
mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patda: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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A elección do noso director da UNESCO. 
Un nacionalismo que non nos gusta 
1 

A UNESCO estivo estes días de actualidade en 
España e aínda no ámbito internacional: tocaba 
renovar a Dirección Xeral na que levaba 13 anos 
o africano senegalés, Amadou Mathar M' Bow, e 
parece que despois de reñidas votacións final
mente sairá elexido o español Federico Mayor 
Zaragoza. 

A circunstancia de ser un español o candidato 
último fixo que en España os medios de comuni
cación lle prestasen moita atención. Pero a 
UNESCO merecea por si misma. 

Fundada hai 42 anos en 1945 como Organiza
ción das Nacións Unidas para a Educación, a 
Ciencia e a Cultura, está integrada por 158 pai
ses, e as súas Asambleas, Informes, Plans de 
Desenvolvemento Cultural fórona convertindo 
nun dos organismos internacionáis máis influín
tes e progresistas. 

Como exemplo deste labor poderms propoñer 
o chamado Informe Mac Bride sobre a comunica
ción que asumiu a XXI Conferencia Xeral cele
brada pota Unesco en 1980 en Be/grado. Informe 
elaborado por un ha comisión de prestixiosos pe
riodistas e persoeiros da cultura de todo o 
mundo, mesmo americáns, e no que se di que o 
poder económico dalgúns estados e empresas 
non permiten a libre circulación de información 
obxectiva no mundo. Os poderosos non só ven
den electrónica e informática: tamén información 
que pasa evidentemente pala peneira dos seus 
intereses. 

A raíz deste informe abandonaron a Unesco os 
EEUU e a Gran Bretaña que eran uns dos seus 
principáis contribuintes económicos, presionando 
asi para que cambiase a liña independente, liberal e 
anti-imperialista que promovía o ata agora Director 
X eral Amadou Mathar M 'Bow. 

Por isa a elección de Mayor Zaragoza pode supo
ñer un triunfo dos desexos dos EEUU. Moitos me
dios informativos de España, alimentando o naciona
lismo máis empobrecedor e chauvir.ista, usaron a 
españolidade de Mayor Zaragoza como pantalla para 
non profundizar no que tras da disputada elección do 
Novo Director Xeral se xogaba. 

E un bo exemplo do nacionalismo que a nós non 
nos gusta: anque Mayor Zaragoza fose galega. Por 
que o nacionalismo galega que nós sentimos e de
fendemos está ó servicio da vida dos pobres e da 
solidariedade fraternal entre os pobos, non da pre
potencia dos grandes. Desexamos que o novo Di
rector Xeral use verdadeiramente do seu mandato 
como un servicio á paz que é tilla da xusticia. 

Todo o que vostede quería saber sobar da crise 
da bolsa e non atopaba a quen preguntar (1) 
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A ESCOLA DIOCESÁN DE EDUCADORES DO 
TEMPO LIBRE.do Ferrol artella cursiños de Animador 
Xuvenil, Xefes de acampada xuvenil e Directores na 
especialidade de campamentos. Son cursos compfe
tos, e ó remate entregánse títulos recoñecidos oficial
mente ... . Para concretar datas e tempo do curso, pó
dese escribir a: Rua Magdalena, 153 - 4º Ferrol. 

* O CUMIO ENTRE USA-URSS do vindeiro día sete, 
pode ser coma un respiro para Reagan, despois dos 
fracasos da súa política exterior e da económica. O 
imperialismo xurdido na Casa Blanca, sufréu un golpe 
de marte nos días negros da caida das bolsas. Mentras 
tanto, síntese un xeito máis realista de facer política na 
nova era soviética. 

* COLLELO PULSO O MUNDO RURAL é o que se 
quere facer en Lugo, os días 27-28, nunha Xuntanza 
convocada por Cáritas. Experiencias que se están a 
facer en todolos eidos: Cooperativismo, mocidade, ne
nas, asociacionísmo cultural, etc., será outras tantas 
aportacións que axuden a alentar o futuro da Galicia 
rural. 

* OS " CAM " (Centros Asesores da Muller) veñen de 
abrir un novo servicio en Lugo (na antiga Frigsa: Avda. 
da Coruña 212 Tf. 21 11 00). Unha avogada e un soció
logo atenden gratuitamente, xa en visita, por teléfono 

Xaquín Marín (con barbas) e Siro, os dous mellares debuxantes de 
humor que temas en Galicia. Caricatura de Siro 

ou carta, tódolos problemas da muller: orientación pro
fesional, servicios sociais, saúde e planificación fami
liar, cuestións xurídicas, etc. 

* O DÍA D nas conversas USA-España pode se-lo día 
catorce de novembro. Os americanos demasiado afei
tas a manexar na p.olítica española, non queren deixar 
nengún reducto do seu poder militar, e mentres tanto 
Madrid é a única capital europea que ten unha base 
aérea militar no seu contorno. En Torrexón hai 72 caza
bombardeiros F-16 que son un risco para todos. 

* A SUSTITUCIÓN DA POLICIA ESTATAL poi a Ert-
zqintza é unha abriga do Estatuto de Gernika. Cando a 
policía autonómica esté toda nos seus postas, de se
guir así, en Euskadi, haberá 10 policías por mil habitan
tes, mentres que en Alemania a proporción é de 3, 11 e 
en Suecia é de 2,45. 

