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V Congreso do PSOE galega

ertamente as posturas políticas de IRIMIA
son d(stintas das que defende o PSOE.
Nas nasas páxinas temas manifestado claramente que Galicia precisaba unhas forzas políticas propias, cos pes e cabeza asentados na nasa
Terra,· capaces de facer frente a ca/quera agresión
e pensar un futuro distinto para os galegas.
Artt¡ue somos lago nacionalistas, saudamos no
seu día con esperanza a arribada do PSOE ó poder. Podrían demostrar que Galicia non era unha
finca da dereita , unha tribu do noroeste mangoneada polos vellos caciques de sempre. E houbo
algunhas me/loras. Citaremos unha que nos cae
ben perta, a notable me/lora na eficacia da Conse1/ería de Agricultura: na xestión das solicitudes en
xeral, no saneamento gandeiro, na concentración
parcelaria, na axuda ó cooperativismo e ós
sindicatos, ...
Pero, pota contra, hai moitos asuntos onde case
todo segue pendente de rectificar: na política de
favoretismos cos cargos e demais, na galeguización da sociedade, na falta de saídas industriais
axeitadas ós nasos recursos, etc., etc. ,
A doble cara do PSOE no goberno é a que se vai
amasar no Congreso de A Toxa (que se celebra
precisamente cando este número vai a imprenta).
¿Qué lle queda que facer ó chamado sector nacionalista de Ceferino? ¿Que lle queda ademais
de lava-la mala conciencia anti-galega do partido,
coma un elemento " crítico", pero desde lago útil?
O Ceferino, que foi da executiva, vai camiño da
secesión ou de acomodarse ó que hai.
E o que hai é claro. Semella que quen ten a
manda no PSOE de Galicia -coa venia de Madrid. é o sector de Francisco Vá zquez, o me.s mcJ" que
declarou estoutro día que mellar que galega os
nasos tillos deberían aprender' inglés. Tal aceno
de desprecio va/ería/le nun país de mais cultura
potítica coma Cataluña a perda de milleiros de
votos. Aquí, non . Tales palabras amasan que entende el por progreso, que entende o PSOE por
progreso. · ¿Vencerá na Toxa ese "socialismo
light", ese concepto de progreso miope, indigno e
esmoleiro? Moito nos tememos que si.

Xa chegou o San Cidre

iViva o noso patrón!
Alegria labregos
iViva a forza da unión!

O San Cidre xuntou a mais de douscentos labregos en Hospital do Cebreiro (Nas fotos, a igrexa
parroquial que viuse desbordada polos
labregos)

RlltlA-2

"MUIÑEIRO DE BRETEMAS" foi o primeiro libro publicado polo poeta Manuel María, e o primeiro escrito
en galego despois da Guerra Civil por un poeta novo
(1950) ... As Asociacións Culturais.: "O Facho", "Alexandre Bóveda", "Francisco Lanza" e a "Castelao" de
Monforte, non tiveron mellor acerto que facer unha
nova edición deste libro , festexando deste xeito o pulo
das nosas letras.
PERO NON E OBRIGATORIO O GALEGO para os
funcionários públicos, segundo unha leí que ven de ser
aprobada no Parlamento polos partidos centralístas.
Tampouco foi aprobada a Escola Galega da Administración Pública ... Rexeitaron esta frente os partidos
nacionalistas de esquerdas e os expenegás Cordeiro e
Mella, mais o socialista Amadiós.

*

JOSE MARIA CASTILLO E OUTRO TEOLOGO da Facultade de Teoloxía de Granada fóron as primeiras
cabezas en caer tra-los movementos epi_s copais dos
meses pasados, Unha vez mais s~mella que non se
pode ser crítico e creativo en Teoloxía. Castillo era un
dos mellares e mais prolíficos teólogos españois.

*

OS VINTECINCO ANOS DA O.U .A. (vintecinco de
maio) móstrannos un continente cargado de conflictos
A Organización para a Unidade Africana está formada
por cincoenta e un estados, todos menos Suráfrica e o
Sáhara.

MIL CINCOCENTAS TONELADAS DE RESIDUOS TOXICOS van ser tiradas a mil quilómetros das nosas
costas, gracias ó permiso do Executivo de Madrid. Os
Estados do Norde de Europa puxeron como data tope
para seguir con estas desfeitas no mar de todos: 1994.

-~.......__----Por

XUSE: L O I S - - - - - - -

''LE PQEGUNTAN LA HORA '/ Lt ROBA~

El

BOLSOH

.

iQUE -MRBAROS! ... 6XA TRABAL LA N HASTRA CRONOHE-

lRADOS

E TODO !

OS CAMPAMENTOS DE VERAN que convoca a Consellería de Cultura e Deportes xa están aí. Campamentos de Gandarío, Porto do Son, Boiro, Area-Viveiro,
Portomarín, Cíes, As Sinas, etc. cunha ampla variedade
de especialidades: aulas de natureza, vela, piragüismo,
natación , cicloturismo, campos de traballo. .. Para
apuntarse ou informarse hai que facelo nas Delegacións de Cultura ou seccións de Xuventude:

*

AFGANISTAN: UN DIA DESPOIS. A retirada dos soviéticos foi unha cura de humillación para o exército
rúso, para os seus aires de dominio e hexemonía; pero
tamén a chegada ó seu chán da resistencia afgana, ata
agora exiliada no Pakistán. A " perestroika" segue ofrecendo xestos de boa vontade, máis aínda queda moito
por andar. Afganistán está fundido totalmente despois
de tantos anos arrepiantes .

