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¿ Vacacións para quen? 
Suponse que imos camiñando cara 

a cultura do ocio, do tempo de vagar. 
Aquetas xeracións anteriores que ta
laban do descanso coma se dun luxo 
se tratase xa van senda minoría. As 
xeracións máis novas naceron con 
escota e vacacións incluídas. Eses 
días de vagar son para eles un dereito 
e unha necesidade inseparables do 
mesmo trabal/o. 

Pero nestes últimos anos o ideal de 
"vacacións para todos" sufriu un real 
estancamento. A crise económica 
pode que sexa para todos pero desde 
lago o que está máis claro é que non 
se reparte por igual. Bo número de 
empresas (pequenas fundamental
mente) deron por suprimidos estes 
días. Na/gunhas págaselles ós traba
l/adores este período pero pídeselles 
que sigan no trabal/o. Noutras, sim
plemente, continúase a actividade 
normal suprimindo días de descanso 
e a paga que /les corresponde. 
Queda o recurso á lei. Pero nestes 
momentos a lei que manda é a do 
trabal/o ou a do paro. Nesta situación, 
os máis, optan por calar, e achantan . 

E xa por fóra da crise, nin antes nin 
hoxe, hai grupos que aínda seguen 
fóra deste dereito e necesídade fun
damentaís. Estamos a talar dos labre
gos. Para estes homes e mulleres sí 
que non haí opción. O atraso nas for
mas de trabal/o, a mentalídade que 
ainda rixe a moitos deles, e a falta de 
valor social e económico que a socíe
dade concede ó trabal/o da terra, son 
causantes da situación. 

Oeste xeito a cultura do lecer e o 
descanso está moí lonxe de ser aínda 
causa de todos. E aínda resulta maíor 
a separación cando para algúns gru
pos ese descanso se torna fastuoso e 
derrochador e para outros aínda non 
se enxerga a posibilidade de dícír 
" hoxe non trabal/o " . 
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MOSAICO DE NACIONS é un encentro de escri
tores de nacións con linguas minoritarias, que 
terá lugar no País de Gales a mediados de setem
bro. Nacións sen estado coma Galicia ou con 
estado coma Holanda, Dinamarca, ou Nixeria. 
Representando a Galicia acude Claudia Rodrí
guez. Fer creador e crítico litarario. 

* AS 1 XORNADAS GALEGAS SOBRE EDUCA
CION E ANIMACION SOCIO-CULTURAL, leva
ranse adiante en Santiago, palas mesmas datas, 
quince e dezaseis de setembro, organizadas pala 
Universidade, alí xuntarase xente que traballa e 
anima culturalmente, barrios, aldeas, mocidade, 
sectores marxinados. Para inscribirse podedes 
acudir ó Instituto de Ciencias da Educación. Bai
xos da Facultade de Xeografía. Praza da universi
dade s-n Santiago. 

* ACHEGAR A UNIVERSIDADE O NOSO CAMPO 
foi o obxectivo da Asociación Universitaria Sál
vora , cando levóu a varios estudantes a trabal lar 
na promoción rural na parroquia da Esclavitude: 
conferencias, expresión corporal, teatro, etc ... , 
ocuparon o tempo desta experiencia educativa 
para todos: estudantes e parroquia. Foi o Insti
tuto de Desenvolvimento Comunitario o que pre
paróu ós universitarios. 

* OS FESTIVAIS DE MUSICA CELTA están en 
crise , se nos fixamos no de Ortigueira, ou no de 
Vigo, os dous exclusivamente celtas dos que se 
celebraban en Galicia. O de Vigo trocóu o nome 
por Vigo-folk , adicado este ano ós pobos ibéri
cos , e quizais no vindeiro exercicio ós pobos de 
fala galega-portuguesa. Hai coma un afán de 
abrir os festivais de música a outras alternativas 
que non sexan só as celtas. 

* OS SUICIDIOS TAMEN PREOCUPAN EN FRAN-
CIA, pois convertíronse na primeira causa de 
mortandade entre a xente menor de trinta e cinco 
anos. Como causa principal hai que salientar os 
problemas familiares, as drogodependencias dos 
proxenitores, etc. 

* COMISIONS OBREIRAS DE LUGO ven de facer 

un estudo sobre o paro nesta provincia que non 
deixa de aumentar, superando con moito a media 
de Galicia, pois chega este incremento a un 
43,89%, e isa que a poboación activa está decre
cendo. En tres anos foron botados do seu traballo 
máis de cinco mil persoas. 

* GALICIA E A SEGUNDA COMUNIDADE EN 
PRODUCCION ELECTRICA de todo o Estado, e 
un pregúntase a donde van a para-los beneficios 
de tanta riqueza deste país. Contamos co doce 
por cento da enerxía eléctrica ... , e nembargantes 
aínda hai moitas parroquias sen este fluido, e 
moitas comarcas que non van pra diante pala 
falla ou pala pouca forza da electricidade. 

* A MORTE DE MOITOS MARIÑEIROS E PESCA
DORES de Galicia, moitos deles nas sua costas, 
abriga a matinar no tema da seguridade destos 
traballadores que por catro perras están decote 
arriscando a súa vida. 

* AS XI XORNADAS DO ENSINO DA GALIZA te
ñen lugar en Santiago os días 24-28 deste mes, 
organizadas pala ASOCIACION Socio-Pedagó
xica Galega, para estudar á fondo os problemas 
do ensino en todolos eidos. 

