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SEMANA SANTA
¿Camiño de liberación, ou farsa relixiosa?
Ó ir e vir dos días e dos anos fannos chegar
outra vez á Semana Santa, que xa soa a tópico
decir que é a semana grande dos cristiáns.
Nós, que estamos tan afeitas a comentar veces
e veces o que pasou en Xerusalén hai dous mil
anos, temas a sensación de decir sempre o
mesmo ou de caer na superficilidade. No tondo do
corazón observamos como que non se dá unha
sinceira sintonía, unha afinidade de sentimentos entre nós e o Xesús que morreu e resucitou,
a quen estes días "celebramos" como o Cristo, o
Mesías Salvador.
Observando o que se ve estes días, por unha
banda valoramos a boa fe de moita xente, e por
outra arreneg:imos dos purismos e fariseismos
modernos que tamén abundan. Pero ó mesmo
tempo seguimos sin comprende-los tinglados
procesionais que enchen as rúas das cidades, xa
que dubidamos tondamente de que poñan ós
"espectadores" no camiño da salvación pala que
morreu Xesús.
E ben certo que tamén falta sintonía de sentimentos con Xesús naque/es que celebramos estes acontecementos no interior das catedrais e
· igrexas. Non hai máis que ver a rutina, a frialdade e
a apatía.
Quere esto decir que moitos chegamos a semana santa porque o tempo tixo que chegáramos;
non porque se dera en nós un proceso interior de
seguimento de Xesús e de compromiso ca pobo
que desemf5ocara nunha sincera celebración da
salvación vivida por nós e iluminada pala marte e
resurrección de quen temas como o naso único
Salvador.
Pensamos que aque/as persoas e comunidades que col/eran o camiño da radicalidade, da
liberación en protundidade, do compromiso serio
cos pobres e marxinados, da entrega xenerosa a
pro/ da defensa dos dereitos humanos ... eses poden celebrar a semana santa con sentido e atoparán en Xesús luz e forza para seguir.
Pero os que vivimos con medo á cruz, os que
andamos nas medias tintas, os que decimos que
as benaventuranzas están moi ben, pero despois
somos coma todo o mundo. Os que nos queixamos de como vai a sociedade pero non tacemos
nada por cambia/a ... Os que temas a nasa vida así
" entrampada", non podemos celebrar a semana
santa. Se así o tacemos será un canto.
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A PIQUES DE ENTRAR NA SEMANA SANTA, todos
estamos facendo pláns ... E moitos percuran alternar a
vivencia da Semana Santa nas súas comunidades cristiáns con saidas a outras vilas que gardan manifestacións da Pasión de Xesús froito da cultura popular e da
arte.

••

O XOVES SANTO PODEMOS ACHEGARNOS A COMPOSTELA e participar nas súas procesións, e descubrir
"pasos" coma o da "Ú ltima Cea", que se conserva no
Museo de Santo Domingo, e que coma moitas obras é
froito dun dos talleres de imaxinería que deron sona a
Santiago a remates do século pasado, o taller de San
Martín. Sen salir deste mosteiro, na súa lgrexa consérvase o " Cristo do Desencravo" do escultor Xosé Ferreiro. Compostela móstranos outras imaxes da Pasión: na lgrexa das Angustias de Abaixo, ternos o grupo
escultórico desta Virxe , obra do outro grande escultor
do neoclásico galego do XVIII , Antonio Fernández. Na
lgrexa de San Miguel podemos contemplar: a Dolorosa
de Man~el De Prado e tamén o paso do Camiño do
Calvario .

••

XOSE FERREIRO é un dos grandes escultores e imaxineiros galegas (nacéu en Noia en 1738). Obras súas
están espalladas por toda Galicia e son moi coñecidos
os seus " crucifixos " : o de Santo Domingo de Santiago,
o de Cuntis, Moraime, o da Agonía da Universidade ...
Tamén na Semana Santa podemos ver en Compostela
os restos do seu " Monumento do Xoves Santo" na
Sacristía de San Martín Pinario. Outras obras de Ferreiro son os retablos dos Mosteiros de Samas e Sobrado , onde tamén nestas datas podemos participar
nos oficios da Semana Santa con especial
recollemento .

••

VENRES SANTO EN MONFORTE, cidade que conserva unha grande riqueza artística, por exemplo, o
Museo das Clarisas, unha verdadeira xoia ... Participar
coas monxas no oficio do Venres, e visitar as obras
relixiosas e relicarios que alí_conservan, gracias a xenerosidade da Casa de Lemos , tan forte noutros tempos, é
un bo xeito de aproveitar ~sta tarde. Aquí está o "Cristo
Xacente " do gran Gregario Fernández. Un Cristo que
transmite dore sufrimento ... O Castelo de Montarte ou
o Colexio do Cardeal poden ser outras estacións deste
Venres Santo monfortino ... E algúns aínda terán tempo
para ir a Ourense , e rezar ante a Dolorosa de Gregario
Fernández na Capela do Cristo da Catedral.

••

GREGORIO FERNÁNDEZ é un dos meirandes escultores da imaxinería relixiosa do mundo. Nacéu en Sa:..
rria arredor de 1577 e moitas das súas obras están no
Museo de Escultura de Valladolid , onde traballóu e
morréu . Os seus " pasos " son os que mellor expresan a
relixiosidade popular da Semana Santa. O paso do
Descendimento , a Piedade e a Dolorosa, que representan a soidade da Virxe no Venres Santo ... Para moitos o
Cristo de ~isterra tamén é de Gregorio Fernández .

