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XOGOS DE APOSTAS 
A nova droga que promove o Estado 

1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patrla: 

mllll con man lnxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

Nº 287, 5ó19 de Marzo 1988 - 50 pts. 

D 
ende o pasado 22 de Febreiro 
temas un xogo máis para esquil
mar ós cidadáns e enriquecer o 

Estado: a Bono-Loto. A Organización 
Nacional de Cegos (ONCE) séntese 
atacada por esta nova iniciativa do Es-
tado Español que vai competir, con ca
tro novas sorteos semanais, co seu xa 
popular Cuponazo. Pero ¿son só eles 

•!!.ifIIT~~~~=::J::Jr-/Tl os que se deben sentir agredidos? Coi
damos que máis ben somos todo o co-
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• u ·Asamblea de "Encrucillada" 
Falamos con Ignacio Ellacuria 

• ·Parque natural dos Aneares 
Xurdiu o conflicto. 

• Busca-la vida 
A difícil condición de ser mozo 

lectivo cidadán, intoxicado por esta va
riante da nova droga que o Estado se 
empeña en promover, especialmente 
desde 1979. 

A máquina furapetos 

Aquel home tiña trazas de obreiro no 
seu vestir e talar. Vinlle meter moedas 
e moedas nesa maquiniña de música 
leda e rebuldeira con graciosos debu
xos de melóns ou plátanos que a oficia
lidade chama "máquinas recreativas", 
os casteláns "tragaperras" e que me
recería chamarse na nasa lingua "fura
petos" deixándonos inspirar polos ca
taláns. O home contoume que lle ca
mera 800 pesetas. E cambiou en moe
das un billete de mil. E despois outro e 
outro. Cando marchei xa levaba botado 
3. 800 pesetas e ainda quitaba un ha boa 
presa de cartas e quedaba dicindo "an
que teña que deixar todo esto vai saber 
quen son eu". 

Home va/ente, sen dúbida, e xene
roso. As aparencias eran esas: ousado 
e desprendido, sen apego ó diñeiro. A 
realidade era ben outra: cobizoso dos 
cartas fáciles, pois por algo comenzara 
a xogar, e ademáis cobarde para saber 
enfrentarse á súa derrota ante á má
quina, ante si mesmo e ante os poucos 
espectadores de bar que, case sen 
querer, presenciabamos aqueta 
intoxicación. 

Teño un amigo que, anque lle gusta, 
por principio moral nunca bebe "coca
cola;' pois para el é como a representa
ción do estilo de vida americano, a 

(Pasa a Pax. 9) 
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MOITAS CASCAS E POUCAS NOCES é o que pode 
pasar neste momento da economía galega, a pesares 
das teimas do conselleiro máis novo da Xunta, o de 
Economía. Despois da ZUR, de nulos resultados, veu a 
ZID, e agora a prometida declaración de Zona de Pro
moción Económica (ZPE) que supón un cincoenta por 
cento ou menos de subvencións para as industrias que . 
se instalen no naso pais. lsto non abonda, porque ta
mén houbo varias ZUR e algunhas funcionaron, pero as 
galegas non; tamén hai varias rexións do Estado que 
teñen estes apoios. 

* MORREU DON PEDRO GONZALEZ, mestre de abo
gados e vello nacionalísta. Non só a cidade de Lugo 
sintéu a súa perda, tamén moitas parroquias que foron 
aconselladas nos seus problemas rurais; por exemplo, 
nos montes veciñais. Cónstanos a súa teima porque 
chegada a democracia houbese en Galicia un partido 
nacionalista forte: o Partido Galeguista. Agora desde o 
ceo seguirá empuxándonos a que loitemos pola nosa 
identidade coma pobo. · 

* UN ACHEGAMENTO A LITERATURA GALEGA tivo 
lugar na Universidade de Barcelona, convocado pola 
Generalitat de Catalunya: poetas, especialistas na nosa 
língua, e mesmo políticos do eido cultural e de política 
linguistica galega, participaron nunha semana do estu
dio. Os políticos galegos enteraríanse de que a Genera
litat gasta en Política Linguistica mil setecentos millóns 
de pesetas, mentres que a Xunta só lle adica cento 
trinta millóns. 

* O DIA MUNDIAL DO TEATRO (27 de marzo) é unha 
boa data para preparar algunha obriña ou para adicar 
unha clase a este eido da nosa cultura. Hai algunha 
xente que está traballando para que teñamos medios 
neste campo, así os escritores: Paco Pillado e Manuel 
Lourenzo que veñen de publicar un "Diccionario do 
Teatro Galega" (antes publicaran unha "Antoloxía do 
Teatro Galega" e "O Teatro Galego") 

A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO EN CATALAN 
non foi rexeitada polo Tribunal Supremo, despois 
dunha denuncia. O Goberno do PSOE de Madrid ben 
podía tomar nota da sentencia e non arremeter contra o 
ensino en galego como está a facer, e o "precedente" 
catalán podería facer lei. 

*· A FALLA DE ACORDOS CON MARROCOS non só 
encarecéu o precio do peixe, tamén ten pendentes dun 
fío amáis de sete mil mariñeiros galegos (moitos deles 
na emigración andaluza). Os nervios son máis fortes 
nas comarcas do Morrazo e da Guarda en Pontevedra, 
onde hai máis de mil familias embarrancadas. 

* CADA DIA MAIS TOLOS, a meirande parte dos gober-
nos do mundo, gastan o que non teñen en armas. Etio
pía, que volta a estar afogada pola fame e pola sede, 
gasta case a mitade do seu presuposto deste ano en 
armamento para dotar ó exercito máis grande de toda 
Africa; mentres tanto, o vinte por cento dos seus nenas 
xa non chegarán pois morren antes, por falla de 
atención . 

* A ASOCIACION GALEGA DE CIENCIA REXIONAL ven 
de celebrar un has xornadas adicadas ó problema sem
pre pendiente da comarcalización de Galicia; urxe ra
cionalizar e artellar o que é normal e real pala vida: a 
vertebración do noso país en comarcas parroquias. 
Aínda que o tema non foi ó parlamento a Xunta xa anda 
cun mapa de corenta e tres bisbarras. 

* "ANDAINA" é o nome dunha Asociación Cultural, 
xurdida entre os traballadores da Compañía Telefónica 
da Coruña; desde hai meses traballan forte pala nasa 
cultura e así tiraron a rúa un ha revista co mesmo nome, 
e tamén teñen aberta un ha Sá de Exposición nas intala
cións do Centro do Montiño. 

* UNHA NOVA SENSIBILIDADE ECOLOXICA está a 
xurdir en Galicia, como o demostra que foran nese 
terreo onde se fixeron máis reclamacións ante o "De
fensor do pobo" que ata agora exercía Don Xaquín Ruiz 
Jiménez, alonxijdo desta tarefa por iso que se deu en 
chama-lo "rodillo" socialista. Outra vez as artimañas 
do poder poideron coa ética de don Xaquín. 

