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¿CHEGOU A HORA DA PAZ

PARA CENTROAMERICA?

OSCAR ARIAS, UN PREMIO NOBEL PARA A PAZ
O Premio Nóbel da Paz foi este ano a
Centroamérica, ás mans do xoven presidente
de Costa Rica, Osear Arias. A Academia
Sueca concedeulle o mais importante galardón internacional polos seus estarzas de pacificación no volcán centro~mericano, desgarrado por guerras de diferente signo en Nicaragua, O Salvador e Guatemala. O presidente
Arias (na foto) dirixe o único país centroamericano con longa tradición democrática, e tan
pacifista que é dos poucos estados do mundo
que non ten exército. Tradición, por outra
parte, pouco defendida polo seu antecesor no
cargo, L.A. Monge, que non so deu refuxio
senon tamén apoio á guerrilla contranicaraguense (os "contras "). Pero desde que Osear Arias foi elexido presidente, en febreiro de
1986, mostrouse moito mais independente
da presión do goberno USA de Reagan, coutando as actividades da guerrilla "contra " no
seu propio país, ó tempo que desenrolaba
unha intensa actividade para pacificar esa
zona centroamericana. O labor pacificador
cu/minou recentemente nos acordos de Esquipulas, firmados no pasado agosto polos

presidentes de Honduras, Guatemala, Costa
Rica, Nicaragua e O Salvador. Estes acordos
estableceron un alto ó fago para o este 7 de
novembro, e un proceso de diálogo e recon ciliación nacional en tódolos países con problemas de guerrillas (Nicaragua, O Salvador e
Guatemala); buscando, ó mesmo tempo,
unha auténtica neutralidade.
Nicaragua está moi adiantada nese proceso de boa vontade, dando pasos claros e
eficaces por parte do goberno, .anque non así
por parte da guerrilla, que xa lle ten infrinxido
varios centos de martas desde que se tomaron os acordos. Constituiuse unha comisión
nacional entre o goberno e a oposición, presidida polo Cardeal Obando, tradicionalmente
moi crítico ca goberno sandinista. Esta comisión deu como froito claras accións reconciliadoras: reapertura do diario da oposición
"La Prensa", da emisora católica da lgrexa e
o alto o fago unilateral por parte do goberno,
así como a formulación dunha xenerosa leí de
amnistía para os guerrilleiros que depuxeran
armas.
En O Salvador e Guatemala estanse

dando os primei!os pasos nese sentido. Anque o camiño está cheo de dificultades, é
claro que a acción de Osear Arias e os acordos de Esquipulas, dflspertaron a esperanza
despois de moitos anos; como el mesmo dixo
en declaracións á TVE, ainda que so tora o
feito de telefonearse e sentarse a dialogar
tódolos países centroamericanos, xa se teria
dado un paso de xigante, tal como estaban ~
estiveron sempre as causas en Centroamérica.
A peal ameaza segue _estando nos Es1ados Unidos, e na Administración Reagan,
que non acolleu con moito agrado a designa ción do Nobel deste ano, e que non está
disposta a que sigan as causas polo camiño
de Esquipulas, mesmo non quere deixar de
subvencionará guerrilla " contra ", e pretende
impoñer un diálogo de igual a igual entre o
goberno de Nicaragua e a guerrilla, non acollendo na práctica os pactos realizados.
O Premio Nobel da Paz concedido a Osear
Arias significa un apoio internacional a Esquipulas, e unha actitude crítica frente á política
norteamericana, abrindo un camiño de esperanza ós castigados países centroamericanos
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SETE MINEIROS MORRERON no mes de outubro
nas veciñas comunidades de Asturias e León; algún
deles nesa bisbarra tan nosa en moitas cousas coma é
o Bierzo. A falla de seguddade no traballo e outras
causas están envolvendo de loito a moitas familias e
pobos. Parece coma se nestes últimos meses aínda
fosen máis frecuentes estas desgracias. En quince
anos morreron cento sesenta e catro mineiros en todo
o Estado.

*

SIDEGASA segue condenada a estar pechada porque os empresarios, os accionistas desta siderurxia
non dan sinais de vida. Os obreiros estan a loitar porque o desmantelamento industrial de Galicia non se
cobre unha nova víctima ... E talando desta aceiría ternos que salientar a forte represión que sufriron os
obreiros nas últimas manifestacións, pala banda da
policía.

*

A PROMOCION DO ASOCIACIONISMO XUVENIL é
unha das teimas do Consello da Xuventude de Galicia
(República do Salvador, ·1-2º Esq., Tlf. 56 34 88) con
central en Santiago. Ven de organizar un concurso de
proxectos para ver cómo espabila-la mocidade. Nestes
proxectos teñen que quedar claros: os obxectivos,
contidos, fases e medios para que a mocidade decida
facer asociacións e organizarse. Os trabal los poden ser
individuais ou en grupo, e hai que entregalos antes do
día dez, e estar feitos por xente moza.

*

A MOCIDADE DA DIOCESE DE LUGO, sí que está
artellada, e os días 24-25 de outubro xuntáronse en
Lalín na V. Asamblea, coa participación de centos de
rapaces crentes ..., Alí non fallóu nin o compromiso nin
a festa. O lema era: "Por unha presencia viva".
xentes e comarcas distintas.
·

*

AS FEIRAS DE SANTOS, ó comenzo deste mes, en
Monterroso, Gontán, Betanzos, etc. , axudan a move-lo
mercado do noso agro, sen esquecelos seus contidos
de xuntanza, feste e troco de novas experiencias entre
xentes·e comarcas distintas.

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

UN OUTONO QUENTE ven de xurdir, despois de
fracasa-la Concertación Social por culpa do Goberno
que se pon a talar con sindicatos e empresarios, gardando e escondendo para sí algunhas das cartas do
xogo. Os sindicatos denunciaron esta manobra, por
exemplo, cando os convidan a prepara-las cantas do
Reino, e éstas xa están amañadas. Se os comenzos do
oitenta e sete xa foron duros, os vindeiros meses prometen non sel o menos ...

*

A VISITA DE TÓDOLOS OUTONOS xa está aí: o virus
do gripe. Tódolos anos viste traxe distinto; aínda que
este ano asemella ter a intensidade e as características
do pasado: o de Singapur, o de Leningrado, o Amm
Ambor ... Virus distintos que esixen tamén vacunas dife-.
rentes, por iso cada outono aconséllanse as propias,
iso sí, sempre cómpre gardar cama.

