
i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pauta: 

mai1 con man inxertandoa 
• entre os veciños . 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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O IMPOSTO chamado RELIXIOSO, que non é tal im
posto , pois é unha aportación voluntaria do contri
buinte a ésta ou aquela relixión, ou a outra causa, 
aparece por primeira vez nos Presupostos do Estado 
para o vindeiro ano . O Estado destinará á lgrexa aque
les cartas que os cidadáns declaren no Imposto da 
Renta, nunha porcentaxe sinalada e convenida pala 
Facenda. Compre destacar que o contribuinte non 
paga nin un peso mais. Pero este sistema non incre
mentará os ingresos da lgrexa . 

• BAIONA foi a primeira cidade en saber da nova da 
chegada de Colón ó Novo Continente, así o lembra un 
monolito erguido naquela vila de Pontevedra. O dez de 
marzal de 1493 chegada á Baiona " A Pinta", partici
pando a todos da xesta do Descubrimento. 

UN LIBRO PARA ESTAS DATAS: " El descubrimento 
de América que todavía no fué ", de Eduardo Galeano, 
na Editora laia ... É unha chamada á solidariedade de 
España, nesta hora de América na ?úa loita pala liber
dade, denunciando a indiferencia de moitos. 

O ACHEGAMENTO URSS-USA nas conversas sobre 
arm amento son un paso adiante ; máis aínda queda 
moito por facer ... Agora está aí, a eliminación dalgun
has armas nucleares : os misís de alcance medio. O 
encontro dos dous mandatarios neste outono, pode 
facer xurdir certa esperanza. 

Os equilibrios de Albor: Vaia con to o da Leida Gravidade ... 

O SINODO MUNDIAL sobar dos leigos, que se cele
brará este outono, xa desde a súa preparación , non foi 
moi lonxe en reivindicar o papel fundamental dos lei
gos dentro da lgrexa. E isto non pode pasar desaprovei
tado , coma un gato palas brasas, pala nasa lgrexa 
galega; as parroquias teñen dunha vez por todas que 

considerar ós leigos coma maiores de idade, e darlles 
xogo na vida comunitaria. 

DO SAN FROILAN AS SAN LUCAS, escomezamos o 
outono con festas e feiras , quentando o corazón, ante o 
vindeiro inverno e os primeiros frias. Paga a pena brin
car palas ruas destas cidades de Lugo, que aínda van 
conservando o xeito galega de facer festa. 

A VENDIMA levóu a Francia máis de corenta mil tra
balladores de Andalucia, Valencia, Murcia, etc. ; son 
semanas dun trabal lo duro e en condicións indignas de 
vida e de salario. 

NENOS NA RUA é unha imaxe de moitos países do 
mundo, sobar de todo no chamado " Terceiro 
Mundo" ... Nenas e mozos que teñen coma teito as 
estrelas do ceo e coma alimento o que rouban , moitas 
veces con violencia. E unha das estampas máis duras 
deste " Ano Internacional da Vivenda" que asemella 
non importar a ninguén . Son máis de setenta millóns de 
pequenos que viven nesta situación. 

18 DE OUTUBRO: Xornada do Domund. " Liberación 
con María" , nada menos .... , é a mensaxe desta xor
nada. Certamente hai un berro de María neste sentido: 
a súa oración do "Magníficat", que urxe matinar nela e 
levala adiante nas nasas vidas ... María sen estas pala
bras non é tal. f-joubo coma un secuestro da verdadeira 
imaxe de María de Nazareth . • "A Gaita no eido da Música" de Xaime Estévez, é 
un ha obra importante para a cultura galega; que ven de 
ser tirada a rúa polo " Centro de Ensinanzas Musicais 
MAYEUSIS" de Vigo (Rúa Areal , 118). Aquí dáse un 
método de aprendizaxe, temas e obras .. .. • O BISPO DE MONDOÑEDO, Xosé Gea, ven de mos
trar interés palas novas experiencias pastarais no 
mundo rural -con ocasión da Asamblea de curas de 
Mondoñedo- desexando seguilas e estudialas coma 
unha via de futuro da nasa lgrexa local. Referímonos a 
experiencias como as que se están levando adiante en 
comunidades coma as de Romariz, e das que xa partici
pamos en ·IRIMIA. 

QUEN ROUBOU MAIS OU QUEN ROUBA MAIS ... pa
rece ser ó resume que destes anos de Autonomía qui
xeron dar os que mandaron en Galicia. Pois, os que 
quedaron e os que se foron de AP, desfixéronse en 
acusacións desta natureza. A ~istoria política da Gali
cia de hoxe será material precioso para todo tipo de 
obras literarias e científicas, sen esquecer os 
" esperpentos" 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

¿POR QUE NON CASAN OS CURAS? 

80.000 cüras casados no mundo 

Seguro que moitos airan a noticia que hai pouco andivo 
polos periódicos e pala TV: 80. 000 curas casados había no 
mundo, e varios centos deles facían unha xuntanza en 
Roma (o 111 Congreso Internacional de curas casados) para 
analisa-la situación súa na lgrexa e ante a lgrexa. En Galicia 
talan de máis de 300 curas casados. Poida que vostede 
mesmo coñeza a algún cura, noutrora cura e agora casado. 
O problema que teñen é que, anque queiran colaborar na 
lgrexa, esta non os deixa. 