*

MAIS DE MIL MARIÑEIROS GALEGOS traballan no
Golfo Pérsico, no medio do furor da Guerra lran-lrak.
Xa son dez os barcos con mariñeiros galegas que fo ron
tocados poi as balas.da guerra. O Estado Español segue
sen enterarse da gravidade da situación, e moitos destos.barcos traballan para compañías estatais.

*

A CHEGADA DO VERAN trae a alerta sobre o peligro
do lume nos montes. O vinteoito por cento da superficie arbolada do naso país xa foi pasto do lume. Máis de
trescentas mil hectáreas de terreo que non é doado
recuperar . Compre unha educación preventiva portódolos medios para cortar con esta desfeita.

*

A SAUDE segue estando marxinada nos plans de
desenvolvemento de Galicia. A asistencia psiquiátrica é
terceiro-mundistas , e nos Hospitais da Seguridade Social os enfermos non sempre teñen cama; mesmo hai
que acudir a procedimientos xudiciais para conquerir
unha intervención quirúrxica diagnosticada de urxente . O personal sanitario está queixoso das súas
condicións de trabal lo.

*

FERROLTERRA SEGUE EN LOITA, mentras se denuncia a política seguida desde hai tres anos, sen un ha
respost.a eficaz ás reclamacións dos traballadores. A
actuación da~_ !orzas d~ ~egy ~ida~~ ch~g~_l! as~~ b~u.t~I
en moitas ocasións, contra unhos traballadores que
único que reclaman é o seu dereito ó trabal lo.

o

*

A ASAMBLEA XERAL DA ASOCIACION IRIMIA será o
4 de xuño as 10,30 da maña no colexio La Salle de
Santiago de Compostela. Será un ha As_amblea de suma
importancia na historia desta Asociación, pois representará unha renovación no sel! enfoque e nos seus
cargos , afin ~de darlle mais vida e dinamismo.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

¿A ONDE VAS, IGREXA? (3)
Hai unhas semanas talamos nesta páxina de como
na lgrexa había menos curas, e de como este feíto
incluso se podía ver coma un feíto bo e positivo. Hoxe
imos explicar un pouquiño a causa.

A hora do Espírito
O Espírito de Oeus non deíxa ás comunidades
cristiás. Na historia da lgrexa ten pasado así; cando
parecía que todo se derrumbaba, porque desaparecía
algo que se consideraba imprescindible, daquela o
Espirito alentaba a homes e mulleres crístíáns para
que " inventasen " un xeíto novo de vivir e de se
organizaren as comunidades ou parroquias. O naso
momento é un momento deses. Parécenos que sen
curas, sen tantos curas coma tiñamos, non pode
haber lgrexa nin comunidades. E andamos tristes e
desacougados por isa. Pero pode ser esta a hora na
que o Espírito nos chama para crear unha maneira
nova de facer comunídade cristíá, de facer lgrexa .

Os medios rurais va n ser os que renoven a lgrexa. (Na foto ,
veciños de Bocerrei, na Corda. A Lagoa - Lugo

O misterio de Deus (Festa da Stma. Trinidade)
A hora dos cristiáns de a pé.
No talar da lgrexa chámaselles leigos ou seglares
ós cristiáns que non son nin curas nin frades, nin
monxas, nin causa así. Nós aquí chamámoslles cristiáns de a pé. E dicimos que hoxe é a hora dos
cristiáns de a pé. Parécenos que o momento presente estanos chamando a todos para que as nasas
comunidades cristiás se organicen sobre todo e principalmente a partir de cristiáns de a pé, e non, coma
ata agora, a partir da figura imprescindible do cura.
Pódenos parecer un soño, pero máis soño eran outras causas noutros tempos, e hoxe son realidade. E
ademais ó Espírito de Oeus gústalle soñar. E ademais
estes soños xa son realidade noutros países, sobre
todo en países que se chaman da misión, en Africa e
América sobre todo.

"Bautizádeos no nome do Pai e do Fil/o e do Espíritu Santo " . (Mt. 28 ,19).

Señor, cántas veces tiven a tentación -e a
de meterme na túa intimidade. Quixen
coñece-la túa esencia, comprender e explicar de
Tí o que nin de min mesmo me sei explicar.
Descubro agora, Señor, que ese non é o cam iño para comprender a ninguén. Perdoa o meu
atrevemento. Fai que goce admirando o teu misterio, contemplando as túas maravillas, e que
deixe de dar voltas e máis voltas buscando explicacións que pouco me explican . Dame, Señor,
ollas de nena para verte en todo; dame corazón
da namorado para amarte en todo.
soberb~a-

Peéa contra a vida (Dom. 10 do Tempo O.)
¿Como pode ser isto?.
Pensamos que isto se dará sobre todo nos medios rurais. E así os medios rurais, que son os medios máis pobres e abandonados, van renova-la
lgrexa , e así cumprirase unha vez máis aqueta de que
os pobres son sempre os que evanxelizan e salvan
ós ricos e non ó revés.
Un cura de aldea, ó lle encomendar catro, cinco ou
seis parroquias, deberá escoller un destes tres camiños: abandona/as; atende/as mal andando coma un
tolo daquí para alí; atendelas ben coa colaboración
estreíta de equipos cristiáns que se responsabilicen
na parroquia de tódolos trabal/os de culto e evanxelícación que eles poden realizar, que son case todos
dos que vén facendo o cura. O cura sería, lago, o
animador de equipos parroquiais.
Seguiremos talando disto. Sigan vóstedes ben.