*

OS LEIGOS E A MULLER, en particular, foron a gran
teima dos máis de douscentos bispos reunidos no Sínodo. O arcebíspo de Oviedo, don Gabino, plantóu
diante, a súa análise e medo de que os leigos "se
mantivesen nun estado case infantil dentro da lgrexa".
Outros participantes insistiron en que a presencia da
muller supoñía acepta-la súa sensibilidade feminina en
tódolos eidos da lgrexa, escomenzando polo cumio.

*

O GOLFO PERSIGO cambia ás veces a cor do petróleo pola do sangue ... Neste intre andan por aquelas
augas: vintenove buques de guerra e catorce barcos
con vintecatro mil americanos, e outros trinta barcos
de Francia, URSS, Italia, Inglaterra, Bélxica e Holanda ...
Os iranís séntense provocados por estes barcos que
navegan por alí xa que son augas internacionais. A
tensión é cada vez máis forte.

*

OS PRESUPOSTOS DA SEGURIDADE SOCIAL do
Estado español que se están a discutir nestas datas,
supoñen un 12,6 do PIB (do producto interior bruto).
Este ano, este presuposto medróu nun 11 % ; de cen
pesetas, van para os beneficiarios todas menos catro:
sesenta-sete para pensións, vintenove para asistencias
sanitarias gratuitas, e as outras para xestión e
admenistración.

*

A SEMANA DO CORAZON (26-30 de outubro), ou o
"Día .do Corazón" cada dezaoito do mes pasado en
Suecia, son badalazos para chamala atención da causa
primeira de mortandade neste noso mundo desenrolado ... Estrés, tabaquismo, exceso de graxas en alimentos coma o leite, as carnes de vaca e porco, ou o alcoholismo poden provoca-lo incremento do colesterol
e tamén a posibilidade dun infarto, tromboses, anxina
de peito, etc.

*

O pasado día 1O foi dado a coñecer ü PREMIO DE
POESIA "LELIADOURA", organizado e patrocinado
pala editorial "Sotelo Blanco". O premio, que corresponde á 1 convocatoria e ascendía a 250.000 ptas, foi
concedido ó poeta do Baixo Miño Manuel Forcadela,
que xa recibira con anterioridade o premio Celso Emilio Ferreiro.
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¿UN NOVO IMPOSTO RELIXIOSO?
A información chegou nas semanas pasadas ás
nasas casas: o goberno socialista establecía un "imposto relixioso". Esto pódenos asustar. ¡Como! ¿Un
imposto máis aínda? ¿E en beneficio dos curas?
Cómpre aclará-las causas.

Como estaban as cousas ata agora
Ata agora o Estado axudaba económicamente á
lgrexa mediante o que chamaba "dotación presupuestaria". Esto consistía en que dentro dos cartas
destinados ó gasto do Estado para o ano, o presuposto anual, reservábase unha cantidade para a
lgrexa Católica, só para a lgrexa Católica, que no ano
1987 taran 13.354 millóns de pesetas. O Estado entregaba esta cantidade á Conferencia Espiscopal española, e esta destribuía entre as dióceses eses cartas, segundo o número de curas, a poboación e a
debilidade económica de cada diócese.

¿En que consiste o novo "imposto relixioso"?

O primeiro que cómpre dicir é que non se trata dun
novo imposto relixioso, senón dunha forma nova de
aplica-la aportación económica do Estado ás comunidades relixiosas. Se antes se asignaba unha cantidade fixa, a partir do 1988 cada contribuínte ·deberá
dicir na súa declaración da renda se quere que o
O, 5239 por cento dos seus impostas se destinen a
unha Confesión Relixiosa, e, se di que si, deberá
indicar a cal. Con esto xa estamos dicindo que non só
a lgrexa Católica vai ser axudada; serao ca/quera
Confesión Relixiosa recoñecida por tal polo Estado.
Durante tres anos, 1988-1990, o Estado completará ata 13. 500 millóns de pesetas, se é que non
chegan a esa cantidade as aportacións destinadas
polos contribuíntes. A partir do 1990 o Estado aportará xustamente o que se recaude polo sistema anunciado, sexa máis ou sexa menos dos 13. 500 millóns.

O si e o non deste sistema
De primeiraseste novo sistema·ten un aire de máis
xusticia -e razón: tóda/as Confesións Relixiosas son
axudadas, e sano en base á decisión libre da xente;
sen embargo hai que dicir que este sistema, ó novo
ver, e pensando na comunidade católica, e frouxo.
Coidamos que se debería ir a unha separación total
do Estado e da lgrexa neste asunto; e que a lgrexa
debería amañarse pala súa canta. Esto tería máis
inseguridade económica, pero significaría na lgrexa
Católica unha verdadeira revolución nun senso san e
positivo: descubrimento e valoración da comunidade
coma causa propia, da que son responsable incluso
cos cartas; quizabes reducción da presencia clerical
na lgrexa; quizabes máis sentido da pobreza .. . Demasiadas aventuras xuntas para unha lgrexa afeita a
seguridades.

Deus, ti amas a vida, prometes a vida mais aló da mesma marte

Afortunado, feliz, ditoso (Festa de tódolos
Santos)
"Ditoso os pobres ... os sofridos ... os misericordiosos .. . os timpas de corazón .. . os que trabal/an pala
paz .... os perseguidos por defende-lo que é xusto ....
porque Oeus reina ne/es". (Mt. 5,-1-12:).

¡Vaia lío! Nós chamamos afortunado ó que ten
sorte coa lotería, ó que gaña abando traballando
pouco, ó que marre de repente sen ter sofrido
moito na vida ... Xesús sen embargo non ten en
canta nada desto para chamar feliz. Para El son
afortunados os que por estar namorados de Deus
loitan -aínda que sexa sufrindo- por facer que
este mundo sexa fermoso e digno de fillos de
Deus. Os cristiáns chamamos "santos" ós que se
comportan deste xeito. Hoxe adicámo-lo día a
honrar a· aqueles que quizabes sen darse moita
fachenda foron escribindo a súa vida amando
máis ás persoas que ás causas, senda compasivos e limpos de corazón, defensores da xusticia e
da paz ... E todo o facían porque Deus reinaba no
seu corazón.
Atentos ávida (Dom . 32 do T. Ordinario)
"Vixiade, xa que non sabedes nin o día nin a hora"
(Mt. 25, 13)

Alguén comparou a vida coa auga dun río:
sempre parece a mesma e sempre é diferente. A
cotío estamos recibindo sorpresas, non senda a
máis pequena o amencer de cada día. O que vive
atento ás chamadas q~e a vida lle fai ten a posibilidade de responder dun xeito consciente e responsable; pala contra, o que anda atolondrado
endexam.ais dará un ha resposta asisada ós gozos
e espiñadas que hoxe mesmo se lle van
presentar.
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"CHE" GUEVARA, O SIMBOLO DA REVOLUCION
A 20 anos da súa morte en Bolivia
Estandarte dos revolucionarios