As reaccións ante este feíto son diferentes. Hai quen 
arrenega desa xente, coma duns malvados; poucos o tan 
xa. Hai quen os comprende misericordiosamente. E hai 
quen dí que moi ben, que os curas son coma amáis xente e 
que debían casar todos. 

O que fai e o que é 

Cando naceu a lgrexa non se miraba para nada se os 
curas ou bispos eran ou non casados; o importante era que 
estivesen apaixonados polo servicio que se /les encomen
daba. Ata o século X non se fixo normal e xeral o celibato 
(non casarse) para as persoas que eran curas, anque xa 
polo ano 400 houbera un intento importante neste senso. 
Ben se ve que ser célibe non é unha condición imprescindi
ble para ser cura, pero a lgrexa Católica púxoa coma nece
saria. Hai poucos anos, despois do Concilio Vaticano 11, 
pensouse que se podería chegar a ter curas casados, pero 
con este Papa actual pecho use de todo esa posibilidade. Os 
que rexen a lgrexa non están dispostos a retirar esa condi
ción para se facer cura. 

Razóns que non convencen 

¿Por que se fai, lago, célibe o cura?. ¿Porque a sexuali
dade é mala, e pecaminosa, e cómpre fuxir dela? Algo disto 
houbo nalgún tempo, pero esto non é razón ningunha. A 
sexualidade é ben fermosa, é coma un tesauro que leva
mos en sellas de barro. 

¿Por que, lago? ¿Porque así os curas terán máis liber
dade para se dedicará xente, ás reunións, ós pobres, pasto 
que non ten que ter ansia do seu, da súa mu/fer, da súa 
familia? Aquí algo de razón hai, pero non convence de todo; 
vense curas célibes moi egoístas; ademais a muller e os 
tillos non teñen por que ser un atranco para a xenerosidade 
do crego, igual todo o contrario. 

Namorados de Deus e da xente 

A razón máis fonda que xustifica o celibato nos curas é 
sentirse tan felizmente col/ido e namorado de Oeus e da 
xente toda, que un se esquece da chamada primeira da 
na tu reza a buscar compañeira. 

Quizabes tódolos curas deberan estar col/idos por este 
namoramento. Pero non o están moitas veces. Por eso pasa 
o que pasa. Por esb vemos pegas en que o celibato sexa 
unha condición abrigada para ser curas,· igual era mellar 
que a lgrexa insistise noutras condicións, por exemplo a de 
apegarse ós pobres e á pobreza, e deixase o celibato coma 
camiño libre para o cristián que se sinta chamado a isa, fose 
cura ou non. 

Desde lago, o que é triste é a vida de tantos curas 
frustrados, uns porque senda curas non poden exercer 
coma casados, e outros porque senda casados non poden 
exercer coma curas. 

Julio Pérez Pinillos, cura casado, animador principal do MOCEOP 
(Movimiento Pro Celibato Opcional) 

Mirade o que facedes (Dom. 27 do T. Ordinario) 

"Por eso vos digo: quitarásevos a vós o Reino de 
Deus e daráselle a un pobo que produza bos froitos" 
(Mt. 21,43) 

¿Onde está o Reino de Deus? Xesús talaba ben 
claro. Non por pertencer históricamente ó pobo 
de Israel xa por eso simplemente se entraba no 
Reino de Deus, como eles pensaban. Hai que 
produci-los frutos que Deus quer. O demáis é 
canto. Convén lembralo que noutra ocasión di
xera tamén Xesús: Non todo o que dí "Señor, 
Señor" entrará no Reino dos Ceas, se non o que 
taiga a vontade do Pai Celestial. 

¡Vaia boda! (Dom. 28 do T. Ordinario) 

"/de ás encrucilladas dos camiños e a cantos ato
pedes convidádeos á boda". 

Todos estamos convidados a participar na gran 
festa do Reino de Deus. Algúns andan tan atare
tados que non atenden a invitación; outros pen
san que se pode participar indo de calquer ma
neira. Uns representan ós que confunden o ca
miño ca meta, as pequenas alegrías coa gran 
festa final; outros -o que quixo entrar con traxe 
inadecuado- representan ós que pretenden go
zar na festa da Vida sin ter amado a vidiña da cada 
día, a decencia, a honradez .. . 
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Cara a unha Asociación de crngos galegas 
Un froito da X Romaxe 

O pasado día 12 xuntámonos en Ourense, na Nación 
dos muchachos do Pai Silva, unhas sete mil persoas, 
para face-la X Romaxe de Crentes Galegas. Este nú
mero de asistentes xa nos demostra abertamente cómo 
esta romaxe está consolidada con toda forza. Quero 
dicir que ·Xa non hai quen poida dete-la súa marcha. 

E este feíto demóstranos tamén , con total evidencia, 
canto medrou aquela neniña que se chama IRIMIA, que 
naceu hai dez anos na Serra de Meira (Lugo) no cha
mado " Pedregal de lrimia", do que ela tomou o seu 
nome. Esta nena -sabédelo moi ben- é a Asociación 
lrimia, á quen se deben estas romaxes , esta revista e 
moitas cousas máis. 