* XAQUÍN MARÍN, o naso humorista, foi premiado na 
VIII Bienal Internacional do Humor e da Sátira de Ga
brovo (Bulgaria), entre tres mil creadores deste xénero 
co primeiro premio. Polo menos, ás veces, tamén al
guén premia a estos homes que non fan máis que 
agasallarnos a todos coa súa ledicia e compromiso. 

* OS PORTUGUESES están senda marxinados na 
nasa sociedade e no noso país; por iso Cáritas está 
montando un servicio de acollida e axuda a esta xente. 
Todos podemos colaborar, aínda que só sexa man
dando datos e información. Podedes escribir a Cáritas 
ofrecen do a vasa aportación: 

* A TUMBA DE FRAGA, o seu remate político, pode ser 
Galicia, despois de moitas idas e voltas, st os proxectos 
dos que parece non querelo moito, van pra adiante. 
Non é o retiro placenteiro que se merece este político 
de altos voos, nen Galicia. Máis, unha vez máis a polí
tica que se cace en Madrid pode xogarnos unha mala 
pasada. Nos obradoiros pol(ticos xa se escoita un be
rro: todos contra Fraga. 

* AS LINGUAS MINORITARIAS teñen que ser respeta
das e potenciadas, segundo un acorde do Parlamento 
Europeo. Frente ás nove linguas oficiais hai que facer 
escoitar ás outras cincoenta e seis linguas que ternos 
en Europa, e que talan corenta millóns de cidadáns (o 
dez por cento da poboación deste vello continente). 

* O PRESIDENTE DA PATRONAL, señor Cuevas, ven 
de dicir que as empresas grandes váilles mellar co 
PSOE que con UCD. E algo que xa sabemos, por iso, hai 
tantos problemas co sector obreiro deste partido; qui
zais sexa un problema eritre ética e pragmatismo ou 
tecnocracia. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

O ASUNTO DA FIN DO MUNDO. 

Un pouco de pasado 

Cando o que escribe era nena, alá polos arredores 
dos anos sesenta, vivíase con certa angustia o tema 
da fin do mundo. E vivíase non desde un plan político 
ou ecolóxico, senón desde un plan sobre todo reli
xioso. Estaban moito na conciencia da xente os "se
cretos de FáUma ", que talaban -así se dicía- de de
sastres e desgracias; en España pasábase por un 
momento de represión e persecución; e todo se 
prestaba para que cregos algo maniáticos talaran da 
fin do mundo coma de algo que estaba á porta, se aon 
se convertía a xente. Desta maneira tentábase 
conseguí-lo que non se conseguía cun labor diario 
serio, humilde e intelixente. 

Un pouco de presente 

Anque algún grupo relixioso, coma os "testigos de 
Jehová", se empeñen en talamos di so, o certo é que 
hoxe o tema da fin do mundo non preocupa moito á 
xente. Todos nos fumos decatando de que as datas 
sinaladas non se cumprían, e todos fumos tamén 
caíndo na canta de que o Oeus dos cristiáns non é 
precisamente un Deus que monte o seu plan de 
convencemento e de atracción a base de ameazar 
coa destrucción do mundo. Nesto melloramos ben no 
noso sentir relixioso. E fumos dando algún pasiño 
cara a aquela relación de Deus co mundo, da que tala 
S. Xoán cando di: ~'Tanto amou Deus ó mundo que 
mando u ó seu Fil/o ... " 

¡Hai que cuida-lo mundo! 

Polo dito ata agora poderíase pensar que a vida 
cristiá non ten nada que ver coa fin do mundo, e a fin 
do mundo teñen moito que ver, pero non polo camiño 
da ameaza, da que talamos ó primeiro, senón polo 
camiño da responsabilidade explícame un pouquiño. 
Non se trata de que Deus me ameace coa fin do 
mundo, porque son malo, senón de que Deus me 
quere responsabilizar do mundo, da súa historia e da 
súa fin, porque o mundo é a casa de todos, a tarefa de 
todos, que nos pode facer a todos felices. 

O mundo ten a súa evolución interna, natural, e 
segÚndo esa evolución seguro que un día acabará; 
pero nós non debemos favorece-la súa desaparición 
con comportamentos equivocados, como son aspo
líticas armamentísticas que están senda un perigo 
real para a destrucción do mundo. E en cambio debe
mos apoiar m.oito. ós ecoloxistas, ós pacifistas, ós 
obxetores de conciencia, que defenden a saúde da 
natureza, a paz das persoas e da sociedade. 

Esto é complexo e despois ten moitos tiquis
miquis, por aí vai o asunto. E outro asunto é o tema do 
"xuicio final" de que tala o credo católico, e que 
moitas veces se xunta coda fin do mundo. Pero disto, 
se cadra, talaremos outro día. 

A defensa dos pobres non pode ser agacharse, senón facer frente 
xuntos ós problemas 

A defensa do pobre (Dom. 33 do T. Ordinario) 

"Escondín na terra o teu talento" (Mt. 25,25) 

A parábola dos talentos produce unha primeira reac
ción da rabia. ¿Por qué ese gran "señor" non repartíu a 
todos por igual? ¿Por qué xa de empezo non ternos 
todos a mesma capacidade? . 

A defensa do pobre e do acomplexado é esconderse. 
Sabe por propia experiencia que non se pode presen
tar, que non vai dar andado, que non se vai saber expli
car ... e reacciona escondéndose. 

A intención da parábola é mostrar ó pobre que a súa 
solución non está na fuxida senón en facerse presente 
coque é; empezar por rncoñecer que tamén ten algún 
talento coque quizaves pode "negociar" máis do que 
pensa. 

