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REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS

e

ertamente semella que os horizontes que temas hoxe por
diante son desesperanzadores.
Galicia está a punto de acadar un pasto
destacado na lista de lugares destinados
ó "turismo rural". E isto, por dicir algo.
Os núcleos industriais que tiraban un
chisco pala nasa economía atópanse
agora non en vías de reconversión, senón de desfeita. A Coruña asulagada
nunha crise comercial e industrial sen
precedentes. Ferrol desmantelado, e co
estrepitoso fracaso da ZUR ás costas
(ver artigo en páxinas interiores). Vigo, a
primeira en experimenta-lo afogo industria/, aínda non saíu del, e semella que
mesmo a causa segue medrando. Sidegasa pechada, a pesar da súa modernidade, Mafriesa e Frigsa á bancarrota. ·E
agora, e por moi escuras camiños que

ANOVll

GALICIA ENCALLADA
non son ben explicables, botándolle a
culpa á irresponsabilidade de certos trabal/adores, o recorte chégal/e tamén a
Alúmina-Aluminio (ver artigo en páxinas interiores).
Non eramos xa un país nin siquera
moderamente vizoso a nivel de industria; mais agora somos un país industrialmente case deserto, ou imos en camiño
de se/o.
No agro, esoutro pilar básico da economía galega, o desencanto fundado é
case total. A modernización hai que
freala, palas ardes que chegan da CEE,
pero ninguén ousa dicir cal é o camiño
que se pode tomar. A entrada no Mer-

cado Común está a producir uns cambios que, de non operar con máis acerto
ca no eido industrial, poden ser
traumáticos.
Para rematar, somos un pobo pouco
organizado, moi fragmentado en anacos e batallas localistas. Pillóuno-/o trebón; por non ter, non temas nin paraugas, nin idea de como acadalos. A esta
incapacidade propia, que cómpre reco ñecer, aínda hai que suma-la marxinación a que no Estado se nos somete: por
contar, non contamos nin siquera nos
plans de modernización do ferrocarril,
por poñer un exemplo tamén ben actual.
Estamos nas portas dunha Galicia
verde, de folleto, chea de néboas, curiosidades, meiga/los, pero.. . ba/eira de
vida, eco tempo ... de xente.
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ESTE ANO E o de OTERO PEDRAYO, pois é o primeiro centenario do seu nacemento. Xunto cos compañeiros da "Xeración Nós" fixo o meirande labor pala
dignidade da nasa lingua, hoxe tan aldraxada por moitos grupos exente. Creador de novela, ensaio, teatro ... ,
é un dos grandes escritores deste século. Hai outras
efemérides a celebrar, por exemplo Ó centenario da
gran obra de ·Curros: "O Divino Sainete", unha obra
moi polémica nos seus tempos, sabor de todo pola ·
banda da lgrexa.

*

O ANO QUE SE FOI era o da VIVENDA, por certo, sen
cambiar moito a negra paisaxe deste dereito universal
a ter unha vivenda digna. Así, os emigrantes que viven
no estado español: un tercio deles viven de mala maneira, coma marxinados, o cinco por cento (uns trinta
mil) viven en chabolas, e perta dun dous por cento nin
teñen teito. Os xitanos, os transeúntes, etc. Mil millóns
de homes viven sen ter un espacio habitable onde
morar.

*

"ANUNCIAR A XESUCRISTO NA ESPAÑA DE HOXE"
é un libro co'n moita caña, para aqueles que de verdade
queiran remoza-la súa fe. Un libro do bispo lniesta,
anunciado nas páxinas desta revista.

*

O NOSO IDIOMA segue senda apaleado, sabor de
todo en certos ambientes e cidades. Ven de chegarnos
un ha nova: Felipe Senén, Director do Museo Arqueolóxico da Coruña que daba un has clases sobre da historia
da cidade ós policías municipais, desde hai varios anos
e en tempos peores, recibiu a petición dos membros
deste colectivo para que as dese en castelán, ó que él
se negóu, deixando o cometido. Vemos que as causas
malas péganse como a sarna; manifestacións de minusvaloración do galega por certos rexidores dan o seu
froito . ¡Paco, Paco!, ¿que mal chefixo a tua Terra nai?.

*

AFGANISTAN SEG UE SOFRINDO a opresión da invasión rusa, que nestes días xa cumple demasiados anos.
A resistencia é cada vez máis forte, agardando que os
tempos novas que soplan en Moscú tamén chegen a
este recuncho.

*

GAZA, a rexión tjos filisteos da que nos fala a Biblia, é
un dos polos de máis miseria do mundo; demasiada
poboación para esta franxa estrangulada entre Exipto
e Israel, este estado ven de minar a coraxe dos p·alestinos desta rexión , cunha serie de barbaries arrepiantes.
As principais víctimas foron os nenas.

*

A COMUNIDADE XUNTERIANA, de Susex, Inglaterra,
adícase entre rezo e rezo a construir uns dos xoguetes
májs coñecidos no mundo. Estos relixiosos traballan
no campo e teñen fermosos bosques, dos que tiran a
madeira para os seus xogueies artesanais, verdadeiras
obras de arte. En tempos antigos tamen en Galicia
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facíanse mone-cos e outros xoguetes, a man e con
moito agarimo. Hoxe padecemos os excesos do consumismo, e isto tamén afecta ós agasallos e xoguetes
destas festas.

*

OS EMIGRANTES non sempre son marxinados en
Francia; na cidade de Amiens, coñecida pola súa Catedral, veñen de celebrar eleccións rnunicipais, para que
no concello local tamén haxa representantes dos emigrantes. E a segunda cidade de Francia que fai o
mesmo.