* ASAMBLEA DE TODALAS ASOCIACIONS CUL TU
RAIS E ENTIDADES DE BASE, en Santiago o vindeiro 
doce de marzo, para medi-los froitos da campaña de 
fomento deste tipo de asociacionismo, que ten lugar 
nestas semans en toda Galicia. Todo o relacionado coa 
cultura terá espacio neste encontro de axentes cultu
rais e sociais. 
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CONFESAR, ¿PARA QUE? 

A Confesión non está de moda; aquelo de achegarse ó 
"caixón das mentiras" para lle dicir ó cura os pecados xa 
non se ve moito nas igrexas; nin son moitos os curas que 
dedican tempo a ese servicio da comunidade, nin son moi
tas as persoa€> que o solicitan. ¿Por que? Non é do caso 
pararnos a responder a esa pregunta. Moitos malos com
portamentos dos curas neses momentos, moita frouxedade 
dos crentes fixeron deste sacramento da sinceridade unha 
ridícula carantoña entroidal. 

Diferentes maneiras de pedir perdón 

A práctica da Confesión non sempre se deu na lgre_xa. 
Houbo maneiras diferentes de pedir perdón. E hainas ta
mén hoxe. Un pide perdón cando reza o "Naso Pai", e di: 
"Perdóanos as nasas ofensas como tamén perdoamos nós 
a quen nos ten ofendido". Un pide perdón ó comenzo das 
Misas, cando se fai o "Acto penitencial". Un pide perdón en 
ca/quera momento, cando ergue o corazón a Deus e di con 
sinceridade: Señor, perdóame, que son pecador. 

E un pide perdm cando especialmente lle dedica a isa un 
tempo na súa vida, dentro da comunidade cristiá, mediante 
o sacramento da penitencia. 

O que habería que conservar 

Non pasa nada se na lgrexa se perde a forma da Confe
sión en solitario co cura como maneira de practica-Jo sacra
mento da Penitencia. Pero pasaría algo grave na lgrexa se 
os crentes perdesen o senso do propio pecado, se perde
sen a ansia por avanzar e mellorar, se perdesen o conven
cemento de que de Deus vén unha forza de perdón e de 
curación que de ningunha outra parte poderemos recibir. 

Non pasa nada se na lgrexa se perde a forma de Confe
sión en solitario co cura, pero pasaría algo grave se cada un 
dá en andar ó seu aire, e a comunidade, co cura dentro dela 
cumprindo o seu papel, xa non canta para nada no caso 
concreto da corrección e do progreso cristián. Un cristián 
non pode funcionar para nada en solitario; tampouco para 
recoñece-Jos seus pecados e reconciliarse. 

Por que confesar co cura 

A forma penitencial de reconciliación con Deus dicíndolle 
os pecados ó cura extráñalle a moitos. ¿Por que dicirl/e ó 
cura os meus pecados? ¿O cura non é unha persoa coma 
min? Habería que dicir: si e mais non. E unha persoa coma 
min, débil e limitada coma min ou, se cadra, máis aínda, 
pero nese momento actúa como mediador entre Deus e a 
persoa que confesa, dando unha garantía do perdón de 
Deus dentro dun proceso penitencial correcto; xa sen talar 
das funcións de conselleiro e animacjo~ que moi ben pode 
desempeñar outra persoa ca/quera. E un ha función eclesial 
fonda e delicada que moitos curas moitas veces non soube
ron cumprir ben. 

A cuestión hoxe está en ver se, dada a historia que tivo a 
Confesión, é máis o ben que con esa forma de penitencia 
se faí, cós problemas que se crean á xente. A lgrexa segue 
mandando confesar; haberá que lle facer caso, pero apro
veitando novas maneiras de tace/o escol/endo ben os curas 
que sosteñan a nasa saúde espiritual (itamén o faríamos,·se 
poidésemos, cos médicos do carpo!) e respetando ó má
ximo o temperamento e a sico/oxía da xente. E buscando 
sempre, por riba de todo, que medre a gracia, a paz, a 
alegría, a liberrnde. 

Na confesión, o cura actúa como mediador entre Deus e a persoa que 
se confesa, dando a garantía do perdón de Deus na absolución (bendi

ción final) 

"Xesús non se fiaba deles, porque os coñecía a todos" 
(Xn. 2,24) 

A confianza de Xesús en cada url de nós, nas nosas 
posibilidades é plena. Xesús nunca creba a cana cascada, 
nin apaga a mecha que fumea. 

¿Como entender, lago, estas palabras do Evanxeo? Xe
sús sabe das nasas limitacións, das nosas faltas de amor; 
e acéptaas. El tamén pasou palas tentacións do deserto e 
viví u, na súa propia carne, a forza e a dureza da debilidade 
humán. 

E o que nos quere expli9ar Xoán cando nos fala da 
"desconfianza" de Xesús. E a desconfianza sá de quén 
coñece ó home a fondo e o asume tal como é, sen idealis
mos nin deformacións, con toda a súa humanidade, con 
toda a súa carga de cativezas e inconsecuencias. 

Aprendamos a vernos cos ollas cosque nos mira Deus: 
confiando en nós mesmos, aceptándonos e queréndonos 
como somos. 

Aprendamos a mirar ós outros como nos ensina Xesús: 
confiando neles; sabendo dos seus erras e limitacións. 

"O príncipe deste mundo vai ser botado fora" (Xn. 12,31) 

i Costa ere lo! 
Xesús fai camiño con nós; non estamos sós. Contamos 

coa forza de Deus. 
Xesús dará bó remate a todas esas tarefas iniciadas por 

nós; a súa victoria sobre do mal é algo que se nos anuncia 
xa agora e que, coa Resurrección, se fai certeira. 

Moitas das nasas debilidades, das nosas incapacidades 
¿non serán resultado de non recoñecérmonos acompaña
dos por Xesús na nosa vida, nos traballos que emprende
mos? ¿De contarsó coas nasas forzas? 

Moitos desánimos ¿non virán de que non eremos, no 
fondo, que Xesús é máis poderoso có mal; de que termi
nará vencéndoo. ata que desde o máis insignificante re
cóndito ser vivo do universo nos vexamos todos atraídos e 
envoltos polo amor de Deus?. 

lsto non impide que nos preparemos, que nos enforte
zamos para dar froitos abondosos. 

Tampouco non quita, por suposto, que busquemos efi
cacia histórica nas tarefas que levamos adiante. 
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SEi QUE VOLVE O PRECEUTO (Domingo ter
ceiro de Cuaresma) 

- Hoxe, miña Rosa, dixo o cura unha cousiña 
que coido che vai da.r moita alegría. ¡A que non 
acertas! 

- Eu non sei, meu home. O señor cura nunca 
dice cousas malas. Non será que deu a vixilia do 
venres. 

- Non, eso non. E outra cousa que a ti che ha 
de gustar porque todo o que sexa volver ó de 
antes .. . Pois, mira, trátase de que parece que vai a 
volver o Preceuto. ¿Non record as?. 

- E non vou a recordar, Ramón. Aquelo sí que 
era cumplir como Dios manda. Alí pasabamos 
todos a confesar, a comulgar e a dar a doutrina. 
Pero ¿quén dixo que vai volver a haber Preceuto? 
¿O don Fortunato? Non o creo que estea él por 
esas cousas. O caso é que el non quere obligar a 
ninguén, e neso fai ben, pero deste xeito a xente 
vai deixando, deixando ... 