Pero hoxe non quero talar desta décima romaxe, que 
foi a peor organizada, pero cumpriu o seu obxectivo 
específico de homenaxe ó P. Silva e á súa loita de trinta 
anos. Tampouco vou talar agora da asusencia total de 
señores bispos, anque foron convidados. Disto falarei 
outro día e noutro lugar. Hoxe quero -talar dun propó
sito ou dun proxecto , que naceu nesta romaxe e que 
pode ser moi útil sobre todo para nós (quero dicir para 
os cregos) e tamén para as comunidades cristiás de 
Galicia. 

Trátase dunha asociación de cregos, especialmente 
dos cregos que estamos dalgún xeito implicados neste 
movemento. A causa acordouse nunha xuntanza que 
ce lebramos, por invitación do P. Silva, na igrexa da 
Nación dos Muchachos de Bemposta, o mesmo día da 
romaxe. Nela estivemos uns vinte cregos (moitos non 
sentiron a chamada e algúns tiveron que marchar 
antes). 

Esta asociación de cregos, que se podía chamar 
Unión ou lrmandade de Cregos Galegas (aínda está 
sen bautizar) , foi considerada por todos como moi ne
cesaria e de inmensas posibilidades. Ademais , acorda
mos aceptar que o P. Silva nos convoque a unha xun
tanza, anual de cregos galegas. 

As razóns dunha Asociación 

O estarmos así avencellados tódolos cregos fará, en 
primeiro lugar, que poidamos ter unha forza especial 
ante as nasas xerarquías eclesiásticas e civís e ante a 
mesma sociedade. lsto xa se comprobou en épocas 
pasadas ; por exemplo, cando chegou a arcebispo Su
q·uía e nos recibiu a 61 cregos da diócese .. . Ternos, 
pois, que recuperar aquela unión e agora a nivel 
interdiocesano. 

Aínda máis, esto axudarános a adquirir -como se 
recoñeceu na xuntanza de Bemposta- a conciencia da 
nosa identidade, causa que hoxe tendes moitos cren
tes e nona ternos nós. Pero tamén nos dará unha segu- · 
ridade que non ternos e que nos fai moita falla . Esto de 
saber que, ante calquera problema, non me atopo só 
senón que hai unha asociación , máis ou menos nume
rosa , que vai considera-lo asunto como problema de 
todos, é algo de suma importancia sicolóxica e máis 
real. Se a Escritura nos di que " un irmán axudado por 
outro irmán é como unha torre fortificada", ¿qué será 
un ha axuda de moitos irmáns? ... 

Se a Asamblea de cristiáns galegas, que xunta gru
pos e comunidades cristiás de Galicia, non ten a vitali
dade que debía, eu penso que e porque falla esta unión 
dos cregos, -porque non abonda con que esteamos 
unidos sentimental ou efectivamente, senón que é ne
cesaria un ha axuda moito máis efectiva. 

Polo tanto , non quero rematar sen repetí-la chamada 
a tódolos cregos, para que respondan xenerosamente 
a esta invitación . E a vós , crentes galegas que tende-lo 
acerto de ler esta vasa publicación , prégovos que rece
des por nós, os cregos, e que axudedes á meirande 
eficacia"desta nasa asociación ¡Graciñas!. 

Manuel Espiña 

Os novas temoos de XABARIN 

O BOSQUE ANIMADO 
W. Fernández Flórez 
Trad.: Xela Arias 

Un novo desefio e a incorporación de autores 
contempor~neos, configuran a nova etapa da 

Colección Xabarín , cando chegamos ó número ZS. 

AS .VIAXES DE GULUVER 
Jonathan Swift 
Trad.: C. Montéagudo 

IRMÁN REI ARTUR 
Carlos G. Reigosa 

MARCOVALDO 
Italo Calvino 
Trad.: Silvia Gaspar 

M. G. Se ndÓn 

----------- edicións xerais de alicia (QXg 
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O COMPROMISO POLOS POBRES 
Reflexións sobre a Teoloxía da Liberación 

A Teoloxía da Liberación é a teolo
xia para os pobres, dos pobres ecos 

·pobres, pois son eles o suxeto activo 
da liberación, a forza histórica con 
capacidade para transformar as es
tructuras sociais, hoxe por hoxe aba
tan tes, inxustas. O verdadeiro lugar 
da lgrexa son os pobres, lgrexa do 
Pobo crucificado que loita polo seu 
rexurdimento. "Ditosos vós os po
bres porque voso é o Reino de Deus" 
(Lucas 6.20.) 

¿ Quen son os pobres? 

Paulo VI na Evangelii Nuntiandi n. 
30 (1975) e o Documento final de Pue
bla n. 26 (1979) sinalan os signos da 
pobreza: " carestía, analfabetismo, 
enfermidades crónicas e endémicas, 
depauperación , inxusticias nas refa
cións internacionais, en especial nos 
intercambios comerciais , situacións 
de neocolonialismo económico e 
cultural. .. ". 

Polo miudo son pobres: 
1.- Aqueles que carecen de bens 

materiais, sexa en referencia ás nece
sidades biolóxicas (vivenda, alimen
tación , vestido ... ) e culturais (escalas, 
libros , centros de tempo libre .. . ), sexa 
en referencia a que é un mínimo 
aceptable nunha sociedade. 

2.- Seres humáns que sofren dunha 
maneira concreta : obreiros en paro , 
mozos sen esperanza de futuro , fa
bregos acaseirados, rnariñeiros no 
peirao , enfermos mal atendidos ... 