*

MORREU RAMIRO ILLA COUTO, aquel home que
vivéu a emigración cun corazón aberto e xeneroso.
Unha vez dixo: "se ser católico fose incompatíbel co
galeguísmo deixaría o catolicismo", máis a sua fonda
relixiosidade facíalle ver coma o compromiso coa sua
terra camiñaba polo mesmo vieira ca sua fe. Galicia ten
moitas débedas con este home de fortes convicións.

*

O PEQUENO COMERCIO foi o gran perxudicado
nestas festas, sobar de todo nas grandes cidades. O
Concello da Coruña favorecéu a instalación de grandes
comercios, e a Xunta segue sen facer unha lei que
regule o comercio galega. En case nengún sitio abre o
comercio nas xornadas festivas a non ser por estos
lares para fundir aínda máis ós pequenos. O 85% dos
que traballan en Galicia no sector do comercio fanno
en pequenos e medianos establecimentos.

*

NAVIDADES POBRES AS DO FERROL, cada día máis
deshabitado. AZUR foi un fracaso total. De 1981, cada
xornada son despedidos 2,5 obreiros, e a ZUR só acolléu a douscentos traballadores dos máis de vintecatro
mil que están no paro. Despois de Astano ven a Bazán
cun horizonte moi negro: en 1990 contará con dous mil
obreiros menos.
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PELOTA DE FRONTON
Euson
pelota de frontón.

Ti, Xesús,
parede dura e forte e ben montada.
Os xogadores son os meus veciños
coas pás da vida na man.
Se bato en ti con forza,
con forza volvo
á pá dos xogadores.
Se me meto ben na vida da xente,
esa mesma vida me devolve a ti con refusía.
Sen parede e sen pá
non son nada.
Euson
pelota de frontón
Por veces a xogada pérdese.
Non hai quen poida
estar voando constantemente
entre o frontón e a pá.
Por veces a pelota séntese tola,
indo e vindo,
mareada,
sen saber se vai ou vén,
se foi na pá ou na parede
onde sofríu o golpe
e recobrou a forza .
E a pelota vaise gastando,
pouco a pouco;
vaise desfacendo entre a pá e a parede,
ata que xa non val para xogar,
e queda nun recanto
para contento dun nena pobre que a atopa.

Para que é o bautismo? (Festa do Bautismo do
Señor)
"El bautizarávos con Espíritu Santo " (Le. 3 ,16)

Hai algúns que bautizan ós seus tillos p~rque
sempre se fixo así; seguen un costume social: o
que tan todos.
Moitos levan a bautizar ós seus tillos porque
queren_que sexa cristián, membro vivo da lgrexa.
O que pasa é que isto non se consegue semente co bautismo; contamos coa gracia, pero
cada día hai que ir esforzándose por vivir ó xeito
de Xesús, ten do a mesma manei ra de pensar ca EJ
e a mesma manei ra de proceder.

Encontrarse (Dom. 2º do Temp. Ordinario)
Euson
pelota de frontón.
E ti, Xesús,
parede dura e forte,
que sempre está de pe,
anque non haxa xogo,
nin xugadores,
nin pelota.
Euson
pelota de frontón.

¿Onde vives? (Xn. 1,38)

Abundan as novas relativas a determinados encontros que se tan para estudiar temas concretos. Pero estamos faltos de eses outros encontros, de tú ·a tú , nos que se van destapando as
nasas envolturas, esas que tanto nos afogan e
non nos deixan respirar.
O Evanxelio móstranos unha ringleira de encontros entre Xesús e outras persoas. Case todos
foron encontros salvadores , espilidores de espíritus , fornecedores de futuro .

RlttlA-4

ferrol: un pobo que se mobiliza.tentando supera-la crise
Situación de Ferrol e da súa comarca

A situación de Ferrol e da súa comarca pódese resumir nestes datos:
• A poboación está descendendo
constantemente no Ferrol e comarca.
No Ferrol desde o ano.1981 ó 1986
houbo un descenso de 5.548 persoas.
E só desde xuño do 1986 a octubre de
1987 se produciron máis de 2.000
baixas.
"As empresas están moi pouco diversificadas e son na súa meirande
parte de nivel pequeno ou mediano.
Só tres empresas superan os 500
traballadores.
• Máis de 70 empresas desapareoeron nos últimos anos.
• Estase dando unha constante
onda de despidos, 2,5 traballadores
por día.
• No 31-1-2-86 o paro rexistrado no
Ferrol era ·de 16,655 persoas: o
22,9%, cifra superior á porcentaxe da
media estatal.

As consecuencias desta situación

Todo isto favorece que se xeralice a
"economía sumerxida" . Entre os tipos de "economía sumerxidan e da
precariedade do mercado de traballo
nesta comarca sobresaen :
• Traballadores non dados de alta
na Seguridade Social.
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A desaparición de empleo en ASTA NO e BAZAN provoca en cadea : alarmantes niveis de paro,
desaparición e crise na maioría das empresas, reducción do consumo, empobrecemento da
comarca ...

• Actividades realizadas baixo formas mercantís que encobren relacións asalariadas.
•Salarios por debaixo dos mínimos
establecidos.
Todo isto leva consigo unha situación de fraude fiscal e á S. S. . contra .
ós mesmos traballadores.