Haberá xuicio (Festa de Cristo Rei) 

" Cando veña o Fil/o do Home separará a uns de outros" (Mt 
25,31) 

Non sei se sabes o que é verte esmagado e sen posi
bi lidade de defensa; que se burlan de tí e que siguen 
campando coma se nada pasara. Os pobres, os asoba
llados, os indefensos piden, esixen , un xuicio . Teñen 
toneladas de rabia almacenada. Ven que os homes non 
lles fan xusticia. Esperan -esixen- o xuicio definitivo 
que somente pode facer o Filio do Home, Cristo, o 
Señor. 

Os cristiáns eremos que Cristo xulgará, separará a 
uns dos outros. Non todo será igual. Cremas que esta 
verdade non naceu pala ansia de vinganza dos asoba-
1 lados contra dos opresores, senón como necesidade 
por parte de Deus de poñer en claro a súa xusticia. 
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A exclusión das mulleres do ministerio 
sacerdotal e o control dos movementos 
apostólicos polos bispos, xunto co pulo 
para que os leigos se comprometan máis 
na acción política, son os puntos máis 
destacables do documento final do "Sí
nodo dos leigos" que xuntou en Roma ó 
/ando do mes de outubro a bispos, cre
gos e seglares. Estas son as princip&is 
proposicións do texto provisional que se 
fixo chegar ós periodistas. No próximo 
número daremos canta mais detallada 
do documento final, cunha evaluación 
crítica do labor do sínodo, que de entrada 
parece mais ben que non aportou moita 
novidade: todo vai seguir como está. 

O valor dos pequenos grupos 

As intervención dos pais sinodais 
partiron sempre da realidade do leigo 
no seu propio país e a situación que 
s~ da alí: país rico ou terceiro mun
dista, capitalista ou dictatorial. As 
aportacións apuntan cara ó que non é 
pero debería ser na vida dos leigos, 
nas suas respectivas igrexas e na 
sociedade. 

Hai unha concordancia en cáseque 
tódolos PP. sinodais: a pertenza do 
leigo a grupos, movementos, asoda
cións ou comunidades de base. Nes
tes pequenos grupos: despértase a 
esperitualidade que convirte ós lei
gos en testigos e profetas portadores 
da palabra (mesmo guieiros da comu
nidade), faise vivir e experimentar o 
amor polos pobres e unha fidelidade 
responsable ó seu ser eclesial e de 
transformación social , son formas 
históricas coas que o Espírito axuda á 
misión da lgrexa hoxe, constitúen a 
mellar escala de formación dos 
leigos. 

A santidade dos leigos 

Nas aportacións sulíñase que no 
camiño cara a Cristo tódolos mem
bros da igrexa somos ce-discípulos, 
compañeiros de viaxe cara a santi
dade. lnsistíuse en que o que une a 
xerarquía e os fieis é máis importante 
que o que os diferencia. Apúntase a 
carón destoque non hai clases supe-

Sínodo fpiscopal en Roma (2) 

riores e inferiores na vida da comuni
dade eclesial, pois a única grandeza 
está na santidade; non hai cristiáns 
de "primeira" e de "segunda" . En fin, 
non se pode ser santo sen escoitar o 
clamor do pobo, sobre todo dos máis 
asoballados. 

Dúas intervencións destacables 

Especial mención mereceu a inter
vención do velliño cardeal checoslo
vaco Tomasek, que acadou o aplauso 
unánime da asamblea posta en pé co 
Papa Xoán Paulo 11 . Dixo, entre outras 
causas, deben se-los apóstolos e tan 
responsables na lgrexa coma os sa
cerdotes. Dixo tamén que non 
abonda con culpará malicia das per
soas os males actuais do mundo; a 
causa está tamén no silencio cóm
plice dos cristiáns. 

Igualmente, merece destacar a in
tervención de Monseñor Kunnaserry, 
bispo hindú de rito oriental, que falou 
da "primacía dos leigos", pois oc-u
pan o primeiro posto no pobo de 
Deus: A eles teñen que se.rvir a xerar
quía e o clero. Tódalas accións sacras 
(ordenación de cregos e bispos, ad
ministración dos sacramentos, etc ... ) 
deben escomenzar coa petición de 
permiso á comunidade por parte do 
celebrante. 

Vicente Cerdeiriña 

Quen forma a lgrexa 

O Pobo de Deus, a lgrexa á que 
todos perteñecemos polo Bautismo e 
pala Fé, é un colectivo humanamente 
formado por tres grupos de 
membros: 

1. Os leigos da verba greca "laos" 
que siñifica "pobo'~ -tamén chama
dos seglares- da verba latina "in se
culo", que siñifica "que viven no 
mundo". 

Son aqueles cristiáns que viven no 
mundo, nas condicións ordinarias da 
vida familiar e social, desempeñando 
ali' onde están diversas profesións e 
tarefas cidadáns, como algo propio e 
característico. 

Este é o grupo meirande dos que 
forman o Pobo de Deus. 

2. Os relixiosos e relixiosas, ou de 
"vida de especial consagración". 

Forman este grupo, aqueles cris
tiáns ós que o Espírito Santo invita a · 
que dun xeito oficial e público, profe
sen na sua vida os chamados "conse
llos evanxélicos" que son: pobreza, 
celibato e obediencia. 

O traversa de diversos camiños e 
múltiples labores e formas de vida, 
contri buen a construir e anovar cons
tantemente o Pobo de Deus. 