* A CRISE DA DIREITA, dividida polo menos en 
catorce siglas, non remata, nen coa clarificación 
que esixe Xosé Luís Barreiro Rivas ... Varios lide
res locais como os alcaldes de Lugo e Pontevedra 
queren pechar filas arredor do que foi lider de AP. 
Demasiados intreses personais e caciquísmos 
asoballan ó naso pobo, rebaixando ata o chan a 
ética politica. 

* 
O PORTO DA CORUÑA vai escalando pastos, e 

hoxe é o primeiro porto de Galicia e o segundo do 
Norde, e en dous anos pasóu do décimo ó sexto 
lugar na lista dos portas españois. Duas de cada 
tres toneladas de mercancias que pasan polos 
portas galegas son do porto da Coruña. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

¿QUE FAI DEUS CANDO SOFRE O 
INOCENTE? 

Unha pregunta vella e nova 

No mundo sufrimos. Uns máis ca outros. Case 
sempre os grupos sociais máis pobres son os que 
máis sofren; case sempre o que menos o merece, o 
máis inocente, é o que máis sofre. ¿Que fai Oeus 
cando o inocente sofre?. 

Non te extrañes, lector, se a/gunha vez te fixeches 
esta pregunta; e non te extrañes mesmo se a tixe
ches con amargura, con protesta contra Deus. ¿Que 
tas, Deus, poderoso, xusto e bo, cando sofre o pobre, 
o inocente? E dígoche: non te extrañes, porque quen 
máis quen menos, todos no/a temas feíto con insis
tencia nalgún momento da nasa vida. E non houbo 
época do mundo na que aínda os máis relixiosos, e 
precisamente por se/o, non se fixesen esta pregunta. 
E o feito de que nas diferentes épocas todos nos 
fagamos esta pregunta, estanos dicindo que nunca a 
resposta foi completa, ou que cada un ten que atopa
la súa resposta persoal, sen se contentar coas a/leas. 

Unha pregunta no corazón da relixión 

Esta pregunta eva en si mesma unha dúbida, unha 
desconfianza, unha queixa contra Deus. Quen a fai 
parece que está xa dicindo: Oeus é forte, Deus é bo, 
Oeus ben ve o que está a pasar. ¿Por que, lago, non 
sae do seu silencio e se move, e pon as causas no 
seu sitio. Esta pregunta está no corazón da relixión. 
Explícame. Moitos eren porque, interesadamente, 
eren que Oeus é un posible salvador barato do que 
sotre; e moitos non eren porque consideran que 
Oeus non fai nada polo que sofre, que tanto lle ten 
unha sorte coma outra para o pobre, para o inocente. 

Dous convencementos cristiáns 

Supoño que a ti, que esto les, se che amontonan as 
preguntas na cabeza. A min tamén. E son preguntas 
ben baseadas no que a realidade da vida me ensina 
cada día. Na miña fe cristiá eu atopo dous convence
mentos que me axudan a situar un pouco ben o 
problema. Primeira: Xesús, que foi pobre e inocente, 
que se gastou polos inocentes e polos que non o eran 
tanto, este Xesús, sufriu, e sufriu moito, e eso que era 
Fil/o de Oeus, Fil/o benquerido de Deus. Segunda: 
Anque moitos así o teñan dita, entre eles moitos 
curas, bispos, frades e outros entendidos nas causas 
relixiosas, Oeus non emprega o sufrimento coma 
unha.arma de castigo. Oeus, o Oeus no que eremos 
os cristiáns, non é sádico, non disfruta vendo como o 
pobre, o inocente chincha pala mor do mal que el ou 
outros cometeron. 

¿Que fai Oeus, lago, cando sofre o inocente?. 

O sufrimento case sempre abonda entre as persoas, grupos e 
pobos máis pobres e inocentes 

Deus ¿onde estás? (Domingo XIX) 

Deus maniféstase de moitas maneiras, pero 
nós educados no fantástico pensamos que ten 
que ser só e forzosamente nos tronos e terremo
tos. Ligamos o relixioso co portentoso. Así lle 
pasaba a Elías que por fin acabou descubrindo a 
Deus no silencio. 

¿ Fan falla desgracias e calamidades para acor
darmonos de Deus? A Escritura di de Deus " En ti 
nos m~vemos , existimos e somos" . Quen vive 
nesta sabiduría non precisará escapar coma E lías 
nin lle asustarán demasiado os acontecementos 
fantásticos nos que tambaleou a fe de Pedro. 

¿Quen ama mellor? (Domingo XX) 

Os apóstolos trataban de darlle canto antes a 
aquela pagana o que pedía para quitala de diante 
e que non molestara máis. 

Xesús actúa contra a maxia, pide probas de fe , 
plantea as condicións mínimas: é máis duro por
que ama máis e toma máis en serio a aquela 
mullere axudalle a madurar na fe . 

¿Que lgrexa se parece máis a Xesús? ¿Aquela 
que complace a todos e reparte sacramentos sen 
esixencia ningunha ou aquela que de entrada é 
algo máis esixente porque quere algunha proba 
seria de fe para facer medrar a fe? . 
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Servicios Sociais 

Axudas individuais para marxinados 

- ¿Que se pretende con estas axudas? 

Atende- las necesidades causadas por: 

· Situacións de marxinación social debido a inadap
tación , abandono familiar ou causas similares. 

· Circunstancias de grave e urxente necesidade por 
enfermidade, falta de familiares, ou carencias econó
micas graves. 

- ¿ Quen pode ser beneficiario destas axudas?. 