3.- Pobres son as erases explota
das, as Razas marxinadas, as culturas 
despreciadas, as nazóns sen Estado. 

¿Por que hai pobres? 

Non os hai por causas naturais, 
coma se fosen lóstregos ou xiadas. 
Nin moito menos por causas sobrena
turais, como cousa querida por Deus 
-quen tal cousa pense é un blasfemo-

H ai pobres por causas históricas ; 
dunha maneira sinxeliña esto ven di
cir: hai pobres porque hai ricos, hai 
erases explotadas porque hai explo
tadores, hai paises subdesenrolados 
porque hai imperialismo. 

¿Calé, en consecuencia, o interés da 
Teoloxía da Liberación?. 

Crear unha acción cristián que 
sexa efectivamente dos pobres e cos 
pobres. Non é só cousa académica, é 

Hai pobres porque hai ricos 

por riba de todo relixiosa, humana e 
política. Para conquerir esta acción 
se parte dos seguintes medios ou 
mediacións : 
1.- Mediación socio-analítica (análise 
da realidade social) - VER 

Hai duas tendencias ou escalas: 
a.- funcionalista: mira a sociedade 

como un todo orgánico . Esta é refor
mista porque só se preocupa do fun
cionamento do sistema que se consi
dera bó e hai que mantelo. E a visión 
dos que teñen o poder. 

b.- dialéctica: ve a sociedade como 
conxunto de forzasen conflicto e ten
sión , que teñen a sua nacencia na 
oposición de intereses : os do poder e 
os do pobo. Atende os desiquilibrios 
sociais, inxustos e inhumans, e os 
conflictos que producen .· Esixe un ha 
reviravolta do sistema social para que 
poida existir maior xusticia . ~a visión 
dos que non teñen o poder, os po
bres ; polo tanto é o medio de analise 
da Teoloxía da Liberación. 

2.- Mediación hermenéutica 
XULGAR 

¿Cómo saber o que Deus quere di
cirnos sobre a pobreza?. Mediante a 
fe e as Escrituras identificamos a pre
sencia ou ausencia de Deus na reali
dade. Alí onde a análise social dí po
breza, a fe di pecado; onde á análise 
dí acumulación privada e excluínte de 
riqueza, a fe di pecado social, sis
tema social inxusto. Se vivimos nun
has estructuras de pecado, polo tanto 
de ausencia de Deus, os crentes te
ñen que loitar para restablecer a si-

tuación de gracia; esto quere dicir: 
loitar contra as estructuras económi
cas e políticas que xeneran pobreza, 
pecado, ausencia de Deus. 
3.- Mediación Práctica-Pastoral · -
ACTUAR 

¿Que facer? . Estar atentos, cos 
olios ben abertos ó conxunto de for
zas sociais: económicas, políticas, 
ideolóxicas, represivas, relixiosas ... 
para non ser engaiolados e para ac
tuar nos momentos precisos, non só 
con palabras e manifestos, senon 
dunha maneira directamente eficaz 
incluíndo a política, que vaia empu
xando a sociedade á supresión da 
pobreza. 

Alí onde o poder inxusto poña o seu 
bandullo insaciable, os cristiáns te
ñen que estar presentes coa súa ac
ción en defensa dos POBRES. " Nin
guén pode servir a dous amos, pois 
ou terá xenreira aún e amara ó outro, 
o ben atenderá a un e menospreciará 
ó outro ; non podedes servir a Deus e 
maisó diñeiro". Mateo 6. 24 

Non se pode amar en xeral , hai que 
amar en concreto e particular. Non se 
pode amar ós oprimidos sen enfren
tarse ós opresores. 

"Pode dicir alguen: "ti tes a fe e eu 
teño os feitos". Amóstrame a tua fe 
sen feitos que eu polos feitos heiche 
de amostrar a miña FE ... O mesmo 
que un corpo sin alento está morto, 
así tamén a fe sen feitos morta está". 
(Santiago 2.1 O.) 

Para rematar, polo escrito vos de
cataríades, que a Teoloxía da Libera
ción ven ser "un escándalo", necesa
rio pa.ra que uns caigan , os insinceros 
que bendín o poder, a orde estable
cida ; para que outros, os mais, seer
gan e camiñen cara a liberación. 

"Ditosos os famentos e sedentes 
de xusticia, porque eles ficarán far
tos". Mateo 5.6 

" Ai de vos , os que agora rides : xa 
choraredes e vos lamentaredes" . Lu
cas 6.25 

" La Fe en la periferia del mundo. El ca
minar de la Iglesia con los oprimidos" . 
Leonardo Boff 
Sal Terrae. Santander 1981 

" Resu rrección de la verdadera Iglesia. 
Los pobres lugar teol ógico de la 
eclesiologia". 
Jon Sobr ino 
Sal Terrae . Santander 1984 

" Teologia de la Liberació n. Opción por 
los pobres" 
Jul io Lois 
lepala. Fundamentos. Mad rid 1986 

Ramón Valcarce Vega 
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O CAMPO 

O CESE DA PRODUCCION LEITEIRA 
, 

- O Ministerio estalle locindo o pelo -

Retiradas incentivadas 

Como tódolos gandeiros saben , de
bido ós grandes excedentes lácteos 
da CEE, as autoridades comunitarias 
buscan o xeito de reducir éstes me
diante a retirada incentivada da pro
ducción leiteira. Alén dos incentivos 
comunitarios , existen tamén os pro
pios de cada país membro. O que sig
nifica que un has retiradas son finan
ciadas polos presupostos da CEE, e 
outras co propio dos países mem
bros. A diferencia fundamental está 
en que as cantidades de leite que im
plican as retiradas financiadas con di
ñeiro da CEE non son retribuibles en
tre os productores que permanecen , 
senón que son anuladas e redúcense 
da cuota global aplicada ó país. Men
t ras que nas retiradas financiadas cos 
fond os do propio país , a cantidade de 
leite obxeto da subvención pasaría a 
fo rm ar parte da cuota nacional , e polo 
tanto permitirían ás explotacións que 
perm anecen incrementar a súa 
produ cción. 