••

E O SÁBADO SANTO EN FISTERRA, alí, pola noite,

representan o misterio da Resurrección, a carón da
lgrexa de Santa María, camiño do Cabo; certamente
aquela paisaxe convida ó gozo e a ledicia. Sen esquecer unha visita ó Santo Cristo de Fisterra, o silencio e a
dureza da Costa da Morte axudan a contaxiarnos do
drama da morte do Cristo, para despois brincar coa luz
do novo día.

••

FESTA DA PASCUA en Padrón , onde ó longo da
Semana Santa hai tamén celebracións nas súas igrexas
cargadas de historia e arte ... Festa da Augardente en
Portomarín ... Fest? en todalas comunidades cristiáns
que celebran o triunfo de Xesús, por exemplo, na " Cidade dos Muchachos" de Bemposta en Ourense, onde
a celebración da Semana Santa fáise dun xeito expresivo e comprometido dacordo coa teoloxía máis actual.

••

CHILE TAMÉN VIVE A SÚA PAIXÓN , que nestas xornadas de visita do Papa, teñen verdadeira crudeza.
Tantas mortes, (asesinados e desaparecidos), no me. dio deste pobo, despois de trece anos de dictadura e
morte .. . A lgrexa de Chile, na súa meirande parte, critica a Dictadura e sementa a esperanza da liberdade
naquela patria, e agarda que a visita do Papa lles dé
máis coraxe para loitar contra a destrucción . Cinco
cregos torturados e mortos, perto de cen detidos, cento
corenta tiveron que irse de Chile e dezaoito relixiosos
foron expulsados. Máis a alborada da Pascua está a
chegar tamén sobor de Chile.

••

UN LIBRO PARA ESTA SEMANA SANTA: a lectura da
traducción que dos Salmos ven de facer o teólogo e
biblista Anxo González Núñez. Salmos e cánticos da
Biblia, acompañados de fondos estudos e introduccións que fan máis doada a compresión . Esta edición
foi tirada pola Editorial Galaxia e SM. (Fundación Santa
Maria). A presentación foi o pasado 17 de Marzo en
Santiago , a cargo de: Andrés Torres Oueiruga, Xaime
Isla (Galaxia), Gonzalez Núñez (o autor), Msr. Rouco
(arcebispo de Santiago) e o director de SM. (na foto de
esquerda a dereita por este orde) .
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¿PODEMOS FALAR DE DEUS HOXE (5)

Cando Deus tala
Estamos na Semana Santa. En tódalas parroquias
se repiten os ritos tradicionais destes días: procesións, pasións, viacrucis, bendicións do lume e da
auga etc. E evidente que na Semana Santa tódolos
cristiáns talamos algo mais de Oeus e con Oeus. E
evidente tamén que a forza de tanto talar e facer, os
cristiáns fumos quizabes afogando a voz mesma de
Oeus, que nestes días da Semana Santa nos dá unha
boa demostración de como é el, e de como se debe
talar del.
1

O Deus da Semana Santa
¿Como é Oeus? Esta pregunta atopa na Semana
Santa unha resposta moi particular, case de escándalo para nós. Se irnos un chisco ó fondo e á verdade
das causas, vemos que o naso Oeus é así:

- Xesús móstranos un Deus apaixonado pola
xente, por nós. O que explica toda a taita de Xesús é
a súa grande paixón pota liberación das persoas concretas que el trataba.
- Xesús móstranos un Deus feito home que se
somete a tódalas regras da nasa condición humana,
entre e/as a de sufrir persecución e marte, sen recurrir a milagres raros que entorpecesen a marcha das
causas.

Xesús móstranos un Oeus apaixonado pala xente, por nós

¿Onde atapar forza para a nosa debilidade?
(Dom. 5º da Coresma)
"Eu son a resurrección e a vida" (Xn. 11,25)

Dixemos que Xesús é a fonte da Auga Viva
(Evanxelio da Samaritana); dixemos que Xesús é
a Luz (Evanxelio do cego de nacemento); e hoxe
atopámonos conque Xesús é a Vida (Resurrección de Lázaro).
Somente se pode chamar cristián aquel que
cree que Xesús Cristo é Vida, Luz, e Camiño para
a súa vida. Madurar nesta fe é a tarefa da
coresma.

Hai martes que non son inútiles (Dom. de Paixón)
- Xesús móstranos un Deus perseguido, despreciado, asasinado polos que tiñan o poder relixioso
e civil. O Oeus de Xesús estaba daquela e segue
estando agora á contra dos poderes relixiosos e civís
que escravizan á xente.
- Xesús móstranos a un Deus metido nos
trafegos todos da vida da xente, misturado e confundido cos bandidos, coas prostitutas, cos políticos,
co pobo humilde e peleón. .. Nunca cos sumos sacerdotes, cos letrados, cos dirixentes romanos.
- Xesús móstranos un Deus resucitado, un
Oeus que se fía do home a pesar de todo; que espera
no día de mañá do home; que nunca deixa ó mal coa
última baza na man.