Aquelas persoas que estean nunha situación das si
naladas anteriormente e que reunan ademáis os se
guintes requisitos : 

· Non ser pensionistas da Seguridade Social. 
· Non dispoñer dunha renda per cápita superior ó 

salario mínimo interprofesional (42.150 ptas). 

- ¿Qué solicitudes terán preferencia? 

· As de persoas que estén no paro con cargas familia
res ó seu cargo e que non cobren prestacións por 
desemprego, carecendo, por outra banda de calquera 
tipo de bens e recursos económicos. 

· Minorías étnicas (portugueses, xitanos ... ) que vivan 
en condicións precarias. 

· Nais solteiras, mulleres separadas ... sen apoio fami
liar e social. 

· En xeral , atenderase a toda persoa carente de me
dios de subsistencia, que non cante co máis necesario 
para facer frente ás suas necesidades primarias (ali
mentos, roupa de primeira necesidade, alquiler de vi
vencia, gastos de luz, auga, etc.). 

- ¿Cando remata o prazo de solicitude e onde infor
marse destas axudas?. 

O prazo de solicitude remata o 31-10-87. Para cal
quera información hai que dirixirse os Servicios So
ciais de Base dos Axuntamentos ou ós Centros Sociais. 

Puri Carreira 

IV Acampada da mocidade IAIMIA 

Bemposta87 
Día? 

- Chegada pala tarde. Acollida. 
- Poñer tendas e amañar entorno. 
- Xogos para coñecerse. Recordar os obxectivos 

xerais: galeguidade, vivencia cristiá , intercambio 
rural-urbano, tempo de disfrutar. 

- Velada con presentación de grupos e xente. Ob
xectivos desta Acampada. 

Días 
Eu veño , ti ves, nos vimos ... 

- Dunha terra 
- Dun pobo 
- Dunha historia 

(Actividades para coñecer os lugares de onde 
somos). 

Día9 
Compartir en Bemposta 

Día 10 
Obradoiros: 

- Circo 
- Artesanía (cerámica, macramé, tapices ... ) 
- Cine e imaxe 
- Organización da Cidade dos muchachos. 
- Panadería e outros oficios. 
- Folklore galega (Gaita e Danza). 
- Como se fai un ha Asociación Xuvenil. 
- Outras suxerencias 

Día 11 
"Somos un pobo que camiña unido cara á con
quista do pan e da paz". 
(Con xogos deportivos e moita marcha-) 

Ademáis o de sempre: 
Veladas, oración, tala do vello da tribu , macarróns, 

zenorias e arroz con chícharos. 
Debedes inscribirvos con anterioridade. Tódalas co

midas (excepto o día 7) serán no comedor da Cidade 
dos Muchachos. 
Precio por día 800 ptas. 
INSCRIPCIONS: 
Teléfono: Sabela (982) 24 13 46 - Cante (981) 58 92 42 -
Tereixa (982) 51 04 06 
Correo : IRIMIA - Apartado 5 - Vilalba 
Emilio Prieto 27737 Romariz - Abadín (Lugo). 
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O CAMPO 

¿U~ Sindicato para tódolos labregos galegas? 

No mes de xuño pasado CCLL (Comisións Labregas) convocou a varios 
grupos e xentes do campo a varias xuntas, co fin de empezar a traballar 
para facer entre todos un novo sindicato forte e aberto que defenda os 
intereses e os dereitos de tódolos labregos galegas. · 

1. A nosa situación sindical de 
labregos: 

Tódolos labregos sabemos do 
ben que nos vai : traballamos moi
tas horas con poucos rendimen
tos , ternos problemas de electrifi
cación , de saneamento de gando, 
de falta de información , e un 
longo etcétera ... 

Ademáis coa entrada na CEE, a 
situación tendéu a empeorarse 
para nós (cuotas do leite ... ). 

E todo isto cóllenos sen unha 
organización mínimamente forte 
no agro para defende-los nasos 
intereses: poucas cooperativas, 
poucas asociacións de gandeiros 
e labradores, e sindicatos con 
pouca forza. 

A nasa forza sindical é pe
quena: somos poucos os labre
gos que nos animamos a afiliar
nos a un sindicato. 

Noutros países da CEE, como 
Francia ou o Reino Unido, e ta
mén noutras zonas de España, os 
labregos foron capaces de orga
nizarse en sindicatos para esixir 
mellaras, seren escoitados e ti
dos en canta. 

Non debemos esquencer que 
unha das razóns dos problemas 
que ternos hoxe no campo é por 
falta de organización e de unión , 
para obligar ós gobernantes a ter
nos en canta á hora de repartir 
cartas , de facer leis, de entrar na 
CEE ... 

2. Polo tanto necesitamos dun 
sindicato galego no campo, forte 
e amplio, para defendernos e fa
cer oi-la nosa voz. 

3. lso tratamos de construir a par-

tir de CCLL e doutros grupos e 
xentes do campo: colaborar todo 
en pé de igualdade para FACER 
ALGO NOSO E ALGO FORTE. 
Queremos un sindicato máis am
plio e máis aberto. 

O noso sindicato quere ser: 

- Un sindicato galega: O seu 
radio de acción será a nación ga
lega, en defensa dos intereses 
dos labregos galegas. 

- Un sindicato progresista: 
anti-caciquil , que busca a libera
ción dos labregos de tódalas súas 
escravitudes e de tódolos seus 
males. Quere defende-lo coope
rativismo que sae da unión dos 
labregos, frente ó cooperativismo 
dos empresarios non labregos. 