O que pensan os sindicatos

Tódolos sindicatos con representación na comarca: CC.00., UGT, USO,

CXTG, e INTG fixeron unha valoración da situación nestes termos: O
proceso que está vivindo a Comarca
de Ferrol enmárcase dentro da política de reconversión levada a cabo
polo Goberno Central coa colaboración e inhibición da Xunta de Galicia.
A desaparición de empleo en ASTANO e BAZAN provoca en cadea:
alarmantes niveis de paro, desaparición e crise na maioría das empresas,
reducción de consumo, empobrecemento da comarca, ...
No referente a ASTANO non se

REGALE l~l"IA OS SEUS AMIGOS

COMO REGALAR UNHA SUSCRIPCION

1.- Encher o recuadriño da dereita cos datos da
persoa á que lle quere face-lo galano. No caso de
que queira facer máis de un pode fotocopiar este
boletín ou face-lo simplemente a máquina.
2.- Cubra tamén os seus datos, obsequiarémolo cunha pegatina plastificada de IRIMIA.
...................................................................................
Recorte e envie a:
·1RIMIA Aptdo. 5, VILALBA (Lugo)

,

1

3.- O pago (1.300 pts) pode efectua-lo ou ben
por medio dun talón nominativo enviado ó noso
apdo. (faránllo en calquer banco), por unha
transferencia bancaria á nosa conta (Caixa de
Aforres de Galicia, Vilalba N.º 04950/0), ou ben
por medio dun xiro postal (faranllo en Correos).

RlttlA-5

cumpriron en absoluto as previsións
do Decreto de Reconversión.
Os problemas polos que está pasando BAZAN son determinados pala
política de axuste de plantillas nas
empresas do Sector Público. A decisión de renunciar á construcción e
reparación de buques mercantes e
dedica-los seus efectivos a cubri-la
demanda da Armada reduciu a capacidade productiva do esteleiro que
viña adicando á primeira actividade
un 40% da súa capacidade de
producción.
O fracaso da ZUR e dos Fondos de
Promoción de Emprego é especialmente grave no caso do Ferro!.

presas existentes e a creación de novas postas de traballo.
• Creación de novas empresas con
perspectivas de futuro.
• Unha política de inversión pública:
construcción de vivendas sociais,
equipamento social, servicios mancomunados, potenciación do porto
do Ferrol.
Recupera-las actividades tradicionais do Ferro! que hoxe se están realizando coa mesma tecnoloxía fóra de
Galicia.

tiva de tódolos esforzos que se viñeron realizando ó longo destes últimos
anos por mante-lo nivel de productividade das empresas, por conseguir
unha reindustrialización , por evita-lo
sufrimento da xente.

A manifestación do día 29

en Exipto, oín as súas queixas contra os
opresores, fixeime nos seus sufrimentos. Vou baixar para libra/os dos exip cios ... " (Ex 3 17-8).

Diversas fontes estiman que a ma-

Valorámo-la elaboración dun documento-alternativa que acadou a
aceptación unánime dos sindicatos,
partidos e asociacións cidadáns.
Analisámo-la situación da nosa comarca desde a Biblia e a doctrina da
lgrexa e isto fainos lembrar aquelas
palabras : "Vino asaba/lo do meu pobo

O que pensa e di o Goberno Central

O Ministro de Industria, Luís Carlos
Croisier dixo entre outras causas as
seguintes o 26-Xl-1987:
- Anal isa-la problemática _industrial de Galicia é analisa-la construcción naval. En canto ás construccións
navais civís (ASTANO) , recoñece o
. Ministro que: das toneladas previstas
e programadas para est~ ano só se
acadará a mitade; a construcción de
plataformas semisumerxibles estivo
paralizada durante uns meses, pero
agora volve funcionar ó 100%; na
sección de desguace e bens de
equipo (IMENOSA), cunha plantilla de
323 persoas, estase a pleno redimento.
- No tocante ás construccións militares (BAZAN), ten outro enfoque, e
" anque é certo que en termos reais
non van xerar emprego , si que se
manterán nas actuais niveis, con reducción das plantillas por xubi~a
cións anticipadas e as propias vexetativas, ata un horizonte de 5.000 empregos en Bazán en 1990".

O que se pide no Documento -dos
Sindicatos

• Inversión Pública que impulse a
reindustrialización .
• Infraestructura viaria que enlace
axeitadamente a comarca co resto de
Gal icia e do Estado.
• Actuación conxunta. dos municipios á hora de ofrecer chan industrial.
• Medidas financieiras e crediticias
que garanten a permanencia das em-

nifestación celebrada o día 29· de novembro no Ferro! foi participada por
V+vímo-lo sufrimento de moitas fa40.000 persoas. A manifestación foi
convocada polas cinco principais milias, afame, a emigración e a marcentrais sindicais e apoiada por tódo- xinación, consecuencia dunhas decilos partidos políticos, concello e aso- sións políticas e económicas.
ciacións cidadáns e empresariais
Recordamos tamén palabras de
contra o desmantelamento e pola
reindustrialización da comarca do Xoán Paulo 11 na encíclica " Laborem
exercens " : "Para sair ó paso do perigo
Ferro l.
Características desta xornada: por do desemprego, para asegurar emprego
primeira vez se realizaba un ha mobili- - a todos, as instancias que aquí fo ron dezación unitaria contando coa partici- finidas como empresarios indirectos
pación máis numerosa dos últimos deben proveer a unha planificación in anos. A manifestación foi calificada dustrial global... Esta solicitude global
coma a expresión pública da cidada- carga en definitiva sobre as costas do
nía de Ferrolterra máis importante da Estado, pero non pode significar unha
súa historia.
centralización levada a cabo unilateralmente polos poderes públicos "