No Estado Español ata agora as 
únicas retiradas incentivadas que se 
contemplan son as financiadas con 
cartas da CEE, en contra do que a 
nivel ~emioficial se chegou a insinuar. 

O abandono definitivo 

Dentro da normativa comunitaria 

existen dous tipos de abandonos da 
producción leiteira: Definitivo (Regu
lamento da CEE nº 1336-86) e tempo
ral (Reg. CEE nº 77-5-87). Ambas están 
aplicadas ó Estado Español segundo 
ordes publicadas no BOE do 7 de No
vembro de 1986 e o 25 de Abril de 
1987 respectivamente. 

O abandono definitivo é a cesación 
da venda do leite con carácter defini
tivo a partir do 31 de Marzo de 1987, 
sendo compensado este abandono 
co apoio de nove pesetas por litro 
deixado de producir. Á cantidade to
tal producida aplicaríaselle un coefi
ciente reductor que a Orde publicada 
no B.O.E. indicaba que sería aproxi 
madamente dun cinco por cen . A ex
plotación que se acolla ó abandono 
definitivo non pode volver a vender 
leite. 

As solicitudes de abandono foron 
moitas en todo o estado español , es
pecialmente nas provincias medite
rráneas (Girona, Castellón, Valencia, 
Murcia) e tamén en Santander e bas
tante menos en Galicia, onde según 
os datos de que dispoñemos foron 
arredor de 20 na provincia de Coruña, 
sobre 70 na de Lugo e algúns menos 
en Ourense e Pontevedra. Pero a Ad
ministración non cumpliu ó dereito 
nada do publicado nas Ordes citadas, 
polas razóns que expoñemos: 

1 º~Os solicitantes ós que se lle con-

cedese a indemnización debían cesar 
na venda do leite o 31 de marzo deste 
ano, polo que lóxicamente deberían 
ter sido informados da aceptación ou 
non aceptación do seu ' abandono 
previamente a esta data, co fin de ir 
vendendo o seu gando ou ben tro
cando a orientación productiva da 
súa explotación . Mais nada diso ocu
rriu , senón ca Administración non 
deu resposta algunha ás solicitudes 
ata mediados do mes de xuño, case
que tres meses despois da data na 
que, teóricamente, os gandeiros de
berían ter cesado na súa producción. 
Este feíto ocasionou un grave perxui
cio para aqueles gandeiros que pr-e
viamente venderan o seu gando co fin 
de chegar a marzo sen producción. E 
aínda foi peor para aqueles ós que 
nos lles foi aceptada a solicitude. 

2~ Por outra banda, á hora de esta
blecer p.s indemnizacións por aban
dono, a maioría dos gandeiros gafe
gos atopáronse coa sorpresa de que 
non lles recoñecían as cantidades 
producidas no ano 1985, senón ou
tras que o mini?terio de agricultura 
fixara de xeito unilateral. Todos aque
les gandeiros que tiñan unha produc
ción elevada víronna reducida nun 55 
ou 60% debido a que o ministerio de
cidiu que as vacas de 4.500 litros non 
existían; ademáis, as cantidades de 
referencia debían fixarse , non se
gundo o certificado de leite vendido 

SE OUERES LE.R l'l"IA i SUSCRÍBETEI 
Pagarei p<>r: 

O Tr~nsferencia áCaixa de Afo;r08 de Galicia: 
Quero 8U8Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O 

Precio da suscripción 

- Suscripción por 
un ano - 1 .300 pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vilalba, Conta n. 04950/0 

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

Nome ............ ....... ~ ......... ......................................... .......... . 

Rúa ou Parr()(Juia ............................................................ . 
V ila ou Axunt81Jlento .. ....................... ........ .... Provincia ..... ~ ............. . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lug.o) 
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. no 1985, senón segundo o resultado 
de multiplicar o número de vacas de
clarado no 1986 pala producción me
dia (oficial) da provincia engadíndolle 
o 40%. lsto resulta claramente ilegal 
xa que a cantidade de referencia é 
sempre a do ano 1985; ademáis non 
se entende para que querían o certi·fi
cado de leite vendido á empresa se 
non oían utilizar. 

Compre engadir que non se coñece 
a producción media real de leite en 
ningunha provincia española. Tal e 
como se elaboran as estadísticas en 
España, especialmente no sector 
agrario , as produccións medias de 
leite en litros por vaca veñen senda 
pura arbitrariedade. Acontece entón 
que o goberno eleva as arbitrarieda
des á categoría de verdade legal. 
Concretamente, na provincia de 
Lugo , a producción de leite segundo 
as estadísticas oficiais é de 2.800 ·li
tros por vaca e ano aproximada
mente; estes litros, aumentados nun 
40% , dan a cantidade (3.900 litros) 
que se debe multiplicar polo número 
de vacas que a explotación tiña no 
1986. Mentres, na provincia de Gi
rona, a cantidade resultante acadaba 
máis de 5.000 litros por vaca e ano. 