- Un sindicato democrático: 
participativo, respetuoso coas di
ferentes posturas e opinións, de
fensor da liberdade de expresión· 
onde as decisións se tomen se~ 
guindo á maioria. 

- Un sindicato independente: 
un sindicato que poida decidir li
bremente o seu camiño sen que 
ninguén llo dicte (nin os partidos 

respetuoso coas ideas e as ideo
loxías de cada quén sempre que 
non queiran impoñerse ó 
sindicato. 

- Un sindicato solidario: Un 
sindicato que apoie a tódolos ~a
bregos e traballadores de Galicia 
e do mundo; con especial simpa
tía con tódolos movementos libe
radores , sobre todo os 
nacionalistas. 

Un sindicato disposto a realizar 
alianzas, pactos e coordinación 
con tódalas organizacións agra
rias que respeten a sua soberanía 
e independencia, as súas deci 
sións, e teñan obxectivos 
comúns. 

4. ¿Cómo o hamos facer? 

Estas primeiras ideas sobre o 
novo sindicato que queremos bo
tar a andar estámolas pensando e 
discutindo ó longo destes días en 
moitas parroquias de Galicia. 

E entre todos os que esteamos 
interesados poderémolas decidir 
no congreso que celebraremos a 
finais de Outono , congreso que 
iniciará a andadura do novo 
sindicato . 

5. Entre tanto invitámosvos a tó
dolos labregos exentes interesa
das nos problemas do mundo ru
ral a participar neste proxecto e a 
asistirá xunta que se vai facer en 
cada provincia a comenzos de 
setembro, para da-las vasas 
ideas. 

Teléfonos cosque podedes co
nectar para informarvos: 

- Pontevedra e A Coruña: 
(981) 24 47 95 Pepe Ramón. 

- Lugo e Ou rense : 
(982) 23 11 54Lidia e Miguel. 
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CAMPOS DE TRABALLO 

O tempo de verán, para moitos tempo de vagar e "veraneo" desocupado, resulta para out ros 
ocasión de convivir máis a fondo, de interesante intercambio coa cultura rural que tantos rapaces 
das nasas cidades galegas descoñecen, de trabal/o ás veces duro pero humanamente moi 
enriquecedor, de servicio ós demáis .. . , e tamén de intensos momentos de festa e "cara/lada". Esa 
é a experiencia de algúns campos de trabal/o que se tan na nasa terra galega. Hoxe traemos a estas 
páxinas unha delas: a de ELKAR (que seica quer dicir "compartir" en basca ou euskera) contras
tada pala continuidade. Sete anos levan os de ELKAR vindo ás terras de Abadín e Pastoriza na 
media montaña do norte lugués. Entrevistamos a lñaki Sodupe, " Txupi " , organizador destes 
campos de trabal/o, mestre, e animador xuvenil. Pídenos disculpas pala foto en plan " BUSCASE" 
que lle fixemos quitar: está deixando medrar a barba. 

Desde hai sete 
anos vides a estas al
deas de Galicia, ¿por 
qué? ¿que buscades?. 

- Nos campos de tra
ba l lo de ELKAR a pala
bra c lave é COMPARTIR. 
eremos que o máis im
portante da vida é co m
partir e ser so lidario coa 
xente que nos rodea. In 
tentamos co mparti - la 
vida a tres niveis : 

· comparti- la vida durantes estes quince-días 
coas demais persoas do grupo. 

· comparti- la fe con Xesús ecos demais, 
· compart i- la vida e o traballo coas persoas 

das aldeas onde pasamos estes quince días. 

- ¿Que tal acollida atopades por parte da 
xente?. 

- En primeiro lugar dicir que a acollida é 
grandísima aquí en Galicia, e que os mozos 
marchan daquí coa experiencia da acol lida gra
vada nos seus corazóns. Desde o primeiro día 
sorprénden os atoparnos coas casas abertas, in
vitándonos a todo o mellar que eles teñen . 
Abonda con sinala-la necesidade de calquera 
cousiña para que se poñan en marcha e para 
que presten todo o que che cumpra. E en se
gundo lugar, a amistade e o agarimo que che 
ofrecen, tratándote coma a un máis da familia. 

- ¿ Quen son os mozos que participan en 
ELKAR? 

- Os mozos de ELKAR que veñen a estes 
campos de trabal lo de Galicia, uns proveñen de 
grupos de posconfirmación ou " Fe e Xusticia" 
que diriximos nosoutros. Son mozos que xa os 
coñecemos e ós que esiximos coma compro
miso de verán sair dos seus arredores para co
ñecer e vivir outras experiencias. Outra parte de 
mozos son de grupos de parroquias, de barrios 
ou pobos dos arredores de Bi lbao, pero que non 
pertencen ós grupos citados. 

Os mozos dos nasos grupos invitámo-los di-

rectamente . No' programa do ano aparece que 
durante o verán teñen que facer unha experien
cia de compartir. Para os demáis faise propa
ganda durante os meses de abril e maio por 
parroquias, colexios , grupos e universidade. 

Con tódolos que se apuntan tense un diálogo 
en particular para lles explicar a que vimos, e 
ademáis tense un día de convivencia para afon
dar nalgúns dos ·aspectos que nos parecen 
importantes. 

- Explícanos un día normal dun dos vosos 
grupos. 

- A vida normal destes campos de traballo é 
_ moi sinxela, e o día pásase daseguinte maneira: 

8,30 - Erguerse, limpeza e almorzo . 
· 9,30 - Ref lex ión cristiá e me_dia hora de 

orac ión , 
11-1 - Escala cos nenas da aldea. E despois 

de comer van axudar ás familias en diferentes 
traballos, e con elas comparten cea e conversa. 