- Pois, mira Rosa, o cura falou desos tempos 
en que había o Preceuto e dixo que sería bo 
volver a algo parecido para toda a parroquia. Me
llor dito, para a " comunidade". Ben sabes que é 
como a él lle gusta dicir. Dixo que antes da Pas
cua ibamos ter un día para iso: para prepararnos 
ben a esa Festa. 

- Pero si non te me explicas mellor, meu Ra
monciño, eu non me entero en que vai consistir 
ese día. ¿E o Preceuto ou non é o Preceuto?. 

- Esa explicación dixo que a había de facer o 
vindeiro domingo. E como che toca a ti ir a misa, 
xa me explicarás• 

, 
TRATASE DUNHA ... NO SEi QUE DA PALABRA 
(Domingo cuarto de Cuaresma) 

·Rosa foi ese domingo moi leda a misa porque 
-entre outras cousas- o señor cura había de talar 
do Preceuto e da forma de facelo este ano. Ade
máis queríalle contar ó seu home toda a 
explicación. 

- Xa sei como vai ser o Preceuto, Ramón -dixo 
ela ó chegar da misa- xa sei que se trata dunha ... 
non sei qué da Palabra. 

- Será unha celebración , muller. 
- Eso' mesmo, Ramón, unha Celebración da 

Palabra e que neste caso, dixo don Fortunato, 
chámase Celebración Penitencial. 

- Pero iso xa non é cousa nova, Rosa. ¿Non 
recordas que iso foi o que houbo polos Reme
dios? Ti ¿non recordas que se parece a unha 
misa pero que non é misa?. Hai cantos, hai lectu
ras ... aínda recordo aquelo de un pai que tiña 
dous tillos ... 

- ¡O fillo pródigo, home! 
- lso é: o fillo pródigo, e máis aquelo de que 

anque os nosos pecados foran non sei cómo vol
taríamonos brancos como a neve. A min aquelo 
deume moita cousa por dentro. E foi unha das 
boas confesións que fixen en toda a miña vida. 

- Pois, home, ti tantos pecados non terías. 
- Mira, dixo Ramón, se por pecados se en-

tende eso de raios, centellas, lévete o diaño, mala 
nacida ... deso e verdade que non. Pero ti non 
recordas aquelas preguntas: ¿qué tal veciño es? 
¿axudas e colaboras co pobo?, ¿tes ansia dos 
enfermos e dos pobres? ... ¿ vas a misa só porque 
hai que ir ou sacas proveito para levar unha vida 
máis relixosa e honrada ... ? 

- Para meu Ramón, para .. . que para hoxe ben 
chega. E teño que decirche que se esa "celebra
ción penitencial" vai ser asi. .. non se queda nada 
por debaixo do Preceuto de antes• · 

SE OLIERES LE.R. l'l"IA iSUSCRÍBETE! 
Quero 8111Crihinne ó Semanario IRIMIA: 

Pagarei por: 

D Tr8118ferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 
Por un ano O . Ata nova orde_ O 
So para os novos suscriptores. 

Vilalha, Conta n. 04950/0 

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

- Suscripción por 
un ano-1.300 pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

(máis caro e molesto ca transfere"ncia) 

N ome ............ ........ ~ ....................•........................................ 

Rúa ou Parr()(Juia .. _ .......................................................... . 
Vila ou Axuntaniento ..................................... Provincia ..... ~ ............. . 

Reporta e envíanos a: IRIMI/l, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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·-- Co Rector da Universidade de El Salvador na 2ª Asamblea de "Encrucillada" 

«"fncrucillada" e IRIMIA poden ser unha gran forza liberadora>> 

P oucos minutos despois de 
empezar a falar o P. Ellacuría, 
tras unha breve presentación 

de A. Torres Queiruga e . X. Chao 
Rego, Queiruga -director de "Encru
cillada"- invitaba a todos a trasla
darse a unha sá máis capaz, dada a 
gran afluencia de xente, que desbor
dou tódalas previsións. Con este es
pectacular éxito de participación co
menzaba o pasado día 12 a 11 Asam
blea de suscriptores e amigos da re
vista Encrucillada, que duraría ata o 
día 13. Este ano tiña como tema "A 
Teoloxía da Liberación en Galicia", e 
contaba coa excepcional presencia 
de Ignacio Ellacuria, sobranceiro re
presentante da Teoloxía da Libera
ción e rector da Universidade Cató
lica de El Salvador, onde reside desde 
o ano 1942, anqueé de orixe vasca. 

"A salvación ven de abaixo" 

"Non hai que preocuparse tanto de 
como van as causas por arriba (como 
actúa a xerarquía da lgrexa), senon 
de como van por abaixo (como res
ponde o pobo)". Así dixo o comenzo 

· da sua conferencia o P. Ellacuría, 
quen afirmou acto seguido que era 
para el "un signo de esperanza esta 
acollida dispensada en Galicia, así 
como a de tantos europeos, cara a 
Teoloxía da Liberación". A Teoloxia 
da Liberación non é tanto un ha causa 
teórica, un movemento máis de teólo
gos, senon fundamentalmente un 
movemento de base que implica a c-q
munidades, relixiosos, seglares e 
mesmo bispos, ademáis dos pensa
dores. Partindo da realidade popular 
hispanoamericana, a T. da L. quere 
responder ás esixencias da situación 
histórica en que vive o pobo latinoa
mericano, fondamente relixioso. 
Igualmente, a T. da L. "ten moito que 
ver -afirmou Ellacuria- co acompaña
mento dos revolucionarios na súa 
práctica revolucionaria". O que non 
quere dicir precisamente que esta 
teoloxía sexa un "invento do mar
xismo", como afirmou alguén, senon 
que só utiliza coma un instrumento 
máis a sua análise social, pois "a ex
plotación do home débese a causas 
de carácter histórico-político e non 
puramente espiritual". 

O que busca a T. da L. é un ha liber:a
ción integral, é dicir, de todo o home, 
na súa realidade social e política, (in-

A. Torres Queiruga (primeiro pota dereita) abriu a Asamblea e Xosé Chao (primeiro pota 
esquerda) presentou ó teólogo l. Ellacuria (centro) 

xusticia, violencia, explotación, inso- ·e inconexas tocando rara vez o miolo 
lidariedade, ... ), pero tamén na súa do que demandaba un encontro co 
realidade espiritual (pecado, falsa re- tema sinalado. 
lixiosidade, ... ). Por isa chámase un ha O poeta Uxío Novoneira puxo obro
teoloxía total, non de tal ou cal as- che de ouro, con un emotivo e poético 
pecto soamente. remate. 

A T. da L. busca, así, unha conver-
sión e transformación social, cara ª A realidade social de Centroamérica 
unha sociedade máis semellante ó 
proxecto de Xesús, pero tamén unha 
conversión persoal no encentro co 
Deus liberador. 

