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Modesto Vázquez

¿PODEMOS FALAR DE DEUS HOXE? (2)
No número anterior de IRIMIA diciamos nesta páxina que a xente en xeral deixara de sentir e talar de
Oeus na vida. Polo menos non o tacemos tanto coma
noutros tempos.

"Algo hai"
E frecuente, sen embargo, oir aínda de boca de
moíta xente este dita: "algo hai", "algo hai que nos
goberna ". Estas palabras din se case sempre ó talar
dalgúns fenómenos raros, coma visións que se teñen
en relación ·cos difuntos, ou ó verse inexplicablemente libres dalgunha desgracia que afectou a outras
persoas.
Nestes feítos parece, lago, que está baseada a fe
de moíta xente; tanto é así, que se non se desen eses
feítos, e na medida en que non se vaian dando, a fe
vai perdendo sentido, vaise derrumbando. Se a nasa
fe está baseada desta maneira, o máis profJE.ble é que
chegue a desaparecer da nasa vida, porque esa é
unha base mala, equivocada. Parece que a fe que se
basee só nesas visións ou causas tais, é unha fe ben
cativa. De feíto, case nunha hai moíta relación entre
Visións e fe timpa; é dicir, hai moitas persoas que din
ter visións e que son cristiáns moi f/oxiños, e hai
xente que nunca viu nada e, sen embargo, son cristiáns de calidade.

"É un costume"
¿Por que eremos, lago? ¿Por que seguimos talando de Oeus, rezándolle a Oeus, batizando os nenas, casando pala lgrexa?.
Alguén pode contestar: é un costume, é unha tradición, hai moitísimos anos que houbo esto, é o que
nos ensinaron de pequenos ... , esto ten que ser bo.
Neste razonamento eu penso que hai algo de acertado e algo de equivocado ou incompleto polo menos. O acertado é o seguinte: toda tradición que se
formou no pobo, que se foi pasando de país a tillos no
pobo, que aguantou o cambio de épocas e culturas,
ten que ter algo de auténtico, porque a xente en xeral
non tolera por moíto tempo unha causa irracional de
todo. A vida relixiosa, as crencias, a nasa fe, teñen na
tradición unha garantía de autenticidade, anque sexa
pequen a.
Pero o equivocado desto está en pensar que a
tradición por ser tradición xa é auténtica, xa é segura
e boa. Ben vemos que hai moítas tradicións que se
foron perdendo, que cambiaron ou que de boa gana
cambiaríamos. Nunha palabra, tampouco a tradición
chega para ser unha boa base da nasa fe.

¿Por que eremos os cristiáns?
¿Por que eremos, lago? ¿Por que eremos os cristiáns? A resposta boa a esta pregunta é esta: os
cristiáns eremos, porque nos fiamos da palabra de
Cristo Xesús, o noso mestre.

Os cristiáns eremos, porque nos fiamos da palabra de Cristo Xesús
naso mestre

o

Amor cristiano e loita de clases (VII Domingo T.O. Ciclo A)
"Amade ós vasos enemigos; porque, se amades soamente ós que
vos aman, ¿que mérito tedes?".

"O evanxelio mándanos amar ós enemigos. Pero nin o mesmo
Xesús identifica este amor con actitudes de condescendencia e
dozura. Polo menos coa súa conducta desmínteo ben ás claras.
Xesús non foxe das situacións. O amor non quita a calidade de
inimigos de clase que teñen os opresores.
O amor cristián debe supoñer un estarzo por sair dese amor
universal abstracto para pasar a poñe-los medios para a súa
realización efectiva. O naso amor ó próximo non pode
descoñece-la clase social á que este próximo pertence; non nos
leva soamente a compadecernos da súa situación . O naso amor
non será auténtico mentres non tome o camiño da solidariedade
de clase e de loita social ".
Jesús Rey (" Los cristianos y la lucha de clases " )

Confianza na

pr~videncia

(VIII Domingo T.0. Ciclo A)

" Non es tea des anguriados poia vida ... Buscade primeiro o reinado
de Deus; todo o demais havos vir coma consecuencia ".

Témoslle medo ávida. Por iso percuramos seguridades onde
podemos para non estar desamparados . Un merca terras por se
algún día lle tan falla; outro foise a Suiza para ver de mellara-la
súa situación ; todos , ou case todos, pagamos a " seguridade "
social por se caemos enfermos e para ter un retiriño cando non
poidamos traballar ... Son seguridades e defensas. E pobre de
quen estea totalmente espido , de tal maneira que non lle poida
facer frente ás espiñadas da vida!!.
Pero , ademáis disto, moitos entenden a relixión e a fe en Deus
coma unha seguridade máis, tanto para esta vida coma para a
outra. Din que hai que rezar para que Deus estea do naso lado , ó
naso favor , e nos defenda do mal que rios pode vir.
Quizaves aínda non acabamos de entende-lo que quixo dicir
Xesús con eso de "buscade primeiro o reinado de Deus e a súa
xusticia, que tódalas demais causas viranvos coma consecuencia ". Pensouse que o reino dos ceas era o mesmo que o ceo , é
dicir, a vida para despois da marte. Pero resulta que busca-lo
reino de Deus é o mesmo que trabal lar poi a causa poi a que viviu e
morreu Xesús: facer que o mundo sexa un mundo de irmáns. E
aquí é onde está o problema.
Nós preocupámonos de ter patacas , zapatos, vestidos , terras ...
e ben pouquiño nos esforzamos para que o mundo se vaia organizando coma unha familia de irmáns que reparten entre eles o
que teñen . Se tivésemos unha sociedade organizada así , o demáis caería polo seu peso , e non andaríamos tan anguriados poi a
comida e polo vestido.
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CARTAS A UNHA AMIGA PREOCUPADA POLO CONFLICTO DO ABORTO

1. ADefensa da vid.aeas razóns eahipocresía da lgrexa
Querida Ana :
Escríbesme preocupada por todo o dramático rebumbio
que se está armando ó redor do aborto, da lei despenalizadora, da súa legalización , da postura firme da lgrexa que ás
veces che parece tamén hipócrita, do drama de tantas mulleres e familias , e do estilo de sociedade que vamos facendo
¿cara onde.leva? .
Encóntraste como dividida, nunha encrucillada sen acabar
de saber que camiño tomar. Por unha banda, sintes simpatía
como cristiá que es polos febles e sofrintes que ti identificas
con Cristo e que ves presente en tantas mulleres dramáticamente empuxadas ó aborto porque periga a propia vida, porque foron víctimas de violacións (e tés razón ihai mulleres
tamén violadas polo propio home!) ou por enfrentarse ó duro
e ás veces terrible futuro dunha maternidade non desexada¡xa
cargada con familia numerosa, rodeada ás veces de graves
penurias económicas, de convivencia , de saúde , de vivencia.
Esta situación faise auténtica cruz ata esixir heroísmo cando
por riba se ten a certeza de que o fil lo que espera vai ter graves
taras físicas ou psíquicas.¿ Pode esixir Deus tanto heroísmo?
¿Pode condenar a quen moitas veces é víctima dunha situación social inxusta? Hai incluso nais, e país, que aínda estando dispostos ó meirande sacrificio pola súa banda, non se
sinten moralmente capaces de dará luz unha vida que saben
vai desenvo lverse en condicións moi pouco humanas.