- Oración, escala, convivencia, traballo no 
campo, ¿que é o quemáis lle vai ós mozos de 
ELKAR? 

- Nestes campos de trabal lo pretendemos 
viv ir tres obxetivos: vida de grupo, experiencia 
de fe e oración e trabal lo de escofa-campo. An
que os responsab les intentamos da-la mesma 
fo rza ós tres obxectivos, somos conscientes de 
que os mozos dan máis valor ós traballos de 
escala e de campo. A razón é sinxela: durante o 
ano intentan vivir máis a vida de grupo e a expe
riencia de fe e oración ; e por eso , coma din eles, 
agora hai que practicar e vivir nestes campos de 
trabal lo o que teorizan durante o curso. 

- ¿Hai diferencia entre os mozos de 1987 e 
1980 cando montastes o primeiro grupo 
ELKAR?. 

- Desde o primeiro campo de traballo que 
montamos agora hai sete anos ata agora non 
notamos grandes diferencias no tipo de mozos 
que veñen; o que si vemos claramente é que os 
dous primeiros anos viñeron mozos máis adul
tos e mesmo persoas maiores e casadas que 
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>: Outra forma de veraneo 

daban máis peso e fondura á experiencia. Estes cinco últimos anos 
está vindo xente máis nova, que fai que a experiencia non sexa tan 
firme. A comunicación sobre problemas de persoas, de aldeas, 
situación cultural, socioeconómica, etc., lévana mellar os que non 
son tan mozos, e mesmo aportan máis no traballo de campo e na 
vida dos ,grupos. Para nosoutros é unha grande satisfacción ver 
que aínda algúns adultos veñen a estes campos de traballo pala 
fondura que lle dan á experiencia. 

- Vascos e madrileños todos revoltos, ¿por que non galegas?. 
- Durante estes sete anos a maioría dos que participaron nos 

campos de traballo foron vascos polo sinxela razón de que nós 
traballamos en Bilbao e arredores. Estes dous últimos anos xuntá
ronsenos uns grupiños de madrileños porque desde hai dous anos 
tamén ternos dúas persoas dos nasos grupos de " Fe e Xusticia" 
que viven e traballan en Madrid. 

E¿ por que non galegas? Houbo intentos desde Ferrol a través de 
persoas que traballan en Caritas, de se unir ós nosos campos de 
traballo, pero na práctica non callaron. Soamente participaron 
dous ou tres mozos; falábanme de grandes dificultades para ata
par mozos dispostos desde o punto de vista relixioso, e incluso 
bastante indiferencia respecto a este tipo de campamentos. 

- ¿ Tedes dificultades co idioma galega? 
- A verdad e é que non ternos problemas, sempre que se nos tale 

amodiño. Por veces con bo senso de amabilidade quérennos talar 
en castelán, pero a nosoutros parécenos moi importante que talen 
galega, e que mesmo as celebracións que ternos con eles sexan en 
galega, xa que a lingua dá identidade ó pobo, e outro elemento a 
compartir con estas xentes das aldeas. 

- Fai unha crític_a á Galicia rural que ti coñeces, ¿que é o que 
non che gusta dela?. 

- Os nenas a nivel cultural e de estudios viven unha situación 
difícil; o medio ambiente non axuda, pois a situación_ cultural da 
súa familia é·pobre. A falla de preescolar-a pesar dos esforzos que 
se están a facer- dificulta os inicios escolares. Na casa valórase 
sobre todo o traballo, e os nenas teñen que axudar. As condicións 
de estudios nas casas non son nada axeitadas. 

Problemas de bilinguismo e, polo que oímos, cambios constan
tes de mestres nas escalas. Por veces a dureza con que se trata ós 
nenas: berros, castigos, traballos ... 

A nivel de mozos viven tamén ó seu xeito o ambiente consumista 
dos mozos das cidades, sobre todo os fins de semana: discotecas, 
bares, beber, etc.¿ Estará influíndo a TV e a facilidade de traslado? 
A cultura é baixa pois case todos eles rematan os seus estudios con 
E.X.B. Pero si que se ve un ha evolución moi positiva cara ó asocia
cionismo, diferentes grupos culturais , de animación , de fe, etc. E 
unhas ganas tolas de sair da súa situación de atraso. 

A nivel de adultos, exceptuando grupos minoritarios vese que 
están moi atados á tradición en tódolos niveis. Dificultades de 
asociación e de traballo en cÓmún . Moi resignados coa situación 
que viven , atados tamén e dependentes das autoridades e caci 
ques. Anque hai unha preocupación teórica pola cultura e os estu
dios dos tillos , na práctica esa preocupación queda obsorvida pola 
situación de traballo. A muller vive moi escrava, pois ten que se 
dedicará casa, ós fil los, e ós traballos do campo e do gando. 