"Quen blasfeme contra o Espírito Santo endexamais será perdoado " (Me. 3,29)

- Peca contra o Espírito o que xa está de volta
de todo .
- Peca contra o Espírito o que non espera
nada de ninguén
- Peca contra o Espírito o que asegura que
todos son ladróns.
- Peca contra o Espírito o que lle ve cinco pes
ó gato.
- Peca contra o Espírito o que sempre pensa
mal.
- Peca contra o Espírito o que non se move por
nada.
- Peca contra o Espírito o que é un eterno
desconfiado.
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fran~ois Mitterrand, presidente de francia
rancia ocupou nas semanas pasadas as primeiras páxinas de
tódolos xornais e os lugares mais destacados nas informacións .~e
tódolos medios de comunicación. Non era para menos, no vecmo
e poderoso país elexian xefe de est.ado para o~tros s~te anos. C? 8
de maio despexouse a incógnita: Fran9ois Mltterrand fo1 o candidato elex1do
con mais votos dos esperados.
Un presidente socialista

O novo presidente é un socialista de 72
anos, licenciado en Dereito e Filosofía e
Letras, abogado , periodista e escritor,
ademais de político . Mitterrand chega por
segund a vez á xefatura da República
Francesa, acadando na V República un reco rd qu e so conseguira o seu fundador , o
xe ne ral Charles De Gaulle, a quen superaría no cas o de acabar o seu mandato de
sete anos.
Frans; oi s Mitterrand (Partido Socialista
Francés) acadaba a máx ima responsabHidade da República Francesa na segunda
vo lta das elecci ó ns pres idenciais, conquerindo o 56% dos voto s, en reñida loita
con Jacq ues Chirac (Reagrupame nto para a
República) q ue c on seg uiu o 46% .
1981 fara o ano do prim ei ro t runfo de
Miterrand , face ndo ce rto aqu elo de qu e "á
tercei ra vai a venc id a" . Ese ano derroto u a
Valery Gisca rd d 'Estai ng, terceiro presi de nte da Repúbli ca , tras perder en ocasió ns anterio res contra o mesmo Giscard
(1974) e contra o xen eral De Gaulle en
1965 . Con esta victoria acabará a " cohabi tac ión " (ver recadro) entre socialistas e
co nservadores .
Os derrotados
Jacques Chirac e o seu RPR representaba n a es peranza da dereita, tras conseguir
ce rca do 20 % dos votos na prime ira volta ,
fre nte ó 35% de Mitterrand. Pero o gran
derrotado foi o seu compañeiro de gobe rno , e primeiro ministro noutra ocasión ,
Raymond Barre; o seu pa rtido (UDF) representaba a dere ita mais moderada e anti racista, un certo "centrismo " que so acadou
o 16,5% dos votos , qu edando eliminado
na pri meira volta .

Na esque rda , aparte do t runfo dos socia listas, estas eleccións tiveron como
dato mais sign ific at ivo o gran baixón do
Partido Comunista, qu e co n so o 6,7% dos
votos acad ou os resultados mais cativos
da súa historia. A causa pare ce ser cla ramente as súas d iv isió ns, tal como oco rreu
cos com unistas españois . Así , concu rri ron tamén ás elecció ns comuni st as " reno vadores ", a " extrema" esqu erda e os trotskistas de " Loit a Ob reira ". Caso aparte é o
dos ecoloxistas, men os revolucionarios
que os alemanes.

Le Pen: a ascensión da extrema dereita

Caso aparte merece a terceira forza da
dereita : o Frente Nacional (FN) de JeanMarie Le Pen . A extrema dereita non foi
esta volta perdedora , senon unha rotunda
trunfadora pola sua tr.emenda ascensión:
en so catro anos pasou da nada a acadar
un papel clave na pol ítica francesa , cos
seus 4,3 millóns de votos (14,4 % ), convertíndose nun verdadeiro " terremoto
político " .
O seu lider Le Pen foi o " gran perturbador" destas eleccións e compartí u lugares
destacados nas informacións, á par que
os dous grandes. Este "loiro demo francés ", como lle chamo u algún xornalista ,
representa o neofascismo , a volta dunha
ideoloxia po.lítica de ultra-dereita (non en
van cadra o nome do seu partido con FN
de Bias Piñar, ben coñecido nos nasos
lares) . O seu é un ultranacionalismo que
exalta a grandeza de Francia e os franceses (" chauvinismo " ) cun discurso primit ivo , racista e que aboga pola expulsión
dos extranxeiros (" xenofobia " ).
As razóns deste trunfo -cun electorado
que vai desde os desilusionados da dereita clásica , ata os obreiros que antes votaban comunista , e mesmo os labregos
temerosos da CEE-, son interpretadas polos especialistas coma un " voto de castigo " contra a política e os políticos imperantes , e tam én como un ha resposta á súa
solu ció n de que expulsando ós extranxeiros habería t raballo para tódolos
fran ce ses.
Victorino Pérez Prieto