"Se o grao de trigo non se pudre na terra non dá
fruto''.
"Se morro, que saiban que vivín loitando pala
vida e pala paz.
Se morro , que non me maten antes de abrirvos
o corazón de par en par.
Se morro, será porque nacín para pasar o
tempo ós de atrás.
Confío que entre todos deixaremos ó home no
seu lugar.
Pasar pala vida achaando camiños, unindo
mans para erguer ó home, vivindo na solidariedade .. . aínda posiblemente te maten antes de
conseguilo ".
(Bias de Otero - Espinosa)
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Cando o arte é pedra

O oficio dos canteiros
Un dos oficios máis valorado e preciado pola sociedade galega foi o dos
cante iros.
En Galicia foron moitas as familias
que acadaron grande sona, pois o
mester adeprendíase co pai, aliando
o nena como traballaba o seu pai co
pico e co cincel na pedra con moita
habelencia, labrando e esculpindo os
cruceiros sin p'ar, os hórreos e as numerosas obras de arte que contemplamos ó naso arredor, a realidade e o
maxín que os nasos devanceiros
pl asmaron na pedra .
A nasa terra contou con grandes
arti stas, senda o berce dos mellares
artesans do granito nas terras de
Pontevedra, en C.Otobade , en Cuntis,
n terra de Montes, e por suposto ,
naqu elas bi sbarras onde abondaba a
mate ri a imprescindible , as canteiras
de ped ra.
A importanci a medra cando observamos a súa obra , pois foron os mella res intérpretes dos estilos artísticos nos mais nobles edificios e monumentos da rexión galega, de Portugal
e de outras cidades de España.
No seu labor, con frecuencia tiñan
que andar varias légoas e levando o
caixón coas ferramentas no hombreiro , chovera ou quentase o sol ,
houbese brétema ou fixese vento.
Traballaban de " estrela a estrefa'', e
namentras a luz do día non collía
forza, ou cando polo inverno axiña
chega o inverno e a sombra da noite,
preparabánse as pedras para o segu inte de trabal lo, comenzala a picar,
dándolle forma e relieve segundo a
obra encargada.
No seu caixón viaxaban os utensi-

~

Non te fíes rapariga,
do canteiro que ben canta,
é a fariña da pedra
que se lle pon na garganta.

Ou aquela que dí
Pica canteiriño pica,
pica na pedra miúda,
pica na mu/fer a/lea,
que outro picará na túa

O cruceiro foi sempre form a máis querida
polos canteiros galegas

lios para traballar: os picos , punteiros , cinceles, escodas, compás e escuadra, a maceta e un martillo para
marrear.
Percorrían os pobos en busca de
trabal lo , e tiñan unha língua ou xerga
propia, coñecida ·e usada somentes
polos canteiros para non seren entendidos polos capataces , que se lle chamaba o "verbo" ou "latín dos canteiros". Tamén tiñan certa atracción e
gozaban de grande predicamento cas
rapaciñas que ían colle-lo pó da pedra, onde labraban; pois copo fregaban a louza, era o que utilizaban para
frega-los utensilios da cociña e da
casa.

SE QUERES LE.R
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

O Cancioneiro e o Refraneiro Galegos, adícanlle un recuncho especial
ás cantigas e ditas populares que teñen relación co oficio.
Velaí unha cantiga que adverte á
moza que vai xunto ó canteiro.

Ata nova orde

O

E moi interesante coñecer e afondar nos oficios populares da nasa Terra, pois son un anaco da nosa historia e da nosa realidade, xa que os monumentos e obras de arte que conservamos foi a tarefa continuada e esmerada destes homes, un legado artístico inigualable donado con esforzo.
O noso patrimonio é unha belida
lembranza para o espírito artístico galega en tódalas súas manifestacións.
A miña gratitude, forma parte do
empeño e entusiasmo en valorar
cada ir'ltre o exemplo dos nosos paisanos e da súa forma de traballa-la
natureza dándolle formas diversas,
creando unha cultura propia no material máis duro e resistente a humidade
e o clima galega.
Mª Guillermina Mosquera
de Monterroso

l'l"IA iSUSCRÍBETEI
Pagarei par:

O Transferencia á Caixa de Afor~oe de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano- 1.800 pts .
- Suscripción de
apoio - 2.000 pts.

(máis caro e molesto ca transfere'ncia)
Nome ......................................... ....................................... .
Rúa ou Parr<XJuia............................................................ .
Vila ou AxuntaIIlento .. ............................... .... Provincia................... .

Recorta e envz'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)
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O CAMPO
Non declarar. As
razóns de CCLL
E posible que esta aportación chegue
cando xa se teñan dado noticias importantes
ó respecto. Con todo eremos de interés estas
reflexións sobre o posicionamento da Plataforma feitas por un dos seus integrantes.

O munic1p10 de Dumbría está
situado nas derradei ras montañas antes de chegarmos á costa
O. da provincia de Coruña. E un
municipio extenso, pero pouco
poboado (42 h/km2). Está formada por seis parroquias, divididas en pequenos lugares, espallados e distantes entre si.
· Tanto a súa estructura agrícola,
coma a gandeira é moi tradicional, fundamentalmente familiar,
sen ningún tipo de especialización.