Un feto de 19 semanas abortado

E por outra banda, queres ser fiel á túa fe e vivir a comunión
coa lgrexa e coa nosa xerarquía que repetidamente ven denunciando o aborto pola voz dos Papas e os bispos e dunha
maneira ben solemne no Concilio Vat icano 11 (GS ,51 ). Ademáis sínteste incómoda coa mesma lgrexa e recordas que a
súa historia non sempre estivo limpa de violencia e de falla
gravísima de respeto ávida humana que agora tanto enfatiza.
Pos o dedo na chaga cando me preguntas : " ¿Ten autoridade
moral para proclamar o sentido sagrado e o valor inviolab le da
vida do feto e para condenar a toda ábortista ela que tantas
veces bendiciu guerras , queimou herexes e respaldou políticas imperialistas que supuxeron e supoñen aínda xenocidios
coa supresión violenta de pobos e razas enteiras e a morte
lenta pola miseria e a deshumanización de grandes masas? .
Cáusac he noxo que xente " cristiá" que nada na abundancia dos países ricos e que se está beneficiando abusivamente
do reparto inxusto da riqueza levante a bandeira da defensa
da vida, cando son os mesmos que están satisfeitos coa inxust icia actual , e que se mostran insensibles diante de tanta
miseria social , do paro , da fame do mundo, da carreira armamentista ou da aniquilación espiritual de nacións polo asoballo de culturas minoritarias.
Al égrame o teu espirito crítico que coido ven de Deus e tes

toda a razón para dicir que non ten moita autoridade moral
para condenar. Pero coi do que sí ten o dereito e a abriga de
defender a vida, de trabal lar a tempo e a destempo en favor da
vida. Uns silencios, cobardías e complicidades do pasado ou
do presente non xustifican novos silencios ¿non eres? Pero
daralle a humildade e a humanidade que quería Xesús , que a
El lle nacían da súa santidade que o levou a non condenar (Xn
8,1-11) e a nós vi ranos cando menos da conciencia de que
non ternos as mans limpas para permitirnos a soberbia de
condenar : " o que estea libre de pecado que tire a primeira
pedra". Por honestidade non podemos condenar porque todos contribuimos dunha maneira ou doutra a crímenes abominables. Levado ó extremo,xa di cía San Xoán que o que non
ama odia, e o que odia é homicida: participamos coa falla dun
amor loitador en causar directa ou indirectamente sufrimento
e morte.
Esta autocrítica que ti quererías ver máis presente na lgrexa
levaranos a un ha actitude de humildade, de simpatía e de non
condenación polos febles que sufren a inxusticia da sociedade e que se ven case levados ó aborto , pero si é sana·
levaranos tamén a unha conversión que traballe decidida a
favor da vida . De toda vida: a do feto , a da nai , a dos pobres, a
dos subnormais, a dos explotados, a dos famentos . Semente
desde unha postura de non condena e a un tempo de fame e
sede de xusticia como a de Xesús,énos permitido -e pedido
polo Señor- dicir ás mulleres que queren abortar: " eu non te
condeno , pero no que fagas non peques, é dicir, ama, que o
amor sexa a razón verdadeira da túa decisión ".
E desde aí, coido que a lgrexa fai ben en proclamar o
carácter de vida humana do embrión e do feto e do respeto
que merece. Defendendo o feto por riba de moitas razóns
" instrumentais" , é dicir, como un valor en si mesmo e non
como valor relativo instrumento de outros alleos a el (como
poden ser certas maneiras de entender a " felicidade " da nai
ou da sociedade) a lgrexa está defendendo un estilo de ser
persoa non centrado sobre si mesma senon sobre o amor e o
respecto ós outros anque esto con leve sacrificio , e tamén está
defendendo outras vidas humanas pouco úteis a primeira
vista que perigarían con un~a moral que se permitise dispoñer ó seu antoxo de vidas alleas. Por ese camiño poderíase
chegar (e a experiencia do nazismo demostrou que se chega
con relativa facilidade) a que a sociedade se sentise dona para
dispoñer ó seu antoxo de vidas alleas . Por ese camiño poderíase chegar (e a experiencia do nazismo demostrou que se
chega con relativa facilidade) a que a sociedade se sentise
dona para dispoñer da vida de subnormais , de ancianos " inuteis ", de enfermos molestos, de delincuentes , ou de razas que
consideraría "i nferiores ".
O principio é claro . Toda vida humana ten dereito a ser
amada e respetada. E independentemente de que un feto
poida ou non ser considerado xa como persoa (que esta é
unha cuestión filosófica discutida) o que é certo científicamente é que se trata dunha vida humana.
Que despois esa vida non sexa un valor absoluto intocable
cando entra en conflicto con outros valores igualmente absolutos esa xa é outra cuestión . Por iso a lgrexa admite , sempre
como mal menor e nunca como un ben, no caso dramático de
perigo grave da vida da nai , accións que para salvar a nai
poidan supoñer, e de feíto supoñan, a marte do feto. O principio de non mataré claro e sen embargo cando hai lexítima
defensa por perigo real da propia vida non se considera crime
nin legal nin moralmente o homicidio. Pero outra causa é o
perigoso e terribl e razonamento que fan algunhas feministas
(que non todas) de que o feto é "parte do seu propio corpo e
poden dispoñer del " como lles pete.
Deixo para outro día comentarche outras casos nos que se
prantexe dramáticamente o aborto e a postura que podemos
ter como cristiáns ante a cuestión da despenalización ou da
legalización do aborto .
Que o Señor nos faiga medrar o espirito crítico, a misericordia e a fame de xusticia. Dous bicos e unha aperta ata a
próxima
Xosé Antón Miguélez Díaz
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O CAMPO

/JI Xornadas de Formación Popular en Lagoa-Pastoriza (Lugo)
O pasado mes de Decembro a parroquia de
Lagoa, no concello de Pasteriza (Lugo),celebrou
por terceiro ano consecutivo as suas "Xornadas
de Formación Popular", con tan boa acollida
como as edicións precedentes. Labregos de tó-

dalas parroquias do Concello, e ainda de cancel los vidños, estiveron presentes seguindo as xornadas con evidente interés, como reflexaban os
cheos diarios do local parroquial.

Os mozos organizadores

¡1

Nota distintiva deste ano foi que a organización correu a cargo do grupo de mozos do "Movemento da Mocidade Rural
Cristiá", que se veñen reunindo periódicamente desde hai ano e medio. O grupo
está formado por mozos de varias parroquias (Lagoa, Ubeda, Loboso e XemilBretoña) . Foi unha experiencia moi positiva para eles, pois todo resultou mellar do
que esperaban e, tal como confesaron,
axudoulles a "soltarse " un pouco, xa que
a presentación de cada xornada correu a
cargo de un deles; algún día, mesmo coa
presencia das cámaras de TVG e TVE. O
xerro de auga fria veu semanas despois,
cando o axuntamento negoullés a subvención coa que se contaba, e que tiña
concedido nas anteriqres edicións.
Unha ausencia importante

As Xornadas.,que tiveron un importante
· eco na prensa cada semana, constaron de
catro temas de tipo técnico, e outros tres
de saúde, calidade de vida e educación,
respectivamente . Estaba prevista para
broche final unha sobre cultura galega,
que viria conducida por Manuel Maria,
gran poeta e escritor galega, pero non
puido ser por causa do fallecimento da
mai deste o día anterior. Foi sentida certamente como unha ausencia importante,
pois a idea das Xornadas é non so axudar
a mellorar as explotacións dos viciños, senon tamén facer medrar o nivel de cult1.,1ra
e formación en todolos eidos.
Abellas e vacas

A primeira das xornadas tocou o tema
da Apicultura, da man de Lorenzo Molejón; a charla versou especialmente sobre
as enfermidades das abellas, presupoñendo un coñecemento básico sobre o
seu manexo , dado que é unha importante
zona apícola.
A situación das cuotas do leite, xornada
que foi conducida polo incansable Eliseo
Miguélez, convocou a moito mais público,
como era de esperar. Tras talar dos tremendos excedentes deleite que se producen na CEE, excedentes que ocasionan
graves problemas de almacenamento, explicou a situación das cuotas deleite, problema que xa ten tocado repetidas veces
en recen tes números de IRIMIA (256 e
257).
Elo i Vi ll ad a deu unhas alternativas ó
leite e a carne, aconsellando reducir o