-DOCUMENTACION-A V República

Desde a Revolución Francesa (1789) ata
hoxe , Francia pasou por cinco repúblicas ,
marcadas a ritmo de revolución ou restauración . Aprimeira (1789-1804) acabou coa
proclamación do Imperio por Napoleón
Bonaparte. A segunda (1848- 1851) , amen ceu coa revolución de 1848 e morreu coa
proclamación do Segundo Imperio por
Luis Napoleón . A terceira (1871 - 1940)
apareceu tra-la revolta da Comuna de París caeu coa ocupación da mesma cidade
polo nazis. A cuarta (1946-1958) comenzou
tra-la victoria da 11 Guerra Mundial e morreu afogada palas crises gubernamentais , sobre todo pala de Arxelia .
A quinta foi creada polo xeneral Charles
De Gaulle en 1958, quen redactou unha
nova constitución , aprobada polos trances ese ano en referendum . De Gaulle foi o
seu presidente en dous mandatos, ata
1969, en que dimitiu tra-los graves acontecementos da revolución estudiantil de
maio do 68 , e tras perder un referendum
que propoña reformas constituc ionais .
Sucedeuno Georges Pompidou , ata a sua
marte en 1974. Lago foi elexido Valéry
Giscard d 'Esta ing , que ocupou o cargo
ata 1981 , cando foi derrotado por
Mitterrand .

t

Unha república presidencial

Os 54 millóns de franceses teñen hoxe
coma sistema de goberno unha república
na que o presidente, que é elexido cada
sete primaveras , exerce un poder real , non
coma o rey en España. O xefe do estado é
el ex ido por sufraxio universal , pero a elección realízase normalmente a duas voltas ,
pois necesíta a maioria absoluta para gañar á primeira volta , cousa que é moi dificil
que se dea co sistema de partidos. A segunda volta so chegan os dous candidatos mais votados .
Tamén son elexidos por sufraxio universal a Asamblea e o Senado. A primeira cada
cinco anos e o segundo renóvase nun tercio cada tres anos. A asamblea é a que
contro la o goberno, e como a sua elección
é diferente da do presidente , pode ocurrir
coma ocurreu eri 1985 , que o xefe de goberno e os ministros son contrarios ó presidente ; foi o que se chamou " cohabitación ": un presidente socialista (F. Mitterrand) e un primeiro ministro conservador
(J . Chirac) , imposto por unha moción de
censura gañada pala maioria conservadora da Asamblea Nacional . Esta situación problemática solucionarase tra-las
actuais eleccións , pois J. Chirac dimitiu e
F. Mitterrand r:iombrou primeiro ministro a
un do seu partido (Michel Rocard) .

1
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¿lgrexas de primeira e terceira división?
¿Qué pasa, señores das altas esferas?
sí lle pregunta Don Miguel Anxo Arauxo, ex-bispo
de Mondoñedo, ó Papa Xoan Paulo 11 e ós altos
cargos da xerarquía da lgrexa, que de maneira
aldraxante tratan á lgrexa Galega coa política que
teñen para mandarnos ós bispos, sistemáticamente de tora
e a/leos ·á nasa realidade (anque algún que é galega, coma
se non o tora). Excepcionalmente publicamos nas nasas
páxinas un artigo deste bispo retirado que xa viu a luz nas
páxinas de "La Voz de Galicia". Un artigo que trae cola,
pero que expresa o común sentir de moitos cristiáns galegas. Esto, e moito mais, é o que compre dicir, con agarimo
pero tamén con valentia, nesta lgrexa que amamos -pois
sentímonos moi dentro dela-, pero que non nos gasta por
onde vai. Do artigo sacamos algúns anacos que non cambian nada o sentido, para acortar e facilitar a lectura . (Na foto
darriba Don Miguel co Papa , na de abaixo o bispo -primeiro
pota dereita- con outros bispos galegas,' ante a o/lada atenta
do cardea/ Suquía, no outro extremo) .

A

A crítica na lgrexa
Algunhas veces éntralle a un a dúbida de talar ou de calar, por aquelo
que dixo alguén de que as mellores
palabras son as que quedan no peto .
Sen embargo , lendo o que un día dixera Pío XII sobre a opinión pública
dentro da lgrexa, a dúbida esvaécese :
«Porque a lgrexa, despois de todo, é
un corpo vivo e faltaríalle algo na súa
vida se lle faltase a opinión pública;
falla cuia censura recaería sobre os
pastores e sobre os fieis » (1950).
Un ten que ser consecuente coa
súa propia conciencia e dicir o que
sente, pero desde un sincero amor á
lgrexa, que non está tanto no silencio
«raposeiro» como na sinceridade
garimosa.

Galicia aldraxada polos nomeamentos dos novos bispos
Ven todo isto a conta dos últimos
nomeamentos episcopais para a
lgrexa galega. As miñas afirmacións
poden parecer a moitos fortes, pero
eu coido que están xustificadas e que
son ata necesarias, para que alguén
se decate de que esta política seguida
coa nosa lgrexa non nos parece a mellor para que ésta vaia collendo o pulo
que hoxe non ten. Galicia, señores de
non sei donde, está senda marxinada,
agraviada e ata certo punto a/draxada polos tais nomeamentos episcopais, sobre

todo se tacemos unha pequena revisión comparativa.

Vexamos. Un bispo auxiliar para Bilbao: vasco. Dous bispos auxiliares
para Valencia : valencianos. Tres bispos auxiliares para Madrid: madrifeños. Un bispo auxiliar para Barcelona: catalán ... Un bispo auxiliar para
Santiago de Compostela: castelán .