Valoración que fai a HOAC do Ferrol

Facemos unha valoración moi posi-

HOAC - Ferrol
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A"AlUMINA" eo"CASON", ahistoria dun conflicto anunciado
Cando pechamos esta edición, ainda non sabemos como vai quedar o conflicto de
Alúmina-Aluminio de San Ciprián (Lugo), xerado pola chegada dos 255 bidóns tóxicos
do buque "Cason", embarrancado a comenzos do pasado mes de Decembro na costa
de Fisterra. As últimas noticias falan da chegada das cartas de despido a mais de cen
traballadores da empresa especialmente inculpados, pero temémonos que a cousa non
quede ahí, e cando a revista chegue as mans do lector as novas sexan ainda moito mais
tráxicas.
O conflicto do buque panameño "Cason", comenzado un malfadado 5 de Decembro
co saldo inicial de 23 mortos e a ameaza dunha intoxicación masiva na zona pola carga
de morte que levaba, fixo correr rios de tinta nos xornais e maratonianas informacións
na radio e TV. lnformacións, a maioria, contradictorias dun día para outro, e, o que é
mais grave, manipuladas por escuros intereses a medida que avanzaba o conflicto.
Esta manipulación parécenos evidente na repercusión do conflicto na factoria de
Alúmina-Aluminio, onde o goberno e a empresa culparon cínicamente de tódolos mais
da factoria ós traballadores. "Nin as mentes mais retortas, nin os gobernos mais
salvaxes permitiríanse culpar directamente, sen escoitar ambas partes", confesaba
abraiado Francisco Rodríguez, secretario da federación galega da UGT, ante as afirmacións do ministro Solchaga e o presidente Laxe -non esquezamos que ambos son do
mesmo partido que o anterior sindicalista-.
IRIMIA achegouse ó lugar deste gravísimo conflicto laboral, que pode deixar deserta
unha zona agora florecente, e falou con EMILIO GONZALEZ LEGASPI, concellal do
axuntamento de Cervo, que non é traballador da empresa, pero seguiu o conflicto paso
a paso. Transcribimos fielmente a entrevista, conscientes de que é unha versión dos
feitos ben distinta da escoitada nos medios de comunicación, sobre todo na TVE, que
obsesivamente r~petiu a "irresponsabilidade" dos traballadores.

- ¿Calé a situación actual de Alúmina nas relacións labora is?.
- De relacións difíciles e tensas , o
embarrancamento dos bidóns foi un
pretexto para adiantar unha reestructuración da plantilla pensada haoía
t empo ; as relacións entre a empresa e
os sindicatos son moi tensas, entren-

tadas e con poucas vias de solución.Este conflicto ven despois doutros
dous anteriores nos que os traballadores mantiveron unhas posturas
coas que sairon adiante, co que isto
dagora semella un acto de castigo da
empresa, diante doutras posibles reivindicacións. Aproveitaron o mo-

mento para machacará sindicalismo.
- Actualmente ¿cal é o número de
afectados con expediente de despido?
Hai uns números que están
saindo na prensa, pero en realidade
non están contrastados. A empresa
tala de despedir de inmediato arredor
de 120, que según ela negáronse a
cumplir os servicios mínimos; pero
isto pode ser negociable, xa que non
está claro de quen foi a culpa se do
Comité ou da Empresa, porque non
hai papeis escritos das proposicións
de ambos bandos, polo que a culpabilidade terá que dilucidala un tribunal.
Por outra banda, sí está mais claro
que os traballadores das empresas
auxiliares, uns 800 , prácticamente estarian na rua, polo menos como reg·ulación de emprego .

~I
Os paseos dos bidóns malditos

'

•¡

:._

- _::.__:
-- · ~ -=~-.::--- . - ----- ~ ~a--m- ----- -·
- ·=:
=-·
::....: . -:----=--:
-:--:.
.
=
_
A
-=--==
--·
---

--·
-.
.

-- -.
---·

~-

--

-

-·
- . --

---

-

-

-- - - -·
-- --

- -

RlltlA-7

houbo irresponsabilidade so pola
parte do comité; se houbo tal, foi por
ambas partes. Podo aportar como
dato fiel que nun primeiro momento
empresa e comité estaban dacordo
no desaloxo da fábrica. Unha vez producido este, estudiado e coordinado
pola dirección da empresa, que puxo
as barricadas, foi cando empezaron
os problemas e tensións mutuas, chegando a niveis de desquiciamento por
ambas partes. De todos xeitos, as responsabilidades teñen que aclaralas
os tribunais. Os datos son confusos,
Os bidóns da culpa

Falabas de que a reestructuración da empresa xa estaba pensada
de antemán -cano xa ten trascendido anteriormente nos medios de
comunicación ¿Canto hai que perigan os postos de traballo?.
- No mes de Outubro pasado , en
" La Voz de Galicia ", a INTG talaba
que xa tiña noticia da reestructuración das cubas electrolíticas da Alúmina, para cambialas por outras mais
modernas.
- Xustamente as que quedaron
afectadas no conflicto ...
- Nefeuto, hai un sentir común nos
traballadores, de que se queren
pecha-la factoria é porque xa ian pechala de todos xeitos. lsto so foi
adiantalo un ou dous meses.
- ¿Iría dirixida esta actuación a
cercenar o problema de base, impedindo reivindicacións coma o tren de
laminado?
- Si , desde logo, a ver con que cara
se pode pedir agora o tren de laminado, cifrado nuns 10.000 millóns de
pesetas, cando din que se perderon
perto dos 20.000. Mais inda, coido
que a actuación da empresa, ia tamén
dirixida a desmantela-lo movemento
obreiro galego, e o de fábricas semellantes no Estado. Por outra banda,
parece ser que últimamente estábase
producindo mais aluminio do que demandaba o mercado. De todos xeitos,
as razóns da empresa son escuras e
escapan do campo económico para
pasar ó campo político.
- ¿Pódese talar realmente dunha
"irresponsabilidade" do Comité de
Empresa na forma en que levou o
conflicto?
- En ningún momento diria que