O incansable Eliseo Migueléz tamén estivo presente este ano nas Xornadas
consumo de concentrados , basando a alimentación do gando no pastoreo . En segundo lugar, propuxo orientar a producción cara a gando de carne, cebando os
xatos na mesma explotación. E unha terceira alternativa proposta apuntou cara a
explotación de ovellas, posto que a CEE é
deficitaria no gando ovino.
Pola sua banda, Eduardo Estevez falou
da alimentación do gando vacuno, insistindo novamente na alimentación en base
ó pasto, o que esixe un ha meirande inversión no abonado das pradeiras. Pero tamén é necesaria unha meirande racionalización ou distribución mellar do pastoreo.
Finalmente, falou doutro punto interesante que é a concentración dos partos, a
poder ser en outono.
Saude e calidade de vida

O doctor Xabier Loira Rua falou na
quinta das Xornadas sobre a hipertensión
arterial, unha das enfermidades que mais
afectan ó colectivo agrario, e ainda mais, é
ocasión de gran mortandade. De maneira
clara explicou a diferencia entre as tensións máxima e mínima e o funcionamento do aparato para medi-la tensión .
Recomendacións para medir ben a tensión foron : non facer esforzos na última

media hora antes de mi rala, repouso completo cinco minutos antes e unha temperatura de 21 graos. No coloquio non estivo
ausente a evidente relación entre alimentación e hipertensión , invitando a reducilo consumo do sal e a deixar o tabaco e
mais o alcohol.
Mª Xosé Martínez, axente de extensión
agraria, falou sobre a calidade de vida,
centrando a conversa na familia e na vivencia. A calidade de vida non depende
tanto dos moitos cartas como do xeito de
distribuilos. " Nas nosas parroquias fixéronse nos últimos anos moitos gastos en
mercar tractores potentes e facer grandes
establos -dixo- pero en cambio fixéronse
poucos cuartos de baño e milloráronse
pouco as nosas vivencias ; esto non é
mellara-la calidade de vida da xente senón a das vacas " .
As Xornadas remataron cunha charla
sobre educación que deu a directora do
Grupo Escolar de Pasteriza: O grupo escolar hoxe. Alternativas de ensino, explicando o funcionamento dos Consellos Escolares e invitando ós pais a unha mei rande participación na educación dos
seuslillos.
Victorino Pérez
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VEÑEN AS MUNICIPAIS
Xa estan aí á volta as eleccións locais. Compre deterse a revisar qué
fixeron as corporacións que fornas elexindo ó longo de Galicia hai
agora catro anos.
Iremos traguendo as páxinas de IRIMIA a experiencia dun feixe de
cancel los galegas que, ó naso xuicio, fixérono ben, cando menos en
certos temas que trataremos de salientar.

Oleiros. Un concello vivo
Todo o que sabíamos polos amigos ou
polos xornais facianos alimentar a feliz
sospeita de que a xente que gobernaba
en Oleiros tomaba a vida en serio. Foi
ben grato achegarse alá e comprobar
que esa aposta por un ha vida de calidade
para os veciños era real e demostrábase
en feítos ben concretos: grupos de mocedade organizados en barrios e parroquias en liñia ecoloxista; un planeamento urbanístico que plantou cara con
valentía ás grandes inmobiliarias que
"construíndo" non facían senón destruir
a bonitura e a harmonía do lugar; un
servicio de publicacións descaradamente pacifista e antiimperialista ; un
centro de información e documentación
para a mu/ler; campañas públicas a pro/
da paz, da solidariedadecos paises famentos; unha biblioteca de temas medioambientais; excursionismo popular...
Detrás de todos estes feítos orienta dos a facer de Oleiros un bon lugar para
vivir está un gooorno municipal formado
polos grupos de candidatura "A lterna tiva dos Veciños " (7 concellais) e o
P. S. G. -E. G. (2 concellais) .
Guillermo Fernández-Obanza, membro do primeiro dos citados grupos, é o
conce/lal ponente de Cultura de Corporación de O/eiros e con el tivemos unha
longa e animada conversa da que aquí
reproducimos os seus aspectos máis
interesantes.

- ¿Cómo nace a candidatura "Alternativa dos Veciños"?
- É o resultado dunha mobilización veciñal que arrinca no 76, cando
se organizan unha serie de Asodacións de veciños, primeiro en Perillo e
despois en outras parroquias, . Despois habería unha coordenación entre elas e o seguinte paso sería xa a
candidatura municipal, que venceu
nas primeiras eleccións. Nas segundas presentáronse tres opcións de esquerdas: PSOE , EG e a Alternativa
dos Veclños. Nos sacamos o maior
número de concellais -cinco- anque
despois un concellal do PS~~ pasouse a nos e mesmo un manne1ro,
concellal de AP , pasouse tamén ó
noso grupo. Agora en Oleiros a oposición son o PSOE e AP.

- - -·OLEIROS - - -

- Ternos entendido que un dos temas onde o Concello de Oleiros é pioneiro é o do planeamento urbanísEXTENSION : 43,8 km2
tico. Fálanos diso.
- lso foi unha medida política deci- POBOACION TOTAL: 16.260 hab.
DENSIDADE : 371 hab ./Km2
dida e costosa. Máis cómoda era non ACTIVIDADE (aprox.) : 25 % agrario , 20%
planear e seguirmos bailando ó son mariñeiro, 25 % industria, 30 % servicios
dos intereses especulativos. A base (Comercio e turismo) .
do planeamento é que marca unha
Zona rural en erara regresión . Forte innorma legal igual para todos. Na cremento da poboación asentada en zomaioría dos Concellos dominados nas urbanas e semiurbanas de economía
polo caciquismo refusaron facer o dependente do centro coruñés . Imporplaneamento. Dos case 400 concellos tante sector turístico .
(Segue á áx. se uinte - - - - - - - - - - - - - - - - - '
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- Terrorismo de estado (2).

219.- Uns detalliños mais sobre a OTAN.

-Galicia baixa-a segunda.
- Recetario do bó votador.
- Reflexións (electorais) dun labrego.
· - Campaña de obxección fiscal.

220.-A OTAN, o mito de estar en Europa.
-Manifesto da primeira Asamble? de pastoral
da Mocidade Cristián na Diócese de Lugo.
221.- O calvario de Toques, ¿está seguro?.
-OTAN; se queres tace-la paz, non prepare-la
guerra.
- Notas acerca dos salvaxes de Norte
América.
222.- A postura da lgrexa española diante do
Referéndum.
- ¿ Quen vai a gañar?
- Sobre os exércitos e as guerras.
223.- Cregos para o ano 2.000 (Día do Seminario)

237.- Servicios Sociais de base. (1 ).
238.- Servicios Sociais de base. (2).
- A lo ita do Embalse de Navia.
239.- Alexandre Bóveda un nacionalista cristián.
- " Quenlla", o espíritu de "Voces Ceibes"
(entrevista).
240.- Un verán de encentro e comunicación
- A movida das Pontes de García Rodriguez
- O medo da droga.

224.- Olof Palme, a marte violenta dun home de
paz.
- ¿Por que foi Santa aquel a Semana? ¿Por
que é Santa esta?.

24,1.- Servicios Sociais (3)
- Manolo: de cura obreiro a animador de comunidades en Honduras.
- Berdoias: os xugos que hai que tender. (1)

225.- Pascua Xoven de Arousa

242.- Berdoias: os xugos que hai que tender. (2)

226.- Un ano de radio galega.
- "Cam iños para a paz" XXIV Coloquio Galega de Cristiáns .
.- Labregos e mariñeiros, graciñas.

243.- Testemuñas de Fé.

227.- Congresos Diocesáns de Catequistas.
228 .- O " Viacrucis pala paz e a vida " de Miguel
D'Escoto
-Cen anos do Himno Galega.
231.- Aquilino l. Alvariño, un poeta.
- Conversa con Manuel l. Alvariño.

246.- Ramiro, un novo cura para a lgrexa galega.
247.- " Acompañar ós pobres", entrevista a Manolo Bodenlle.
-¿300 millóns de pts. ou un cambio de
horario?.
249.- Unha voz anti racista (Desmond Tutu).
251.- Asís, vila da paz.
- O Papa en Lyon. Unha invitación a optar
polos pobres.

232.- Nace unha As. de veciños en Santa Mª de
Arzúa.