E no referente ós velliños , ás súas dificultades de ancianidade 
cómpre engadir que deban seguir traballando ata o remate da súa 
vida. Un ha situación económica penosa, malas condicións hi xiéni 
cas e de saúde, soidade, etc. 
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Galicia. A Nosa Primeira Empresa. 



latlA-9 
--------------------------------------~MOCIDADE 

Limitando ca Océano Atlántico, con 
Cée, Muxía e Camota pala costa, con 
Mazaricos e Vimianzo polo interior, o 
Cancel/o de O umbría, a rentes dos 5. 000 
habitantes en sete parroquias de solo en 
xeral quebrado e pequenos vales, é dos 
moitos que na Galicia sufre o atraso eco
nómico, a emigración que agora se fixo 
temporeira en Suiza entre a mocidade, a 
baixa natalidade e a regresión demográ
fica, o fracaso escolar e tantas outras 
chagas que están desangando a nasa 
patria por tantas veas abertas. Pero a 
pobreza económica. que palia en parte 
un trabal/o a miudo explotado na cercana 
empresa de Carburos mecánicos de 
Cée ou no encaro que se está cons
truindo sobre o río Xallas, envolve unha 
gran riqueza humana nas súas xentes 
aco//edoras como poden comprobar 
cada ano as mozas que nese cancel/o 
realizan o seu campo de trabal/o de ve
rán. Contesta ás nasas preguntas Lur
des Pardo, mestra en Oumbría e veciña 
de Buxantes e Geliños Alvarez colabora
dora nese labor de verán. 

- ¿En que consiste concretamen
te? 

- Son vinte días que un grupo de 
mozas maiores de 18 anos dedican a 
traballar cos nenos de aquí, reparti
dos en 15 días de recuperación esco
lar e 5 días de campamento cos ne
nas. O traballo é logo escolar e de 

. tempo libre. A escala ocupa un hora
rio normal como o do resto do curso 
pero moito máis achegada ós nenos 
físicamente. As rapazas colaborado
ras xantan nas casas dos veciños e 
continúan pola tarde. Despois convi
ven na mesma casa, comentan o día, 
coñecen a zona etcétera. Diferentes 
son os cinco días de campamento cos 
cativos totalmente festivos e de des
canso para os nenos pero non para as 
que levan o peso de animalo , e que se 
fai sempre a carón do mar buscando a 
praia. 

- ¿Chegades a tódalas parroquias 
do concello? 

- Somente a dúas, Ezaro e Buxan
tes, e aínda a non tódolos lugares 
destas parroquias por desgracia. 
Pero faise tamén un campo de traba
l lo totalmente similar no concello co
ruñés de Bazar. No de Oumbría col-a
baran catro rapazas e no de Bazar 
outras catro. 

- ¿Por que dis sempre "rapazas"? 

Campo de traballo en Oumbria 
¿Non participan rapaces?. 

- Ata agora non pero estamos 
abertas a iso no futuro. Un ha razón foi 
que o grupo que iniciou esto hai catro 
anos estaba formado por ex-alumnas 
de colexios da Compañía de María 
anque agora por diversas circunstan
cias soamente sexan duas as desa 
procedencia: foron incorporando ás 
amigas e estas ás súas como en ca
dea. Outra razón é que o Campo de 
Traballo é preparado con moito deta
lle durante o curso polos seus partici
pantes, polo menos a encontro por 
mes. Esto fai que a súa convocatoria 
sexa menos aberta. Quedará por ver a 
reacción da xente de aquí cando ve
xan convivir mozos e mozas: halles 
resultar extraño á súa mentalidade 
que seguramente non os imaxina en 
convivencia de camaradería "non re
volta", pero faralles ben acostu
marse. 

- ¿Por que orientastes así o 
campo de traballo? 

- Polo retraso escolar que sufren 
os nenas e pala falla que teñen de 
vacacións. O problema escolar como 
en moitos sitios da Galicia rural vese 
alimentado pala falla de preparación 
pre-escolar en moitos nenas, polo 
traballo que fan axudando a veces 
moitas horas nos labores do campo 
ou do gado, falta de nivel cultural ilus
trado no seu ambiente, condicións ás 
veces pouco adecuadas nas casas 
para o estudio, limitación dos pais 
que tantas veces non os poden axu
dar, cambio continuo de mestres pois 
por Dumbría ninguén quere parar e ós 
dous anos de docencia marchan a 
maioría: dos 16 mestres do pasado 
curso repetirán somente tres para o 
próximo. Total que poucos nenos 
chegan a 8º. O normal é que de tres 
clases de 7º se forme lago somente 
unha de octavo . Moi poucos conti
núan logo os estudios e os que o fan 
van a F.P. 

- ¿E non é unha especie de cas
tigo ós nenos tanta escala, mesmo 
no verán?. 

- Non lles roubamos ocio por que 
de non viren á escala estarían traba
llando noutra causa. A vida do campo 
é así. Son rapaces con moitos sus
pensos e iso é un problema que pide 
1Jnha resposta. Pero polo que ti dis 
naceron tamén os cinco días de cam
pamento no que participaron o ano 

Escota e acampada un servicio ós 
nenas rurais 

pasado 39 nenas de 7 a 14 anos no 
que encontraron días de lecer e festa. 

- ¿E que resultados obtedes de 
todo iso?. 

- As rapazas que fano campo de 
traballo levan unha experiencia de 
compromiso ás veces duro pero que 
desempeñan con moita responsabili
dade. Conviven coa xente do campo 
que para moitas delas era unha reali
dade descoñecida e vanse deixando 
interrogar polo que ven e oen: cultura 
galega, idioma, pobreza, desigual
dade de oportunidades. Encóntranse 
moi acollidas. 

Para a xente maior das parroquias é 
un interrogante. A gratuidade cháma
lles a atención e sorpréndeos : é un 
pequenísimo pero real sinal de 
fraternidade . 