A liberación en Galicia 

Ademáis das duas conferencias do 
P. Ellacuría, houbo tamén na Asam
blea outros dous espacios, tentando 
concretar a liberación que Galicia 
precisa e ver que implica facer teolo
xía da liberación na realidade galega. 
O primeiro destes espacios foi unha 
mesa redonda, na que, tras de expo
ñer as aportacións dos grupos de tra
bal lo previos á Asamblea, e que foron 
enviadas a Encrucillada, Lois Alvarez 
Pausa, Agustín Diaz (en improvisada 
sustitución do xornalista Antón Ga
ciño) e Mons. Araúxo deron a súa vi
sión da Liberación que Galicia de
manda nos eidos cultural, político e 
relixioso, respectivamente. 

Non foi moi rico o debate, así como 
o que houbo á tarde no segundo des
tes espacios co tema "Ollando ó fu
turo"; anqueé certo que saíron cou
sas interesantes, foron deslabazadas 

Tivemos ocasión de talar en pri
vado con Ignacio Ellacuria, que aco
lleu con admiración e agarimo a nasa 
revista. Falamos sobre todo da situa
ción do seu país e o veciño Nicaragua. 
Para el, Estados Unidos é claramente 
o principal problema que teñen estes 
países, e o principal obstáculo para a 
pacificación de Centroamérica, onde, 
defendendo os seus intereses comer
ciais e políticos, pretende acabar vio
lentamente coa protesta revoluciona
ria. En opinión de Ellacuría, o que 
máis lle preocupa á Administración 
Reagan nesta zona non é Nicaragua, 
como pretende facer crer, senon El 
Salvador, que canta con máis xente e 
meirandes posibilidades económicas 

Para Ellacuría, de ningunha ma
neira se póden comparar a guerrilla 
"contra", que lo ita contra o goberno 
sandinista de Nicaragua, coa guerrilla 
salvadoreña do FMLN (Frente Martí 
de Liberación Nacional), que loita 
contra a falsa democracia existente 
en El Salvador. A guerrilla "Contra" 
é un movemento apoiado pala CIA 
(Central de lntelixencia Americana), 

(Segue á volta) 
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adiestrado por esta e sobre todo man
tida con un gran potencial económico 
polos EE.UU.; o que fai das súas for
zas un verdadeiro exército mercena
rio . Nas súas tácticas e accións, o te
rrorismo e as matanzas indiscrimina
das de civís son un feíto cotián . Por 
outra banda, a pretendida democra
cia que queren instaurar, é só un pre
texto para que Nicaragua valva caer 
nas mans dos privilexiados que a ex
plotaron anos atrás en favor dos inte
reses de EE.UU. 

Contrariamente, a guerrilla do 
FMLN salvadoreño pretende unha 
verdadeira liberación nacional de El 
Salvador, en favor das clases popula
res oprimidas. Anque teñen cometido 
tamén os seus erras, moi excepcio
nalmente teñen feito actos de terro
rismo, e nunca de maneira indiscrimi
nada contra a poboación, senda o seu 
un estilo máis militar, de confronta
ción armada co exército. O P. Ellacu
ria avoga pala pacificación, en base a 
unha negociación política, sobre 
todo polo tremendo custo humano e 
social que a loita armada ten para es
tes países, pagando este custo sobre 
todo as clases populares, que en Ni
caragua está nunha verdadeira situa
ción desesperante. Os acordes de Es
quipulas 11 representan un paso moi 
esperanzador. 

Ignacio Ellacuria, ve a revolución 
nicaraguense como un verdadeiro 
" movemento de liberación popular" 
creador dun " socialismo aberto e hu
mano", enriquecido co aporte cris
tián . Anque este proxecto está grave
mente ameazado polo desgaste que 
supón o conflicto armado; sen ocul
tar tamén erras económicos e políti
cos que cometeu· a xoven revolución. 
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Ignacio Ellacuria agradeceu a acollida que re
cibiu en Galicia a T. da L. 

A lgrexa salvadoreña hoxe 

Non puidemos pasar por alto na 
nasa conversa, a amistade de Ignacio 
Ellacuria con Monseñor Osear Ro
mero, arcebispo do Salvador e mártir 
da causa dos pobres, de quen se de
clarou "amigo e . disdpulo", salien
tando a sua formación teolóxica e es
piritual, pero sobre todo o seu com
promiso popular ces máis marxina
dos da sociedade, aínda sabendo o 
risco que corría con esta postura. 
Este foi o punto de arranque para ta
lar da realidade eclesial de El Salva
dor na actualidade. 

" O momento máis brillante da 
lgrexa salvadoreña foron sen dúbida 
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Na mesa redonda participaron (de dereita a esquerda) Agustin Díaz (Tintxu) L. Alvarez Pausa, 
Pilar Wirtz e Mons. Arauxo, Engracia Vida/ recol/eu as aportacións enviadas a "Encrucillada", 

os tres anos de Monseñor Romero, 
nos que se viviu unha época martirial 
que invitaba á vitalidade · -dinos 
Ellacurta- .. . A lgrexa era vista coma 
unha ameaza para os poderosos e a 
defensora dos oprimidos". A situa
ción actual é "moito máis mediocre, 
menos evanxélica e profética" . O que 
"non quere dicir -continúa- que non 
se sigan facendo c·ousas, pero non 
coa forza e, credibilidade de entón"; 
entre outras razóns porque tamén a 
situación política é diferente, cunha 
represión moito menos masiva. 

"A lgrexa, neste momento institu
cional, está comprometida coa causa 
da paz. Monseñor Rivera é o elemento 
máis importante na negociación 
desde os primeiros momentos da 
guerra, cando era unha valentía tal 
postura, pois supoñíase que a única 
solución posible era o aplastamento 
da guerrilla" . Neste camiño da nego
ciación cara a paz, Ellacuría ve á 
lgrexa salvadoreña nunha liña de 
"novidade e progresismo" . Ben é 
certo que a súa postura actual, menos 
comprometida, recibe duras críticas 
de cutres sectores da lgrexa como as 
comunidades de base e certos grupos 
radicáis máis próximos á guerrilla, e 
máis comprometidos coa causa 
revolucionaria. 

Sobre a situación das vocacións 
sacerdotais fíxonos unhas afirma
cións realmente sorprendentes. Por 
unha parte resaltou que, especial
mente as vocacións para o clero se
cular (curas diocesáns), son moi nu
merosas; o que .interpreta como "un 
fenómeno que ten raíces sociolóxicas 
situación de pobreza, pero tamén nun 
renacemento trunfalista da lgrexa no 
aspecto sacramental , asustada polo 
que supuxo o compromiso político 
que tivo". Estas vocacións están 
senda cultivadas sen moito contacto 
coa realidade e con baixa calidade 
intelectual nos estudios, pasto que 
nos seminarios está vetada a Teoloxía 
da Liberación cando representa a in
telectualidade da lgrexa latinoameri-
cana. · 
Por otro lado, están xurdindo tamén 

numerosas vocacións . de relixiosos 
con extracción popular, o que non era 
moi habitual ata este m'omento. Estas 
vocacións sí que están máis na linia 
da Teoloxía da Liberación, con mei
rande compromiso coa realidade so
ciopolítica do país, a carón dos mais 
pobres. Unha Teoloxía, en fin, que ten 
acadado o respeto dos bispos, e 
aínda o do mesmo Vaticano, quen 
non tivo máis remedio que recoñecer 
a sua valía, a pesar das burdas afirma
cións de Ratzinguer, afirmacións que 
non puido probar, polo que o mesmo 
Papa debeu contradecilas• 

Victorino Pérez Prieto 
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PARQUE NATURAL "OS ANCARES" 

Os veciños queren ser escoitados 

O proxecto do parque natura/' 
da serra de "Os Aneares" 
está senda noticia en moitos 

medios de comunicación. IRIMIA 
quixo averiguar cal era o problema 
que se andaba a debatir entre a 
Xunta, o Cancel/o, os veciños e as 
asociacións ecoloxistas; e para isa 
entrevistou a un crego da zona: Ra
miro Martínez Carbal/osa, párroco 
de varias parroquias de Cervantes. 