A historia dun engano
- Un ha traballadora de Alúmina , confesábanos como ó chegar os bidóns houbo
unha arde da empresa de pechar os controles de acceso á fábrica. Mesmo o Sr.
Moñita, director da fábrica , chegou a dicir
-según esta fonte- que " pasarian sobre o
seu cadavre " para poder cargar os b idóns
no muelle da empresa. O comité propúxolle que non se apuña a que os traballadores se incorporaran ó traballo , pero a pe ,
deixando os coches fara; so que avisaran
ó persoal que saira mentras se carg'aban
os bidóns.
O luns día 14, a mañá, recibiuse a arde
da dirección de evacuar, para que se fixera o embarque sen perigo ; pero os bidóns non se cargaron ata o martes á tarde .
O que se interpreta como un claro engano ; pois os traballadores _non se negaban ó embarque , so querían que se fixera
nas debidas condicións . Mesmo parece
ser que o presidente do comité ofreceuse
para faenar, ante a ausencia do 0efe de
máquinas do barco que ia transportar os
bidóns.
Lago cortouse a luz, e o mércores fixéronse públicas as sancións que impoñia a
empresa ós traballadores . Según a nasa
información , o problema teríase solucionado daquela se a empresa deixa reintegrarse ós traballadores , pois na noite do
mércores ainda habia calor suficiente nas
cubas de electrolise, según testificou o
notario .
- Pala sua banda, as centrais sindicais
UGT, CC. 00, INTG e USO , fixeron un comunicado . no que denuncian a cerrazón
do Sr. Monteiro, xefe de producción do
lnespal , quen rompeu o diálogo cando a
solución estaba cáseque resalta ; polo que
piden que o Sr. Moñita, director da factoria, se faiga cargo da situación . No devandito comunicado afirman tamen que o retraso na evacuación foi causado pala dirección e o gobernador civil , e non polos
traballadores .

pero na última etapa hai un posicionamento claro a nivel político , cando
entra no conflicto o Ministerio central, que non é precisamente o de Industria, senon o de Economía; dándose un lanzamento orgaizado de noticias nos medios que controla o goberno, para cargar as culpas sobre os
traballadores, posiblemente por razóns de escarmento. Había un trasfondo laboral escuro -que xa apuntei
antes- que ogallá se esclareza de
contado.

- ¿Cal é o sentir social da zona ó
respecto?
- . De total indignación . Por un ha
parte, pola desinformación, terxiversada polos medios manexados polas
fontes de poder. Os que estábamos
vivindo o conflicto en relación cos
traballadores e a empresa, tiñamos
unha versión. Pero tamen de indignación e medo, porque nesta zona fundir Alúmina-Aluminio seria acabar
económica, social e culturalmente
coa comarca.
- Noutros lugares houbo conflictos superiores e non se ameazou con
deixar de invertir, como ocurriu en
Lemoniz (Euzkadi).
- Si, no país basco nunca se atreverian a facer o que fixeron eiquí.
Aquí sí , non so porque non ternos as
metralletas de ETA, senon porque o
capital dacó non é desgraciadamente
capital galego , ou en todo caso está
controlado por mans extranxeiras.
- ¿Que alternativas quedan?
- A alternativa non pode ser outra
que esquecerse da crispación que
hai, e sentarse empresa e traballadores a dialogar unha saida pactada, o
cal é moi dificil polas posturas duras
da empresa. De todos xeitos, penso
que o conflicto ainda está empezando.
- Para rematar ¿Cal foi o comportamento das forzas políticas da
zona?.
- Por un ha banda, as forzas nacionalistas e progresistas estiveron sem pre ó lado dos traballadores, dicíndolles que recapacitaran , que era un engaño da empresa, e ó mesmo tempo
sensibilizando á opinión pública na
prensa. As forzas de dereitas rentabilizaron a cuestión culpando ó goberno. E o PSOE , mentras os seus
militantes estaban do lado dos traballadores, a dirección serviu ós dictados de Madrid apoiando á empresa.
Redacción
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Parques infantís nas parrQquias
¿Para que un parque?
Un parque infantil non é U'.J lugar de enredo
para cativos, nin un servicio propio da capital. ou
da vila, nin tampouco unha argallada innecesaria. O parque infantil aporta aspectos valiosos
para a educación dos nenas e que debemos
considerar:
1. Provoca a xuntanza dos nenas, obrígalles a

relacionarse, a compartir xogos, v1v1r en sodedade. lsto resulta especialmente valioso nas nasas parroquias xa que os veciños viven, con frecuencia, moi distantes uns dos outros. A necesidade de relación non queda resalta con aquelo
de que "os nenas xa se xuntan no grupo ou centro escolar". No centro, os nenas da parroquia
non sempre coinciden nas etapas de recreo. Doutra banda, a presencia doutros nenas fai máis
difícil o encontro entre eles.
2. Axúdal les no desenvolvemento das súas capacidades físicas.
3. Proporciónalles un lugar de xogo.
4. Aléntaos para que xoguen. O xogo no nena
xa todos sabemos que non é un antollo, senón
unha necesidade. No xogo é onde aprenden,
pouco a pouco, a ser maiores e ir entendendo o
mundo.

Elementos dun parque
Un parque infantil pode reunir moitos e vartados xogos. Propoñemos algúns, doados de montar, anque sabemos que se poden inventar moitos
máis.