A preparación
Aínda que xa no inverno pasado tiñamos pensado organizar
unhas xornadas de formación no
noso municipio, por diversas razóns ata este ano non foi posible
a súa realización cousa que se
fixo no mes de febreiro.
Pareceunos importante coidar
a preparación e adicámoslle bastantes enerxías. Contactamos
con xente dos distintos lugares e,
entre todos, buscamo-los intereses do pobo e a maneira de dar1 les resposta. A convocatoria fíxose dun modo persoal en cada
aldea a través da xente coa que se
contactara. Colaboraron tamén
nesta convocatoria os grupos d~
Mocidade Rural de Buxantes.

As Xornadas
Durante cinco días xuntámonos
no Colexio de Dumbría entre 300

e 350 persoas que mostraron
gran interés polos distintos temas
tratados.
A necesidade de asociarse, o
fomenta-la implantación de pradeiras, as novas alternativas gandeiras e de horticultura, xuntamente coa decisión de tomar
unha postura activa na defensa
do sector leiteiro, foron algunhas
das conclusións ás que entre todos se foi chegando.
Pareceunos positiva a celebración destas xornadas, pero sobre
todo valoramos moito a resposta
e o interés de tódolos veciños.
Pode ser un primeiro paso para
un traballo posterior que coidamos necesario facer dun xeito
máis reducido segundo a problemática concreta de lugares e grupos de persoas. Esperamos que o
ano próximo poidamos asistirás
11 xornadas.
Lurdes Pardo

As Comisións Labregas apoiamos a alternativa de non declarar a producción de
leite (1985) por varias razóns :
1.- Non declararé a mellor maneira de
manter unido ó sector e firme frente ós
intentos de imposición da Cuota. Declarar
sen máis, sería acepta-la derrota e nós
non podemos empezar unha loita derrotados de anteman.
2.- Non podemos pensar que só con non
declarar ternos todo amañado . Negarse a
tace-las declaracións é un xeito de presión que pode ser suficiente ou non. Pode
facer falla tomar novas medidas. Se o Ministro non acepta negociar será preciso
tomar novas medidas de presión.
3.- Para conseguir que nos desunamos
nesta medida de presión van facer todo o
posible para engañarnos.
O peor é que moitas veces utilizan a
mentira. Así na carta que envia o Ministerio de Agricultura ás casas dise que vai
estar garantizada a venda de leite , cando
esto non é certo; xa que o único garantizado é a cuota en muelle de fábrica e a
precio de intervención .
Utilizan tamén os Sindicatos marelos
como as Unións Agrarias, auténticos cabalos de troia para desface-la nosa ·unión
e que recomendan e organizan ós labregos para que declaren .
Utilizan incluso, a certas empresas
(como exemplo está leche Rio) que anda
confundindo ós productores , dicindolle
que , se non entregan as declaracións antes do 31 de marzo , non lle recollen o leite.
Pero frente a todas estas artimañas, os
labregos ternos que manter a unidade .
Non vai faltar quen intente mercar individualmente ós productores prometéndolles tratamentos de favor como casos especiais. Cómpre, xa que logo , saber que
estes casos especiais son un engano . No
proxecto de axudas do Goberno , incluso
estes " casos especiais " só poderán aumentar un 15% o número de vacas (pasar
de 10a12 porexemplo) .
Entendemos que non debemos declarar
sen determinadas garantias. Estas garantias pasan por un compromiso de que estas declaracións non se utilicen para fixalas Cuotas, que se recolla o potencial productivo da explotación , que se definan
previamente cales son eses casos especiais e sobre todo, como se vai distribui-la
cuota, xa que Galiza ten características
especiais no seu conxunto e debe ser tratada de xeito diferente , garantizando o aumento de produción é incluso estimulando ó sector.
Manterse pois firmes , sin declarar,
deica que se negocien solucións. A unión
é a garantia de victoria.
Comisións Labregas

Vai para dous anos que un groso cadernomonográfico no
que o Cancel/o de Fene resumía o seu _labor cultural '.}º
trienio 83-85 recibeu un merecido premio ... en Cata/una.
Curiosamente a súa edición pasou aquí prácticamente inadvertida, silenciada en certo modo polos medios de comunicación. Serán causas do autodesprecio que os galegas nos
temas, serán razóns políticas, serán .. .

FENE:
A Galicia
que poderia ser

Velaí un detalle que nos introduce na marcha dun Cancel/o Galega "orixinal", que soubo . abri~ ~am_iños'. fa~~r a
política doutro xeito, mesturando con ex1to 1maxtnac1on e
valentía.
Con Xosé Mª Rivera Arnoso conversamos destas e
doutras causas na mesma casa do Cancel/o. El é por segunda vez consecutiva alcalde de Fene, na candidatura do
B.N. G. despois de ter /oitado moitos anos no seo do movemento veciñal daquel Cancel/o da ría ferrolá .

- Fálanos do voso labor de goberno, dos logros máis importantes ...
¿cómo estaba o Concello cando chegastes? ¿Cómo está agora?.
- Todo esto atopámolo nunha sit uac ión penosa. O ensino por exem p lo estaba en pés imas condicións ,
cun g rave déficit de prazas escolares.
Ago ra mesmo conseguimos en
E.X.B. unha media de 28 alumnos por
aula que ainda vai baixar este ano .
Estamos en linia as recomendacións
da UNESCO. Para elo tivemos que face r un grupo escolar en Perlío de tres
unidades, outro de 24 unidades en S.
Valentín, e outro que vamos a abrir en
Maniños. A esto súmalle un instituto
de BUP e outro de F.P. Ademais hai
escalas unitarias en tódalas parroquias rurais nas que fixemos fortes
inversións, en total 25 escalas. Todolos párvulos do Concello de 4 e 5
anos están escolarizados en cada
sóa parroquia.