Familiarmente chamamóslle ós de 
este grupo: os frades e as monxas. 
Son o segundo gran grupo que com
pon o Pobo de Deus. 

3.- O grupo que forma a chamada 
xerarquia: Papa, bispos, presbíteros 
-cregos-, e diáconos. 

Forman este grupo aqueles cris
tiáns que recibiron o Sacramento do 
Orde e son destinados a axudar a 
mante-la fidelidade da propia voca
ción a tódolos rnembros do Pobo de 
Deus. O seu ministerio, función ou 
servicio, consiste en ser "guías epas
tores" do Pobo de Deus. 

Este é o grupo máis pequeno dos 
tres que comunitariamente forman o 
que chamámos o Pobo de Deus. 

Que a Mensaxe divina da Salvación 
sexa coñecida e aceptada por todalas 

. persoas en todalas partes, é labor que 
abrangue a estes tres grupos. 

Vicente Cerdeiriña 
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A Bolsa recuperouse tras da meirande caida da historia 

Todo o que vostede queria saber sobor da crise da Bolsa e 
non atopaba a quen preguntar (1) 

O 19 de outubro foi un luns mouro para Wall Street (Nova York), a bolsa máis importante do 
mundo. Moitos lembraron o outubro mauro de 1929 no que a bolsa norteamericana fixo 
" crack" (crebou) e arrastrou a todo o mundo nunha gran depresión económica. Oesta vez non 
houbo suicidios como daque/a, na que moitos magnates arruinados tiráronse potas fiestras; 
pero a causa non foi menor: 500. 000 millóns de dólares de perdas nun so día na bolsa de Nova 

York. O "efecto dominó' ! arrastrou a todo o mundo na sua caída. 

Ultimamente a Bolsa "está de 
moda". Dende hai uns dous anos, 
polas case contínuas subidas; 
nas dúas últimas semáns, polas 
continuas e espectaculares bai
xas, que levaron por exemplo a 
que neste tempo se perdera todo 
o que a Bolsa levaba ganado 
neste ano. 

Nos dous artigas que adicare
mos ó tema procurarei ache
garme ó por qué dese cambeo 
desde posicións de euforia bur
sáti 1 á "histeria colectiva" destes 
días (e recollo esta última expre
sión do Síndico-Presidente da 
Bolsa de Madrid). 

¿Que son os enteiros, o índice 
xeral etc.?. 

Como comenzo obligado teño 
que referirme ó "Abe" bursátil, 
que será crarexar o "argot" da 
Bolsa, o vocabulario mínimo que . 

nela se utiliza, de xeito que un 
non se perda nunha información 
que tala de subida de enteiros, 
baixada do Indice Xeral, caída 
das cotizacións ou conxelamento 
na compraventa de accións. 

A Bolsa é o mercado no que se 
efectua a compra e a venda de 
accións e doutros títulos (como 
as obligacións, a Débeda Pública, 
etc.). Todos . estes títulos chá
manse valores mobiliarios, ~ de 
aí ven o nome de "Bolsa de Valo
res" que moitas veces terá 
escoitado. 

¿En qué se diferencian básica
mente estes valores?. En que as 
accións son participacións no ca
pital dunha empresa, mentras 
que as obligacións ou a Débeda 
Pública son "préstamos" que se 
lle fah respectivamente a unha 
empresa ou ó Estado'. Quén com
pra accións, xa que logo, ten de-

reito a participar nos beneficios 
que dea esa empresa, mentras 
que ó comprar obligacións ou 
Débeda Pública tense dereito a 
cobra-lo tipo de interés fixado 
nas condicións de emisión das 
mesmas. 

O valor das accións 

Centrareime xa nas accións, a 
parte máis coñecida do funciona
mento da Bolsa (e desde logo a 
que sofre máis oscilacións). 

Cando unha empresa (S.A.) di
vide o seu capital social en ac
cións, cada unha delas terá un va
lor determinado, chamado valor 
nominal. Pero anque ese valor 
nominal é fixo, varía o precio ou 
valor efectivo que hai que pagar 
por esa acción cando se quere 
mercar na Bolsa. E para coñece
lo precio que haberá que pagar 
un día determinado hai que ter en 
canta a cotización que ten ese día 
a acción desa empresa na Bolsa 
na que queiramos mercala (en 
España hai catro: Madrid, Barce
lona, Bilbao e Valencia). 

A cotización dunha acción da
nos as pesetas que nese día hai 
que pagar na bolsa por cada 100 
pts. de "Nominal" que queiramos 
mercar. E a unidade de medida da 
cotización son os enteiros. 

Vexamos esto cun exemplo. Se 
callemos calquer xornal do ven
res, 30 de outubro (día no que es
cribo este artigo) e buscamos a 
empresa que queiramos (poño 
por caso o Banco Pastor) vemos 
na "información bursátil" dese 
xornal que o valor nominal da ac
ción é de 1.000 pts, a cotización 
foi de 389 enteiros e baixou 36 

(Pasa a páx. seguinte) 
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(ven da páx. anterior) 

enteiros sabor do día anterior. 

¿ Cánto costa comprar hoxe na 
Bolsa de Madrid unha acción 
desta empresa?. Sabemos que 
por cada 100 pts. de " nominal" 
hai que paga-las pesetas que 
marque a cotizaeión (neste caso, 
389). Xa que lago, como o "nomi
nal" é de 1.000 pts, ternos que 
multiplica-la cotización por 1 O, e 
darános 3.890 pts (o precio a pa
gar) . Se o nominal fose de 500 pts. 
habería que multiplicar por 5, etc. 