• A arrandea: Toda a estructura vai feita en
madeira. O asento engánchase con cordas de
" nylon" para que non as coma a auga. Nunca
unha madeira fará de asento (golpes perigosos).
Serven igual unha roda, un cubo de goma ou
mesmo un saco vello.
•O tobogán: confeccionado enteiramente en

"Durante muchos siglos, España ha sido un país socialmente católico.
Un análisis serio descubriría que ni todo el monte era orégano,
ni oro todo lo que relucía.
.
La Iglesia espaflola nos estimula para que seamos testigos
del Evangelio de Jesucristo, hoy y aquí.
Evangelizar es anunciar a Jesucristo. El discipulado siempre lleva
hacia la comunidad. Pero ¿hacia qué eclesiología,
hacia qué tipo de comunidad, hacia qué clase de instituciones,
hacia qué expresiones históricas y concretas debe ori(fnta.r
la evangelización?".

PVP: 425 Pta . in IVA
PVP : 450 Pta . con ·rv A

Pedidos a Ediciones HOAC
Alfonso XI, 4, 3°
28014 MADRID

En primeiro plano

o tobogán. Detrás, a barra de equilibrio
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madeira. Pódese forrar a baixada con sintasol
para mellar esbarar e pintalo para protexelo da
auga.

•A barra de equilibrio: Dous cepos e un pao que
nos extremos se apoia en cada un deles. Non
darlle moita altura para evitar caídas perigosas.
• As paralelas: Madeira. Os pes de sustento
. asegúranse con cemento na base xa que ó
apoiarse nos paos a forza é moita. Altura: 80 cm.
Lonxitude: non menos de 3 m.
•O labirinto: Madeira. Non precisa cemento na
base xa que ó ser unha construcción de moitos
paos tan entre todos un carpo consistente.

Nenas xogando no labirinto. Antes na escada do tobogán . No
fondo a barra de equilibrio.

•A pasarela: Fai o efecto dunha escada situada
no aire. Precisa de bós paos de apoio cementados na base , uns tacos que fagan de banzos ou
pasos e unha corda que os una a todos. Lonxitude: a que se queira anque se é superior a 7 m.
custa moito tensala.
•O caixón da area: Madeira, tixolos ou bloque.
Fabríca$e un recinto rectangular de 1,20 x 2,20 e
20 cm . de altura. Lago , énchese de area de praia
ou construcción .
•As rodas: rodas vellas de coche. Pintalas por
fara para que non manchen . E doado conseguilas
gratuitamente en gasolineiras ou talleres.
•Circuito de bicicletas: 5 ou máis paos chantados no chan , cunha altura de 15 cm. e separados
por unha distancia non inferior ó 1,50 . Os nenas
circularan entre eles e inventarán os máis diversos xogos.

In ten tando tace-lo "paso " da pasarela

O custo do parque
O parque do que vos estamos talando non é
unha teoría. Xa foi construído nalgunha parroquia. Non ten problemas de elaboración xa que
parte de materiais baratos e de doada .consecución . Non require tampouco de grandes espacios. O parque concreto que tomamos como modelo ocupa exactamente 168 m. cadrados , é dicir,
a terceira parte dun ferrado. O investimento preciso (os cartas) é baixo : man de obra, madeira,
rodas ... poden resultar gratuitas. Haberá quepagar o cemento , cordas , cravos , pintura, sintasol ,
area. .. Entre todo non chega a cantidade de
10.000 ptas. Máis ca outra causa é cuestión de
vontade se é que a idea se considera interesante.

Xogando " ós barcos" coas rodas

Xosé Lois Vilar
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Sobre os "kikos" ou Comunidades Neocatecumenais

buzón

Benquerido director:
O motivo desta carta está en re~a
ción co artigo sobJe o Sínodo dos Bispos que aparece no número 280 de
IRIMIA, en concreto co párrafo no que
se fai alusión á tendencia dos movementos laicais alí presentes.
Dende logo eu tamén penso que o
Opus Dei (coñecido de todos) e Comunión e Liberación (ceca is menos
coñecido) poden ser botados no
mesmo saco, dáda-las súas tendencias claramente conservadoras. Mais
dicir que os kikos (ou Comunidades
Neocatecumenais para ser máis
exactos) están na mesma liña, denota
certo descoñecemento da dinámica
deste grupo. E certo que poñen moito
fincapé na espiritualidade e na oración , e que a súa linguaxe pode soar
un pouco mística para algúns, pero a
súa opción polos pobres e a postura

Enviade as vosas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

de rechazo ante o " deus-diñeiro " é.
ben diferente da do Opus.
lmaxino qwe a intención do voso
artigo non sería colgarlle esquemas a
ninguén , pero hai que recoñecer (e
falo por experiencia propia) que moitas veces as persoas que traballamos
en grupos máis centrados na acción
(estilo XOC, MECG, HOAC ... ) ternos
certos perxuicios ante grupos doutro
estilo que nos parecen máis nas nubes, " místicos" no mal senso. E tamén sucede ó revés, habendo xente
que tilda ós grupos centrados na acción de " rojillos", ateos camuflados.
Afortunadamente, cada vez hai
máis espírito de diálogo (ó menos nos
grupos que eu coñezo) e máis conciencia de que a lgrexa é de todos e
ten que haber sitio para todos, e que o
traballo dos distintos grupos non é
excluínte senón complementario .
Esa é a lgrexa na que penso que eremos tódolos irimegos.
Atentamente.
Alicia Regueira. Catoira