252.- Os tempos aínda non son chegados.

233 .- Silencio nuclear.
- Día da HOAC en Galicia

254.- En tanto no pobo medre: un neniño, un
vello, un cantar.

234.-

255.- Especial Nadal: " Recobrou o sorriso o
Eleuterio " .

1 Encentro da Mocidade Rural Cristiá de
Galicia.

235.- Votar sí, pero, ¿a quen?. (1 ).
236.- Votar sí, pero, ¿a quen? (2).

256.- " Do mar pala arela ... " Premios para Alfredo
Conde e Paco Martín

241.- Romería de San Cristobo en Monterroso.
241.- A festa do pulpo do Carbal liño.
244.-As creencias galegas ó redor do lagarto.
245.- Os cesteiros.
248.- " Arredor dun cruceiro hai mil pecados perdoados ".
253.-As palilleiras de Camariñas.

BOA NOVA (Ciclo C-A)
213.- Xesús, Xosé e María.
. A palabra que se fixo carne.
214.- Un pobo que empeza ó camiño
Bautismo de Xesús.
215.- Cuestión de auga e viño.
As bodas de Caná.
216.- Os comenzos de Xesús.
217.- Os homes que son listos.
.Xesús rechegado na sua parroquia
218.- Xesús necesita de ti.
Os primeiros seguidores.
219.- Adorarás ó Señor, o teu Deus.
As tentacións de Xesús (1º domingo de
Cuaresma)
220.- Señor devólveno-los soños.
A transfiguración de Xesús.
221.- Chamados para dar fróito.
A parábola da figueira.
222.- Agradecemento.
Parábola do Pai bó.
223.- Fóronse liscando un a un.
224.- Improperios.
A entrada triunfal en Xerusalén.
225.- Non está aquí: Resucitou.
A resurreción de Xesús (Pascua).
226.- Ti sabes que te quero.
Do encontro con Xesús resucitado.
227.- Oración.
O pastor e as ovel las.
228.- O arte de amar.
O mandamento novo.
229.- Oración en tempos de tolería.
O Espíritu e a paz de Xesús
230.- Salmo para agradecerlle a Deus a sua compaña cada día.
. ,
Xoán despídese dos seus d1sc1pulos.
231.- Conversa.
Xesús aparece no medio dos discípulos.
232.- Para andar pola vida humildemente.
Xesús o Espíritu do Pai.
233.- Medrando na fé en Xesús.
A fe do Capitán Romano.
234. - A visita de De u s.
Xesús resucita o fillo dunha viuda.
235.- Salmo de namoramento a Xesús polo moito

que nos perdoa.
O caso do fariseu e a p~cadora.
236.- Os triunfos de Xesús.
237.- O niño dos seguidores.
O seguimento de Xesús
238.- Rogade ó dono da mese.
Xesús envía ós discípulos.
239.- Coplas do home tirado na cuneta .
O bon samaritano.
240.- Alabanzas no verán .
Parábola do rico insensato.
241.- .A porta estreita.
Os camiños da Salvación.
242.- A dita de ser pobre.
O seguimento de Xesús.
243.- Non se pode servir a dous Señores.
Parabola das riquezas inxustas.
244.- Danos fé Señor dos pobres.
O asunto da fé e da irmandade.
245.-¿0nde están os outros nove?.
O leproso agradecido.
246.- Non te fagas só.
O Xuiz e maila viuva.
248.- Para salvalo que estaba perdido.
O caso de Zaqueo.
249.- A inocencia da morte.
Acerca da resurrección.
· 250.- Oración nas desgracias.
O tempo da tribulación.
251.-A derradeira lección do mestre.
Xesús crucificado e aldraxado.
252.- Os misterios do rosario labrego.
(Misterios de gozo).
A predicacción de Xoán Bautista.
253.- Os misterios do rosario labrego.
(Misterios de dor).
254.- Os misterios do rosario labrego.
(Misterios de gloria).
¿Es ti quen ten que vir, ou esperemos
outro?.
255.- Felicidades!
Nacemento de Xesús.
256.- Fin de ano.
A fuxida de Exipto.

CAMIÑAR COA BIBLIA
213.- Os Reis Magos ¿Quen eran?.
214.- Haber hainos ... o caso é dar co.n eles~ .
(cómic sobre a " Parábola do F1llo Prodigo).
215.- Hai de vós os ricos!
(Frente a sociedade do Ter, ousar SER).

216.- O templo de Xerusalén (1 ).
217.- O templo de Xerusalén (11) .
218.- " Deus formou ó home con pó da terra"
(Xen . 2,7).
219.- Elementos para unha explicitación c ristiá
da paz.

220.- Paulo e as Leis.
221.- ¿Cómo vivían os primeiros cristiáns?.
222.- A paz bíblica.
223.- ¿Está todo perdido? ... Non! (O "fracaso" da
cruz).

227.- O Señor resucitou.
228.- Tamén nós resucitamos.
230.-A Ascensión, ¿un mito?.
250.- San Paulo a exame médico.
252.- ¿Quen escribiu o 4º Evanxelio?.

O CAMPO
214.- O cooperativismo agrario na CEE.
215.- Interpretación das análises do leite.
216.- 11 Xornadas de Formación Popular en
Lagoa.
218.- O IVE e os labregos.
219.- A plantación de árbores frutais.
220.- O abonado.
221.- Entrega de leite en común, na provincia de
Lugo .
223.- A xestión das explotacións agrarias (1 ).
-Asamblea do "Movemento Rural Cristián"
224.- A xestión das explotacións agrarias (2).
225.- O saneamento gandeiro hoxe.

-11 Xornadas de Formación Popular en
Pedrafita.
226.- Como facer un bó ensilado de herba.
227.- Mellara das vivencias rurais.
228.- Calendario de tratamento das árbres
frutais.
229.- Xornadas agrarias en Arzua, Boimorto, ...
230.-15 de Maio, San Cid re, patrón dos labregos.
231.- Resultados económicos das explotacións
leiteiras no norde de Lugo (1 ).
232.- Resultados económicos ..... (2)
233.- Devolución polo imposto do gasóleo "B".
234.- Cultivo do millo híbrido.
- Sao Cidre-86: ser labrego é fermoso.
235.- Os trasegos en apicultura.
237.- Entrevista a COMPLESA.
238.- Un ha festa polo monte.

239.- Os pagos fraccionados.
242.- Problemas na infraestructura rural de
Galicia.
244.- Axudas da CEE para os labregos das zonas
da montaña.
245.- Cursillo anual dos Movemento Rural Xuvenil e de Adultos.
O movemento Coperativo Agrario.
246.- "O Caxigo" Unha nova cooperativa agraria.
- Un Centro de Documentación para o mundo ·
rural galega.
. 247.-As piscifactorías familiares.
248.- Galicia diante da cuota de producción de
leite da CEE.
- Campaña de 86-87: Convén aumentar a producción leiteira.
249.- Unha vez máis os arrendatarios.
251.- IV Xornadas Agrarias Galegas (1)
- Mbvemento da Mocidade Rural Cristiá de
Galicia.
252.- IV Xornadas Agrarias Galegas (2): A muller
na sociedade agraria galega"
-Aviso urxente para os colonos e arrendatarios do campo (1 ).
253.- IV Xornadas Agrarias Galegas (3): O saneamento visto por un labrego
-Aviso urxente para colonos e arrendatarios
do campo (2).
254.- A concentración parcelaria. Elemento básico e fundamental para o desenrolo do medio agropecuario.
256.- Santa María de Montouto "Uns montes renovados para un ha parroquia renovada".
- Suplemento especial sobre o leite.

O LABREGO CONSULTA
Números: 250, 252, 254.

OMAR
213.- O mexilón.
219.- Cultivo de rodaballos nun galiñeiro.
221.-A pesca ante a Comunidade Económica Europea desde xaneiro de 1986.
225.- Campaña marisqueira.
226.- Regulación da explotación marisqueira.
239.- Galicia pobo pesqueiro.