Calquera observador pode decatarse axiña que a política eclesiástica
que se sigue con Galicia non é · a
mesma que se sigue con outras lgrexas. Entón un ten que preguntarse:
¿qué lle pasa ós responsables desa política para tratar deste xeito discriminatorio
á lgrexa Galega?. ¿E que alá, en Roma
ou en Madrid , non saben que Galicia é
unha das tres nacionalidades históricas,

cunha identidade moi _específica,
cunha cultura e unha lingua moi propias e diversificadas?¿ E que se quere
desgaleguizar Galicia como se fixo a
partir do sé cu lo XVI con tan nefastas
consecuencias para mesma vida relixiosa das nasas xentes? ¿E que esta é
a maneira de borra-lo pecado histórico
que a lgrexa ten contraido con esta
nasa Terra?.

¿Como responder a isto?
Todas estas preguntas e outras
moitas se poden facer e as fai sáibano señores das altas esferas da
lgrexa- a xentiña sinxela da rúa , crentes e non crentes. Diganme vostedes
como lle respondo eu a tantas preguntas que recibo sobre a razón de
non ter nomeados bispos galegos
para Galicia. E que quede claro que
un tenta vivi-la catolicidade da lgrexa,

que se fai plena precisamente na
aceptación das diferencias ; asemade
que un non ten nada contra ningún
dos nomeados bispos foráneos para
Galicia. Pola contra, consideraos '
grandes amigos e ámbolos dous merecentes de todo , pero cada quen no
seu sitio .

lgrexas de primeira, de segunda e de
terceira
Os galegos sentimonos agraviados ,
en primeiro lugar, pero que non se nos
trata coma os demais , e en segundo
lugar, porque todo esto dá a sensación de que o clero galega non ten
capacidade e altura para producir un
bispo . Ou sexa que, no Estado español , hai lgrexas de primeira división ,
pero nós somos de terceira división, con
perigo de baixarmos á liga rexional.

Mais, como lles dicía, escribo
desde a fe , e polo tanto desde a esperanza e desde a caridade . Sei que os
camiños de Deus son moi distintos
dos camiños dos homes ; que hai que
pasar pala Cruz para chegar á resurrección. Na Cruz xa estamos; a resurrección ten que estar perta. Os tempos
son chegados , quizais veñan enxertados na mesma Cruz . Non se trata de
«pasar», senón de colaborar e comprometerse entre todos e facer unha
lgrexa de primeira división , que pode
ser máis respetada e oida.
Por Miguel Anxo Araujo Iglesias
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--------------------------------------O CAMPO

San Cidre 1988. Ho:
Mais de 200 labregos celebraron o seu patrón o pasado
15 de Maio en Pedrafita do Cebreiro , no linde entre Galicia
e León . Como ven acontecendo desde hai catro anos , foi o
Movemento Rural Cristián Galega o que correu coa organización , neste ano especialmente a cargo do grupo de
labregos de Hospital , coa inestimable animación dunha
comunidade de monxas da Compañía de María, asentadas neste pobo do Cebreiro desde hai varios anos.
As 11 da mañá, tal como estaba previsto, chegaron os
labregos de tódalas zonas de Galicia en autocares ecoches particulares. Tras da calurosa acollida dos veciños
de Hospital -café quentiño incluido- achegámonos ata a
fermosa igrexa románica da parroquia. Alí fóronse preser;itando os diversos grupos de Abadin , Pastoriza, Baralla, etc. en Lugo , Ordes , Cesures ,... na Coruña , e un longo
etc .; nas paredes da igrexiña quedou constancia da memoria do labor feito ó longo deste ano. Un fermoso e
completo audiovisual situou a comarca do Cebreiro na realidade labrega de Galicia, destacando a sua peculiar situación por ser unha zona de montaña, esquecida dq_Admini stración e do progreso , pero cunha realidade concienc iada e combativa por sair da situación de atraso en que se
atopan . Unha socióloga deu un rápido repaso á situación
xe ral das zonas de montaña en Galicia, cun balance das
ax ud as concedidas pola CEE .
A Eucarístla centrou os actos da mañá nesa dimensión
crente qu e lle é tan fundamental ó Movemento Rural ;
fíxose este ano por cadrar o San Cidre en domingo . Unha
euca ri st ía entre cantos participados , irmandade humán e
co muni ó n de fe . O evanxelio sonou mais auténtico na voz
das labregas e labregos :
- " O Señor dinos : lde polo mundo enteiro anunciando
a Boa Nova ".
- " Os labregos entendemos: Que hai que andar ... porqu e hai moitos l_abregos coma nós esperando a Boa Noticia ... Que debemos poñer fe e confianza en Xesús ... ".
A mesa do altar quedou asolagada polas ofrendas que
fo ron traendo os diversos grupos, poñendo nelas a sua
vid a. para rematar cantando , fondamente unidos,: " Loitemos, loitemos, que Deus segue loitando ".
Tras da comida compartida en irmandade, anque unha
miguiña accidentada pala choiva , que non conseguiu quit ar o humor á xente , continuou o día con bailes , chistes e
xogos para os nenos. Para rematar cunha emotiva homaxe
á Virxe do Cebreiro e á mu/ter labrega, no santuario do

A chega da toi

a golp e de panca rta. A festa xa com enzara nos
autobuses.

Na represe ntación dos diversos grupos, cada un fixoo ó seu ar. Os
d e Roma riz m ontaron un carro coas actividades que fixeron o longo
do ano.

Cebreiro , que acolle diariamente a numerosos pelengrins. (O lado poden verse algunhas das verbas que
resoaron nos muros da igrexa) .
V.P.

SE OUÉRES LE.R IRIMIA
Quero 8U8Crihi_nne ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

Ata nova orde.

