonas en proceso de concentra..:. 
ción, resulta moi dificil insistir 
coa prete·nsión de novas solicitu
des dos labregos en outras zonas 
veciñas, superando as retesías 
que adoitan amasar. 

Hai zonas que solicitaron a 
concentración hai 13 ou 14 anos e 
aínda non se rematou de facer. E 
nalgúns destes casos hai como 5 
anos que teñen as novas pistas 
feitas por derriba dos leiros de 
sempre, sen recibiren os novas 
leiros nin saberen aínda como 
van ser. Esto alonga o proceso 
dexenerativo e negativo da situa
c1on momentánea ata cotas 

· increíbles. 

Noutros casos, hai bisbarras 
·nas que aínda non se fixo nin se 
encetou ningunha concentra
ción, a pesares de teren solici
tado algunhas parroquias desde 
hai cinco anos ou máis, sen que 
ninguén lles fixese caso ningún 
polo dagora. 

E todo isto ocurre sen que os 
veciños afectados supuxesen 
nunca o máis minimo atranco á 
concentración, un ha vez 
solicitada. 

O CAMPO 

Hai /abregos que están demasiado apegados á tradición 

Na actualidade oese dicir fre
cuentemente que, moi ben está 
facer cuantiosas inversións para 
realizar mellaras nos montes; 
pero que resulta paradóxico que, 
ó mesmo tempo estean que
dando a bravo, por careceren de 
estructuras e medios axeitados, 
moitas terras e prados -nos vales e 
zonas aproveitadas tradicional-

mente. 

Confíase en que, a partir de 
agora, unha actividade tan impor
tante na agricultura e na gandei
ria, e por ende, na economía e na 
sociedade galegas, tome un novo 
rumbo e novas bríos. 

Constantino Mariño Torreira 

SE QUERES LE'R. '''"'A iSUSCRÍBETEI 
Pagarei por: 

O Transferencia á Caixa de Aforr08 de Gal.icia: 
Quer~ 8118Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un · ano O 

Precio da suscripción 

- Suscripción por 
un ano-1.800pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vilal.ba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

N orne .................... ~ •••••••••••••••••••••••.••..•.••••••••••••••••••••••.... ·••• 

Rúa ou Parr<><¡llia ............................................................ . 
Vila ou Axuntamento ..................................... Provincia ......... ... ....... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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J;.. 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 . 
9ue nos fai camiñar 
hacia o progreso n unha 
Galicia viva. o 

on 

PUBLIC.IDADE 
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Castelao Sempre 
"SEMPRE EN GALIZA" (e 5) 

E se Galicia é unhanación, ¿cales son osdereitosque como 
a tal lle corresponden?. 

Para Castélao, non abonda con simples fórmulas de auto
nomía cult.u~al ~ a~r:riinistrativa, senón que esixirá nalgúns 
casos a re1v1nd1cac1on dun estado nacional propio e maila 
reformulación ~o estado unitario e centralista baixo esque
mas de federalismo: en todo caso, dereito non negociable á 
autodeterminación. 

Se aceptou e mesmo defendeu ardidamente o Estatuto 
Galego de Autonomía, aprobada maioritariamente en referen
dum (28 de xuño, 1936), foi máis ben por razóns tácitas (" ... no 
tempo da República fornas capaces de loitar polo Estatuto 
coa mesma enerxía con c¡ue os nosos avós loitaron polo 
rescate do voto en Cortes. Non é que o Estatuto enchese os 
nosos anceios pero .. . confiábamos nunha transformación 
posterior do Estado, en sentido federalista ... " (p. 368). 

Unha nación, por ser soberana, ten dereito a organizarse 
autonomicamente, a federarse con outras ou arreciarse delas 
e mesmo a se constituir en Estado; o proletariado debe incor~ 
porarse tamén ó movemento nacionalista para cooperar no 
derrube da política imperialista e facilita-la unión internacio
nal de obreiros e campesinos. E dicir, e cito a N Declaración 
d~ principio~ do p~ograma do Partido Galeguista, " Galiza, 
celula de un1versal1dade; Anti-imperialismo, federalismo in
ternacional, pacifismo" (p. 50). 

Pero sen fanáticas intransixencias, dispostos a ceder das 
súas posicións doctrinais sempre que fose necesario para o 
futuro benestar da nasa Terra: "Frente a un separador sentí
monos intransixentes; frente a un amigo sentímonos dispos
tos a pactar; frente a un irmár:i somos capaces de ceder parte 
do naso ideario (p. 51 ). . 