- ¿E outros temas? O urbanismo
por exemplo...
,
- - O Plan que elaboramos supon
unha nova decisión do urbanismo
para Galicia. Partimos da parroquia
como a célula básica da sociedade
galega e dotámola de todo tipo de
equipamentos.
- ¿Qué equipamentos?
- Pois culturais, deportivos, . recreativos, sanitarios, de ensino, etc ...
A política municipal ten a parroquia
por base: é unha política descentralizada e os cartas que xestiona o Concello repártense dunha maneira proporcional á poboación de cada
parroquia.

Xosé Maria Rivera Amaso, alcalde de Fene

Poesía Galega Completa de
XOSÉ M.ª ALVAREZ
BLAzQUEZ

i\

Prólogo: X. L. Méndez Ferrín .
Presentación: Xosé M.ª Álvarez
\\\
Cáccamo.
Epílogo: Emilio Álvarez Blázquez.

- Seica tomastes en serio a cultura e o deporte popular...
- Volvemos ó mesmo: hoxedía hai
escalas deportivas e culturais en
(Pasa á páx . 7)

LAS ROMERf AS I
PEREGRINACIONES
Y SUS Sf MBOLOS

Xosé R. Mariño Ferro
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VEÑEN AS MUNICIPAIS

40 monitores deportivos e culturais
dando clase todo o ano a máis de
1000 rapaces: solfeo , piano , gaita,
flauta , declamación , teatro , debuxo
xadrez, deportes ... ,

cada parroquia. A esto axudou o fe ito
de que en Fene houbese unha vida
asociativa moi rica , moito máis que
no resto de Galicia. Todas estas sociedades están coordinadas no Conse llo mun ic ipa l de Cultura ou no de.
deporte. Neses Consellos planifícase
toda a actividade deportiva e cultural.
- lso todo tosta cartas ...
- Mira, o ano pasado gastamos 60
millóns en actividades , as inversións
van aparte , culturais e ·deportivas. E
· hai causas certamente orixinais
coma os Xogos Deportivos da Mocedade que é un ha experiencia única no
Estado e que levou varios premios do
Consello Superior de Deportes , nas
Xornadas Deportivas de Cataluña ... ,
Ultimamente xa hai atletas de Fene en
competicións internacionais saidos
de todo este trabal lo de base . Ten en
canta que para comenzar o Concello
dotou de pistas polideportivas a tódalas parroquias.

- ¿E qué medidas tomastes para
fomentar e normaliza-lo uso do
galega?.
- Desde o Servicio de Normalización linguística cordenouse unha política ben erara neste terreo : galegui zamos toda a documentación interna
e todo tipo de comunicación co exte rior, establecemos desgravacións fis cais para os comercios que o usen na
sua publicidade , para que as comisións de festas reciban subvención
deben usa-lo galega nos carteis e
programas , puxemos en marcha a
primeira emisora municipar de F.M.,
un taller de video ,.. .

cóbrase un máximo dun 1,5 % cando
o normal na comarca é cobrar un 45% ;... aquí ternos a ventaxa de ter a
Astano que cotiza o seu de momento ...

- Falando de AST ANO ¿Cómo enfrentastes desde o Concello todo o
problema da reconversión?
- Estivemos e estamos metidos na
loita por defender Astano . Eu mesmo
estiven represaliado e procesado por
isto. Nós non podemos crear emprego , pero intentamos pa liar algo os
efectos do paro con certas medidas
como os talleres ocupacionais. Hai
agora funcionando un de hostelería e
vai empezar outros de construcción
de embarcacións deportivas . Tamén
tratamos de que a xente se manteña
entretida e se cultive·: ternos máis de

- Teríades logo que aumentar as
contribucións.
- Os impostas municipais son os
máis baixos da comarca. Ademais están feítos dun xeito racional : as contribucións especiais eran un 90% e
pasaron a ser desde un 20 a un 90%
segundo a zona ; o asfaltado e alumeado rural é gratuito ; na edificación

- ¿Que quedou de todo aquel lío
do vertedeiro de vasura?.
- Eso tivo moito de montaxe política . En 12 anos que levaba funcionando nunca presentara ningún problema. Está nunha zona de monte a
máis de 500 metros da primeira casa .
En un vertedeiro controlado , enterrase todo e ó cabo duns meses está
medrando a herba. En condicións
moito peores están Ferro! , Pontedeume, Ares e Mugardos que o tiran ó
mar,... Ademais hoxendia é un problema superado pois está a piques de
sair a subasta unha planta de reciclaxe de vasura para compost
(abono). Aquela foi unha campaña
sen base real e dirixida a desprestix iar
ó goberno municipal do Bloque .