A efixie do "Che", en carteis coma
o que ilustra esta páxina, converteuse
nos anos 60-70 en estandarte da loita
contra toda opresión, entre os asoballados de América Latina, os negros e
marxinados de Norteamérica, os revolucionarios de Asia e Africa, e os
estudiantes progresistas da vella Europa. Particularmente, nos pobos de
España, aínda baixo a dictadura franquista, e logo na "transición democrática", a súa tace, vigorosa e tenra á
vez, tocada cunha boina ca inevitable
estreliña de cinco puntas, presidía a
cotío as habitacións de tódolos mozos que sentían ferver no seu sangue
a paixón revolucionaria; o cartel compartía habitualmente honores co
"G uernica " de Picasso e outro de Xesús de Nazaret, no que adoitaba lerse
o rótulo "Wanted" (" Búscase " ), seguido das razóns de tal "búsca".
O " Che " converteuse en berro de
lo ita, bandei ra contestataria e modelo
de home. O gran filósofo J.P. Sartre
chamouno " o home máis completo
do seu tempo", pola súa categoria de
intelectual e activista. Para moitos de
nós -aínda dende unha perspectiva
diferente-. foi máis ca un mito, un
amigo -sen coñecelo- e un mestre na
entrega pola causa da liberación.
Ollade, senón , os versos garimosos
do bispo Casaldálida. O guevarismo
chegou a ser unha doctrina política,
que inspirou desde grupos europeos
de guerrilla urbana, ata movementos
revolucionarios arxentinos e chilenos, e mesmo grupos guerrilleiros na
Indochina; unha doctrina que talaba
fundamentalmente da ética do
revolucionario.

Ata a victoria ou a morte

O pensamento revolucionario do
Che Guevara quedou reflexado nos
seus escritos e mensaxes. Dende
aquel folleto do ano 1961 titulado
Guerra de Guerrillas, que lle deu fama
internacional como subversivo perigoso, e Relatos de la guerra revolucionaria, no mesmo ano , ata Crear
dos, tres, muchos Vietnam, ... e o Diario de campaña, publicado tra-la súa
morte.
Para o Che, a decisión , a ousadía e

asta la victoria siempre

Yo , Che, sigo creyendo
en la violencia del Amor: tú mism o
decías que "es preciso endurecerse
sin perder nunca la ternura" ...
Escucho , al transistor, como te canta
la juventud rebelde,
mientras el Araguaia late a mis pies ...
Somos amigos
y hablo contigo ahora
a través de la muerte que nos une;
alargándote un ramo de esperanza,
¡todo un bosque florecido
de iberoamericanos jacarandás,
querido Che Guevara!
(P. Casaldáliga, "Clamor elemental")

a firmeza dun fato de revolucionarios
resaltos a loitar ata a victoria ou a
morte, son capaces de crear as condicións para a revolución , para a transformación social. É a chamada teoría
do foco, que se aplicou con éxito en
Cuba; ese grupo será a " pequena engrenaxe que poñerá en marcha o motor grande da revolución ", dí. O
avance da revolución terá que basearse, dí o Che, na creación dun
' home novo, capaz de sacrificarse por
uns ideais, máis ca polo seu propio
benestar material.

Un Quixote do século XX

Ernesto "Che" Guevara nacera na
Arxentina, nunha vila da provincia de
Santa Fe chamada Rosario, un 15 de
xuño do ano 1928. Xa desde neno sufriu unha tos asmática que non o
abandonaría ata a súa morte, pero
que o revolucionario superaría nos
camiños da guerrilla con autodisciplina e forza . Estudiou Medicina en
Buenos Aires, onde acadou o Doctorado en 1953, mais riunca exerceu
esta profesión; o seu era outra cousa:
lo1tar, tace-la revolución , entrega-la
súa vida pola causa dos oprimidos.
O seu ideal levouno a Bolivia, México , Cuba e ata o Congo, en Africa.
En México coñeceu a Fidel Castro e
uniuse ó seu grupo para combati-la
dictadura de Batista en Cuba. Tras do
camiño da guerrilla desde Sierra
Maestra, e o triunfo de Industria.
Viaxa por diversos países europeos,
asiáticos e africanos. De volta a Cuba,
deixa tódolos seus cargos en 1965 e
vaise de novo á guerrilla, para
instaura-lo poder revolucionario do
pobo, pois "é un dereito e un deber
dos pobos de América Latina ·
escribe- facer a revolución " . "Unha
vez máis sinto o costelar de Roci- .
nante -escribe nunha carta ós seus
pais-. Volvo ó camiño coa miña lanza
baixo o brazo. Coido que a loita armada é a única solución para os pobos que loitan por liberarse".
Con estes planteamentos vaise a
Bolivia, onde organiza un pequeno
grupo guerrilleiro. "Debe ser atacado
o imperialismo en calqueira parte
onde se atope", proclama en 1967. Alí
é asasinado un 8 de octubro dese ano,
no pobo de Higueras, por tropas g·ubernamentais, en complot coa CIA
(Central de lntelixencia Americana),
que viña seguindo os seus pasos
dende había tempo . Alí seguen venerando os campesiños -ainda que pa- ·
rece ser que foi queimado o seu
corpo- a "San Ernesto de la Higuera",
na escoliña onde caeu . Morreu case á
mesma idade que o cura guerrilleiro
colombiano Camilo Torres (este un 1
ano antes), o mítico revolucionario
mexicano Emiliano Zapata e o caudillo nicaragüense Augusto C. Sandino.
Non fracasou, pois "Morrer sempre é
vencer dende que un día alguén morreu por todos, matado, como moitos" (Casaldáliga)
Victorino Pérez
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Sínodo fpiscopal en Roma
O pasado día 1 de outubro escomenzaba en Roma o Sínodo dos
bispos que dura todo o mes. Nomomento de botar este número á imprenta aínda non rematou. No próximo número daremos máis información sobre este importante acontecemento eclesial. Hoxe ofrecemos esta información coma adianto.

¡CHEGOU A
HORADOS
LEIGOS! ...

PERDONE,
PERO EU
ESTOU EN
CANARIAS.