Para os nenas é un serv1c10 real 
porque as clases prepáranse moito , 
tanto durante o inverno como aquí. 
Por outra banda cando acaban os 20 
días de presencia das mozas de fóra 
procuramos desde a mesma parro
quia que esas clases teñan continui
dade o resto de verán. E para os que 
van ó campamento xa podes imaxinar 
o felices que son . 

Por último ¿admitides 
colaboradores?. 

- Por suposto. Que máis quere
mos. Os que queiran colaborar no 
próximo verán que se poñan en con 
tacto con nós escribindo a Lurdes 
Pardo, Buxantes, Dumbría, A Coruña, 
ou contactando a partir de setembro 
con Geliños Alvarez no teléfono (981 ) 
586036 de Santiago. 
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A Formación Profesional 

¿Queé? 

Os estudios de F.P. están divididos en dous Graos: 
1 º Grao: A el podes acceder ó rematáre-la E.X.B. , 

dura dous anos e cando acabes obtera-lo título de 
Técnico Auxiliar. O segundo Grao prepárate de forma 
máis completa para a profesión que elixas, dura tres 
anos e obtera-lo título de Técnico Especialista. 

En ámbolos dous terás un gran número de clases 
prácticas similares ó teu traballo posterior, comple
mentadas por disciplinas teóricas específicas da rama, 
que che permitirán aumenta-los teus coñecementos e 
reforza-las experiencias prácticas. 

Finalmente, estud iarás disciplinas comúns, similares 
ás do Bacharelato: Matemáticas, Lingua, Idioma ... , en
camiñadas a completa-los teus estudios e acceder pos
teriormente á Universidade. 

Para realizarse estes estudios dispós de axudas eco
nómicas que convoca tódolos anos o Ministerio de 
Educación e Ciencia no último trimestre do curso. Para 
facilita- la túa integración ó traballo, a Consellería de 
Educación da Xunta de Galicia ofréceche axudas para 
colaborar en Centros Públicos de Investigación . 

Tamén a Xunta de Galicia en colaboración co Fondo 
Socia l Europeo amplíache esta pbsibilidade se estás no 
último curso de F.P. de Segundo Grao facendo prácti
cas remuneradas en Empresas. 

Estes estud ios impártense en centros de Formación 
Profesional e Centros de Ensinanzas Integradas e en 
Galicia podes elixir entre as seguintes opcións: 

Centro públicos de Formación Profesional 

Rama METAL: 
A Coruña, Burela, Carballo , Cariño, Cee, Celanova, 

Fene, Ferrol , Foz, Guitiriz, Lalín, Lugo, Monforte, Ou
rense, Pontevedra, Santiago, Sarria, Verín , Vigo, Vila
garcía e Viveiro. 

Rama ELECTRICIDADE E ELECTRONICA: 
A Coruña, Allariz, Arteixo , A Rúa, Betanzos, Burela, 

Carballo , Cedeira, Cee, Celanova, Cerceda, Curtis, 
Fene, Ferrol, Lalín, Lugo, Marín, Moaña, Montarte, O 
Barco, O Carballiño, Ourense, Padrón , Palas de Rei , 
Ponteareas, Pontevedra, Ribadeo, Ribeira, Santa 
Comba, Santiago, Trives, Tui, Viana, Vigo, Vilagarcía, 
Vilalba, Vimianzo, Viveiro e Xinzo . 

Rama AUTOMOCION: 
A Cañiza, A Coruña, A Estrada, As Pontes, Bande, 

Cee, Curtis, Chantada, Fene, Ferrol, Forcarei , Lalín , 
Monforte, O Barco, O Carbal liño, Ordes, Ourense, Pon
teareas, Ponteceso, Pontevedra, Ribadavia, Ribadeo, 
Ribeira, Santiago, Sanxenxo, Verín , Vigo , Vilagarcía, 
Vilalba e Viveiro . 

Rama DELINEACION: 
A Coruña, Betanzos, Chantada, Ferrol, Lugo, Ou

rense , Pontevedra, Puebla do Caramiñal , Santiago, 
Vigo e Viveiro. 

A pesar da propaganda a F. P. sigue adoecendo d~ poucas clases 
prácticas 

Rama QUIMICA: 
Ferrol , Santiago e Vigo. 

Rama SANITARIA: . 
A Coruña, Ferrol , Lugo, Ourense, Pontevedra, Puebla 

do Caramiñal , Ribadeo, Santiago, Sarria e Vigo. 

Rama PELUQUERIA E ESTETICA: 
A Coruña, Burela, Ferrol , Lugo, Monforte, Ponteve

dra, Santiago e Vigo . 

Rama MADEIRA: 
A Coruña, Cee, Ferrol , Pontevedra e Santiago. 

Rama MODA: 
Ordes e Verín. 

Rama AGRARIA: 
A Cañiza, Arzúa, Bande, Forcarei, Matadoso (Castro 

de Ribeiras de Lea) , Mondoñedo, Santa Comba e Xinzo 
de Limia. 

Rama MARITIMO-PESQUEIRA: 
A Coruña, A Guarda, Burela, Marín, Muros e Ribeira. 

Rama ARTES GRAFICAS: 
Ferro l. 