"Unha nación é soberán e ten dereito a organizarse autonómica
mente, sen máis límites que os derivados do respeto ao dereito 
igual das demais nacionalidades. A nación ten dereito a federarse 
con outras, e a separarse da federación cando lle conviñer. Unha 
nacionalidade, pois, ten dereito, incluso, a constituírse en Estado 
independente .. . 

A Terceira Internacional recoñece como nacionalidades a Cata
l'!ña, Euzcadi e Gali~a, e a posición política dos comunistas hespa
noes responde, lox1camente, a este recoñecimento. 

¿<?al _é o criterio. _dos galeguistas?. Para nós, os galeguistas, 
Ga/Jza e unha nac1on e ten o dereito e o deber de organizarse 
autonomicamente ... 
C~ndo ~n galega se ~~cata .das realidades do seu país e chega a 

sent1rse flllo dunha nac1on pnvada de liberdade, debe defender a 
posición maximalista que acabamos de esbozar, pois se Galiza é 
unha Terra diferente ten dereito a ser existente. E unha de dúas: ou 
negamos o Cf:!rácter nacional da nasa Terra ou temas que defender 
os seus dere1tos .. . 

Creemos que o separatismo é unha ideia anacrónica e somentes 
o disculpamos como un movimento de desesperación que ende
xamais quixéramos sentir ... 

A fórmula federalista sempre conduz á paz interior dos Estados 
plurinacionaes, e abre anchas esperanzas ao ideal pacifista do 
mundo ... ". (pp. 49-50, 57) . · 

Manuel Díaz 
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(Circus pygargus) 
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----o labrego consulta ... ------. 

Son un Jabrego que empecei a pagar o censo en 
xaneiro de 1978 con 55 anos de idade cumpridos 
nese mes. Contaba poder cobrar a pensión de xubi/a
ción ós 10 anos de cotización; con 65 anos de idade 
en 1988. O que quera saber é se agora teño que 
pagar 15 anos para poder xubilarme. 

Según a Lei do 31 - VU - 85 na sua transitoria 
segunda apartado 2, no caso do Réxime Especial 
Agrario por conta propia (entre outros) o período 
mínimo de cotización para ter dereito á xubHa
ción a quen no momento da entrada en vigor da 
Lei tivesen cumplidos 60 ou máis anos será o que 
resulte de sumar ó período mínimo esixido na 
lexislación anterior, o tempo, que naquel mo
mento, falte para cumplir os 65 anos de idade. 

Polo tanto, neste caso, vostede poderá xubi
larse o 1 de xaneiro de 1991(ós68 anos de idade), 
cando leve pagados 13 anos. 

Enviade as consultas a: 
Comisións Labregas 
Rio Neira, 23 - 2º lzqda. - 27002 (Lugo) 

X------------------------------------- ~ -.------_---------------
A.- DATOS XERAIS 

Esta migradora, que chega de Africa .en marzo e 
volta alía finais de agosto, é amáis pequena das tres 
rapiñas ibéricas ("aguiachos"), caracterizadas por 
teren as ás e a cauda maiores en proporción có 
corpo. 

O nome vulgar, tanto en galego coma en castelán , 
fai referencia á cor azul cincenta dos machos·adul
tos, tal e como se representa no debuxo que ilustra a 
ficha. 

As femias e os inmaduros son de cor castaño
vermella (inclusive os ollos) e de tonalidade marrón 
na parte lumbar. Poden aparecer tamén exemplares 
melánicos (negros). 

A franxa negra que arrinca do bordo alar cara ó 
carpo é a característica que distingue o macho 
adulto desta especie. 

Cría no chan , entre os cereais , aproveitando os 
talos das sementeiras para arranx.alo niño no que 
deposita os ovos entre finais de abril e primeiros de 
xuño . A femia tarda 27-30 días en chocalos. 

8.- TECNICAS DE CAZ.A 

Voa, sen a penas consumir enerxía, por riba dos 
campos de cereais, peiteando materialmente os cul
tivos cos seus largos tarsos para facer ergue-los 
insectos que neles andan e alimentarse asi de tan 
prexudiciais inimigos das sementeiras, coque, sen 
sabela, está levando a cabo un eficaz labor de 
" insecticida". 

C.- ANECDOTARIO 

As novas técnicas de cultivo, que adiantan consi
derablemente a data das seituras, están poñendo a 

piques da extinción a.esta útil rapiña. Por outro lado 
as máquinas colleitadoras esmagan sen piedade os 
pitos que ainda non completaron o seu desenrolo e 
non poden escapar. Outras veces os seitureiros ma
tan os polos ou sométenos a cautiverio. 