O home contra o home
O pasado día 1O de Decembro, celebrouse o Día Internacional dos Dereitos
Humanos. Co gallo desta conmemoración, o autor ·deste artigo, que re facer un ha
chamada á conciencia pública eneal de tan preocupante problema .
historia da hum anidade ten gardados en anterg as arcas de lixo
moitos t rapose mpo rcados que non
con vén esq uence r porque , a vec es, unha
memo ria histó rica torpe e adormecida pódenos xogar unh a mala pasada. Aínda no
séc ulo pasado trafic ábase con seres human os en nu merosos puntos da te rra. Na
sociedade ro mana a vida dos recén nacidos dependía capric hosamente da vontade do pai . No noso século practicáronse
xe no ci d ios colect ivo s que, no seu momento , foron xustificad os ou non denunciados . Hoxe, sentimos a led icia de saber
que moitos destes feitos foro n desterrados do planeta, o u q ue , po lo menos, haxa
unha co nciencia co lecti va qu e os rexeita .
Pero ... ¿Quere isto dicir q ue hoxe xa no n
hai violencia so bre aterra? ¿Pódese afirmar que hoxe a mo rte vio lenta pasou a ser
un ep isodio aill ado , fro ito da ceg ueira
duns poucos , máis que un mal co nse nti do
e x ustif icado por amplos sectores da población ? Desgraciadamente non é así.
Hoxe hai métodos moi sutís , manobras
maquilladas de human ismo , q ue prod uce n e permiten a destrucción de numerosas vidas humanas. Para elo , envócanse
verbas ou frases ampulosas coma " orde
estab lecido " , " soberanía naci o nal " , " def ensa dos lexítimos dereitos " etc ., coas
qu e se p retende lexitimar innombrables

A

violacións dos dereitos humanos.
Unha das prácticas máis extendidas
hoxe é o terrorismo . Haino de moitos xeitos : terrorismo pol ítico , de Estado , doctri nario , de apoio .. . e todo , en nome da liberdade ou da liberación ... Todas elas teñen
un denominador común: a destrucción de
vidas humanas.
Síntoma dunha sociedade enferma de
violencia é a insensibilidade e a falta de
apoio práctico que aínda hai a lnstitucions
tan respetuosas e que tanto están a facer
neste campo como Amnesty internacional", recentemente nacida en Lugo. Para
moitos resulta molesta e aínda escandalosa. Cómpre dicir que A. l. levo u o premio
Nobel da paz no ano 1977 e o premio Derei tos humanos das Nacións Unidas no
1978. Esta laudable institución tivo coñecemento de que , en xulio do presente ano ,
57 persoas foron condenadas a morte en
17 países , e real izáronse 54 execucións en
11 nac ions. E isto só nun mes , que se
saiba , o ve rdadeiro total é, sen dúb ida,
su perio r.
A vi olencia está conquerindo cada día
cara cteres máis dram áticos. Asas ínase a
sang ue frío , d ispá rase ind iscrim inadamente con t ra seres inocentes e indefensos. A pesa r dos movementos paci fistas,
estase a dar unha atmósfera de violencia
que impreg na tóda las capas da sociedade

e que salpica incluso ás expresións máis
cultas do home como é a arte .
Os días previos ó Nadal os escaparates
póboanse de xoguetes . Xoguetes bélicos :
sofisticadas metralletas, avións de com bate, carroblindados , homes grandes con
armas poderosas .. . Dá tristura ver como
os meniños disparan sen piedade ós enemigos imaxinarios cos miles de " xoguetes " que os adultos lles metemos nas súas
inocentes mans. A industria do cine fabrica cada ano novos monstros e inventa
diferentes historias nas que a violencia
adquire un protagonismo absoluto :
Rambo , " Commando " , " El más salvaje de
todos " ...
Tampouco os medios de comunicación
axudan a crear un clima de paz. Son frecuentes os informativos que se abren con
esceas de violencia e os diarios que mostran corpos masacrados nas súas primeiras páxinas. ¿Será que a violencia vende ,
ten gancho e produce fascinación? .
Se a violencia está institucionalizada, se
se atopa agachada en calquera esquina
dunha cidade , se se vende ós nenos e se
ofrece como espectáculo , se ata se sacra1iza, ¿qué se pode facer? .
¿ Pódese loitar contra o aire que respiramos? Se non queremos ser cómplices ,
promovamos con tódalas nosas forzas a
solidariedade dos pacíficos sabendo que
se o elefante é forte , tamén é verdade que
as formigas son máis numerosas.
Mario Vázquez Carballo
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A fiador e paragueiro .... aquel fermoso oficio ambulante
que adormece no tempo ...
Cada provincia de Galicia tiña e segue tendo
moita sona por algunha peculiaridade especial,
sendo o xentilici.o da Coruña coñecido na línguaxe popular e informal Cascarilleiros, que tiñan fama polo bó chocolate que facían os coruñeses, ou Canteiros os de Pontevedra pala habelencia e arte que dende sempre mostraron no
trabal lo da Pedra.
Os de Ourense tiveron sana por ser Terra de
Afiadores e Paragueiros, e sen dúbida, porque
son moita-las aldeas e bisbarras desta provincia
galega coma A Peroxa, Nogueira de Ramuín, Pereiro de Aguiar, na que a maioría dos paisanos
dedicábanse a esta profesión.
Na campaña da roda de afiar portátil, unha roda
de pedra grande montada nun eixo que descansa
en dous soportes fincados en sendos paus que se
xuntan diante, ós lados dunha roda maciza de
madeira.
Na parte traseira os paus teñen dous pés e a
roda de afiar. Na dianteira e montada sobar dunhas estacas, · vai un pipote para a auga que o
artiluxio require.
Coa roda e o seu típico pito, instrumento semellante á fra1,.Jta de pan, feito de madeira de buxo e
calibrado para que dé notas determinadas, e mais
'o caixón no que van as ferramentas: alicate, tenazas, martelo e un bote de latón para a auga.
Afiador que vai en pelerinaxe de pobo en pobo
pregoando e berrando o nome de seu oficio.
Moitas veces o afiador é tamen paragueiro e
practicando outras artes, a de arranxa-los paraguas, neste caso leva agulla e teas para mendalos e ó mesmo tempo merca tamén os vellos para
aproveita-las ballenas para outros arranxos.
O Barallete, tala dos paragueiros
Oeste xeito e percorrendo os v1e1ros, sen
esquence-la súa vila ou aldea e voltando a ela
cando pode, o Afiador e o seu andar fai que precise dunha língua propia para entenderse cos
compañeiros de profesión e que ninguén os comprenda fóra desta comunidade, esta xerga nomease cunha verba especial e moi fermosa: O
Barallete, que canta cun léxico abundante. Así a
navalla chámase xamonda, beber é chiscar, o
can denominase doca; o diñeiro ... zurus, traballar ... labreñar, o día ... claro, entre outras.
Esta xerga era falacia por outros artesans, músicos, cegos, ladróns e capadores de boa parte
dos concellos .ourensans.
A súa orixe non se sabe con certeza, mais non
falta quen afirme que son antergas e anteriores a