Ocurriu así que· productores de 
45.000 litros vi ron a súa cantidade re-

pola que na provincia da Coruña re
nunciaron ó abandono caseque tóda
las explotacións que o solicitaran. Na 
provincia de Lugo , unha parte aco
lleuse, outros renunciaron e a maioría 
presentaron unha reclamación que, 
de non ser correctamente atendida, 
levará a que tamén estes renuncien e 
sigan coa súa producción leiteira. 

3~. - Díronse tamén situacións gro
tescas : desde os Servicios Provin
ciais do ministerio enviouse un in
forme acompañando a cada solici
tude no que se xulg3:ba, favorable ou 
desfavorablemente, ·dita solicitude. 
Pois ben , solicitudes xulgadas desfa
vorablemente foron aprobadas; e ou
tras xulgadas favorablemente foron 
denegadas. 

O abandono temporal e parcial 

O abandono temporal consiste en 
deixar de producir durante dous anos 
unha cantidade de leite que pode ser 
do 25%, 50% ou 75% do total. A CEE 
pagará, aproximadamente, 14 ptas 
por litro deixado de producir durante 
o período de 1 de abril de 1987 ata o 
·3-1 de marzo de 1988; e do 1 de abril 
de 1988 ata o 31 de marzo de 1989. O 
caso é que estamos en setembro e ós 

ducida en 19.000. Esta foi a razón numerosos solicitantes aínda non se 

O CAMPO 
As solicitudes de abandono foron 
moitas en todo o Estado, especial
mente nas provincias mediterrá
neas e Santander, pero menos en 
Galicia 

lles contestou nada. Tampouco aquí 
se cumpliu a lei. 

Un aspecto deste tipo de retirada 
que non está claro é: ¿que vai ocurrir 
cando rematen os dous anos de sus
pensión parcial da suspensión? . Teó
ricamente calquera pode volver a pro
ducir ós niveis de 1985, pero na prác
tica parece ser que tal posibilidade 
non existe e que ó final será unha 
suspensión definitiva. ¿Incentivada 
ou non incentivada?. 

Unha opinión final 

Para remata~diremos que os aban
donos que se deberían de incentivar 
son aqueles que, financiados polo 
propio estado , permitan facer unha 
cuota de reserva suficiente e gradual 
mediante un plan que libere cantida
des anualmente. Serían as cantida
des procedentes de explotacións con 
propietarios de certa idade e sen su 
cesión , o que permitiría unha medra 
moderada das explotacións que per
maneceran e aínda tamén a instafa
ción doutras novas rexidas por agri 
cultores novas. Mais, polo visto , a tó
nica xeral do ministerio é a imprevi 
sión , o desinterés e a non plani fi ca
ción . Oeste xeito pou co se pode espe
rar, agás que sigan a tom arnos o pe lo. 

Eloisa Aldurfe 
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-----------PUBLICIDADE 

Galicia. A Nosa Primeira Empresa . 
• 
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-------------------EDUCACION 

O trasno alfabeto 

No País dos trasnos vivía o tras- - ¿E de quen és 

niño Antón. Antón tiña un pro-

blema: só sabía dicir a, e, i, o, u. -Antón - 1, U 

Tamén o sabía dicir ó revés: u, o, i, 
e, a. Seus país e mailo seu mestre 

estaban desesperados. Antón ta

cando lle facían preguntas el mén. Vivía só e triste no seu es-

contestaba coas letras vocais. traño mundo vocal. 

- ¿Como te chamas?. 

Antón -A 

- ¿Cantos anos tes?. 

Antón - E. 

Paseaba pola praia cando ato

pou un arca que, ó abrila con 

abraio, murmuroulle o alfabeto 

cunha musiquiña de muiñeira ... 

¡Era o teso u ro das letras!. 

¡Moi rico sentíuse Antón! . 

súa lectura unha e outra vez ata 

chegar a engaiolar as vintecinco 
letras en tenras cabezas non é ca
tiva tarefa. 

Este conto e maila música da 

muiñeira pode facilita-lo labor e 

servir de canle para o desenrolo 

doutras capacidades, amáis de 
exercita-la memoria e acada-lo 

coñecemento perseguido. 

Os nenos escenifican (deb·u

xan, modelan, mimifican ... ) e can

tan o alfabeto en harmonía coa 

muiñeira axeitada. 

- ¿Onde vives?. Trátase de abriga-lo alfabeto 
Ensina-lo alfabeto mediante o noutro son. 

Antón - l. 
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tradicional método de repetí-la Mª Asunción Louzán Tomé 

FICHAS DE NATUREZA- As plantas medicinais 
ROMEO 

FAMILIA.- Labiatae (Labiadas) 

XENERO.- Rosmarinus 

ESPECIE.- Officinalis 

GALEGO.- Romeo 

CASTELAN .- Romero 

Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez ("Oitabén " ) 
Primitivo Iglesias ,....-----------------

FLORACION.- Primavera e outono ou verán 

HABITAT.- Ladeiras e outeiros de terra baixa 
e calcárea. 