LABORAL
216.- Os presupostos xerais do Ministerio de Traballo e Seguridade Social.
220.- Reconversión do sector do automóvil. O caso "Citroen".
242.-A economía galega, (o carbón e o automóvil).
243.-As multinacionais son as que mandan (O conflicto mineiro de Tauro).
244.- Regulación laboral do Servicio Doméstico.
249.- Eleccións Sindicais 86: Entrevista a Xesús Arrizado (CXTG).
250.- Eleccións Sindicais 86: Falamos coa INTG.
251.- Eleccións Sindicais 86: Entrevista a Xan M.ª Castro (CC.00.).
253.- A HOAC en Galicia.

CONSUMO
213.- A can flaco todas son pulgas.
218.- Perigo de incendio.
221.-Autoprotección familiar e domiciliaria.
225.- Os mexilóns, algo mais ca unha tapa.
234.- A electricidade, ¿ "cousa do deme"?
240.- Normas Xerais sobre conservación de alimentos.
241.- Conservación de hortalizas ó natural: o tomate.
249.- Conservación dos alimentos. A conxelación (1 ).
250.- Conservación dos alimentos. A conxelación (2).

SAUDE
213.- Sabías que ... (sanidade dental).
219.- A hepatite.
223.- Atención de Saúde en Galicia.
227.- Morrer para dar vida (1)
228.- Donación de órganos (2).
229.- Loita contra as enfermidades cardiovasculares (1 ).
232 .- Lo ita contra as enfermidades cardiovasculares (2).
- O accidente de Chernobyl.
241.- Loita cont ra as enfermidades cardiovasculares (3).
245.- Se non ves ben , ¡vaite con ello!.
248.- ¿O teu fil lo, ten ben a vista?.

MOCIDADE
213.- Comics. Un ha miguiña de historia (1 ).

237.- O verán, tempo para ...

214.- Comics. Unha miguiña de historia (2).

243.- "Os Resentidos": "Fai un sol de caralla".

215.- ¿Tebeos, historietas, comics, narrativa
secuencial?.

244.-Aquel outono do 85 (Miguel Ríos en Lugo).

227.- A movida comiquera nacional no 85 (1 ).

250.- Asamblea da mocidade en Lugo.

228.- A movida comiquera nacional no 85 (2).

252.- IRIMIA Radical.

230.- O comic en Italia.

253.- ¿Apoio ás cooperativas de mozos?.

233.- Campaña para o ensino medio.

256.- IRIMIA Radical.

EDUCACION
213.- O xogo dos cubos.

2~2.-

214.- Educación sexual (1 ).

¡Non deixedes que vos rouben o sol!

233.- Os adolescentes (2).

216.- Educación sexual (2).

235.- "Con ellos de neno" (1 ).

217.- Educación sexual (3).

243.- Comenzo do curso: os nenes peligran.

219.- Máis aló dos telefilms americanos.
222.- Gasto militar e subdesenrolo.

246.- Contos e enredos para noves e vellos.

223.- Un ha vez ... (1 ).

248.- "Con ellos de neno" (2).

224.- Un ha vez ... (2).

250.- Contos, adiviñas, pasatempos (1 ).

225.- Unha vez ... (3).
229.- Transforma-lo noso entorno.

254.- Pasteriza: un día para a convivencia entre
dúas parroquias.

230.- Nin pequenos nin maiores: adolescentes (1)

255.- Contos, adiviñas, pasatempos (2).

231.- As folgas de mestres.

256.- Aires noves na escola.

A NOSA HISTORIA
225.- Presentación.
226.- Un vistazo xeral.
229.- A prehistoria (1 ).
231.-A prehistoria (2).
232.- ¿Que son as mámoas?.
233.- A recuperación da nosa memoria histórica.
234.- As historias de Gal iza.
235.- ¿Sabes algo dos castros?.
237.- 50 anos do Estatuto Galego do 36.
238.- Máis cousas sobre os habitantes dos castros.
239.-A Guerra Civil en Galicia.
244.- A relixión castrexa.
247.- Unha de romanos.
248.- A romanización.
251.- Outra de romanos.
252.- A difusión do cristianismo.
255.-A gripe do ano 1918.

CASTELAO SEMPRE
216.- Castelao sempre (presentación).
218.- Un ha vida por Galicia.

243.- "Os dous de sempre" (2).

220.- "Nós" (1)

244.- "Verbas de chumbo" (1 ).

223.- "Nós" (2).

245.- "Verbas de chumbo" (2).

225.- A obra literaria de Castelao.
"Un olla de vid ro".

247.- " Causas da vida" (1 ).
248.- "Causas da vida" (2).

227.- "Causas" (1)

250.- "Sempre en Gal iza" (1 ).

229.- "Causas" (2).

251.- "Sempre en Galiza" (2).

231.- "Causas" (3).
233.- "Cincoenta homes por dez reás".
235.-

242.- " Os dous de sempre" (1 ).

252.- "Sempre en Galiza" (3).
253.- " Sempre en Galiza" (4).

"Retrincos'~

254.- " Sempre en Galiza" (5).

237.- Os álbumes de guerra.

255.- "Alba de gloria".

238.- "Galicia mártir".

256.- Un artista para un pobo. A obra plástica de
Castelao.

239.- "Atila en Galicia" .
240.- "Milicianos " .

CARTAS O MEU SOBRIÑO
Números: 213, 215, 218; 220, 222 , 224, 227 , 234, 236, 239, 240, 246, 249, 255.

FICHAS DE NATUREZA
217.- Para apostar pala vida (presentación)

(1) As aves de rapiña noiteiras.
218.-

(~)

Curuxa común.

219.- (3) O bufo.
220.- (4) O mou.
221.- (5) A curuxa das xunqueiras .
223.- (6) O moucho común .
224.- (7) O moucho das orellas.
225.- (8) A avelaiona.
226.- (9) As aves de rapiña diurnas.
(1) Os falcóns.

236.- (19) Aguias peixeiras.
237.- (20) O avutre leonado.
238.- (21) O avutre cincento.
239.- (22) O avutre branca .
240.- (23) O cascaosos.
241.- (24) A aguia real.
242.- ·(25) A aguia imperial.
243.- (26) A aguia perdiceise.
244.- (27) A aguia candal.
245.- (28) A agliia albela.

227 .- (10) O lagarteiro.

246.- (29) O Buxato.

228 .- (11) O buxarelo .

247.- (30) O falcón abelleiro.

229. - (12) O falcón pequeno.

248.- (31) O azor.

230. - (13) O fa lcón paxareiro.

249.- (32) O gavilán.

231.- (14) O fal cón da raiña.

250.- (33) O miñato real.

232 .- (15) O falcó n común.

251.- (34) O miñato queimado.

233.- (16) O falcón bo rní.

252.- (35) O peneireiro cincento .

234.- (17) As aves de rap iña d!~rnas
(11) (Aguias, abutres e minatos).

253.- (36) A rapiña sapeira.

235.- (18) Aguias, avutres ... ..

255.- (38) A gatafornela.

254.- (37) A rapiña cincenta.

CONTOS
213.- O Taño do mesón.
214.- Monte cego.
215.- ¡Ai aquel día!
216.- A árbore maldita.
217.- Causas dos carbal los e doutras árbores (1 ).
218.- Causas dos carballos e doutras árbores (2) .
221.- Camiño.
223.- Causas dos carballos e doutras árbores (3).
224.- Causas dos carbal los e doutras árbores (4).
234.- Lenda de San Martiño do Lago.
236.- O abó e mailo neto camiño da feira.
237.- O muro.
241.- A motora e a lanchiña.
245.- Soños despertos.
249.- Un tolo que non era tan tolo.

A FALA E CAMIÑO
213.- Os problemas do pecho.
214.- Pechar e cerrar.
215.- "Retrincos da lingua" .
216.- Carlos, entre a burla e a tenrura.
217.- Nin caibo nin col lo .
218.- Quera que saibas que non coubo todo.
219.- Non me dei enterado do que me dixeches.
220.- Coidadiño con ceibárde-la televisión .
221 .- Se é que vallo.
223.- A voz dos super-tacañóns.
224.- As excepcións dunha regra.
225.- Escoitei que lle dicía ...
226 .- Segue o estado de excepción.
227.- Haberá que varnizar.