Que é un Sinodo

Un Sinodo Episcopal é unha
xuntanza de bispos da lgrexa Católica, dalgúns en representación
de todos, convocada polo Papa,
na forma e xeito que crea conveniente.
1. É o consello en que os bispos
axudan mais eficazmente ó Papa.
Non é, pois, decisorio.
2. Significa e expresa que tódolos bispos en comunión participan da solicitude pola lgrexa
Universal.
3. É unha representación de
todo o episcopado católico. Uns
son
nomeados democráticamente polas propias Conferencias Episcopais, outros son nomeados directamente polo Papa.

A misión dos leigos na lgrexa

En 1985 a Secretaría Xeral do
Sínodo tiña enviado ós episcopados dos diversos países un texto
de consulta nomeado "Lineamenta". Das respostas deste
texto enviadas a Roma, confec-

cionouse outro documento nomeado "lnstrumentum laboris".
Contén ademáis das respostas
episcopais, propostas e suxerencias dos Dicasterios da Curia Roman, da Unión de Superiores
Maiores, e doutros varios organismos eclesiais.
Este documento "lnstrumentum laboris" foi estudiado e reHexionado polos bispos, e consultado cos diversos grupos e movimentos apostólicos da lgrexa.
Este Documento é a base do traballo actual en Roma dos bispos
que asisten o Sinodo.
Foi o Papa, o que dispuxo que
este Documento non fose só coñecido polos bispos, senon que
mandou que "fose pasto a disposición de toda a lgrexa", para que
tamén os leigos ou seglares, poidesen reflexionar e saber de que
vai o Sinodo que trata sobre eles:
"A vocación e misión dos leigos

na lgrexa e no mundo".
Este "lnstrumentum Laboris"
consta de tres partes:
1. Mirada de fe á situación h·umana contemporánea. Trata dos
cambios que caracterizan o
acontecer actual da sociedade.
2. Os fieis leigos ou seglares e o
misterio da lgrexa. Vén se-la
parte doutrinal. Retírese á vocación e misón dos leigos.
3. Testigos de Cristo no mundo.
~xamínanse as modalidades, l·ugares e ambientes en que os leigos realizan a súa vocación coma
suxetos que son da misión.
Coa riqueza de todo canto no
Sínodo se di, o Papa, algún tempo
despois, é costume que saque un
Documento
para
a
lgrexa
Universal.
Vicente Cerdeiriña
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VXornadas
Agrarias
Galegas
de Poio

1. Os sindicatos labregos a debate
Queriamos saber por que os sindicatos
do camp o son tan débiles en Galicia e
b uscar como enfo rtecelos .
E tamen averiguar qu e lle espera ó
campo galeg a coa entrada de España na
CEE ., e como ll e poden responde- los
sind icatos.
Para ta lar d isto, viñeron un represen tante de cada un dos tres si ndi catos máis
importante do m undo rura l galeg a : CCLL
(Comisións Labregas), Unió ns Agrari as
Galegas e Jóvenes Agric ultores.
O ta lar da debi li dade dos sindi catos ,
Xosé Ramón Cendán (de CCLL) dicía.que
é algo moi real, pero non só no campo ;
tamén no mu ndo obreiro ocurre iso. Anque no campo aínda estamos menos
organizados :
- A situació n socia l e pol íti ca de Galicia
o provoca : o naso desenrolo serve máis a
intereses econó mi cos de fóra que ós nasos; o que nos leva a contar cunha poboación de moitos vellos e de mozos que pen san máis en atapar traballo fóra ca loitar
por unha vida dig na no campo .
- Ademáis as zancadill as ós lab regos
foron moitas. O agro nunca esti vo representado nos lugares onde se toman as decisións e poucas veces se ti vo en canta os
seus intereses (o problema das cuotas do
leite nolo recorda unha vez máis) .
- Entre los labregos dase a 'idea de que
os sindicatos non serven para nada. E é
un pensar difícil e longo de desterrar.
- Sen embargo, a necesidade de organizarse nun sindicato vai triunfando. Non
se pode dicir que non hai sindicalismo no
agro galega. Houbo loitas importantes e
fortes movilizacións (no caso por exemplo das cuotas empresariais, .. ., ou máis
cerca no tempo , polo das cuotas do leite),
nas que os labregos, unidos, dixeron a
súa palabra e forzaron ó goberno a
escoitala.
As negociacións coa Administración e
os acordes con outros sindicatos en puntos concretos son dous obxectivos a con seguir; e sempre ten que se-lo sindicato , e
os labregos que están nel , os que dicten a
postura a tomar diante dos problemas.
Carlos García (o representante de Jóve-

O CAMPO
Van xa cinco anos con éste que se veñen organizando as Xornadas
Agrarias Galegas, xornadas que algúns de vós coñeceredes por ter
estado alí algunha vez.
Este ano foi o Mosteiro de Poio, frente á ría de Pontevedra, quen nos
abrigou nos catro días que duraron as xornadas (desde o 9 pala tarde ata
o 12 pala noite). ·
Exposicións e debates de técnicos, expertos agrarios, labregos, sindicalistas e demáis xentes achegadas ó campo en carpo e espírito foron
o naso pan de cada día.
Tamén, como non, comidas compartidas, charlas entre pasillos e
un ha actuación do grupo " A Quenlla ", sensible e namorado, coma
sempre, da nasa Galicia rural.
Recollemos para vós o máis importante.
nes Agricultores, sindicato con posturas
máis achegadas ó capital e ós grandes
agricultores) notou que había moita desinformación entre os labregos e pouca
conciencia do bo que eran os sindicatos
para eles.
Sempre se tratou de afogar ás organizacións profesionais agrarias e as Cámaras
Agrarias invadiron moitas veces as funcións do sindicato. Cando suliñou que as
diferencias entre os sindicatos non eran
tantas , houbo discusións : hai posturas
moi diversas entre os tres sindicatos, dixo
X- R. Cendán ; o que sí é posible e necesaria é unha unidade de acción directa de
problemas moi concretos.
O representante de Unións Agrarias
(Félix Blanco) , sindicato achegado ás
posturas do PSOE. notaba que nunha
agricultura tan minifundista e cunha tea
de araña de caciques como houbo (e
aínda hai) , foi difícil favorecer a existencia
de sindicatos.
Ademáis , éstes non prestaron moitos
servicios ós agricultores, quen tampouco
non lles esi xen nada. Cómpre defender un
sindicalismo de servicios, no que o sindi·cato preste axudas diversas ós seus afilfados (leis , técnica,.... ). Os tres sindicatos
cadraron dacordo neste punt o.
Para rematar, o debate abríu a porta a
out ras opinións.