A sensibilidade debe impoñerse. O ideal sería dei
xar un m2 de cereal sen segar, o que serviría de illa 
protectora para as crías desta rapiña. 

D.- ACTIVIDADES 

1. - ¿Cal destes tres insectos: bolboreta, saltón e va-
ca/aura é un ortóptero?. · 

2.- ¿Que precaución deberían toma-los colleitadores 
de cereal?. 

3. - .¿Cal destes tres esquemas é o da rapiña 
cincenta?. 

4. - ¿Cales serían os polos da rapiña cincenta?. 

o 

o 
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Constructores da Paz: 
MARTIN LUTHER KING (1929 -1968) 

Un século despois de que o presidente dos EEUU Abraham 
Lincoln fose asasinado (1865) por abolir a escravitude (1863) e 
dar liberdade legal ós máis de tres millóns de escravos ne
gros, caía (1968) víctima dun balazo Martín L. King, pastor 
cristiano protestante, premio Nobel da Paz, aposto! de Cristo, 
da xusticia e da non-violencia. 

Detrás deixaba 13 anos ateigados de loita pacífica pola 
abolición das leis e das mentalidades racistas moi arraigadas 
no Sul dos EEUU de América. Antes dese balazo innumera
bles detencións, xuicios, multas, cárceles, difamacións, 
ameazas, atentados contra a súa vida e a da súa familia inten
taran xa arredalo do seu camiño de loita pacífica pola xusticia 
para os negros. Morreu ós 39 anos firme no seu reclamo de 
xusticia pero coa paz no corazón e no método da acción: 
mesmo coma os seus mestres, coma Cristo e como Gandhi. 

"A miña fe cristiana proporcionoume as normas básicas da 
miña acción. Gandhi ensinoume a técnica da acción". 

Empezara a súa andadura en Montgomery (estado de 
Atlanta) onde era párroco dunha igrexa protestante bautista. 
Fara o promotor dun boicot (folga de pasaxeiros que se nega
ban a usalos) ós autobuses urbanos da cidade que practica
ban a discriminación racial os negros anque fosen ancianos 
tiñan que ceder o asento a calquera branco que viaxase de pe. 
O boicot durou trece meses e conseguiu ó fin que o Tribunal 
Suprsmo dos U.S.A. anulase as leis descriminatarias no trans
porte do Estado de Atlanta. 

O boicot costáralle a King atentados que destrozaron a súa 
casa, detencións e condenas de tribunais, pero devolveron a 
propia estima a moitos negros e fixo renacer a.esperanza a 
millóns deles e conquistou a moitos mille iros para a súa causa 
de loita pola xusticia cos métodos non violentos que practi
cara Gandhi reforzada pola forza do evanxelio. 

_Desde entón miles de discursos, escritos, protestas e ac
cións de desobediencia a leis _racistas e miles de quilómetros 
para facerse presente nos lugares de conflicto ou naqueles 
adormecidos pola resignación ante a inxusticia, para facer 
agramar neles o dereito que posibilite a irmandade dos ho
mes de diferentes razas. Moitos deses quilómetros feítos a pe 
nunhas famosas "marchas" que eran a un tempo manifesta
cións e peregrinacións nas que se xuntaban a oración e a 
reivindicación porque o que King e o seu movemento preten
dían non era só cambiar as leis racistas senon tamén os 
corazóns dos homes. ó dos negros para autoestimarse e 
despertar neles coa arela da xusticia, a da fraternidade, e os 
corazóns dos brancos racistas para rescatalos do odio que os 
impedía vivir coma fillos de Deus. 

Martín Luther King non actuou en solitario. Xuntou o seu a 
moitos outros esforzos e organizouse en asociacións que 
deron forma concreta e forza multiplicada ó ser soño de 
acabar co racismo en Norteamérica. Especial importancia 
tivo a Conferencia de Dirixerites Cristianos do Sul, organiza
ción que apoiou en vida e continuo u a lo ita de King tras da súa 
morte. 

No breve espacio desta páxina repasemos algúns momen
tos importantes da súa vida. 

Datas na vida de Martín L. King 

1929.- Nace en Atlanta, no Sul dos EE.UU. capital da segre-

A non-violencia ten que sufrir tensións. King como Gandhi 
morreu asasinado 

gación. Clase acomodada: o seu pai é párroco e ten negocios. 
A súa na é mestra. 