- Ramiro, cántanos qué está a 
ocurrir estes últimos meses nas vo
sas parroquias, para que ese recun
chiño tan fermoso da nosa Galicia 
sexa de súpeto noticia nos medios de 
comunicación. 

- Pois, mira, é certo que hai moita 
movida entre nós estes últimos tem
pos. A raíz de todo este alboroto foi 
que a xente tivo coñecemento dun 
anteproxecto de Lei de Esquerda Ga
lega, que propoñía que unha parte de 
Cervantes e algunhas aldeas de Navia 
entraran a formar parte do parque na
tural "Os Aneares" . Ante esta infor
mación a xente tomou interés en le-lo 
anteproxecto e viu que nos seus inte
reses podían quedar moi desatendi
dos. 

- En qué se opoñen os intereses 
dos veciños e os do parque natural? 

- Dun xeito moi concreto ninguén 
o podería dicir porque agora mesmo 
aínda non se sabe . ben qué se pre
tende facer na zona. 

Os problemas son de dous tipos: 
primeiro, que a xente ten a experien
cia anterior dunha reserva de caza 
que se fixo en tempos de Franco, que 
foi unha verdadeira cacicada, na que 
se lles expropiaron ós veciños de va
rias aldeas os seus montes comunais. 
Ademáis meteron lobos, xabaríns e 
outros animáis salvaxes que matan o 
gando das facendas, e ninguén o 
paga. Quen sacaron beneficio diso 
foron os cazadores que veñen de fóra 
e non os labregos. E hoxe síguese na 
mesma situación... O segundo nó 
gordiano do asunto é a desinforma-

. ción que envolvéu todo o proceso do 
proxecto do parque: os veciños fixé
ronse ideas dun proxecto que xa non 
existe, porque o que presentou Es
querda Galega foi rexeitado e agora é 
a propia Xunta o que se comprome
téu nun plazo breve a estudia-lo tema 
e sacalo por proxecto de Lei. O non 

infofmar de nada o Goberno, a xente 
intranquilizouse: claro, non saben 
qué van facer coas súas terras; non 
saben se se van botar animáis salva
xes na zona, se van poder coller leña, 
se van poder construir alpendres ou 
sementar o que queiran, ... no pro
xecto aparecían datos neste senso ... 
Se fose así non poderían seguir de
senrolando a súa forma de vida. 

- Os veciños levaron adiante al
gunhas mobilizacións. Cántanos 
algodiso... _ 

- Si , empezaron informándose do 
anteproxecto de EG., como xa dixen 
antes. Logo empezaron a xuntarse 
para talar do tema. A raíz destas re
unións a xente pedíu ó Axuntamento 
unha xunta extraordinaria para tratar 
do problema. lso foi aló polo 18 de 
xaneiro deste ano. Os veciños que
rían comprometer ó Axuntamento na 
procura dunha información por parte 
dos técnicos da Xunta. Foi un . Pleno 
moi movido. De alí saíu unha Comi
sión mixta de 3 representantes do 
Axuntamento, un de cada partido po
lítico (AP. PNG e PSOE) e 6 labreg9s. 
para conseguir información dos tec..:. 
nicos da Xuhta . 

E foi efectiva, porque ós poucos 
días entrevistáronse no Axuntamento 
o delegado de Agricultura de Lugo, e 
un técnico da Xunta coa Comisión. 

Despois os representantes da Co
misión informaron á xente e queda
ron claras algunhas cousas: 

- que o proxecto aínda non estaba 
nada precisado. 

- que de ningunha maneira perxu
dicaría os intereses dos veciños. 

- que serían tidos en conta á hora 
de concreta-lo proxecto. 

- que os límites do parque natural , 
ó parecer, non serían tan amplios 
como no anteproxecto de EG. 

- que incluso podía ser motivo 
para tace-la concentración 
parcelaria. 

Os veciños non quedaron nada 
convencidos, porque aparecía todo 
"demasiado ben " . 

- E agora ¿que pensades facer? 
- Pois mira, os veciños seguen 

nunha actitude entre escéptica e 
preocupada. 

O único que se esixe de momento é 
unha información clara e di recta por 
parte dos técnicos da Xunta e, sobre 
todo, detallada pobo por pobo do que 
se pensa facer, para actuar logo nós 
en consecuencia. 

A nosa zona, polo bonita que é, pa
las tradicións que mantén, polos seus 
productos (mel , ... ) pola bondade da 
xente, merece todo tipo de mimo e 
protección . 

Pero os primeiros protexidos han 
ser sempre os veciños, e todo o que 
vaia en contra da súa calidade de vida 
é rexeitable. 

De tódolos xeitos, penso que son 
perfectamente compatibles a promo
ción da xente coa conservación de Os 
Aneares. 

Tereixa Ledo 
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BUSCA-LA VIDA 
A dificil condición de ser mozo (2) 

Hai que xuntar ós mozos, escoitalos, ana/isar. con eles os seus 
problemas e o seu futuro 

Paro "Made in Galicia" 

Como tantas outras cousas, o paro en Galicia é 
diferente. 

Aquí ternos a terra e a xente repartidos dun xeito 
orixinal que provoca efectos positivos e negativos. 

Aquí cada quen ten as súas raíces familiares nun 
anaco de terra. Aquí, por sorte penso eu, tomos er
guendo vi las rural izadas ó tempo que urbanizabamo-lo 
rural. Aquí quen máis quen menos somos medio de 
aldea e ternos unha familia e un pequeno patrimonio 
familiar que funciona como particular subsidio de de
semprego, capaz de acollemos en tempos de crise e 
fame. lso é o que acontece cos mozos que se non están 
" tirados" é porque na casa hai cousas que facer, ou 
porque hai un veciño que por veces o leva ós choios, ou 
porque pode axudar no negocio familiar ... , 

Pero a gran maioría deses .mozos son parados " encu
bertas" . Un parado encuberto é aquel que, anque dei
xase de traballar, non faría minguar nin peseta a pro
ducción ou , no seu caso, o beneficio final. Galicia, 
como ben sabemos é un pais de parados encubertos e 
de economía agachadas, sumerxidas. 