A constante e continua viaxe do A fiador está retrexada na cantiga
que di:
«Atiador andadeiro
que percorre-la Terra toda
non pares no meu porte/o,
que non quera home con roda .»

Romanización, baseándose que no seu vocabulario hai verbas bascas.
Velaí un recollido exemplo: catainas por zocas,
cuzarra por cociña, claro por día, etc.
E expresións coma: ¿Chusas ou hai cebolo?
por ¿ Traballas ou non hai chollo?, ¿Manchas
largaño?-por ¿Traballas moito?.
Un xeito de coñece-las línguas dos oficios da
Nasa Terra é agarimando aquelas lembranzas
que perduran nas tradicións e nos Cantos de
sempre dos nasos abós.
Hoxendía nas localidades de Nogueira de Ramuín, A Peroxa e aquelas que xa nomeei, quedan
Afiadores e Paragueiros, que xa non saen de
viaxe coa súa roda, mais gardan con ledicia os
gratos recordos dos tempos de mocidade e aquelas tazañas e aventuras que lles acontecía no
lecer de cada día e en calisquer recanto galega.
Vaia, pois a miña homenaxe curta e sinxela
para os galegas que dende . nenas apreciaron e
traballaron neste oficio , que ían aledando dende
o máis pequeno o máis grande o seu paso polos
distintos concellos de Galicia.
Mª Guillermina Mosquera
de Monterroso

Xosé Chao Rego

Non é delito
Xa vai quedando lonxe o 12 de duas materias -¡só dúas!- no noso
decembro, domingo no que máis · idioma.
O asunto non ten pés nin cade vinte mil persoas nos xuntamos, nunha manifestación, en beza e a manifestación foi emoCompostela e baixo o lema de cionante: membros de tódolos
"aprender galega non é un partidos, sen distinción de credos
políticos, acudiron a reivindacadelito".
A causa viña estimul?da polo lo dereito da nosa tala.
Goberno de Madrid, que nun
Ben, ho, ben. Pero, ¿sabedes
unha
causa? Hai colexios e instixesto de centralismo incomprensible, fai un recurso ó Tribunal tutos nesta terra nos que, aínda
Constitucional polo feito de que a así, non se atopan dous voluntaXunta de Galicia dispón que en rios por curso para facer ese ~a
cada curso escolar se impartan bar, ben porque non queiran

DUAS RECETAS
Pastel de legl:fmes

Cócese repolo, acelgas, espinacas, leituga, chícharos, cenoria, pataca, porro ... todas cantas un queira; despois de cocidas
escórrense ben. Fritir cebola ben picada, e
cando está dourada, refoga-las legumes.
Bátase nun molde untado de manteiga e
cócese ó baño maría. Unha vez cocido, bótase nunha fonte e cóbrese con salsa
mahonesa.
Tortilla de mazá

2 mazás
2 ovos
1 culler de azucre
1 cu l ler de aceite.
Córtanse as mazás en cachiños e frítense.
Cando están fritidas , bátase un pouco de
azucre enriba de cada cachiño e despois os
ovos. Co azucre restante faise caramelo e
exténdese palas dúas caras da tortilla.

"baixarse" ó galega, ou ben porque non saiban facelo e non ousen mete-la pata.
Quizais o problema maior non
estea en Madrid, senón na mesma
Galicia. Porque, ¿quen nos
prohíbe talar galega na nosa cara
e nas rúas? E, emporiso, hai ben
xente á que non se lle arrinca palabra no noso idioma. A enfermidade está dentro do noso carpo
social , sen dúbida por razóns históricas que teñen moito que ver
coas presións dun centralismo
que aínda non desapareceu .

Pasaron as loterías,
a de Nada/ e a do Nena;
tras soños, todos quedamos
coma antes, máis ou menos.
Exercen fascinación
tódolos xogos de azar
que consisten en perder
para volver a empezar.
Nas máquinas "tragaperras"
vin un vello disgustaao
porque apaga do subsidio
levaba medio gastado.
Moitos viven de ilusión
coa espwanza cativa
de que lle toque, a/amenos,
quinielas ou primitiva.
Seica en tempos de crise,

como se fose un andazo,
medra a ansia de xogar
por se toca o "cuponazo".
Esta sociedade nasa
ten un grandísimo fallo:
.pouca xente vive ben
coa forza do seu trabal/o.

Cloti Alonso
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