Rama ADMINISTRATIVA E COMERCIAL: 
A Cañiza, A Coruña, A Guarda, A Estrada, Allariz, A 

Pontenova, Arteixo, A Rúa, Arzúa, As Pontes, Betanzos, 
Burela, Carballo , Cariño, Cedeira, Cee, Celanova, Cer
ceda, Curtis, Chantada, Fene, Ferrol Forcarei, Foz, Gui
tiriz, Lalín, Lugo, Marín , Moaña, Monforte, Muros, O 
Barco, O Carballiño, O Grove, O Porriño, Ourense, Pa
drón, Palas de Rei , Ponteareas, Ponteceso, Ponteve
dra, Puebla do Caramiñal , Redondela, Ribadavia, Riba
deo, Ribeira, Santa Comba, Santiago , Sarria, San
xenxo, Tui , Verín , Viana, Vigo, Vilagarcía, Vilalba, Vi
mianzo, Viveiro e Xinzo. 
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As cereixas 

Daquela tería a miña tía Berta uns seis ou sete 

anos. Cativa nervosa e de pequenos e afiados 

ollas, nunca perdía detalle de nada. 

Foi por entón cando lle morreu a pobre da 

avoa. A casa encheuse de loito e escomenzaron 

os preparativos para o enterro. Todo eran choras, 

queixas, lamentacións, e a Bertiña seguía a ollar 

sen perder detalle. 

Mais ,como normalmente é costume nestes ti

pos de sucesos, os maiores procuran atapar sem

pre unha distración para os máis pequenechos 

da casa, para que se esquenzan algo da marte; e 

o caso foi que a sua nai atopoulle de divertimento 

mandala ó mercado. 

E alá foi a nasa picariña, co seu andar de per

nas tortas e o seu laciño no pico da testa, camiño 

do mercado. 

Cando chegou alá atopouse, para a súa grande 

ledicia, con que había postas de cereixas a mo

reas, e adicouse a ir !arpando de aquí e de acolá, 

até que estivo tarta delas, e voltou para a casa. 

Xa todo estaba amañado para o enterro. A nasa 

Bertiña, xunto cos cativos, tería que leva-las fro

res diante da caixa, en procesión. Mais ocurriu 

que a procesión escomenzou na boa da cativiña 

cunha andadura de ventre que nin diola: o diaño 

das cereixas!. 

Estaban todos case que a piques de escomen

zar coas cerimonias do enterro. Todos serios, 

ben presentados, coa roupa nova de loito. Pero a 

nena escomenzou a ter arcadas, mareos e fortes 

dores de ventre que a facían laiar, polo que non 

poido ir ó enterro e tivo que quedar na cama. 

Comentaban as vellas: Probiña ¡Cómo a puxo a 

marte da avoa!. 

Pensaba a Bertiña: Centella me fenda se volvo 

a larpar cereixas!. 

Alexandre Martín 
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Recibín de Manolo Reg.al esta 

ca rta coa que inicia a/gunhas cola
boracións nesta sección. Animamos 
a outros lectores a tace-lo mesmo. 
Poderíamos contribuir a recuperar 
moitas causas da nasa tala que, 
doutro xeito, están condenadas a 
desaparecer ou a quedar sen vida 
nas ringleiras de ca/quera 
diccionario. 

Amigo Chao, 
Non sabes con que satisfacción 

leo cada quince días a túa sec
ción " A tala é camiño" . Con sin
xeleza e fondura tasme medrar no 
convencemento de que ternos 
unha tala, un pobo e unha terra, 
de que somos Galicia. 

Aínda me acordo cando nos 
meus anos de estudiante, tiven 

U) 
•Q) 
~ 
o o 

que escoita-la parvada dun non 
galega afirmando que a nasa tala 
non era tal fala, que tiñamos que 
pedir de prestado ó portugués se 
queríamos expresa-los nasos 
sentimentos e ideas cultas. Eu . 
daquela intuía que aquelo non 
era certo, e hoxe atópome nunha 
bisbarra galega, a do concello de 
Abadín nos lindeiros da Terra Cha 
luguesa coa Mariña, que non fai 
senón introducirme na riqueza da 
nasa lingua, que aínda algúns, 
por ignorar, din imperfecta. 

Por eso con moito gusto quero 
colaborar contigo en facer ve-la 
fermosura e a fondura da nasa 
tala, aportando algunhas das par
ticularidades desta zona. Eu teño 
da nasa tala, aportando algunhas 
das particularidades desta zona. 

Eu teño o convencemento -e ti 
poderás confirmarmo- de que 
non se trata de localismos, senón, 
polo menos en moitos casos, de 
formas mbi tradicionais e auténti
cas que noutras zonas desapare
ceron e que aquí se conservaron 
por unha serie de circunstancias 
que non é do caso contar agora. 

A por de ti eu non sei nada de 
galega, e con esto estou dicindo 
dúas causas: que ti sabes moito 
máis de galega ca min, e que es
tou empregando unha expresión 
"a por de", que aquí entre nós 
está moi viva, que quere dicir "en 
comparanza con" , e que quixera
mos incorporar á tala oral e es
crita de tódolos galegas de hoxe. 

Ata outra. 

Moito se tala da droga 
país moitas vidas destraga 
pero o que non sospeitaba 
que ata un bispo comerciara 

EDITA: Empresa PeriodísticaA. IRIMIA 

País seica alá por Italia 
pillaron un arcebispo 
que de baixo da sotana 
ía con un bo alixo 

Anqueo bispo era "ortodoxo" 
non católico de Oriente 
por ser seguidor de Cristo 
tiña que cuidar da xente 

Esto davos que pensar 
país se hai un bispo tunante 
quer dicir que no están libres 
outros de algo semellante. 

País o Papa e mais os bispos 
os pastores da lgrexa 
anque son mestres na fe 
moitas veces tamén pecan 

Non se trata de adora/os 
nin tira/os na ·cuneta 
os pastores fannos falla 
pero sen sermos ove/las. 
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