- ¿Agardades que medre o voto
nacionalista?.
- Sí. Aquí a diferencia de outras
zonas o Bloque é unha organización
· prestixiada e con crecente aceptaFENE-- - - - - - ción popular. Na comarca fornas a
terceira
forza
nas
eleccións
autonómicas .
EXTENSIÓN TOTAL : 26 km 2
- ¿Estades a favor de pactos nas
POBOACIÓN : 15.000 hab . distribuipróximas municipais?.
dos en 8 parroquias.
- O Colectivo independente de
DENSIDADE: 500 hab./km2 (50 % da Fene dentro do Bloque ten unha pospoboación é menor de 30 anos )
tura crítica e estamos convencidos
HABITAT : 1 núcleo urbano definido que cómpre dar un xi ro á táctica se(Fene-Perlío-S.Valentín) 2-3 parro- guida ata agora. Hai que faeer un laquias rurais .
bor social de base moi amplio . Hai
que
introducirse na sociedade gaOCUPACIÓN : (antes da reconversión
lega. Por isa hai que abrirse e ir a
de ASTANO )
pactos con outras forzas nacionalisSector agrario e pesqueiro - 2%
tas. En concreto habería que pactar
Sector industrial - 76 %
co PSG-EG e mesmo con outras fo rSector servicios - 22 %
zas. lsto non é Euskadi e non se pode
facer unha política mimética do país
Pastos de trabal lo
" Reconvertidos - 1.150 (40% pob . basca. Hai que empezar desde máis
abaixo ...
activa)
Daniel López Muñoz
" Recolocados " - 71

1
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MOCIDADE

Os mozos Queremos participar, ¿onde iremos?
Hoxendía, e non vamos a descrobilo agora, o
papel da mocedade na sociedade é nulo, e cando
menos, marxinal. Os xóvenes non ternos que prepararnos para ser "cidadáns do mañá", somos
cidadáns de hoxe, dun tempo concreto, do
presente.
Non despreciando a sabiduría dos maiores
(que é moi importante), os novos ternos que dar
testemuña da nósa propia, da nosa cultura e mais
da nosa fi losofia.

t,

Na sociedade arrincóase ós mozos e mozas no
apartado da "inexperiencia", da "inmadurez", do
"xa te ensinará a vida". Pero acaso rion nos está
ensinando xa a vida?. Non ternos xa unhas experencias que comunicarlle ó sector adulto da sociedade? Non son as nosas vivencias, con visos
de frescura e novedade, uns dos máis ricos e
abondosos "balóns de oxíxeno" que precisa a
cada vez máis senil e decadente sociedade occidental? Cando irnos deixar de medi-la respetabilidade dunha persoa polo seu poder adquisitivo,
polo seu "Mercedes", polo seu traxe, e polo seu
grado social acadado a golpe de cartos?.

tolos e logo non se faga nen caso.
E esta loita escomenza pola participación activa na sociedade. Porque se a queremos cambear, ternos que facelo dende dentro, participando e tratando de, pouco a pOl:JCO, ir abrindo
novos camiños.
Agora ben, o participar na loita social, non significa colaborar co modelo social que ternos, nin
moito menos: se loitamos políticamente, non debemos ser cómplices do poder político; se o tacemos sindicalmente, non deberl)OS colaborar co
poder empresarial, e se loitamos baixo conviccións relixiosas, non debemos ser aliados dopoder eclesial.

¿Acaso os drogadictos, ladróns, macarras, homicidas, prostitutas, etc, a maioría novos, non
son producto dunha mutación xerada polos residuos contaminantes dunha sociedade burguesa,
poderosa, militarizada e explotadora?.
E contestanos: claro que a mocedade pode
participar! Evidentemente, ¿máis de qué xeito?
Cando un mozo opta, por exemplo, polo acti'lismo político, meteno nas "mocedades de esto"
ou nas "mocedades destoutro", facendo un
grupo xa aparte, sendo a "reserva" do grupo polítieo, sendo un elemento propagandístico, como
se o mozo, na súa condición de tal, non fose xa
parte intrínseca da sociedade, un membro de
pleno dereito da comunidade.
Por outra banda, aquel que pretende a loita
social dende as súas conviccións relixiosas, vese
no mesmo caso, e ainda por se non fora pouco,
espétalle o papa: "Xóvenes, sodes o futuro da
lgrexa". Qué futurq? Somos presente! Acaso
danlles medo as nosas ideas innovadoras? Acaso
queren agardar un tempo para "domesticarnos"
e levamos polo rego que lles gosta? .
Amigos meus , non podemos intentar loitar
dende o apartado ó que nos relegan. Ternos que
acadar que se acepte a postura xoven e que se
teña en conta, non que se nos dé a razón coma os

" Temas que acadar que se acepte a postura xoven e que se teña
en canta, non que se nos dé a razón coma os tolos e lago non se
faga nen caso "

Compre facer un chamamento a toda a mocedade da nosa nación, para que se animen a manifestar p blicamente as súas conviccións de compromiso humano e de rachamento co poder que
oprime. Que non teñan medo do "choque" xeracional, do que poidan pensar os maiores, porque
a compresión que otorguen será a maior expresión de afecto e capacidade progesista, que, en
definitiva, é o verdadeiro amor dos pais ...
"Fun tomando a forma de un home,
a modiño, que aprendeu que medrar
por ter sómentes a forma non é medrar" .
Alexandre Martín
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Enviade as vosas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