2. Cooperativismo. O reto europeo

Moito , fo i o que aprendimos sobre cooperativismo nestas Xornadas:
- En Dinamarca: (país ó Norde de
Europa, dos máis adiantados e con maior
nivel de vida) . De alá veunos talar un t écnico que traballp. nun sindicato.
No seu país, a agricultura ten un peso
grande na econom ía (o 40% da riqueza
provén da agricultura) , anque só o 5% da
poboación se adica ó traballo do campo
(en Galicia andamos ó redor do 40% ). Eso
proba que se produce moito : cunha
grande productividade e moita eficac ia. O
gandeiro danés é o de maiores ingresos
de Europa. A explotación f amil iar media é
de 31 Has. e 40 vacas .
Pero todo isto non se consegu íu así
como así :
- desde o ano 1750 (¡desde o século
18 !) as terras están concentradas.
- os agricultores coidan moito a súa
información e a súa preparación .
os campesiños crearon moitas
unións de agricult ores , cooperativas e sociedades de todo tipo , todos administrados e dirixidos polos agricultores . O certo
é que tódo los agricult ores daneses pertencen a un sindicato. A meirande parte da
producción faise en cooperat ivas :
O 95 % da producción deleite
O 96 % da producción de cocho

No debate sindical participaron Carlos García (Xóvenes Agricultores) Ramón Muñíz (moderador), Felix Blanco (Unións Agrarias) e Xosé Ramón Cendán (CCLL) . (Na foto de esquerda a
dereita)
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O CAMPO

O 98% da venda de pe les
O 60% de froitas e verduras
O 50% das entregas directas de animais
O 4 7% de cereais e pensos
O 45% de vendas de vacún.
O 43% das vendas de fertilizantes.
lso para garantiza-la calidade dos productos, para conseguí-los precios desexados e para merca-los suministros a baixos precios. De todo o producido, expórtase ata o 70% e o vendido debe ser competitivo no mercado.
En Galicia tamén ternos cooperativas:
en Galicia xa se dan algúns casos de cooperativas que funcionan con éxito. Entre
outras , a cooperativa de queixos de media
montaña (na zona de Arzúa) , COREN de
Ourense, · Leyma (de leite, na Coruña) e
COPRAGO do Ferrol (cooperativa de segundo grado que reagrupa a 7 cooperativas). Todas nolas presentaron técnicos
que traballan nelas.

)

Manoel Jordán , economista experto no
tema, aprendeunos que as cooperativas
de servicios , ou sexa as de compra e
venda de productos (pensos , xatos, ... )
·eran fáciles de botar a andar e de extender. En cambeo, é máis difícil crea-las
cooperativas de producc ión (é dicir as que
transforman ou comercializan os productos), anque tamén son as máis interesantes porque, entre outras ventaxas , amplían o mercado interno.
3. A capacitación agraria

As Axencias de Extensión Agraria tentaron levar adiante unha asistenc ia permanente ó agricultor, de cara á súa preparación. Axudar a uti lizar mellar os propios
recursos, ese é o fin dos servicios de Extensión Agraria.
Pero para iso convén que haxa unha
oficina en cada comarca e que estean ben
coordenadas entre elas ; cunha programación a nivel de todo Galicia e comarcal,
según os problemas de cada zona.
O debate foi vivo e movido, coa participación de moitos dos asistentes e con
moitas ideas diversas. Pero o que sí compartíamos todos era ve-la importancia da
formación: desde a investigación e a ex. perimentación en temas agrarios, pasando por estudios das realidades do
noso campo, ata a propia preparación do
labrego para o seu traballo . Cómpre prepararnos non só en relación con técnicas
· novas, senón tamén aprender a organizarnos ben.

Na mesa redonda sobre o cooperativismo participaron representantes das Cooperativas " Le mas " " Melisanto " (Melide) " Mondigoleite" (Ribadeo) , Eloi Vi/lada e Antonio Fernández Oca
(moderador) . (Na foto, de esquerda a dereita) .

4. A situación da economía galega no sector forestal

Demos uns datos :
. - O 4,2% da superficie española de
montes está en Galicia, superficie da que
se saca o 21 % da madeira española.
- A producción forestal galega é básicamente a de madeira (4,5 mi llóns de m3
ce ., entre pinos , eucaliptos e frondosas
fundamentalmente) , leñas, pastos, castañas e setas.
- O tamaño medio das explotacións é
de 3 a 4 Has. de propiedade, sendo a parcela media de ó redor media Ha. Estas
dimensións tan cativas fan que se xenere
unha renta pouco importante. Hoxe as
rendas agrarias proceden nun 25 a 31 %
do sector forestal.
- A producción ven senda por zonas
de :
· 2,4 millóns de m3 na Coruña
1,2 en Pontevedra
· 0,6 en Lugo
·e de 0,3 en Ourense.
- A orixe desta producción provén nun
90% de propiedades privadas e nun 10%
de montes xestionados po la Administración.
- A producción forestal é aínda unha
actividade económica nun estado primitivo, basada fundamentalmente na co lleita, anque a producción media actual
(de 6,5 m3-ha.-ano) é moi superior á media dos paises con maior productividade
de Europa. Así e todo a producción forestal en Galicia só anda entre un 60 e un 65%
das súas posibilidades.
- En canto as industrias de primeira
cómpre
potenc ialas
transformación,
cunha boa planificación , sobre todo ás
constituidas en cooperativas. Polo de
agora, ternos en Galicia:
· de 700 a-750 serrerías, que viven un
proceso de crise forte polas malas condi cións tecnolóxicas , o seu pouco estilo

empresarial ,...
· 16 fábricas de taboeiros
· 1 fábrica de pasta
· fábricas de mobles e outras (de caixas
de madeira,.. .)
· fábricas de elaboración de materiais
para a construcción .
Os montes veciñais representan 1/ 4
parte do territorio galega , cunhas 600.000
has.
O 90% sitúanse nas zonas desfavorecidas ou de pobreza.
A dimensión media deses montes é a
mínima para un aproveitamento racional.
¿Calé a importancia dos montes veciñais
en Galicia?
- Son o núcleo máis extendido e numeroso de asociacionismo.
- Por ser unha escola de convivencia e
un aprendizaxe á participación , son unha
condición que posibilita a extensión da
experiencia asociativa a outras actividades, neste senso poden ser xérme de
asociacionismo .
- Contribúen a reduci-10 · desempleo
agrario: as inversións son moi baixas para
crear un posta de trabal lo no forestal.
- Favorecen unha crecente vinculación entre os veciños da parroquia e aumentan a conciencia de que os montes
lles pertencen.
A promulgación da lei de montes veciñais podería apoiar todo isto.
Moitos saímos das V. Xornadas Agrarias
coa convicción fonda de que todos , cadaquén na súa actividade debíamos apostar
fortemente por un traballo serio , organizador e eficaz no mundo rural gal ego.
A urxencia do momento así nolo esixe e
non podemos demitir dela ...