¿ Cánto baixou hoxe esa acción· 
na Bolsa de Madrid?. Ollamo-lo 
xornal e baixou 36 enteiros a coti
zación. ¿ Cánto é en pesetas?. Co 
mesmo razonamento seguido no 

párrafo anterior, non ternos máis 
que multiplicar os enteiros (36) 
por 1 O (xa que o nominal era de 
1.000 pts.) e darános 360 pts. (x) 

¿Non é difíci! , non?. Se cadra, 
se o explicaran no ensino prima
rio aforrábamos pasar tan rápido 
esa "páxina rara" que ven en tó
dolos xornais para que case nin
guén a entenda. 

¿Qué é Indice Xeral da Bolsa?. 

Ven a ser unha media, unha re
ferencia da evolución das cotiza
cións das accións nunha Bolsa 
determinada. Nas Bolsas españo
las (agás na de Barcelona) tó-

mase como índice 100 o valor que 
tiña esa Bolsa ó remate do ano 
1985 (na de Barcelona é ó do re
mate do ano 1986). 

Así, por exemplo, a Bolsa de 
Madrid pechou o ano 1986 cun 
indice 208'3, o que quere dicir 
que "como media" as accións 
duplicaron as súas cotizacións 
nun ano (nesa "media" non pe
san igoal tódalas empresas que 
cotizan na Bolsa, senón en pro
porcións á súa importancia ... ). 
Neste ano seguiuse sumando 
nese índice (e non partindo de 
novo de 100, como se facía antes) 
de xeito que o Indice Xeral an
daba xa en 323 o día 13 deste mes. 
Tralo baixón destes días, o día 29 
pechou a 212 puntos (case o 
mesmo nivel do día un de 
xaneiro). 

¿Cómo é posible tal perda en 
tan poucos días?. ¿Que influen- ( 
cia tivo na Bolsa española o hun
dimento doutras Bolsas, como a 
norteamericana? ¿Que ten que 
ver a baixa do dólar nos merca-
dos internacionais coa baixa en 
Madrid das accións do Banco 
Pastor do naso exemplo?. Esto -e 
algunha outra causa verémolo a 
semana vindeira. 

( x) As~. pais,. para pasar de entetros a pese
tas non hat máis-.que mulilphcar os entet- -
ros que f igu:ran na cotización poi as pese
tas ásqueequivaleun enteiro: E o valoren 
pesetas dun enteiro depende do nominal 
que teña a acción (será de 5 pts, se o nomi
nal é de 500, de 1 O pts. se o nominal é de 
1.000, etc.) . 

A xente púxose tola en tódolos paises occidentais. Na foto a bolsa de Madrid M. Roca 

SE OUERES LER · l~l"IA i SUSCRÍBETEi 
Pagarei p<>r: 

O T_rall8ferencia á Caixa de A forros de Galicia: 
Quero 8111Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde. O 
So para os novos suscriptores. 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso Non usar para facer o pago. 
Precio da suscripción 

- Suscri pción por 
un ano - 1.300 pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts . 

(máis caro e molesto ca transfere"ncia) 

Nome ......... ............ ~ ························ ~ ············· .......•.•............. 
Rúa ou Parr<><¡Uia .............................................................. . 
Vila ou Axuntaniento.~ ····················· ··············Provincia ..... ~ ......... ~ ... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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Vigo: Loita popular contra o urbanismo municipal 

Os vigueses levan moitos anos 
escoitando a través dos medios 
de comunicación e dos altavoces 
as voces dos veciños do Polígono 
de Coia, e sobre todo dos veciños 
da parroquia Cristo da Victoria 
reclamando "A BOUZA E NOSA" . 

Pero, ¿que é A BOUZA? 

· Fai m.oitos anos en Vigo había 
tranvías. E a Compañía de Tran
vías de Vigo S.A. mercou unha 
parcela en Coia -na zona cha
mada "A Bauza" - para poñer as 
cochei ras dos tranvías. Pero os 
tranvías desapareceron fai casi 
vinte anos e agora os propietarios 
da parcela que, recibironlla por 
catre perras, queren facer o ne
gocio do siglo : o venderlla por ca
trocentos millóns de pesetas e un 
pico o explotala ca axuda da~
gunha inmobiliaria e facer cant1-
dade de viviendas. O problema e 
que A Bauza podería e debería 
ser un parque público con zonas 
culturales e deportivas para o Po
lígono de Coia -que t~n 50._000 
habitantes- o para o inmediato 

_'Pol ígono de Balaidos .:.que ten 
casi 25.000 habitantes-. Vigo ten 

·tres- grandes parques -Castrefos, 
A Gúia e O Castro- e debería ter 
outro nista gran zona de Vigo 
onde vive máis da cuarta parte da 
población que por enriba é a 
xente de condición social máis 
baixa. 