¿Qué é a obxección de conciencia?. Un ha postura cristiana
Xente que non vai á mili sempre
a houbo. Había quen libraba por
exceso de cupo , outros por ser
demasiado baixos, outros por enfermedade ou defecto físico. Había qu~n , como os cregos, que
polo fe1to de selo estaban libres
do servicio militar. Hoxe sigue habendo xente que non vai á mili
cáseque toda polas razóns de an~
tes máis ou menos, se exceptuamos que agora os curas tamén
teñen que ir a quintas. Pero xa
desde hai anos podemos atapar
con quen non vai á mili porque é
obxetor de conciencia. Non é
unha persoa que trate de "escaquear", como dicimos hoxe. E
unha persoa cun compromiso
ético , social ou relixioso moi marca~o . E, sen dúbida, alguén que
opina que as armas non sirven
para a seguridade dun pobo senón para a súa inseguridade, que

CHGG,Ufi A UIJ HA
Cc 0ccus; ot-J .

nunha nación un exército moitas
veces non está para a defensa,
senón para o ataque, pensará tamén que facer a mili é perder o
tempo e que non facela é un xeito
de protestar contra unha situación que non se tería porque dar
se os homes aprendesemos a vivir como persoas e deixasemos
de vivir como bestas.
Moitos pregúntanse que pintan
no medio de todo isto os cristiáns, por qué hai cristiáns que
son obxetores de conciencia. E
fácil; Xesús non viu predicar a
violencia e a guerra senón 'a Paz.
E esforzarse por conquerir que
haxa a Paz que Xesús viu traer
pídenos, non poucas veces, protestar contra as lexislacións in- _
xustas, e eremos que as leis do
servicio militar son inxustas, pero
pensamos que tamén hai que
protestar contra a sociedade enteira e contra a política porque
protexe aos militares e aos seus
gastos en vez de preocuparse polos agricultores, polos gandeiros,
os mariñeiros e os traballadores
da industria que son os que ~a ñ,ecedes non sexan así. Eu pedinavos que nos axudásedes a ser
bran o futuro dun país.
coherentes co que pensamos e
Os obxetores de conciencia sa- tratasedes de ver, sobre todo os
bemos tamén que é importante m,áis novos, qué significa para
facer as paces cos veciños se vos e para a vosa vida o servicio
houbo rifeira, pero procuraremos militar e qué pode aportar a obxeque nunca a haxa, trataremos de ción de conciencia.
resolver os problemas coa famiOs que teñades inquietude ou
lia, cos amigos cos veciños e
necesitedes
información escricompañeiros pola vía do diálogo.
bide
a:
Por iso a obxeción de conciencia
é un ha opción difícil que comproSanti González Avión, Ap. 1529
~ete toda~ vida a facer da propia
Vigo
vida e da vida dos demais.
Ou r/ San Gregario, 3 - 1º - 36870
Pode que os obxetores que co- Mondariz
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As movilizacións campesiñas
O longo da nosa historia houbo moitas ocasións nas que os
campesiños galegos se movilizaron para defende-los seus
intereses. Foron momentos nos que a clase labrega loitou
contra aqueles que, desde posicións de poder, a explotaban,
beneficiándose do seu traballo.
Irnos lembrar aquí algúns deses feitos, recollendo datos de
tres épocas ben distintas que poden servir de mostra dos
esforzos dos nosos labregos para mellora-la súa situación .
A ldade Media
No ano 1434, os campesiños da diócese de Tui negáronse a
paga-lo cabildo a luctuosa, que era un dereito señorial polo
que o amo do dominio podía cobrar "a mellar causa de catro
pés " ou "o mellor que quedar" á familia dun campesiño recén
morto .
A chamada primeira guerra irmandiña tivo lugar no ano
1431 no señorío dos Andrade, motivada polas moitas esixencias de Nuño Freire de Andrade . Os homes das comarcas de
. Pontedeume e Vilalba dirixidas polo fidalgo Roi Xordo coa
axuda doutras xentes de distintas zonas dos obispados de
Lugo e Mondoñedo puxeron medo ó señor de Andrade que só
puido vence-los coa axuda do Arcebispo de Santiago e do
correxidor real García de Hoyos.
Xa nos anos 1467-69 lévase a cabo a segunda guerra irmandiña, rebelión na que participarán moitos campesiños. Sen
entrar nunha análise profunda da cuestión, pódese apuntar
aquí que a protesta campesiña vai contra a nobleza, o que se
ve na destrucción das fortalezas. Tratouse dunha reacción
dos labregos contra os abusos dos nobles, contra o exercicio
arbitrario do poder, que era o único medio que tiñan os nobles
para se manter no punto máis alto da sociedade. lsto explicaría o feito de que non se atentou contra as institucións eclesiásticas que, sen embargo, tiñan a meirande parte da propiedade da terra galega.