236.- O futuro no galega.
237.- Xa dei fritido as patacas.
238.- ¿Que dis ho? ¡Nada, ne!.
239.- Hai que bendicir ben.
240.- As leis e o galega.
241 .- ¿Vento no mesón?.
242.-A pesar, a partir.
243.- Coidadiño coa teleglosia.
244.- Coller e caber.
245.- Testemuñas e testemuños perante xuíz.
246.- A propósito do Concello.
247.- ¡lncrible! Non o dou crido.
248.- Cuestión de parafusos.

228. - Os sis e os nons.

249.- lntroduciron un X.

229.- ¿Non si?.

·250.- O fin era ir a Fisterra.

230 .- Non vexo causa ningunha.

251.- ¿Oíades ben?

231 .- ¿Como? ¡Coma, ho , coma!

252.- Cando moiámo-lo trigo.

232 .- ¿Que? Mellar: ca.

253.- A hora dos congresos.

233.- A comparación .

254.- Causas da vida e da autostrada.

234 .- Voume quentar, e mentres quenzo ...

255.- O sentido ou senso das causas .

235.- ¿Que facer cos " xoves " ?

256.- O terreo e o terreno.

RlttlA-7
VEÑEN AS MUNICIPAIS
(Ven da páx. anterior)

Guillermo Fernández-Obanza , concellal ponente de Cultura de Corporación de Oleiros

de Galicia só hai catro que o teñan
aprobado.
¿Por qué foi unha decisión
costosa?.
Foi unha loita durísima que principiou na pasada lexislatura e rematou
· nesta. En primeiro lugar houbo que
enfrentarse ós especuladores, que
baixaron ó terreo do enfrentamento
persoal e mesmo das amenazas de
morte. O principio empezaron ofrecendo pisos e cartas baixo corda. O
veren que por ahí non tiñan qué facer
pasaron á acción. O alcalde actual
queimáronlle o coche, ameazárono,
atemorizábano polas noites. Seme1laba unha loita contra a mafia. En
segundo lugar foi políticamente costoso, porque grande parte da poboación non entendeu o senso do planeamento. Ten en conta que os grupos de presión económica tamén o
son de presión ideolóxica.
¿Quén son eses grupos de
presión?.
Fundamentalmente empresas
inmobiliarias e grupos de dereita que
se adicaron a difamar o planeamento.
Hoxe conseguimos botar de Oleiros a
tódalas inmobiliarias especulativas.
- Estar pegados a Coruña e na
zona de praias faría máis difícil aínda
todo o proceso.
- Sí, o planeamento era defensivo.
A Coruña ameaza con facer cas suas
periferias tal como fixo ca Agra do
Orzán, barrios dormitorios invivibles.
Quen non teña planeamento vai ser
esmagado pala gran cidade. lsto xa
pasa en Culleredo, Cambre, ...
- ¿Qué lle molestaba as forzas de
dereit~?

- Por exemplo, o planeamento lim ita a construcción na costa a 100
metros a partir da linia da marea; limita a construcción especulativa: os
costes do terreo e a escasa edifica-

ción que se concede -baixo e tres
alturas- permite certamente ganancias pero obriga á cesión dunha parte
do terreo para dominio público; ... As
constructoras de pronto non poden
facer barbaridades como as que yiñan facerido: nove, dez, catorce alturas. A crítica foi feroz. Por exemplo, a
unha constructora que non contaba
canosa victoria ~lectora! tivemos que
limitarlle cinco centas vivencias sobre
o seu proxecto inicial. Pretendían
sete e nove prantas e quedaron en
tres. Ademáis obrigámoslle a unha
cesión de terreo de 30.000 m2, unha
cesión para un colexio de B.U.P., un
de E.X.B., un prescolar e un ha casa da
cultura.
- Planeamentos así, ¿Contan co
favor da Xunta de Galicia?.
- Non. Ela foi poñéndonos atrancos. Na anterior corporación rematamos o plan en suspenso por Santiago.
Agardaban a que fósemos desbancados nas municipais. O gañarmos quixeron maniobrar co PSOE en contra
nosa pero non lles saiu e non tiveron
máis remedio que aprobalo. O feíto é
que nolo tiveron paralizado dous
anos con pegas ridículas.

tiva ó ocio dos rapaces e os nosos
testigos son esos mozos que ian para
macarras e que agora teñen unha
personalidade definida e unha gran
calidade humana.
Fálanos
desa
xente
colaboradora.
- Era xente de fóra do Concello, de
grupos ecoloxistas. Fixemos unha
convocatoria abrímoslles a porta do
Concello. Dividimo-lo Concello en
tres sectores e dixémoslles que empezasen a trabal lar. O de Sta. Cruz por
exemplo encetou o traballo cos rapaces facendo un estudio sobre a contaminación do río. Actualmente están a
traballar os grupos Hábitat, Natureza
e a Sociedade Galega de Historia
Natural.
Prendeu as cousas nos
rapaces?.
- Tanto foi así que por iniciativa
deles botaron a funcionar un grupo
ecoloxista propio do Concello que
chamaron "Biotopo" e que hoxe
move a case trescentos mozos e
mozas.
- E tedes mais actividades nesta
linia ...

Praia de Santa Cristina no cancel/o de Oleiros

- Pasemos a outro asunto. Tamén
sodes pioneiros no tema da educación medio-ambiental.
- Sempre tivemos a preocupación
de dar unha continuidade educacional o que facíamos na política. lsto
tiña que ser feíto por xente colaboradora que amase o tema. Empezamos
por excursións planificadas , orientadas científicamente, educando o respeto pola natureza. Con moito traballo tomos construindo unha alterna-

- Hai unha oferta ás escolas de
actividades de educación medioambiental con monitores do Concello. Tamén hai ofertas para o tempo
libre: o programa "coñecer Oleiros ",
por exemplo, para rapaciños ; outros
de saidas a lugares gal egos de interés
natural ... Mesmo ternos feíto campos
de traballo con rapaces de cinco e
seis anos para recuperar certas obras
de arquitectura popular, como se fixo
non hai moito cun muiño tradicional.
Daniel López Muñoz.
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PUBLICIDADE
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Autonomía de Galicía.
e a Autonomía de todos
nos. Un marco
que nos permite
traballar dende aquí
ós que somos de
'
aquí. Uriha tarefa común.
A Autonomía
que nos fai camiñar
hac~a .° progreso nunha
Gahc1a viva.
J:;.-
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A favor do bon humor.
Irnos facendo novas.
Man con man, pé con pé.
Informando dos abatares do
mundo.
Radicais ó máximo
Irnos facendo caral lada.
SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAEN CANDO LLES PETA

RADICAL

50 pesos

+ IVE

Galicia preparase pa.ra as eleccións municipais
Irnos escomenzar por tres axuntamentas, concellos ou calquera outro
nome que queiramos, ou queiran darlle vostedes.

Galicia escribese con "1" de Italia

As cidades que entraron na campaña "Galicia escribese con " i" de

Italia son: Lugo, A Coruña e Vigo . E
cada unha de estas cidades vai facer
o posible por traer o mellor que teña
Italia a Galicia.

LUGO: A nova Venecia
O Alcalde de Lugo manifestounos a sua ledicia porque en Lugo xa non se
fale tanto das murallas, e si moito mais dos aparcamentos. Según él estos
aparcamentos entran dentro dun ambicioso plan que é o de cambiar as ruas de
Lugo por canles de auga coma os de Venecia. Un portavoz do axuntamento
declarou que están agardando con impaciencia a chegada das choivas para
ver como se comportan as can les (aparcamentos) xa abertas. "Agardamas que
estes adiantos nos axuden a ganar as proximas eleccións " -dixo o portavos- " Os
proxectos van tan avanzados que xa con motivo das pasadas festas do San Froilan o
alcalde entrevistouse cos danos dos barquiños co obxeto de poder contrata/os para
sustituir o servicio de ' 'bus ' ' porunha liña de góndolas. Mesmo estamos en tratos cos
altos mandos militares da Mariña para poder inaugurar esta liña co "Juan Sebastián
E/cano " .