Tereixa Ledo Regal
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CARA AUNHA fEOERACION DE COOPERATIVAS GALEGAS

Entrevista aXosé Manuel Pérez
O pasado 4 de outubro xuntáronse en Lugo unha nutrida representación das cooperativas agrícolas-gandeiras de toda Ga/icia. A tal fin talamos nas pasadas Xornadas Agrarias
con Xosé Manuel Pérez, "Trigás", xerente da cooperativa Lemos (Montarte), un dos
principais animadores do movemento cooperativo galega nos últimos anos.
- ¿Cal foi a orixe e o obxectivo da
reunión?
- A xuntanza de Lugo surxiu como
consecuencia de outra que tivemos varios
representantes de cooperativas o pasado
2 de setembro tamén en Lugo , da que saíu
unha comisión que convocara ás xuntas
rectoras de tódalas cooperativas de Gal icia. O fío conductor foi a desorganización
que existe hoxe no campo, moi concretamente ante problemas tan candentes
coma o do leite, buscando unha integra9ión de tódalas forzasen defensa dos intereses comúns.
- ¿Qué resposta houbo? ¿Como foi a
reunión?.
- A resposta foi globalmente moi boa,
pois houbo 74 participantes, que representaban ás rectoras de cooperativas das
zo nas de A Coruña, Ferro! , Lalín e Silleda,
e por suposto de toda a provincia de Lugo.
Na reunión traballamos en sete grupos
con outros tantos temas: unión de cooperativas, comercialización dos productos, servicios cooperativos, relación do movemento
cooperativo cos sindicatos labregos, capacitación dos labregos cara ó cooperativismo,
situación do campo en Galicia e ideas novas
cara ó futuro .
- ¿Coidas que estamos nun bó momento do cooperativismo labrego en Galicia? ¿É posible unha Federación de Cooperativas agora?.
- Como decíamos na convocatoria, o
sector agrario galego está a sufrir unha
serie de graves acontecementos derivados non só do atraso en que se encontra,
senón tamén coma consecuencia da entrada de España na CEE : cuotas do leite,

calidade , saneamentos, precios e seguros
agrarios, comercialización .. . Esto esixe
non só a organización dos labregos, senón tamén a unión das pequenas organizacións agrarias, impotentes ante as empresas, consorcios e a mesma Administración.
O cooperativismo galega necesita
unirse para ser interlocutor válido frente ó
poder político e económico. Pero tamén
necesitamos federarnos para acadar uns
mellares servicios, para conseguir compras de materias primas e venda dos nosos productos a precios mais axustados,
etc. Certamente este é un bo momento
para o cooperativismo agrario, polas inquedanzas e mobilización dos labregos,
pola crecente vontade cooperativista ....
Estamos no momento xusto para acadar
esa federación , ou o facemos agora ou
perdémo-la vez, e vai ser moi difícil que
volvamos ter opción de facelo.
- ¿Qué pasos se deron, de cara a ese
obxectivo?.
- Ata agora déronse os contactos e intercambios previos, mais o esquema de
traballo debe sufrir unha variación: puxémonos de acorde na idea, cómpre chegar
a plasmala na práctica.
Polo pronto, desta asamblea saiu unha
comisión xestora formada por sete membros elexidos democraticamente, e representativos de tódalas zonas que había ali,
co obxectivo de manda-las conclusións a
tódolos consellos rectores, para que se
debata o proxecto nas cooperativas e organizar un ha Asamblea de tódalas Cooperativas galegas do campo antes de final de
ano. Cada cooperativa vai propoñer un

compromisario que a represente na coordinadora; estes debatirán sobre o tema da
federación , a cuota láctea, creación de fábricas de penso comúns , saneamento,
etc. Esta coordinadora terá a súa vez un ha
comisión executiva máis restrinxida.
Cómpre salientar que na Asamblea do 4
de outubro saíron tantas propostas e
ideas novas coma para artellar unha consellería; mesmo saíron ambiciosos plans
de servicios sociais para mellara-lo nivel
de vida dos labregos.
- Para rematar, nesta Xornada algún
sindicalista falou dunha certa oposición,
ou competencia entre os sindicatos e as
cooperativas, tendendo estas a comerlle
o campo de acción a queles ¿Que dis tí
desto?
- O sindicalismo agrario non está ainda
consolidado. Por outra banda, sindicatos
e cooperativas son dúas causas distintas:
o sindicato ten un ámbito mais amplo e
global, mentras que as cooperativas van a
un ha actividade económica concreta. Son
distintas, pero complementarias , as cooperativas senten hoxe que cómpre
potencia-lo sindicalismo dende elas mesmas. Para iso, propoñemos crear un ha comisión de relacións sindicatos-cooperativas, que cree vencellos cara a solucións para os problemas do campo. Para ·
esta colaboración é·indispensable que os
sindicatos labregos deixen de ser correa
de transmisión dos partidos políticos.

V.P.

Os novas tempos de XABARIN
Un novo deseño e a incorporación de autores
contempor~neos, configuran a nova etapa da
Colección Xabarin, cando chegamos ó nümero z5_

O BOSQUE ANIMA[X)
W. Fernández Flórez
Trad.: Xela Arias

AS VIAXES DE GULUVER
Jonathan Swift
Trad.: C. Montéagudo
M. G. Sendón

IRMÁN RE! ARTUR
Carlos G. Reigo sa

MARCOVAL[X)
Italo Calvino
Trad.: Silvia Gaspar

w~~~~~~~~~~~ eddóns~m~deg~da ~Q~~
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O tempo das setas ou cogumelos
Chegou o outono. As chuvias viñeron enriba de
nós. Escomenzou un novo ciclo na natureza
adormentada. Un día calquera surxiron coma por
encaAto as setas. O pé dos piñeiros, carballos,
castiñeiros, ó pé dos valados, nos tocos que apodrecen, mesmo nos prados.