Esa situación para os mozos é mellor nun principio 
da que lles agardaría se vivisen nunha cidade con " co
razón de cemento" . Ese é o lado humano donoso país e 
da nosa distribución ecolóxica. 

Pero a medio prazo os e.fectos desa situación son 
igualmente nefastos. Produce e alonga un estado de 
dependencia, de falla de autonomía e de falla, logo, de 
adultez. Alonga a adolescencia producindo situacións 
de forte tensión e conflicto familiar. Produce a perda 
económica e humana para a comunidade toda dun 
gran potencial : o de súa mocedade. 

E, xa que logo, un ha situación ca que hai que rachar. 

Entre tanto, movida, pan e circo 

Nerón, o emperador romano, -e con el moitos astutos 

emperadores que chegaron ata os nosos días-, tiña ben 
claro que para ter contentos ós seus cidadáns e escra
vos e aforrarse problema sociais abondaba "pan e 
circo". Ou dito en moderno: subsidio e movida. 

E o invento parece que funciona. Apolítica da moce
dade feita desde certos gobernos socialdemócratas 
europeos, o P.S.0.E. entre eles, ven sendo básica
mente esa: "movida", espectáculo, instalacións depor
tivas, "casas de la juventud" á espera dos mozos, gran
des festivais, ... 

A movid,a é o "mogollón", a masa ruidosa, especta
dora e acrítica; o tragar con todo con tal que estea 
previamente publicitado; o esquecer a propia situa
ción , a evasión, o "flipe a tope". 

Pero todos intuimos, anque non estea de moda, que 
eso é unha trampa. A mocedade precisa motivación, 
realismo e capacidade crítica. Ser espectador de movi
das madrileñas, "alucinar en colores" postmodernos e 
estar "al loro" de modas importadas, produce un apa
cible borreguismo que fai que aquí nada cambie.¿ Calé 
agora o opio dos mozos? 

Aqui hai que facer algo entre todos 

Unha vez máis os que estamos organizados na base 
social, as asociacións de veciños, os movementos edu
cativos, as xentes interesadas e, sobre todo, os propios 
mozos afectados debemos intervir. Algo podemos ir 
facendo e esixindo: 

- Hai que actuar a tempo con todos eses nenos 
abocados ó fracaso escolar. Hoxe hai en marcha en 
Europa programas financiados pola CEE que tratan de 
abordar esto, rectifican.do ese erro do noso sistema 
escolar de tratar igual ós que son diferentes. Progra
mas que preparan eón tempo a saída laboral de aqueles 
que van quedar rebotados da escala, acordo coas posi- . 
bilidades económicas de cada Concello. · 

- Hai que xuntar ós mozos, escoitalos, analisar con 
eles os seus problemas e o seu futuro. 

- Hai que invertir recursos en organizar .ós mozos e 
darlles protagonismo na vida comunitaria. Protago
nismo nas nosas asociacións, na parroquia, na vi·da 
cultural e veciñal do Concello. Protagonismo e apoio 
na busca de alternativas para o seu futuro, na forma
ción de cooperativas, na análise de sectores con futuro 
na comarca, etc .. . 

- Hai que organizar os famosos cursos do INEM en 
contacto cos mozos, cas súas aspiracións e posibilida
des, e non a rumbo como se ten feito tantas veces. De 
feito hai parados que "coleccionan" cursos de INEM, e 
hai cursos nos que para matricularse precísase un bo 
"padriño". Por outra parte, o interesante non debía ser 
o curso en sí senón o que ven despois. Organízanse 
cursos e os Concellos quedan tan tranquilos, acaba o 
curso e o problema segue ahí. Moi pola contra o curso 
debería ser a primeira parte dun programa, a antesá da 
cóoperativa ou da sociedade laboral. 

Estamos diante dun problema serio e desbordante, 
pero ó que cómpre mete-lo dente. A nosa comunidade 
estará enferma mentres algún

1
dos nosos mozos queira 

traballar e non teña en qué. E hora de actuar porque 
aínda se poden facer moitas causas. 

Daniel López Muñoz 
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(Ven da portada 

bandeira-signo das multinacionais e do 
capitalismo. Con esa mesma inocencia e 
seriedade eu estou ofrecido a non botar 
xamáis un peso na máquina furapeto's: é 
a miña maneira de protestar. Pero ... 
¿protestar de que?. 

A protesta 

Pois si, estou aborrecido porque 
desde que en 1979 o Estado regulou 
legalmente o xogo, as cantidades a e/as 
destinadas non pararon de medrar: lote
ría nacional, a primitiva ou loto, a qui
niela, a hípica, a ONCE, os casinos, os 
bingos, as máquinas turapetos ... e a Bi
blia en verso. Disque en España, desde 
1984 supéranse cada ano os dous billós 
de pesetas que é algo así como dez ve
ces máis que os presupostos da comu
nidade autónoma galega para este ano. 
Hai pouco D. Ramón Buxarrais, o bispo 
de Málaga, denunciaba que en Andalu
cía empregábanse no xogo nada menos 
que o 20% de seu Producto Interior 
Bruto: de cada 100 pesetas que produ
cen, seica "invirten " 20 en xogo. O 
bispo está preocupado. 

¿E en Galicia? Non teño datos exactos 
dos millóns que move pero si da xente 
que se deixa mover polo xogo: máis da 
mitade dos galegas (54, 1 !) manitestan 
ser xogadores habituais. Somente coa 
lotería nacional, a ONCE, as quinielas e 
os bingos, os galegas gastaron no 1986 
máis de 41. 000 millóns de pesetas. Pero 
coa partida principal, a das máquinas fu
rapetos, e a lotería primitiva, aumentaría . 
en '<[10ito esa cantidade. 

E agora poderemos divertirnos máis: 
acaban de inventar a Bono-Loto que fun
ciona en toda España desde o pasado 22 
de tebreiro. E tras dela virán as loterías 
autonómicas que xa funcionan en Cata
luña (loto instantánea) e non tardarán en 
chegar a Galicia. 

Resulta así que somos o Estado do 
mundo onde máis cartas se xogan e, 
palas trazas, non se quere perder o lide
rato. Eu non son bispo, pero tamén estou 
preocupado. 

¿Non é para tanto? 