¿Cando poderemos ver ó " Juan Sebastián
E/cano " navegando potas ruas de Lugo?

A CORUÑA: A torre inclinada de Hércules

Paquiño dixo que non habería problemas, " todo está convenientemente
estudiado " . Nas declaracións que fixo o noso co-irresponsal declarou o que
sigue:
"Os problemas que poidan acontecer coa Torre inclinada de Hércules xa os temas
previstos,· pero esperamos que non se presenten moitos, pois desexamos que a
xente confíe en nos. E nunca taremos nada que perxudique o naso pavo ". E seguiu
decindo: " Nos só queremos que a xente que non pode ir a Italia a ver a Torre
inclinada de Pisa poida ver algo semellante aquí en Galicia e mais concretamente
aquí na Coruña coa Torre inclinada de Hércules ".

Así quedará a torre inclinada de Hércules
despois do proxecto

VIGO: A cidade do Vaticano·

O alcalde de Vigo non quixo facer ningunha declaración para a nosa revista,
pero segundo nos confirmaron distintas fontes o que se intenta facer en Vigo é
un ha nova " Cidade do Vaticano " . Un ha proba que ternos no noso poder é un ha
carta da conferencia Episcopal negándose a nomear un fato de Cardenais para
Vi go. Diante desta negativa, o alcalde decidiuse a nomealos él pola sua conta.
" Como non tiñamos a man ningunha persoa e só había alí un montón de rapaces,
decidimos dar/les a eles o título, pero claro había que escolle/os ... " declararon
fontes próximas o axuntamento.
Con esta noticia, erem os que se aclaran os últimos problemas vividos neste
axuntamento. Ainda que agardamas que dos seus próximos logros a alcaldia
nos teña ben informados.

¿Saben vostedes o que é esto? Si o saben
teñen sorte, pois nosoutros non o sabemos.
O fotógrafo pedímoslle unha foto de Vigo e só
nos mandou o que poden ver aquí. ¿Será a
néboa? ¿Ou o fume dos coches?.
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A movida estudiantil
Hoxe, despois de case dous meses
de intentar estar o máis enterada posibl e do tema dos estudantes, lende
un artíc ulo que apareceu no último
nú mero de IRIMIA, entérome que surxiu un novo g rupo ou plataforma de
estudantes, o "Comité Aberto de estudantes ". Out ro máis!.
Por iso q ue chaman " conexión de
ideas " acabei pensando na cantidade
de prob lemas qu e pou co a pouco fo ron nace ndo , primeiro entre a xente
" adu lta " (se ll es chamase vellos enfadaríanse) e ag o ra xa entre os mesmos
estudantes verbo da -xaora- movida
estudiantil.
Mañá, día 6 de febreiro hai convocada unha manifestación aquí , na Coruña. Ademáis dos q ue pasarán olímpicamente (anq ue non pasen da con vocatoria de folg a que para moitos
so n simples vacacións) , bastantes
dos meus compañeiros veránse con
prob lemas para inten tar convencer
ós seus pais de que moi tas das reivindicació ns que pedi mos son xustas e
de que prec isamos apoi o pra conseguilas. Moitos deles irán, pero sen a
comprensión e os respaldo dos
" adultos " porque c laro " non ían
atarme ¿non é? ". Incluso entre nosoutros mesmos hainos que ó princ ipio estabamos moi de acordo e agora
vémonos totalmente desorientados :
Qué fan estes? .
Observando un pouco o pasado ata
agora,é bastante doado de averiguar:
na Coruña, Madrid, Barcelona, en
bastantes sitios e xa en máis de unha
ocas1on estuvéronse producindo
destrozos, cortes de tráfico (cos consabidos e molestos problemas) choques entre policia e estudiantes, accidentes ... que molestan , cansan , deso-

rientan, incluso asustan tanto ós non
estudiantes como ós que sí os somos.
Esta situación só pode provocar un
estado de desaprobación xeral sobre
o tema, o que leva consigo un alonxamento totalmente léxico do movemento estudiantil.
Este sí que me parece a min un
grave problema, incluso un problema
que, seguindo este ritmo, nun tempo
relativamente corto podería minguar
a acollida social que tivo no seu
empezo.
A nosa movida fáltalle imaxinación!!. Debe sair da rutina na que veu
a caer. " Os estudiantes da Coruña limitáronse a imitar a certps obreiros
cortando o tráfico na Ponte do Pasaxe, na Praza de Pontevedra, ou en
calquera outro sitio" (palabras de
Siro López e Manuel Espiña). Non se
trata deso. Ternos que conquerir un
" gancho" que chame a atención da
xente sobre o que .pedimos, e non
buscar todo o contrario : poñer á
xente na nasa contra. Como dí a canción: " A saída non é por ahí" .
Teresa Vidal. A Coruña

Festa dos Muiños

prívanse ás vindeiras xeneracións do
aporte arqueolóxico das antergas e
salvamos da marte espritual as raigañas que deixarían sin identidade ó
noso Pobo.
Os Amigos dos Muiños pregan ó
Pobo en xeral, e ós máis comprometidos, en particular, que espallen estas
ideas a fin de que sexan canle de realizacións practicas na defensa do que
levamos dito.
Manifestamos tamén que estamos
abertos a toda suxerencia e aportación ó melloramento destes Concursos e do Programa Cultural das Festas dos Muiños.
Amigos dos Muiños
Xosé Carballo Espiña. Pontevedra

Concurso "AmigÓs dos Muiños de
auga"
Tema do concurso: "Incendios
forestais.- O desastre ecolóxico que
tan , e suxerencias de medios á sodedade galega para rematar con eles" .
Bases do Concurso
- Os temas teran de ser feítos no
Idioma Galega, inéditos e feítos a
man.
- Os traballos poden ser individuais ou colectivos. Os concursantes
poden presentar varios traballos,
tanto en verso como en prosa, sen
límite de espacio e con ilustracións
ou non .
- Os concursantes non deberan
ter máis de 18 anos.
- Os premios a conquerir serán os
seguintes:
·
a) Un premio para os de 15 a 18
anos de 25 :000 ptas. e diploma.
b) Un premio para menores de 15
anos de 25.000 ptas. e diploma.
c) Un lote de libros para a Biblioteca
do Cent ro quemáis colabore .
. d) Por indicación do Xurado poden
concederse accesits ós t raballos mellares como estímulo a outros
concursantes.

Este ano a Festa dos Muiños fai a
súa carta edición có moi sentido desexo de sementa-la ilusión nos Escolares, nos seus Mestres, sí que tamén
na Xuventude en xeral , pra que esperte o desexo dun rexurdir ledicioso
pra Terra na qua vivimos. Así, o Concurso deste ano 1987, adicarase ós
Incendios Forestais, pola repercusión
de desastre ecolóxico que teñen pra
Galiza, coa mesma intención con
que, os pasados anos, adicóuselle ós
Muiños e máis ó rexurdir do liño,
coma unha forma de colaboura ó impulso das riquezas naturais desta Terra que se atopan esmorecidas.
En canto ós Muiños, foron éstes a
idea eixo para concenciar ó Pobo Galeg o na defensa do seu Patrimonio
Rural, legado polos nasos ante rgos :
- Os orixinais mandaranse a: Am imuiños, canastros, tornos, larei ras,
gos dos Muiños. Aptdo. 214 Pon tevefontes, casas de pedra e árbores au dra. Antes do 25 de abril de 1987.
tóctonos. E como res ultad o positivo,
- O fallo do Xurado será dado a
no tocante ós Muiños, xa se teñen coñecer o día 1O de Ma io polos mefeito varios restaruos, coa intención dios de comunicación galegas, e, ós
de que queden como Museo-Testi- gañado res , po r esc rito .
- A entrega dos prem ios tarase no
muña da inxeñeiría popular dos no. serán do día 16 de Maio de 1987, no
sos antergos. Porque coidamos que ó
Lug ar Pozo Negro, a veira dos muíños
perdérense estas antergas construc- do río · Alm ofrei, en Rebordelo
cións, que son Patrimonio do Pobo, (Cotobade) .
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Un ano mais ¡O Antroido ~
Estamos tan afeitas a celebra-lo
Antroido ou a velo celebrar, que nin
siquera nos preguntamos a que vén
todo esto . Non é moi doado de explicar, pero vouno intentar.