Movimento veciñal pola Bouza 

Dende fai dez anos os veciños 
do Polígono de Coia convocados 
pala Asociación de Mulleres 
Dorna, polo Movemento CidadéÍn 
da Parroquia Cristo da Victori~ e 
pala Asociación Cultural Rue1ro 
están a facer movilizacións para 
que A Bauza non sexa construida 
e alí exista un parque e unh.a zona 
cultural e deportiva. Magostos na 
Bauza, concentracións, festas 

A Bauza e nasa 

populares na Bauza, e outro tipo 
de causas é o que os veciños es
tán a facer para reivindicar a par
cela, tratando ademáis de crear 
convivencia diversión e concien
ciación polo problema. Pero os 
organismos estatales, autonómi
cos e municipales non estan por 
loitar pala Bouza. Ntste intre· o 
Goberna Municipal dEl PS de G .. 
PSOE pcder~a negecias; cos..espe
culadores a compra da _parcela e 
a posterior adicaci'ón a parque e 
zona cultural e deportiva; pero 
non está pala labor.\ Sí se presta
ría a unha terceira solución: nin 
totalmente parque público~ nin 
totalmente vivencias, si non amba
las ddas causas o cal quere decir 
casi nada. E por suposto coma 
pasou neutros pactos co capi tal a 
cambio dalgunha compensación 
económica. 

A Bouza a salvo polo momento, 
pero ... 

No pleno do Axu ntamento de 
Vigo do día 28 de Outono plante
xóuse o problema da Bauza: 
¿negada-la compra da parcela 
para destrnala a zona verde na 
sua totalidade e facer un conve-

nio cos propietarios da parcela 
permitindolles construir 440 vi
viendas -por enriba das que xa 
están construidas- e deixar unha 
pequeniña zona para verde e a~g? 
para deportes?_ O grypo muni~1 -
pal do PS de G-PSOE defendía a 
segunda opción Cl!f'!ha total qa
rencta de sensfüüidaoe- social, . 
p~ante:xando unha-poHtica ''re.a-__ 
Hsta' ' a acusando de "utópicós ' ~ 
os vecf6o~ _e _o grupo_f!lµí!_t_~tp_a~ 
que defendía- a primeira opción 
(O PSG-EG). Todos continuamos 
preguntándonos coma un partido 
que pretendeu ser o po.rtavoz dos 
mais desfavorecidos pode dexe
nerar hasta istes extremos. 

No pleno non saliu ni unha nin 
outra solución. A Bauza, un ha vez 
mais está no tellado. Entre tanto 
os veciños de Coia seguiremos 
esperando pala " utópica" par
cela de A Bauza, e seguiremos 
loitando por ela porque aínda 
pode ser unha solución para a fa
lla de parques, zonas verdes, cul
turales e deportivas dunhos polí
gonos mal fe itos onde vive a carta 
parte da poboación viguesa. En
tre tanto seguimos a padecer mi 
lleiros de problemas de delin
cuencia, droga, enfermedades 
psíquicas accidentes infantiles ... 
¿Hasta cando? 

Manuel Sordo Villar 
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Galicia. A Nosa Primeira Empresa. 
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Xogos a piQues de esQuencer 
Unha morea de xogos popu~a

res estanse a esquencer. 
Non soamente xogos propios 

das rúas, que xa non contan nas 
cidades co asentamento axei
tado, senón tamén xogos que só 
precisan espacios pequenos, ca
tivo lugar. 

E á televisión á que adican os 
nenos o tempo libre, esmagado 
pola presión das tres cadeas. 

Xogos sofisticados e alleos as 
raíces da terra contan con abon
dantísima publicidade, onx1-
nando modas pasaxeiras que non 
chegan a calcar na vida do neno e 
menos ainda no eido cultural do 
pobo. 

Debecen os pícaros pola última 
novidade, motorizada, mecani
zada, tecnificada; pequenas 
mans que dan corda e petan 
teclas. 

Xoguetes, mans e mentes hD
moxeneizadas baixo o cuño 

dunha producción masificadora. 
Publicidade que promove, por 
unha banda o consumismo e pala 
outra a mediocridade, a extorsión 
da invividualidade, a nivelación 
dos indivíduos a un patrón medio. 

O trompo, o aro, a corda, a pe
lota, as bolas, as tabas, son exem
plo de xoguetes totalmente mar
xinados pala publicidade. Todos 
eles cantan con valores inestima
bles. Pertencentes á infancia dos 
nosos antergos, son capaces de 
crear vínculos entre xeneracións 
e transmitir semellante carga mD
deladora emocional e afectiva. 

Comparativamente moi bara
tos, non discrimina segundo as 
economías familiares, tódolos 
nenas poden xuntarse e xogar 
con eles, desenrolando amáis da 
disciplina persoal e colectiva, fa
cultades intelectuais e física, ó fío 
de movementos, ritmo, cantigas, 
leis e xeitos de xogo enriquecidos 

pala tradición, sen límites para a 
creatividade. 

Tradición que instintiva e sa
biamente transmitía tamén ós ne
nos os ciclos no xogo. Había un 
tempo para a comba ou o trompo 
(coincidindo ás veces co cambeo 
de estación), para as bolas ou a 
mariola, outro para a estornela ou 
petas, churras, rodas ... 

Atopámonos ·a embute hoxe 
con nenas faltos de apalpa-la te
rra, as pedras, as plantas. Nenos 
que non saben cántigas nin poe
sías, nin dar pincha-carneiros. 
Con mans dubidosas, parcos na 
tala, torpes na escrita. Calmos. 

O xogo é cultura, cultura vivida, 
cultura gozada: un legado a pi
ques de esquencer polos seus 
herdeiros. 

Mª Asunción Louzán Tomé 

FICHAS DE NATUREZA- Plantas medicinais 

o 

o 

Matilde Vázquez 
Pablo Rod.ríguez (" Oitabén " ) CANTROXO 
Primitivo Iglesias r------------------

~\,\\ M 

FAMILIA.- Labiatae (labiadas) 

XENERO.- Lavándula 

ESPECIE.- Pedunculata 

GALEGO - Cantroxo 
GASTE LAN. - Cantueso 
FLORACION.- Finais primavera e verán 

HABITA T.- Terras silíceas, soleadas, áridas, 
rochosas. 