Non é para tanto diredes. E verdade 
que de vez en cando a loto ou o sorteo 
de Nada/ sof L{cionan algún problema a 
algún parado xa desesperado.) e que a 
ONCE integra a moitísimos cegos na so
ciedade, e que as quinielas axudan á 
promoción das instalacións deportivas, e 
que a Facenda do Estado recauda moito 
do xogo e despois dalle un uso de pro
veito social para tódolos cidadáns, e que 
un pouco de ilusión semanal consola, e 
que non hai que tomar a vida polo /ad? 
tráxico .. . Vale. Seguirei comprando, qw
záis, as rifas ós chavaliños pro-excursión 

Diñeiro gastado polos españois en xogos de azar 
desde 1982a1986 (en millóns de pesetas) 

JUEGO 1982 1983 1984 - 1985 1986 

Máquinas 
recreativas ....... .. 1.150.000 1.169.040 1.239.183 1.288.750 1.122.045 
Bingos ....... .. .... ... 287.778 313.789 338.408 316.687 361.575 
Lotería Nacional. 234.157 257.121 271 .880 321 .784 345.547 
ONCE .... ... .. .. ....... 38.977 46.024 94.979 118.078 163.751 
Casinos ..... ... ... .. .. 64.708 70.856 76.305 84.531 90.515 
Lotería Primitiva. 9.617 87.013 
Quiniela Fútbol. .. 53.893 65.214 53.532 51.885 36.105 
Apostas hípicas .. 5.795 4.100 

TOTALES 1.782.383 1.922.044 2.074.287 2.197.127 2.210.651 

OS XOGOS PREFERIDOS DOS GALEGOS 

LOTO 

41~9% 

fin de curso, e ás comisións de festa ou á 
modesta equipa da miña aldea, participa
ción na lotería de Nada/. Pero sinto a 
necesidade de seguir protestando ante 
esta provocación tan planificada, tB;n es
timulada a participar nesa nova droga do 
xogo. Porque ten ponzoña. 

A malicia do xogo 

Vou facer de fiscal e acuso: 
1) Está demostrado que a afección ó 

xogo aumenta cando baixa o nivel ec_o
nómico das clases populares (paro, m
seguridade laboral, contratos de trabal/o 
de quita e pon) e que baixa cando as 
economías individuais mellaran. 

2) Os xogos de azar son parte do anzó 
que nos prepara esta sociedade de con
sumo para facer aínda máis desexables 
tantas causas que nos refrega polos 
o/los e sentir que están ó naso alcance e 
aínda que son necesarias. 

3) Porque así desvía o naso interés en 
amañar a fondo as causas coa xusticia e 
non coa sorte, comunitariamente e non 
individualmente. 

4) Porque así alimenta a nasa cobiza 
por poseer e non por ser máis humanos 
e máis libres. 

5) Porque así reforza a nasa preguiza 
coa promesa de conseguir cartas doadi-

OUTROS0,3% 

ños e cauta o estarzo da nasa iniciativa· 
. para amañar as causas. 

6) Porque hai demasiada xente débil 
que levada pala súa necesidade apre
miante, ou pala súa cobiza e preguizf]., 
rouba á economía familiar día a día ou 
semana a semana, o que precisaría para 
sobrevivir con máis dignidade. 

A pesar de todo 

Por iso, a pesar de todo, e que se poña 
a tremer a Economía da Facenda e das 
f/orecentes empresas do xogo, ame
nazo seriamente con non meter un peso 
nas maquiniñas perversas dos turape
tos, nin na Loto, nin na nai que os pariu. E 
se cadra, santa inocencia!, hai a/guén 
máis que despois de fer isto e cavilar un 
chisco, vai xogar algo menos, como bo 
exercicio cuaresmal. 

E se por riba a/guén adicase o seu 
interés palas quinielas en promover o 
deporte na súa parroquia, ou barrio, ou 
entre os seus tillos; e os cartas e a pai
xón pala Loto en promover a Asociación 
de Veciños, tan amortuxada, que ten a 
caron da súa casa, isa sería xa un premio 
gordo doutra lotería. E quen sabe, se a 
lotería toca a alguén, tamén a nós nos 
podería caer esa breva. Que Deus non 
conserve a inocencia. 

Xosé A. Miguélez 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA -Abadín (Lugo) 

Curso de iniciación ó galego en Lugo 

Estimado amigo e compañeiro: 

Na primavera do ano 1986 -hai dous anos- este 
Secretariado de Medios de Comunicación Social 
organizou e celebrou en Lugo, o "1º Curso de 
Iniciación á Lingua Galega", exclusivamente para 
cregos, patrocinado pola Dirección Xeral de Polí
tica Linguística da Xunta. Foi un bo curso, a pesar 
dalgúns atrancos, e non precisamente por culpa 
dos cregos. Participaron nel 32 cregos; 28 da 
nosa Diócese de Lugo e 4 da veciña de Mondo
ñedo. Tódolos que o remataron -os 32- acadaron 
o diploma correspondiente. 

O ano pasado, despóis de facer un pequeno 
sondeo, non se atopou xente suficiente para pro
gramar algún outro máis. 

A ver se este ano é posible. Para esta primavera, 
se hai número suficiente de alumnos -fan falla, 
polo menos 25- tentamos de organizar algún 
mais, coa colaboración da Dirección Xeral. 

De principio pensamos no seguinte: 
O 1º de Perfeccionamento, para aqueles que te

ñen feito e acreditado o 1 º, e O 2º de Iniciación, 
para aqueles que aínda non fixeron ningún. 

Penso que, dado o momento que estamos a 
vivir, non fai falla recalca-la oportunidade e a 
necesidade destes Cursiños. 

Celebraráse en Lugo capital, despóis da Se
mana Santa (primeiros de abril a principios do 
San Xoán) en dúas seccións semanáis, de dúas 
horas de duración cada unha. 

Se estás interesado en facelo, ponte en con
tacto conmigo. 

Unha aperta. 

Xesús Mato. 
Delegación Diocesán 

de Medios de Comunicación Social 
Apdo. 173 - Lugo 

"Mans Unidas" 

Benquerido Director: 

Quera felicitarvos polo artigo "O Desafio da 
Fame". Paréceme este un tema no ·que cómpre 
insistir sempre. O principal é mentalizará sode
dade ante esta inxusticia da que todos somos 
culpables. 

Eu pertenzo á Asociación "Mans Unidas", e a 
miña experiencia dentro desta Orgaización non 
gubernamental é a que vos canto agora. 

- Eu síntome mais sensibilidada con tódolos 
temas da_inxusticia que vexo no mundo. 

- En "Mans Unidas" atopo unha organización 
que me dá posibilidades de actuar, de loitar con
tra unha inxusticia concreta. 

- No grupo de xoves no que traballo tacemos 
diversas actividades, a meirande parte delas des
tinadas á concienciación da xente; xa que consi
deramos que .ese é un paso fundamental, un ha 
vez que a xente está concienciada;· de rebote 
chegan as axudas monetarias, coas que tacemos 
proxectos concretos de desenrolo. 

Principalmente nos colexios fomentamos a 
"Operación enlace": Os alumnos dun colexio 
(podería ser unha fábrica, unha parroquia, unha 
asociación de veciños, etc.) ván recaudar fondos 
para facer un pozo en Etiopía, nun pozo chamado· 
X. O frente do proxecto X hai un responsable, e 
nós ternos desde aquí un seguimento para man
ter un control e comprobar que os proxectos se 
fai e que as ax_udas chegan ós destinatarios. 

Aparte doutras actividades, este ano fixéronse 
por primeira vez as "Xornadas Galegas de Mans 
Unidas" en Bastiagueiro (Coruña), ás que asisti
ron 50 mozos e mozas galegas. Foron interesantí
simas e serviron para que os que xa coñecían 
"Mans Unidas" adquirisen novas coñecementos 
sobre desta Orgaización, e os que non a coñecían 
poidesen achegarse ó problema da fame e ó tra
ballo de "Mans Unidas", e atapar un cauce para 
as súas inquedanzas, a fin de que afame deixe un 
día de preocuparnos. 