A orixe do Antroido

A palabra Antroido vén do latín introitus, que quere dicir entrada. Entón o introitus (Antroido - entrada) era
o día que sinalaba o comenzo da Coresma, a víspera do mércores da
Cinza, primeiro día da Coresma. A Coresma daquela era unha época moi
severa, e a xente controlábase moito
nela no comer carne, no beber e ata
nas relacións sexuais . E por eso o último día antes da Coresma, coma
unha despedida do bo vivir, deuse en
celebrar unha comida e unha festa
especial.
Vista así a cousa, quizabes pensemos que o Antroido ten unha orixe
relixiosa cristiá, pero non é certo . O
Antroido coas súas antroidadas, coas
súas máscaras, co seu aquel de tofería ten unha orixe moi antigua que
non se pode precisar. O que si pasou
foi que se foi vencellando con moita
forza a esa data do comenzo da Coresma, e así recibiu dela sentido e ·
explicación .

Os relanipos do Antroido

Desde logo, o feito de que o Antroido marcase o comenzo da Coresma cunha despedida fe_steira non
dá razón das moitas causas que se
foron amoreando ó redor do Antroido. Veleiquí algunhas:
,. O Antroido pasou de ser un día a
ser unha persoa, e incluso para moitos pasou a ser un santo, o "Santo
Antroido", coma quen dÍ o San Antón
ou o San Roque, pero un chisquiño
máis rumbeiro e descarado este.

•A xente deu en col fe-lo costu me de
se cubri-la cara con figuras burlescas, para se converter ela mesma tamén en Antroido.
•As familias aproveitan estes días
para se visitar, cousa comprensible; e
ata hai pobos, por exemplo poi a zona
de Abadín, onde cada veciño o martes
de Antroido fai por visitar a tódolos
mais veciños do barrio para comer ou
beber con eles calquera lamboada.
• O Antroido foi representando
pouco e pouco e con bastante creatividade a tódolos personaxes do pobo,
en especial a aqueles que no pobo
eran merecedores de desprecio polo
seu comportamento abusón: cregos,
alcaldes, gobernantes, etc. E así, nun
esforzo por acabar con eses "demos ", deuse en queima-lo Antro ido, o
"Santo Antroido" .
• Co motivo do Antroido permitiuse
facer antroidadas, é dicir, calquera
tipo de falcatrúa ·cativa ou inocente,
que a xente recibe con bastante resignación por aquelo de estarmos no
Antro ido.

DICCIONARIO DO ANTROIDO
Antroido cativo: o xoves seguinte ó
mércores de cinza, que, por non ser
día de xexún, aínda prolongaba o
Antro ido.
Burro: o que che deixan na casa os
que levan o Antroido, cando, por iren
cubertos, non os coñeces.
Cigarrón: nome dunha das máscaras máis típicas do Antroido en Galicia; é toda un ha vestimenta moi orixinal e rechamante.
Domingo fareleiro: domingo terceiro antes do Antroido, nel, vertendo ¿Paga a pena conserva-lo Antroido?
os mozos farelo poi a cabeza das pícaras, dábase por empezado o tempo do
Antro ido.
En diferentes épocas da historia, e
Domingo corredoiro: domingo segundo antes do Antroido , así cha- non só no tempo de despois da guemado porque nel se facía a corrida do rra, o Antroido foi prohibido; hoxe pagalo.
rece que volve coller forza. No AnDomingo lardeiro: de lardo, do- troido hai bastantes causas boas que
mingo anterior ó martes de Antroido, pesan moito máis ca algunhas malas
día dedicado a amañar e comer ben
que tamén ten. Por exemplo , é bo no
carne.
Antroido o intercambio familiar que
Máscaras: disfraces, grea de xente
tapada que vai visitar ós veciños co se dá en moitas zonas sobre todo ruafán de lles mete-lo burro ou rais; tamén é boa a invitación á afeAntro ido.
gría·e á f~sta con creatividade nunha
Mamada: conxunto de disfraces sociedade moitas veces sinalada polo
cos que se representa a vida social aburrimento, a vellez e a rutina; tadunha parroquia.
mén é boa a burla que nel se fai de
Respaldeiro: persoa que, descuberta, guía e introduce ó grupo de moitas persoas ou institucións que
máscaras que vai levando o Antroido están gravando o bo vivir da xente; é,
polas casas.
finalmente , bo o reclamo que o AnXoves de compadres e de coma- troido encerra dunha sociedade irdres: os dous xoves que seguen ó do- mandada, alegre e abundante.
mingo fareleiro e ó domingo
Manolo Regal
corredoiro.

Xosé Chao Rego

Todos no seu lugar
Hoxe quero comentar algún
erro no que cae moita xente que
aprende o galega polos libros e
que non se decatan de que á formación do singular e mais do plural poden obedecer a mecanismos distintos. Erros que mesmo
escoitei nos medios de comunicación públicos.
Así, a expresión todos os tamén se pode escribir tódolos. A
Normativa aconsél lao por mor de
non perdérmo-la pronuncia desa

segunda forma do artigo "los",
que se dá nalgúns casos.
Pero de aí conclúen algúns,
equivocadamente, que tamén se
escribe,. en singular, "tódolo", e
así o pronuncian. Pois non, porque esa segunda forma do artigo
só se dá nalgúns casos e soamente tralo R do infinitivo e o S de
certas fony1as verbais e dalgunhas palabras: ha ser, pois, todo o.
· Algo semel lante pasa con

LABREGO, SE PRODUCES LEITE
INFORMATE E DEFENDE O TEU PAN
•As cuotas do leite que se van establecer, impídennos medrar e acadar un nivel de vida digno.

pa~a-

bras coma animal -os polisílabos
agudos rematados en L-, que tan
o plural en Is: animais. Hai bastante xente que forma o singular a
partir dese plural e din "un animai" por un animal.
E talando de animaladas, tamén hai quen afirma que vive nun
"luar" moi bonitiño, facéndolle
cae-lo L intervocálico á palabra
lugar. E ben se sabe que luar é o
relostro da túa, tal como di o cantar: "Eu ben sei que pasou no
muíño nunha noite de claro luar".

- - - - - P o r XOSE .L O I S - - - - -

i si c.lERO~ !.. .;os ACTOS"5E,CUÁ\S
OESEN SER SEMPRE ABl.RTOS A'

'liDA! ·

•Se nós non nos movemos, e esiximos os nasos
dereitos, ninguén o vai facer por nós.

A Plataforma en Defensa do Sector Leiteiro Galego di
NON ás cuotas qo leite e pídeche o teu apoio porque é o
primeiro brote de organización seria e forte que ternos
en defensa dos intereses do sector leiteiro galega:

.

. .

PO\S 'Jt.\..AHl TEN ...
•A MiN &HPRE ME
GUSTÓU M/\l~ FACE ·
L~

PECHADOS!

•NPN FAGAS A DECLARACION PARA FIXAR AS
CUOTAS DO LEITE
•VAi A MANIFESTACION do día 28 de FEBREIRO
na CORUÑA, ás 12 H. da mañá.
E moi importante que nos xuntemos moitos ise día
par~ mostrar a nasa forza e presionar ó Goberno español de cara a novas negociacións con él e coa CEE.
OS LABREGOS UNIDOS E BEN ORGANIZADOS
PODEMOS CONSEGUIR MOITO
Movemento Rural Cristián de Galicia,
integrante da Plataforma en Defensa do
Sector Leiteiro Galega .
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