(So para os novos suscriptores.
Non usar para facer o pago.)

Precio da suscripción
- Suscri pció n por
un ano-1.300 pts .
- Suscripción de
apoio - 2. 000 pts.

O

iSUSCRIBETEI

Pagarei por:

O T_r81l8ferencia á Caixa de Aforros de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
(roáis caro e molesto ca transferencia)
N
.
_ ome ..................... ...................• ...................... ~ ................ .

Rúa ou Parr<M¡Uia.•••••••••••.••.••..•••...••.••••..••••.•••.•••••••.•••••••••
Vila ou Axunt811lento ..................................... Provincia..... ~ ............. .

__________________ Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) _ _ ___,

RlttlA-7

spital do Cebreiro
María muller labrega

HOMENAXE A MULLER LABREGA

María de Nazaret fíxose especial por varias
causas que vos quera recordar con dúas
palabras:

No nome das labregas de Galicia,
alentada pala forza de Maria,
ergo a voz e anuncio ós catro ventas
a vida que ás mulleres nos anima .

- Fíxose especial por estar sempre moi atenta
ó que Deus lle pedía r e ó que lle pedían os veciños: foi unha criada de Deus e da xente.

Que o saiban no Cebreiro,.en Pedrafita,
que ande o canto por vales e montañas:
imos dicir como cómpre e sen vergonza
da mul/er labrega os feitos e tazañas.

- Fíxose especial polo seu trato tamén moi
espe_cial con Xesús, o seu Fillo , o naso Mestre e
Señor. Seguiuno , anque por veces nin o entendeu nin vía ben a onde ía parar todo aquelo que
Xesús defendía. Foi unha muller fondamente
crente, en Deus e na xente.

Somos silencio, diario, sen palabras,
somos trabal/o, diario , sen descanso,
somos ternura, diario, vento maino,
somos seo, somos mans, lágrima e canto .

María de Nazaret foi muller labrega.
Por eso nós aquí hoxe , 15 de maio de 1988,
declaramos á labrega María de Nazaret, patrona
de tódolos labregos de Galicia e en especial patrona do Movemento Rural Cristián de Galicia.

Termamos dos homes no amor gozado,
criamos os tillos no amor esperanzado,
cabo deles sempre no amor sacrificado,
chorámolos ausentes, si, no amor confiado.
As nasas mans miúdas van coidando
as terras que dan froitos na cortiña,
os parcos e os becerros que mantemos,
a casa onde vivimos e a roupiña .

Ela hanos axudar a facer da nasa Terra unha
terra liberada, saneada.

A nasa fe cristiá , te de labregas,
pasámola, as primeiras, ós ti/liños ;
cabo nós, mais e mestras, adeprenden
a fe de Oeus, a forza e o camiño.

Ela hanos axudar a facer das labregas e labregos de Galicia xente mellorada para unha vida
labrega, mellar para todos.

Por débiles e frouxas somos tidas,
tentación e pecado do que pasa,
persoas de segunda, que non cantan
nin na rúa , nin na lgrexa nin na casa.
Calamos e sufrimos cada día ,
sen consentir, por suposto, en tal proxecto.
soñamos cun futuro diferente,
que o han de ver, de certo, os nasos netos.
Con María a labrega nazarena
pregoamos o triunfo das pequenas,
pois Oeus puxo os seus o/los salvadores
nos rostros humillados das labregas.
Sen mulleres non hai homes, causa certa .
sen mulleres toxe a gracia desta terra,
sen mulleres agraciadas e apreciadas
nunca será a redención completa.
Brindemos, logo, coa copa das palabras,
brindemos desde os montes do Cebreiro,
brindemos, logo, por tódalas labregas ,
brindemos, compañeiras, compañeiros.

A testa foi animada por un grupo de gaiteiros de As Nogais

i Viva María de Nazaret, muller labrega !
i Vivan tódalas la bregas de Galicia !
¡Viva o amor e viva a fermosura!
¡Viva Oeus que o noso ben procura!
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PUBLICIDADE

Sóio estas denominacións: Ribeiro, yatdeorras
e Rías Baixas , garantízanlle a cahdade .
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Técnicas para a animación de grupos e a educación popular

tearaña
ensamos que pode ser útil ós nasos lectores coñecer
algunhas técnicas participativas para a educación popular. Esperam~s en próximos números ir propoñendo
algúns exercicios de comunicación para reunións de
grupos ou asambleas populares, técnicas de análisis, dinámicas de organización ou de animación. Comenzamos hoxe con
unha técnica que pode axudar á presentación e a un inicio de
comunicación cando se reúne un grupo de xente (mínimo dez)
que na súa maioría non se coñecen entre si.

-1.- Obxectivo: Presentación e integración
H.- Materiais: Un novelo de corda ou lá.
IH. - Desenrolo: Os partic ipantes colócanse de pé formando un círculo . A un deles entrégaselle o novelo ;
a este tócalle dicir o seu nome , procedencia, tipo de ocupación , interés da súa participación etc . Lago ,
quedándose coa punta da corda bota o novelo cara outro compañeiro a quen lle tocará agora presentarse
da mesma maneira. A acción vaise repitindo ata que tódolos participantes quedan vencellados nunha
especie de tea de araña.
Un ha vez que todos se presentaron , o último en facelo que ten o novelo na man comenza a desfacer a tea
de araña mandándolla ó compañeiro de quen recibiu a bola e repetindo os datos cosque ese compañeiro
se presentara (non os propios). Este á súa vez fai o mesmo de xeito que o novelo vai recorrendo a mesma
traxectoria pero en sentido inverso ata que regresa ó compañeiro que a lanzara inicialmente .
Cómpre advertir ós participantes a importancia de estar atentos á presentación de cada un pois non se
sabe quen vai recibir a bóla e posteriormente deberá repetir os datos do botador.
R.
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"A alfombra máxica"
(No Día Internacional do Libro Infantil)