DESCRIPCION.- Arbusto de 112 - 3. sem
pre verde, talos anexos sen esquinas. As · 
follas de 2-3 cm. de longo e 3 mm. ancho, 
cos bordes revirados de cor verde intenso no 
dereito e branca tormentoso no envés. Os 
acios floridos nacen no encontro das follas 
ca talo; cáliz de 5 mm. de longo. Corola fila 
pálido. 2 estames encorvados, pegados pa
las anteras. 

DISTRIBUCION .- Cultivase con frecuencia. 
Subespontáneo nalgúns puntos das ladeiras 
do Miño (Rivadavia) e na saída do Grave. 
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OUTRAVEZOSCOLONOSDASENCHOUSAS 

buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Están alguns dos deshauciados das 
Enchousas con o ACCESO A PRO
PI EDADE, asunto xudicial que lles da 
a lei os colonos arrendatarios desde 
antes do ano 35. 

Recentemente saíron duas senten
cias na Coruña. Un ha de OLEGARIO e 
outra de SILVIA. Ningunha das duas é 
un acceso a propiedade. Trátase dun 
precio de compra normal e ainda o 
segundo caso de mais do que actual
mente está a valer a propiedade. No 
caso de Silvia que ten un lugar en 
varias fincas con terra e monte perta 
de 150 ferrados, cóstalle o lugar cinco 

· millós de pesetas. A casa é moi vella. 
E ven saír o ferrado bon co malo a 
33.333 pts. que é unha boa venta pro 
propietario que o mercou a 3.800 pts. 
airida fai pouco tempo, e consta tal 
precio no xuzgado onde se tramitan 
todas estas querellas. 

-

Xa se ve pois do lado que están os 
nasos xuices cando se trata de que un 
pobre caseiro queira mercar as pro
piedades que tanto leva traballado. É 

preciso mercalas a precios actuais. 

Como neste caso os caseiros non 
poden comprar ó precio que lles po
ñen, teñen que quedar sin terras. 

Como a Xunta, por causa dos de 
Alianza Popular, non quixeron darlles 
axudas os caseiros que precisen de ir 
a este " acceso a propiedade" que lles 
da a Lei , os ditos caseiros teñen de 
buscar outros lugares, pois a lei os 
ditos caseiros teñen de buscar outros 
lugares, pois a lei non lles val para 
nada; é mais unha burla dos gober
nantes e dos ricos. É como seó coxo 
lle decimos que ten dereito a camiñar 
coma todos, ou a un doente a estar 
alegre. É necesario unha axuda, 
cousa que non se está a faguer na 
nosa terra galega. Hai 5.000 caseiros 
que siguen sin ser redemidos, libera
dos. Continúa para eles a noite 
longa ... 

Domingo Seivane 
Ferrol 

X -------------------------------------· ----------------------
COMPOSICION, VIRTUDES E USO: 

- Aceite, esencia e taninos. 
- Está indicado nos trastornos circula-

torios, cansancio e hipotensión. E tamén 
antiespasmódico e lixeiramente diuré
tico. Un dita castelán do romeo senten
cia: "de las virtudes del romero se puede 
escribir un libro entero". 

diarias antes das comidas. Tómase tamén 
en forma de viña (follas maceradas en 
viña blanco) 2 veces ó día, para aliviar 
dixestións difíciles e menstruacións do·· 
lorosas. Atribúenselle propiedades para 
cura-la frixidez e a impotencia. 

o 

- Externamente: uti 1 ízase como vu 1 ne
raria, para combatir dolores articulares e 
descansa-los carpos fatigados. Como 
vulneraria: mestúrase unha onza (287 
pts) nun litro de auga fervendo e lávanse 
as feridas 2 veces ó día. Para fabrica-lo 
" espíritu " do romeu co que se fregan os 
carpos: mestúranse 9 ou 1 O onzas de flo
res ben secas pero non vellas, nun) itro de 
alcohol de 95º, tápase ben, remóvese 
cada día, e os 9 días xustos, pásase por un 
papel de filtro ou lenzo. 

- Internamente: prepárase a infusión 
de 1 onza/1 litro e tómanse 3 ou 4 tazas 

PARTES UTILIZADAS: 

Flores e follas. 

HISTORIA: 

Rosmarinus significa " Rocío do mar". 
Ocupou un lugar privilexiado na antigüi
dade, foi consagrado a Venus por coidar 
que concedía a eterna xuventude. Canta 
a lenda que María, ó fuxir de Exipto, bo
tou o seu manto sobre o romeu e as flores 
convertéronse en azul-liliáceas. Os roma
nos tíñanna como símbolo do recordo e a 
fidelidade. Os cregos utilizábana como 
incenso, e reforzadora da memoria. 

o 

1 
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------------AS DROGAS 
A cocaina 

Un poiño blanco 

A cocaina é o principio activo responsable dos 
~fectos estimulantes da folla do arbusto Erytho
roxilum cocae, cultivado nas antiplanicies de Bo-
1 ivia e Perú. Por tratamento químico extráese ese 
principio activo: a cocaina, que é un po espon
xoso blanco e inodoro, en estado puro, ainda que 
ó consumidor chégalle en numerosas ocasións 
adulteradas. 