1950.- Lé as obras de Gandhi e queda conquistado pola súa 
persoalidade. 

1953.- Casa con Coretta Scott, profesora de música. Tive
ron catro fillos. Coretta foi unha gran animadora da súa loita. 

1955.- Os 27 anos promove o boicot ós autobuses de 
Montgomery. 

1956.- Trece meses despois o Tribunal Supremo anula as 
leis racistas nos buses. 

1958.- Sufre un atentado que o ten nas veiras da morte. 

1962.- Fracasa a campaña de King en Albany (Georgia) por 
falla de eco popular e de conquistas concretas. King vaise 
coas mans valeiras. Parece o fracaso das súas ideas e méto
dos pacíficos. 

1963.- No mes de maio manifestacións de nenos negros en 
apoio de King que protesta na cidade de Birmingham. A repre
sión foi tan violenta que trastallou ós EEUU e ó mundo. Consi
guen anular as leis racistas da cidade. 

1963.- En agosto famosa "marcha para a liberdade" sobre 
Washington que reune a 250.000 manifestantes, deles eran 
brancas 60.000. 

1964.- Recibe o premio Nobel da Paz. Este mesmo ano a 
acción violenta de numerosos grupos negros cansos da dis
criminación e da miseria, parece o fin do camiño non-violento 
promovido por King para vencer o racismo e o asoballo. 

1965.- A partir deste ano King e o seu Movemento reivindi
can cada vez con máis decisión non só o fin do racismo senon 
tamén das inxusticias económicas e sociais que sufren os 
negros. A súa preocupación faise máis política. 

1968.- É asasinado cando apoiaba un ha folga de basureiros 
negros na cidade de Memphis. Era o 4 de abril. 

Xosé A. Miguélez 
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Xosé Chao Rego 

4 r4L4 é C4miñO 
Cousas da vida e da autostrada 

Digo eu que se a palabra carre
tera é un préstamo do castelán, 
conviría ir sustituíndoa por es
trada, máis galega; e se pista en 
galego significa unha especie 
singular de estrada -no monte, ou 
as que se abren nas aldeas-, a 
esas estradas nas que hai quepa
gar unha peaxe por culpa da so
lemnidade deberiámoslle chamar 
autoestrada, coma no portugués 
ou no italiano, e non 
''autopistas''. 

Pero no vou a iso, que delo xa 
talamos outra vez, senón a co-

GALERIAS 

mentar un asunto que ten moito 
aquel: chegando a Sigüeiro, 
preto de Santiago, fixeron na Au
toestrada do Atlántico unha nova 
saída para chegar antes a Lava
colla por mor do avión. 

¡Que emoción!. Hai varios ~e

treiros que anuncian o aeroporto, 
así, en galego, sen que ninguén 
tivese que botar man do "spray" e 
corrixir. ¡Otte galegos nos van re
sultando ,estes homiños das 
Obras Públicas!. 

A emoción convértese axiña en 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

EN 

CERVO 
O CASTRO 
SANTIAGO 

CERAMICA 

LUGO 

SADA- A CORUÑA 
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divertida sorpresa -que ó mellor 
lle cabrea a máis dun- cando nos 
decatamos de que tódolos letrei
ros aqueles a onde podería 
chega-la man. correctora, poñen 
aeroporto. Pero aqueloutros que 
están ben enriba, suspendidos no 
aire a bastantes metros, poñen 
"aeropuerto". 

¡Que intelixente maneira de 
practica-lo bilingüísmo! ¿Quen 
dixo ~ue non se podía servir a 
dous señores? Aí están, para o 
desmentiren, os xenios da au
toestrada. ¡Cousas da vida!, que 
diría Castelao. 

En Santiago hai Congreso 
en honor do naso irmao: 
o seu nome évos Daniel, 
o apelido, Castelao 

lrmán Daniel, hai cen anos 
que nacías en Rianxo: 
fixéche-las causas ben, 
debuxabas coma un anxo. 

Coma una anxo eras bo 
e a xente te quería: 
bendita a nai que te ·deu 
e o día en que te paría. 

Trasladaron o teu carpo 
desde Arxentina a Santiago: 
os galegas, divididos, 
vivimos un día aciago. 

Agora está convocado 
o enteiro pobo galega 
por ver se se reconcilia 
en torno ó teu sartego. 

lrmán Daniel, es moi grande 
e xa pasaches á historia; 
no meu íntimo xardín 
cultivo a túa memoria. 
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