Texto de Patricia Wrightson.
Cartel de Robert lngpen.
Cartel do Oía
lnternacíonal do
libro infantil

Hai moito , moito tempo , a xente vivía sempre nun
mesmo lugar, e aínda que ás veces ía á cidade máis
cercana andando ou nun carro tirado por un cabalo ,
non o facía con frecuencia porque as viaxes eran longas e cansadas.
De vez en cando, chegaba un viaxeiro andando polos ·
ca miños cheos de lama: un vendedor que traía alfinetes, cintas e doas de cores, ou un soldado que estivera
combatindo , ou un mariñeiro que voltaba do mar. O
visitante contaba causas curiosas que tiña visto ou
oído , e a xente escoitábao avidamente porque querían
saber que é o que había noutros lugares da Terra.
Todo resultaba novo e insólito para aqueles t10mes e
mulleres para os que as súas vidas transcorrl'a.Q_ nun
mesmo lugar. Parecíanlles igualmente reais e ma~vi
llosas as historias de baleas e sereas , de homes verrpellos e azuis , de cavas repletas de xo·ias e de paxaros
xigantes. A xente daqueles tempos non sabía como
eran os habitantes doutros lugares da Terra, nin que as
baleas podían cantar coma as sereas. Tampouco non
sabían distinguir unha estalactita dunha xoia, nin unha
rocha dunha avestruz.
Pero entón , aíran falar dun grande viaxeiro queposuía unha alfombra máxica. Cando sentaba nela, a alfombra frotaba no aire e transportábao a tódolos lugares a onde quixera ir. Era unha historia maravillosa e
eses homes e mulleres, que nunca saíron da súa cidade, creron que podería ser real.
Pasou o tempo , o planeta Terra seguí u dando voltas e
máis voltas arredor do Sol , e, por fin , chegaron os
inventores e dixeron :
- Non , non existen as alfombras máxicas.
Os inventores fabricaron barcos de vapor, automóbiles e avións para poder viaxar rápida e facilmente polo
mundo adiante . Inventaron tamén as máquinas fotográficas para retrata-la Terra e que todo o mundo puidera coñece la.
A vida combiou completamente. Agora a xente xa
sabía qué outras persoas poboaban o mundo e como
era ese mundo que xi raba arredor do Sol. Era coma se
todos fosen veciños , aínda que faltaba algo para sentir
esta cercanía. E por eso empezaron a dicir:
- As fotografías son planas, non se ve o que vai
acorrer despois, e non podemos estar de viaxe todo o

Traducción ó galego de Xulio Cobas Brenlla

tempo. Ternos trabal los que atender e debemos coidar
dos nasos filias. Ademáis, custa moito diñeiro e algúns
de nós non poderán viaxar endexamais ; necesitamos:
ve-lo mundo desde os nasos fogares .
- De acorde -dixeron os inventores, e inventaron
fotografías en rilovemento que reflexaba·n tódalas cores e repetían tódolos sonidos da Terra.- Se colocades
esta máquina nos vasos salóns , poderedes contempfalo mundo , escoita-los seus ruídos e ve-lo que vai
suceder.
A xente estaba moi contenta. Palas noites, despois
do traballo , observaban o que acontecía polo mundo
adiante . Pero , ó cabo dun tempo , algúns sentíronse
descontentos e murmuraban entre sí:
- As fotografías seguen senda planas , non experimentamos sensacións nin podemos ve-lo que hai
detrás.
Cando os oíron os inventores, engurraron a fronte
porque traballaran moitísimo. Pero tiveron a sorte de
que nese momento aparecera un sabio que se detivo a
escoita-las súas queixas.
- Non é xusto que protestedes despois de que os
inventores traballaran tanto -dixo- ¿Por que non
utilizáde-las vasas alfombras máxicas?
¡Alfombras máxicas! -exclamou a xente
ironicamente- Non é máis ca un canto vello e os inventores, que saben moito, dixéronnos que non existen .
- Non hai ninguén que saiba absolutamente todo
-engadiu o sabio- Cada un de vós posue un ha alfombra
máxica que está oculta dentro das vasas cabezas e nen
sequera o saben os inventores. Esta alfombra levaravos
a calquera lugar do mundo e faravos vivir aventuras
fascinantes mentres estades sentados nunha silla nos
vasos fogares. Poderedes experimentar todo tipo de
sensacións , ve-lo que hai detrás e o que vai suceder.
Poderedes visitar tódolos vasos veciños , calquera que
sexa o país onde habiten , sen movervos das vasas
casas.
- Pero . ¿Cal é a avantaxe de ter unha alfombra
máxica -protestaron- se non hai maneira de sacala das
nasas cabezas?
- Necesitades unha chave -explicou o sabio- . A
chave apropiada para cada viaxe. Precisamente aquí
teño unha; probádea a xa veredes . E DEULLES UN
LIBRO ,
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r---------------------------------------------------------AS DROGAS

Mais sobre o ''Proxecto Home''
o número 291 da revista publicamos un
artículo do Delegado de Cáritas da diócese de Santiago sobre este proxecto da
lgrexa, que representa unha importante
aportación á loita contra a droga. O "Proxecto
home" é hoxe o mais importante plan de loita
contra a drogodependencia en todo o mundo, a
xuicio donoso colaborador o Dr. Manolo Varela,
que nestas liñas amplia a información dada no
artículo anterior.