As partes do cogumelo

A lenda dos cogumelos
Teñen sona de seren seres misteriosos. E os
mais treman diante das ameazas do seu beleño
fulminante. Pois ben. Algo deso hai. Pero tamén
son moitas outras as causas que cómpre saber.
A longa familia das setas
Existen moitísimas especies. Unha morea de
libros as estudian. A meirande parte das que medran no noso país son comestibles. Un bó alimento. Nos comercios das vilas páganse moitos
cartas por elas. E xa os espertos talan de que na
exportación das setas tería Galicia un ha industria
de futuro. Hoxendía as máis delas déixanse apo-

_ ___./ - - - - - BULBO
drecer nos campos sen lles da-lo mínimo valor.
Moi lonxe daquí outros aproveitan a ignorancia e
falta de iniciativa do goberno galega e máis directamente a súa Consellería de Agricultura.
É moi importante saber estas causas pois serven para diferenciar un has especies de outras; as
· que son comestibles e as que provocan intoxioacións.
Volvemos a invitar a ir ó monte e familiarizarnos con estes agasal los da nai natu reza.
Toño Pinto

-------------------- -------------------.. . ---------------------X
FICHAS DE NATUREZA-

Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez ("Oitabén")
Primitivo Iglesias
------------------.
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FAM 1LIA.- Labiatae (labiadas)
XENERO.- Lamium
ESPECIE.- A/bum
GALEGO.- Chuchamel
CASTELAN .- Ortiga muerta
FLORACION.- Abril-Novembro
HABITAT.- Terreas · a baldío, medrando
preto das vivendas
DESCRIPCION .- Perenne
- Talo tomentoso de -3- 7 dm.
- Follas pecioladas, acorazonadas, dentadas.
- Flores brancas (se son rosa-púrpura: la-·
mium maculatum) en verta/os separados, cáliz persistente con 5 dentes máis .longos có
tubo, corola bi/abiada de tubo curvo e provisto, preto da base, dunha fía de pelos
oblicua.
- Androceo con 4 estames saíntes.
- Froito con 4 aquenios a/abras.
DISTRIBUCION .- Escasos exemp/ares en
Galicia. Oase entre o "lamium maculatum",
pero en moita menor proporción.
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Os ingleses sonche xentes de estrañas tradicións. Sempre foron
Entre as moitas causas curiosas que atopas entre eles, certamente destaca un costume de hai xa anos en Londres: os oradores
de Hyde Park. Son personas que queren expresar libremente as súas ideas, o seu xeito
de pensar, a súa concepción do Estado e da
sociedade, da vida.
Mais todos ben sabemos que no país do
que estamos a talar esto non é posible sen
arriscarse a ser levado preso, xa que non está
permitido manifestarse públicamente de certos xeitos. Por exemplo , talar en contra da
Monarquía, en contra da lgrexa de Inglaterra,
de hábitos sexuais, a favor do comunismo (O
Partido Comunista non está recoñecido
como forza política legal), etc.
Entón ninguén pode talar de tales temas en
terreo británico sen ser detido e posto na
cadea.
Ante este grave impedimento , os ingleses
"distintos" (ou sexa, os que non estan co
sistema), deron en cavilar para atoparlle a
esto unha solución , e deron con ela: se talaban postas de riba dunha caixa ou dun papel
de xornal, xa non pisaban en terreo británico.
Sí meus amigos. Esto que seguro que vos
soa a cachondeo, non teñen máis remedio
que admitilo as autoridades. E así foi que ano
tras ano , e domingo tras domingo, os " speakers" -léase oradores- pregoan as súas doutrinas ós catro ventas; eso sí, con algo entre
os seus pes e o chan .
Certo día, estando eu por aquelas terras,
pegoume a curiosidade, e un domingo pola
mañán cedo collín cara ó Rincón dos Orado-

res, na esquina entre Hyde Park e Marble
Arch.
A persona que ía talar aquel día era un
home bastante chupado (coma case que tódolos ingleses) , entre loiro e mouro, e que
non debía erguer do chan máis do que ergue
un perico posto de pe.
De súpeto , subiuse a unha caixa de gaseosas e púxose a talar, facéndose o silencio
entre os que escoitabamos.
E falou da atración das masas, e de que xa
era un avance no país que un home coma el,
que ía talar de temas importantes, poidese
xuntar polo menos a mitade de xente que se
xuntaría cando un coche mata a un home ou
cando un afamado futbolista sae do seu
hotel.
Despois seguiu a talar e a talar, para finalmente espetarnos que " só queredes escoitar
a un desvariado coma min para rirvos , e eu
estou disposto a facelo para librarvos da tensión de toda a semana".
Cando rematou o seu discurso voteimºe a
talar con el, e nos liamos un bó pedazo . No
meio da nosa conversa amoseille unha IRlMIA e expliqueille de que trataba, quedando o
inglés sorprendido de que poidesen existir
publicacións así nalgún país.
.
Foi entón cando lle dixen de facer un re·trato cun exemplar da revista. Aceptou encantado xa que, según dixo, eso contribuiría
a darlles azos no noso país a aqueles que
quixesen tace-lo mesmo ca el.
E chamábanlle tolo ...
Alexandre Martín

><----------------------------------------------------------COMPOSICION, VIRTUDES E.USO
Mucilagos, taninos, glucósidos, saponinas e esencias.

PARTES UTILIZADAS
Grupiños de flores, que estean no momento de abrirse, de querer recolectala,

o

será en día seco, ben entrada a mañá.
Actúa na circulación uterina de aí que

Véndese en farmacia.

se poda empregar en tódolos trastornos
deste órgano .

ººººººººº
É considerada expectorante, tónica e
astri nxente.

Tómese en infusión (5 grs. por taza) en
diarreas e tos persistente.

HISTORIA
O seu nome científico procede da
forma que ten a flor, ó semellar un ha boca
aberta. Lamia, na mitoloxia grega, era

As follas fervidas e sazonadas con
allos, foron utilizadas na alimentación
humana nalgúns países europeos en
épocas de fame.

amante de Zeus; a súa esposa Hera, moi
celosa dela, matáballe os tillos ó nacer.
Esta desesperada convértese en monstruo e, envidiosa das nais ditosas,
cómeHe-los nenas ó parilos.

o
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Os Alucinóxenos: As drogas sagradas
Vehículo para achegarse ó descoñecido
Para nós, os occidentais, resúltanos difícil
achegarnos a outras culturas coma as amazónicas ou as mexicanas (as dúas en América) sen os
perxuicios propios de quen non precisa sabe-los
costumes dos animais para sobrevivir; nin atribuir ás enfermidades un carácter máxico, nin
adiviña-lo futuro ou poñerse en comunicación co
sobrenatural. Pero para estas culturas, os alucinóxenos naturais eran precisamente o vehículo
de achegamento ó descoñecido.
Desempeñaban un papel social importante,
pero sempre desde unha espectativa de uso relixioso ou litúrxico-máxico. A utilización durante
séculas por estas culturas, realizábase no medio
das cerimonias e ritos máxicos cun carácter marcadamente integrador. Contrariamente ó que sucede hoxe, estaban, así, desprovistas de calquera
interés económico-mercantil.
Para o mozo de hoxe, en cambio, o uso deste
tipo de sustancias non aporta absolutamente
nada positivo, pois o código social do mozo toxicómano está empobrecido e baleiro de contidos
antropolóxico-culturais.