DESCRIPCION.- Pequeno arbusto grisá
ceo, erecto. 
- Follas lineais con denso tomento branca. 
- Inflorescencia en espiga sostida por un 
longo pedúnculo de · 1-2 dm. Corola púrpura, 
sobresaíndo moito do caliz. Brácteas ovais, 
con nerviacións; as terminais lanceobadas, 
coloreadas e longas. 

DISTRIBUCION.- Moi común no interior e 
nas montañas mais elevadas de Galicia: Cu
deiro, Esgos, Os Peares, Montarte, Caurel, 
Verin, As Hermitas, Viana, etc. 

~~ ~ ----~.,;~ 

• 
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Os m.ales da cultura galega 

buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Apreciado director y colaboradores 
de "IRIMIA": 

Creo necesario que todos los que 
somos gallegos de nacimiento y sen
timiento, denunciemos aquellos ma
les que sufre la Cultura Gallega, de los 
que son . culpables muchos gallegos 
de solo nacimiento. La enfermedad 
que no se combate no se cura ... 

Este verano hablando largo rato, 
con un niño de trece años en la Co
ruña, al hablarme todo el tiempo en 
castellano, le pregunté si no le daban 
clases de Gallego, la respuesta fué, sf 
pero ... En los Salesianos un profesor 
de Orense que les da clase de Mate
maticas, al entrar en la clase les dice. 
Ya venjo burlándose del Idioma y por 
lo tanto de quien lo conservó. Los po
cos alumnos que tiene de pueblo, 
c~ando tienen que hacer algun ejerci
cio en la clase de Gallego, se sienten 
averponzados pues lns de la Ciudad 
se nen de ellos, diciéndoles que pa
san de Gallego, lengua de brutos y 
paletos. El profesor no se dá por ente
rado ... Estos hijos de papá de la dere- · 
cha y un poco más a la derecha y el 
excelente profesor o profesores no 
saben que gracias a los paletos del 
campo y del mar, estan vivos pues del 

asfalto no se come. Antes no se lo 
daban, ahora se lo dan para que lo 
aborrezcan, por desgracia pudiera ci
tar mas Centros. 

Sorprendente cuando ellos debie
ran ser los primeros, en hacerlo apre
ciar, por ser este como un desperta
dpr para el progreso de Galicia y tra
tandose de una Lengua que se nabla 
en Portugal y Brasil, con unas míni
mas diferencias a partir del siglo XV y 
que a muchos gallegos emigrados al 
Brasil ha servido de mucho. Estos 
Centros Religiosos son los últimos en 
apreciarlo. Nuestra postura ha de ser 
de mayor aprecio y hablarlo con orgu
llo, sobre todo en su presencia. 

Pienso si esta es la Enseñanza Pri
vada, tan defendida por el Sr. Fraga 
en el Parlamento, el pueblo a pagar y 
cuanto m~s ignorante mejor ... 

A ver si los nuevos componentes de 
la Consellería de Agricultura saben 
dónde está su departamento, este ve
rano fui a San Lázaro, allí me manda
ron a San Cayetano, de este a la calle 
Altamira, aquí una nota en la puerta, 
desde el 22 de abril estamos en San 
Lázaro .. . 

Josefa Lodeiro (Barcelona) 

:><:-----------------------------------------------------------

COMPOSICIÓN, VIRTUDES E USO: 

Está composta por aceite esencial con 
alcanfor, borneol e terpino!. 

As formas de utilización varían se
gundo para que sexa o remedio. Contra 
as malas dixestións, molestias de estó
mago e flatos, témase en infusión des
pois das comidas. Para combati-lo 
reuma, dores articulares ou simplemente 
cansancio, faise un baño , acompañado 
dunhas fregas na parte mais resentida 
cun paño empapado nunha disolución de 
alcohol; (Este ten que macerar 2 días e 
gardalo na escuridade). Como desinfec
tante deferidas emprégase en disolución 
acuosa, empapando ben unha compresa 
e colocándoa na zona afectada; lago vén
dase e deixase así, renovándoa cada día. 

Dende fai sécu los nas casas uti 1 izase 
como insecticida; o seu cheira perfuma 
os armarios e alonxa a couza. Na cociña 
emprégase pouco. Pode condimentar 
platos de ave. 

PARTES UTILIZADAS: 

As espigas floridas, en forma de infu
sión, disolución alcohólica (1 onza/1 litro 
de alcohol) e baños. 

HISTORIA: 

E unha das plantas perfumadas máis 
populares. O seu nome significa "lavar", 
xa que os romanos tomaban baños de 
lavanda e facían fregas con ela para curar 
os males da pel. E natural do Sur de Eu
ropa, e abonda moito nos países medite
rráneos. O cheira que emana atrae as 
abellas e bolboretas. No Sur de Francia 
cultívase como ornamental e para a in
dustria do perfume 

ACTIVIDADES: AUGA DE LAVANDA: 

200 grs. alcohol de 80º 
1 O grs. esencia 
1 gr. canela 
Maceración : 20 días, cóase e consérvase 
nun frasco. 

o 

o 
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AS· DROGAS 
Orugas e sexo: paraisos artificiais. 

Charles Baudelaire, en frase que aca
dou especial fortuna, definiu as drogas 
coma "Paraísos Artificiais" e probab~e
mente, deste xeito, foron buscadas por él 
e por moitos outros a través dos anos. 
Todos eles acabaron descubrindo, antes 
co paraíso, as cámaras do interno. 