A nosa misión no Terceiro Mundo é facer o 
necesario para non ter que ser necesarios alí. 
Dende aquí pido a colaboración de todos aqueles 
ós que lles interese o tema; xa saben que existen 
71 Delegacións de toda xente de boa fe, ilusión e 
boas ideas, e ... ganas de trabal lar. 

Gracias no nome do Terceiro Mundo. 

Aurora G. Boente. A Coruña 
1 
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S 
e o poeta Carlos Dru
mond de Andrade, escri
tor en lingua lusitana, 

vese a realidade do pobo luso, 
trocaria nos seus versos a verba 
pedra, por río: 
"No meio do caminho tinha unha 

pedra, 
tinha unha pedra no meio do camin

ho 
tinha unha pedra, 
no meio do caminho tinha unha 

pedra" 

Esa é a reaHdade cotián no sur 
galega. Grupiños de lusitanos 
-"portuxeses" coma os coñece
mos moitos- achéganse á veira 
do Miño para ir ó norte en procura 
dun traballo que lles axude a saír 
da miseria, que en Portugal é 
unha plaga forte, un andazo que 
máis ben amósase coma unha 
postal de país terceiromundista. 

Portugueses na busca do pan 

Veñen atravesando o Miño; os 
máis afortunados poden pasa-la 
fronteira coa documentación de
bida, pero os menos dotados de 
medios pasan o río nadando ou 
en barquiñas. Cando chegan a 
Galicia buscan un sitio onde ref.u
xiarse; e ó día seguinte buscan a 
alguén coñecido para que os 
axude a atapar traballo, aínda 
que sexa clandestino~ o que sexa, 
con tal de gaña-lo pan. 

Polo norte, pala zona de Xove, 
traballan xeralmente na madeira, 
na tala de eucaliptos e piñeiros. O 
que gañan vano aforrando para 
mercar causas de primeira 
necesidade. 

Non se pode dicir que sexan 
persoas pechadas, qu~ queren 
evita-la mirada curiosa dos veci
ños. O contrario, son xente ama
ble, pero que anda con moito olio, 
sobre todo os que non teñen 
documentación. 

A educación e o traballo 

A dificultade mais grande que 

Ollo critico 

atopan é a do ensino nas escalas. 
A integración non é doada por
que os rapaces veñen talando 
portugués; isto non debería ser 
un problema, pala afinidade entre 
o galega e o portugués, pero o 
problema ven cando o mestre tala 
castelán. Lago veñen as asigna
turas das que o "menino" non co
ñece ren. O que fai que o fracaso 
escolar na poboación emigrante 
sexa dun 90 por cento, e o dez por 
cento restante veñen ser aínda ra
ras excepcións. 

Mais o verdadeiro risco é otra
ballo. Nesta zona, os maiores da 
familia xunto co pai, van traballar 
á madeira, gañando soldas infe
riores ós demáis traballadores. A 
especulación desta man de obra 
barata chega en ocasións a ser 
verdadeiramente cruel. Hai pa
tróns que lles ofrecen soldas irri
sorios, para que o traballador 
faga un determinado trabal lo, coa 
ameaza da denuncia ás autorida
des, dado o caso de estar no país 
ilegalmente. 

Casas sen luz eléctrica nin auga 
corrente 

Punto fundamental son as con-

dicións de vida destas familias 
emigrantes. Segundo un rnforme 
da embaixada portuguesa en Es
paña, só en Galicia hai uns 30.000 
portugueses legalmente, pero 
moitos máis de xeito ilegal. As 
súas condicións de vida maior
mente deixan moito que desexar 
nuns e neutros. Viven xeralmente 
en casas vel las abandoadas. Sen 
luz eléctrica nin auga corrente, 
durmindo en sabe Deus que tipo 
de leitos. 

Visto o visto, resúltanos real
mente noxento a aparición de pe
quenos brotes de racismo cara a 
esta xente. Moitas veces son ob
xecto da cobiza de españois e ex
tranxeiros, e outras de desprecio 
e rechazo total. Anf1ue algúns 
portugueses chegan a casar con 
españolas (e viceversa), co que 
acadan unha integración social e 
evitan parte do papeleo diplomá
tico que lles acarrea a sua condi
ción de extranxeiros. Cómpre 
que Galicia, terra de emigrantes, 
non chegue a ser un ha especie de 
"Exipto europeo" para os emi
grantes portugueses. Axudémos
lles. 

Ramón Fernández Mariño 
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Xosé Chao Rego 

No nº 285 desta revista aconse-
1 lei un libriño de consulta para 
aprender galega. Unha persoa fa
loume hai días, en ton de queixa, 
porque me di que hai outros ·li
bros útiles, aínda que cunha 
orientación ortográfica distinta. 
Vostede disimule se a miña res
posta puido ferilo. 

Xa saberá o lector a estas altu
ras que existen movementos e 
asociacións que tan o posible 
para achega-lo galega ó portu
gués: coñecense baixo o nome 
de reintegracionismo, porque 
tentan eles reintegra-la nasa lin-

Vostede disimule 

gua á que sería raiz orixinal, o 
galego-portugués. 

Eu non quera entrar na disputa, 
cuestión para a que non teño au
toridade gramatical nin coñeoe-, 
mentas suficientes. Unicamente 
advertir ós lectores que esta miña 
sección vai escrita segundo a 
normativa oficialmente adop
tada. Non teño autoridade nin
gunha, repito, para cambiar ó 
meu antollo a normativa vi:xente. 
Respeto que haxa outras opi
nións, aínda que non participo 
delas porque, no pouco que en
tendo, estou convencido de que a 

4ª ASAMBLEA DE 
CRISTIANS GALEGOS 

SABADO 26 de Marzo 
CASA DE EXERCICIOS de Santiago 

10,30.- Acollida 
11.- Reunión dos Grupos naturais e 
movimentos 
11 ,30.- Posta en común 
12,30.- Comunicación de experiencias. 
14,30.- Xantar. 
16,30.- Ponencia e Coloquio: 

·"O seglar na lgrexa '.' - Rafael 
Serrano. 

· " A muller na lgrexa'-' - Beti Navarro e 
Tereixa Ledo 

18,30.- Descanso. 
19.- Eucaristía 

que rexe é moi estimable. 

Para que a tala sexa camiño co
mún para os galegas, sería bó 
que non houbese demasiadas di
ferencias, e que as que existen se 
dirimisen nun diálogo científico, 
sen que traspasémo-las nasas 
disputas á rúa ou á educación dos 
estudiantes, que poden pasar a 
ter desorientación e mesmo noxa 
ante o desconcerto. Se se che
gase a un acordo e houber outra 
normativa, eu faría o posible por 
aprendela· para colaborar á per
manencia do naso idioma, que xa 
ten atrancos abando no seu 
camiñar. 

REMATE: Festa. 
Home, traballo e casa, tres realidades comple
mentándose cada día, afirmándose, ventando 
un futuro que non se presenta con cara de risa. 
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