tendido, e o máis popular sen dúbida entre os
mozos nortamericanos e europeus, é o L.S.D. 25
ou Acido lisérxico. Tamén existen outros alucinóxenos sintéticos como o DMT, DET, STP e o
PCP ou "pode anxo'', que corresponden a diversos compostos químicos.
O L.S.D. 25 preséntase disolto ou mezclado
con outras sustancias inertes, aínda que ás veces
adultérase con estimulantes. O consumo realízase por via oral. Preséntase en forma sólida e
con distintas formas que reciben diversos nomes: estreliñas, volcáns, cápsulas e, mais pop·ularmente, ácidos ou tripis. É unha droga de gran
potencia, precisando só un ha pequenísima cantidade para facer unha viaxe.
Efectos dos alucinóxenos
En xeral, tódolos alucinóxenos producen al-u-

¿Qué son os alucinóxenos?
Coa denominación de alucinóxenos chamamos a unha ampla serie de sustancias naturais
que poden atoparse coma componentes de certas plantas, ou ben obterse de forma sintética nos
laboratorios. A súa función é producir alucinacións ou soños, extrañas .sensacións visuais e
olfativas, etc.
Nas bei ras do rio Amazonas e nas selvas tropicais americanas, as plantas máis utilizadas polos
bruxos, meigos e sacerdotes, foron a paganun
harmalia, a bapnisteria caapi e a bapnisteria harmina, que eles chaman con outros nomes
(Ayahuasea, Jagé, etc.). Máis coñecidas para nós
son a datura (Datura stramonium), a belladona
(Atropa belladona), a mandrágora (Atropa _mandrágora) e o beleño mouro (Hyocyamos rn_ger),
que tiveron gran aplicación en Europa para filtros
e bebedizos, e tamén na práctica da bruxería en
séculas pasados. En Mexico, a máis popular é o
peyote ou mescal (o cactus Lophophora Williamsii), que un ha vez secos mastícanse ou témase en
forma de bebida; este foi tamén un alucinóxeno
que estivo moi de moda entre os mozos nortamericanos dos anos 60 (os hippies).
L.S.D. 25, o "ácido"
O alucinóxeno sintético de consumo máis ex-
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Formas como se presenta o L.S.O. 25, para a sua venda. As cerillas
serven para compara/o tamaño

cinacións, · fundamentalmente de tipo visual.
Vense obxetos en movemento, formas ondu~a
das, alteracións do tempo e o espacio e dan un ha
incapacidade para diferenciar entre o mundo exterior e o propio mundo interior, favorecendo a
sensación da "comunicación cósmica". Danse
alternativamente estados afectivos contrarios,
desde a euforia e a alegría, ata a depresión, a
angustia e a agresividade, chegandó a límites
verdadeiramente graves.
Pode desencadear reaccións psíquicas persistentes, como pánico, delirios, incoherencia mental e desesperación; algúns chegaron a tirarse
polas ventás dende pisos a gran altura créndose
paxaros, ou lanzarse a velocidades tolas cos coches. As veces ocorre o fenómeno do flash back;
reviví-los efectos despois de varios días de tomala droga, sen ter tomado unha dose nova. O con sumo continuado leva a un desequilibrio total da
mente.
Doctor Manolo Varela
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Ondiñas veñen e van

Hai días houbo mal tempo, e
mentres as ondas bravas ·do mar
se alporizaban poñendo en perigo ás embarcacións, os mariñeiros máis asisados quedaron
na casa, a carón do lume, vendo
como fervían as olas na lareira.
Hai anos podía verse pala te~e
visión española -aínda non a había galega-, unha serie- televisiva
que se chamaba, en castelán,
"Rompeolas". Seica houbo xente
galega que lle chamaba "fendecacharros". E con razón, porque
en Galicia unha ola é algo feíto de

barro ou arxila para usos domésticos culinarios. As do mar son
ondas.
Parroquias galegas hai que ~e
van o nome de Oleiros, sen dúbida porque alí había no . seu
tempo abundancia de cacharreiros -ou, dita máis fino, ceramistas
ou alfareiraos- que facían olas
nos seus alfares. (Tamén un ha ola
é un ha medida -de barro- para ·líquidos e que equivale a uns dezaseis litros).
Mentres que as ondas veñen e

van no mar, as olas están paradas
na cociña, a non ser que as carrexen as nenas cando van procurar
auga á fonte. Ou os homes, que
non teñen por que lles doeren os
cadrís nin lles cae-los aneis porque tal cousa fagan.
E -unha vez congraciado co
feminismo-, perdoade porque eu
puiden principiar estes parágrafos saudando familiarmente, dicindo ¡ola!,· con O aberto e sen H
(non coma en castelán), que daquela habería de parecer máis
educado e aínda agarimoso.

A Lola en apuros
· A redacción de IRIMIA, conmovida
, e indignada pola malleira que o fisco
lle está a arrear a "Lola de España",
castigo infame e ingrato que pode
arredar a esta heroica muller do pobo
que a mantén -tería que privarse da
metade do seu persoal de servicio-,
decidíu organizar un "escote" entre
os seus lectores e achegados para
axudar a esta egrexia representante
da españolidade.
Esta redacción comprométese por
outra parte a destinar o "pico" que
sobre da millonada recollida a un
fondo de solidariedade cos caseiros
do agro galega que non dan xuntado
para facerse coa propied~de das leiras que traballan dende tempo
inmemorial.

Xa se celebrou en Roma
o Sínodo episcópal:
bispos do mundo enteiro
en xuntanza eclesial.
O Papa e a xerarquía
puxéronse a tratar
o pasto que ha ter na lgrexa
o laico, o que é seglar.
E parolouse de abando
·sobre a mu/fer na lgrexa:
que e/a é a mellar cliente
non hai quen isa non vexa.
Polo que a/gúns bispos pensan
sería santo negocio
que e/as tivesen dereito
de chegar ó sacerdocio.
Non é unha comenencia
que nas cuestións ec/esiais
sexan, coma noutros eidos
o home e a mu/fer iguais.
E resulta esaxerado
e parece algo cego
distinguir, a estas alturas,
tanto entre seglar e crego.
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