A relación droga - sexo 

A mestura sexo-drogas da pé ó naci
mento dunhas opinións máis apoiadas na 
imaxinación e na curiosidade morbosa 
que na certeza das realidades. Tódalas 
drogas, tanto as legais (alcohol, tabaco, 
fármacos) como as ilegais (heroína, co
caína, derivados cannábicos, etc.) actúan 
sobre da sexualidade pero de diferentes 
xeitos e con distinta intensidade. 

Algunhas teñen un certo poder afrodisíaco 
(propician a excitación do desexo sexual). Outras 
caracterízanse polos seus efectos desinhibito
rios e euforizantes (perda do medo, da timidez). 
Hainas, coma o caso da heroína, os derivados 
opiáceos, alguns fármacos, que son especial- · 
mente inhibitorios (provocan o acordamento ou a 
pasividade da persoa). Unhas e outras, depen
dendo da vía pola que sexan administradas, das 
doses consumidas, do tempo que se utilicen, van 
provocar a longo prazo efectos absolutamente 
contrarios ós desexados: impotencia, frixidez, 
disminución da libido (desexo sexual), alteración 
das sensacións ... Pero con ser importantes estes 
efectos e a súa repercusión sobre o estado xeral 
da saúde, aínda queda outro factor moito máis 
importante a ter en canta na relación existente 
entre drogas e sexo. Falamos da "personalidade" 
daqueles que utilizan as devanditas sustancias. 

Sexo, droga e personalidade 

É evidente que calquera home ou muller con 
personalidade inestable poden descompensarse 
totalmente polo uso desaxeitado de drogas. Ne
nas, mozos, persoas dun baixo nivel intelectual, 
son particularmente susceptibles de ser explota-

A m_estura sexo-drogas da pé ó nacimento dunhas opinións máis 
apOJadas na imaxinación e na curiosidade morbosa que na certeza 

das realidades. 

dos sexualmente coa axuda de determinadas 
drogas. 

Todas aquelas persoas cunha agresividade 
manifesta ou latente poden convertirse en seres 
sexua~mente agresivos; pola contra, persoas coi
tadas, tímidas, inseguras, poden atapar o pulo 
que precisan para manifesta- la súa sexualidade. 
Este segundo tipo de persoas é a máis suscepti
ble de quedar " enganchada" por ditas drogas. 

Compre relembrar que o poder de atracción 
que pos(Jen algunhas drogas é tan poderoso que 
o seu uso podería chegar a impoñerse á propia 
atracción sexual e incluso chegar a anCJlala. 

Sexo e drogas: vértigo , placeres ocultos ou 
manifestos, atracción, perigo, misterio ... elemen
tos todos eles que trataremos de ir desvelando en 
sucesivos artículos poñendo de manifesto, na 
medida do posible, canto hai de mito e de reali 
dade e que posibilidades existen de establecer 
unha relación útil e positiva entre drogas e sexo. 

Dr. Manolo Varela 
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Xosé Chao Rego 

O· labor e maila laboura 

Por aquilo de lle fuxiren á se
mellanza co castelán, hai xente 
que desterrou do seu léxico a pa
labra labor (masculina, o labor) 
cambiándoa sistematicamente 
polo feminino a laboura. 

Eu non teño nada contra a pa~a
bra laboura, pero o que intento 
afirmar aquí é que o seu signi·fi
cado é máis restrinxido do que 
labor. E teño as miñas fundadas 
dúbidas de que a maior parte dos 
que a empregan saiban que están 
a dicir algo distinto de labor, que 

ben seguro e infundadamente se 
lles antolla castelanismo. 

En efecto, se collémo-lo rnc
cionario Xerais da Lingua, habe
mos bater con esta definición: 
"laboura: 1. Amaño e cultivo da 
terra. Labor, en troques, ten un 
significado máis amplo e mellar 
axeitado para o que comunmente 
se adoita utilizar, 

E nada digamos dese perenxe
brismo "colabourar", que non é 
tal, senón colaborar; por non 

mentarmos por televisión: a "co
laboura", cando habería que di
cir, simplemente, colaboración. 

Desde lago, o labor que nos 
queda por diante é tan grande 
que case hai que mete-lo arado 
na terra e facer unha verdadeira 
laboura idiomática. Menos mal se 
todos estamos dispostos a co~a
borar, xa que coa colaboración 
de todos habemos acad.ar que a 
semente da lingua dea bos froitos 
e que a tara se converta en verda
deiro camiño. 

lnundacións en Galicia 
e grandes perdas en cartas, 
árbores nobres no chan. 
i !mas de desgracias tartas! 

Farto vai don Manuel Fraga 
de ir de fallo en fallo: 
ex presidente de AP, 
da Moncloa refugallo. 

Seica vai vir pra Galicia, 
¿é polos nasos pecados? 
Se así far, que o naso Oeus 
nos pille ben confesados. 

E nos Estados Unidos 
a Bolsa vai de fuciños: 
xa as barbas a remollo 
irnos vendo dos veciños. 

Aquí a bolsa da compra 
vai baixando a ritmo lento; 
mentres soben os productos 
o precip, que é un contento. 

Un proxecto educativo " neutral " é como deixar ó nena en coi ros 

e cara á parede 

Deportivo da Coruña 
non vai dando pé con bó/a: 
pronto chegará a,primeiro 
principiando pala cola. 
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