A coca era para os incas unha sustancia sa
grada e usábase en ceremonias relixiosas , ás que 
so tiñan acceso as clases dirixentes e coa que 
premiábanse determinados servicios extraordi
narios. A chegada dos españois trocou todo o 
sistema. Nun primeiro momento os conquistado
res tentaron prohibir o uso , pero pronto experi
mentaron que a masticación das follas de coca 
reducía o apetito e aumentaba temporalmente a 
forza e a resistencia dos indíxenas no traballo. 
Evidentemente, os conquistadores non estaban 
dispostos a desperdiciar semellantes " ventaxas " 
a fin de conseguir unha meirande e mais barata 
productividade; desta maneira, potenciaron o 
uso e consumo da coca, privándoa do carácter 
máxico-relixioso que tiña ata daquela. 

De droga de executivo a unha das mais 
consumidas 

Ata fai pouco tempo , a cocaína era considerada 
como a droga do " executivo ", un ha cousa de 
pouca xente, e xente selecta. Mais na actuali
dade, o seu consumo medrou de maneira moi 
rápida, convertíndose nunha das drogas mais uti
lizadas por todo tipo de consumidores. 

A coca pódese mascar, fumar, inxectar e inha
lar (snifar); esta última parece ser a forma mais 
común. 

Efectos orgánicos 

Os efectos orgánicos (producidos no corpo) 
mais habituais son: A disminución da sensación 
de fatiga, aparecendo unha sensación de forta
leza que posibilita un ha meirande capacidade de 
rendemento físico. Hai dilatación da pupila e su
doración fria. En consumidores habituais danse 
palpitacións apresuradas, temblores convulsi
vos, sudoración excesiva, pérdida do apetito, 
transtornos dixestivos e insomnio. 

"Esnifar"~ a forma mais habitual para tomar a "coca " 

Efectos psicolóxicos 

Un consumo moderado induce sentimentos de 
forza muscular e meirande capacidade de con
centración e atención . Produce alucinacións au
ditivas, visuais e táctiles, e asimesmo ideas para-
noides (tolas). 

Adose alta produce euforia (alegria tola) , exci
tación, pérdida de apetito , insomnio e unha gran 
axitación que, xunto coa pouca estabilidade 
emocional, pode levar a conductas violentas. 

Co consumo constante aparecen alucinacións 
multisensoriais, sensación de persecución e 
amenaza. Tamén pode aparecer a sensación de 
ter bermes ou area entre a carne a pel , pois pro
duce picores irresistibles. Mais adian1e aparece 
un decaimento global psíquico ata chegar ó deli
rio profundo , con embrutecimento e disgrega
ción da persoalidade, podendo chegar a un dete
rioro mental irreversible (tolemia total). 

En materia da sexualidade, a cocaina uttli
zouse como afrodisíaco , polos efectos de au-
mento da sensación no orgasmo, ainda que o 
retrasase; unido ós defectos de excitación multi
sensorial indicado. 

Doctor Manolo Varela 



Xosé Chao Rego 

O naso semanario IRIMIA-hoxe 
revista quincenal- naceu no o-u
tono de 1981, xa vai para seis 
anos. Un ano despois, e a partir 
do número 50, apareceu a sec
ción "A tala é camiño". Foi un 
compromiso da quinta Romaxe, 
tida baixo ese mesmo lema o 11 
de setembro no San Alberte, pa
trón da tala. Son cinco anos de 
permanencia. 

Desde entón non faltei á cita se 
non é estes meses do verán pre
sente: non houbo máis remedio 
que descansar, que un vai para 

Benquerido Manolo: 

vello e a saúde ás veces obríga
nos á humildade de reducírmo-lo 
ritmo da propia existencia. 

Ti, Manolo Regal, tivéche-la 
elegante xenerosidade de me 
sustituíres talándonos das pa~a
bras e expresións da comarca de 
Abadín que tan ben coñeces, por
que che vai a vida nela. Con ese 
serv1c10 demostrácheno-la ri
queza da nasa tala, aínda daque
las verbas que, por desgracia, 
non están polo momento recoHi
das no diccionario. 

Hoxe volvo porque ti e outros 

irimegos -os que trabaHa-des día 
a día na nasa querida revista- mo 
pedides. Encantado, porque vivo 
a paixón da nasa lingua, coma 
tantos lectores que a mamaron 
ou que principiaron a saboreala 
cando xa lles' medraran os 
dentes. 

Coa mesma liberdade che in
dico que cando penses que 
abonda xa, e que hai que deixar 
esta sección -ou a do Cantar do 
lrimego, que tamén hoxe retomo
mo digas sinceramente. Unha 
apreta. Pepe Chao. 
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Na "Ciudad de los Muchachos" 
foi a décima Romaxe: 
ó padre Silva fixemos 
e ós rapaces, homenaxe. 

Un lema no medallón 
se le e aínda se escoita: 
eses rapaces xa levan 
os "trinta anos de lo ita". 

Este ano foi distinta 
á Romaxe doutros anos: 
de vez en cando un cambio 
é conveniente ós humanos. 

Pró ano que vén, no lncio, 
verémonos, e se lembro 
os de alí convocarannos 
pró día dez de setembio. 

Paso a paso vai medrando 
a Romaxe, e xa hai quen vexa 
que esta convocatoria 
fai medrará nasa lgrexa. 

Tamén hai quen pense mal 
e crea que é unha desgracia 
as Romaxes, que virían 
co aire da democracia. 
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