N

As orixes
Os toxicómanos non son extraterrestres
dos que nos habemos defender porque
atentan contra a nasa seguridade, son mulleres e homes coma os demais; xuntos temas
que atapar solucións ós problemas que nos
rodean e estar dispostos a recoller as provocacións que a sua realidade nos transmite " .

Estas "son verbas de Mario Pichi , lider dun
grupo católico militante que traballaba en Roma
na atención a marxinados na Estación Termini.
Alí vai nacer o Centro Italiano de Solidariedade, que
en 1978 organiza en Roma o 111 Congreso Internacional de Comunidades Terapeuticas, e que ó ano
seguinte (1979) da lugar á técnica terapeutica
que vai ser coñecida como Proxecto Home.
Esta institución é de caracter privado e apoiada
incondicionalmente polo Vaticano. De feito , os
sete centros do Proxecto Home que veñen funcionando no Estado Español, están financiados e
desenroláronse a traversa de Cáritas, co apoio e o
respaldo dos bispos das respectivas dióceses nas
que se implanta. Os máximos responsables deste
proxecto son relixiosos católicos; a maioria procedentes de centros de Beneficencia ou de centros de Menores que nos últimos anos toron sustituidos por funcionarios públicos.

Os antecedentes
O Proxecto Home ten como antecedentes históricos as Comunidades Terapéuticas americanas Synanon, fundadas en California por Charles
E. Dederich en 1958; e as Oaytop, que se crean
cinco anos máis tarde en Nova York. Os animadores desplazados de Roma.Para poñer o proxecto
en marcha en Norte América residiron nestas comunidades Daytop, asi como os primeiros informadores da Escala de Formación do Centro Ita. liana de Solidariedade.

Disciplina e auto-axuda
Todo o personal responsable da aplicación
deste programa terapéutico é formado necesariamente na escala do Centro Italiano de Solidarie dade (nestes momentos existe xa un Centro Español de Solidariedade en Madrid) . Este persoal
componse especialmente de voluntario e extoxi cómanos , non tendo especial importancia a titulación académica.
O Proxecto Home básase nas ideas de disciplina
e autoaxuda, caracterizándose por unha estricta
orga_
n ización e ocupación do espacio e do
tempo , e por un complexo sistema de accións e
de intervencións que constitúe unha terapéutica
global e que se articula mediante tres estructuras
básicas:
- Centro de acollida.
- Comunidade terapéütica
- Comunidade de reinserción.
A asistencia en tódalas súas tases é gratuita,
anque se admiten aportacións voluntarias e donativos da famflia, As.tontes de financiación proceden en primeiro lugar de organismos venceHados á lgrexa católica e outras organizacións particulares de apoio , así como axudas públicas que
nalgún caso acadaron o 55.o/o .
Manuel Varela Veiga
Director do Centro de Drogodependencia de Lugo (ALIAD)

......................................................A FALA
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Xosé Chao Rego

é CAmiñO

E natural

locutor de televisión española en Galicianos diga que é " naturai ". Tamén

Así escoitamos ás veces na tele
causas coma reunión " municipai " ou
comisión " provinciai " -iai!- e outras

lle escoitei algo semellante o outro

lindezas polo (mal) estilo .

O que xa non é tan natural é que un

Esta regra vale para as palabras de
máis dunha sílaba, porque os monosílabos rematados en -1 engaden o
morfema -es. Así , de tal sae tales e de

día a un home de letras, para min des-

O que a Normativa ten claro é que

cal cales , de sol soles , de mel meles ,

coñecido , seica poeta. A estes tales o

" nas palabras agudas de máis dunha
sílaba, o -1 do singular sustitúese polo

etc . E como non hai regra sen excep-

que lles pasa vén a se-lo mesmo que o
que lles sucede a algúns alumnos

morfema -is: animal , animais; papel,

de seren monosílabos, fan crueis e

meus: en vez de faceren o plural a
partir do singular, fano ó revés . E

papeis; civil , civís; español , españois ;
azul , azuis" . E engade a Normativa:

fieis .
Tamén hai que advertir que pafa-

como o plural é " naturais", coidan

"Téñase en canta que nos remados

que eliminando os xa teñen automa-

en -il a secuencia íis se resolve en -ís

bras coma "útil" fai " útiles" e non
" uteis ", poi a razón de.que, a pesar de

ticamente o singular.

(cadrís , non cadríis) " .

ser posílabo ,·non é palabra aguda.

ción digamos que cruel e fiel, a pesar

AVISO
Os lectores decataríanse de que desde
hai uns números non sae habitualmente a
sección " Cantar do irimego" , que viña
aparecendo desde o primeiro número da
revista . No seu lugar comenzamos a.meter algún que otro poema e fotos
comentadas.
Ofrecemos este recadriño para os escritores noveles que queiran mandarnos
os seus poemas , sempre que non superen as 20 liñas, escritas a máquina. E asemade para os aficionados á fotografía,
fotos " con mensaxe" (eles mesmos poden poñerlla) , ou fotos de calidade artística ou ·curiosa; mellar se non en blanco e
negro.
¡Animo! Enviar ó Apdo. 5 de Vilalba

Danos hoxe o naso pan de cada día
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