Os conflictos na ldade Moderna
O profesor Pérez García tala de conflictos derivados do
sistema de propiedade da terra e do orden señorial. Neste
caso fai unha clara distinción entre a Galicia occidental e a
interior.
Os grandes propietarios tanto eclesiásticos coma nobiliarios do occidente galega non tiveron moitos problemas cos
seus colonos, agás pequenos enfrentamentos ocasionais no
campo das percepcións xurisdiccionais. Un exemplo e o choque que tiveron os foristas do mosteiro de Oia no terceiro
cuarto do século XVII, ou o dos vasallos do coto de Si mes co
mosteiro de Poio cando éste quixo excederse no cobro do
laudemio -pensión ou dereito que se paga ó señor do dominio
directo na transmisión de béns inmobles- ou da luctuosa.
Na Galicia interior os problemas foron máis graves, ainda
' que localizados, e afectaron dun xeito semellante ós señores
eclesiásticos coma ós nobles. Por citar algúns dos problemas
que tiveron os señoríos eclesiásticos, pódese mencionar a
sublevación do Concello de Refoxos no ano 1673 contra o
mosteiro de Celanova.
Tamén os señores laicos foron obxecto das movilizacións
do campesiñado. Oeste xe ito , veciños das propiedades do
Duque de Alba negáronse a paga-las rendas no ano 1711 , e
cando se quixeron cobra-los atrasos no ano 1718 producíronse motines.

As mo ví/ízacJOns dos labregos non son causa de agora so.

O agrarismo
Xa na ldade Contemporánea, apareceu en Galicia un complexo movimento de masas no que participou activamente o
campesiñado: o agrarismo.
Houbo dous tipos de organizacións agraristas : as sociedades agrarias e os sindicatos. As primeiras, en palabras do
prof. Vi llares, "tiveron un ha dimensión reivindicativa e de
rexeneración cultural do campesiñado " ; mentres que os segundos " respondían a unha variante máis técnica e modernizadora da agricultura " . Os sindicatos foron fomentados polo
catolicismo social e eran a alternativa dos pequenos e medianos propietarios para facilita-la integración das súas explotacións no mercado.
O agrarismo pódese dividir en catro etapas : A primeira
dende fir;iais do século XIX ata os anos 1912/ 3, cando se desfai
a organización de Basilio Alvarez "Acción Gallega". Nesta
época o agrarismo quere concienciar ó campesiñado a través
da súa participación electoral ou por outras alternativas,
coma as Asambleas de Montarte sobre o problema foral e a
necesidade de transforma-la agricultura.
A segunda etapa vai de 1917 a 1923 e caracterízase por
unha maior radicalización, que ten coma eixo principal a
redención dos foros que, nalgúns casos , provocou enfrentamentos violentos dos agrarios coa Guardia Civil.
A terceira etapa coincide coa Dictadura de Primo de Rivera
e nela surxen moitos sindicatos de inspiración católica, que
favoreceron a organización das ventas de gando , o plantexamento dunha industria derivada da agricultura e a divulgación
de abonos químicos e maquinaria.
A cuarta etapa ten lugar durante a República , producíndose
unha diversificación ideolóxica do agrarismo no que conviven elementos católicos, nacionalistas e mesmo comun istas.
Quedan aquí recollidos , ainda que dun xe ito moi si nxelo ,
algú.ns dos movementos rurais galegas en defensa dos intereses do campesiñado , nos que convirá profu nd izar en próximos artículos por ser feitos fundamentais para a comprensión
do noso pasado.
For
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¿Camiñamos ou non?

Apareceu na prensa unha discusión sobre se a aplicación da
Leí de Normalización Linguística
deu marcha atrás ou non. Normal izar significa que o uso do galega
sexa normal en tódolos eidos da
vida, incluida a Administración.
As críticas van contra os actuais
membros da Xunta. A causa sería
así: gracias ó anterior vicepresidente, Sr. Barreiro Rivas, galeguista sincero , levouse adiante
un certo labor de promoción da
nasa lingua.
O resultado máis eficaz sería a
creación da Radio e Televisión

galegas, nas que se tai un emprego oficial e constante do naso
idioma. Poderase criticar algún
aspecto dese · uso e o pouco coidado que poñen algúns locutores, pero o saldo resulta moi positivo para o prestixio de normalización da nasa tala.
Agora , algúns intelectuais galeguistas denuncian ese retroceso do que talamos. Desde a
Xunta responden que non hai tal.
Pero non habería que esquecer
que o partido gobernante non se
distingue precisamente pala súa
galeguidade , e que o Sr. Barreiro
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E PORTUGUESES
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CERVO
o CASTRO
SANTIAGO

seica tivo que loitar contra corrente . O exemplo do seu sucesor, Mariano Rajoy, é todo menos
un estímulo para talar galega e
promovelo.
Lamentablemente, o partido
maioritario da oposición tampouco non ofrece garantías neste
terreo da tala que , como sabemos, é camiño a percorrermos,
que moito queda por andar. Non é
extraño, lago , que a parte máis
sensible da nasa intelectualidade
galega erga a súa voz e está soe
coma un sinal de alarma, porque
se está a xoga-lo futuro do
gale90.

CAni:A=I i)O i=-limi:GO

GALERIAS

~t.

..

O premio Nobel da paz
-soviético Sajarovfoivos rehabilitado
polo xefe Gorbac.hov.

Na República soviética
parece que, por ventura,
a era de Gorbachov
trae consigo apertura.
Xa son varios os sinais
de que nese inmenso pobo
se respira aire máis libre,
está a pasar algo novo.

E isto pra todo o mundo·
ten a súa consecuencia,
porque é un cambio positivo
na segunda gran potencia.

LUGO
SADA- A CORUÑA
RUA NOVA, 16

Por desgracia, o outro xefe,
Reagan, non está á altura,
cunha política que é
pouco clara, moi escura.
Está o asunto das armas
que lle vendeu ó Irán,
e os cartas ... lévaos o demo:
contra Nicaragua van.
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