
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS 

SANEAMENTO GANDEIRO 

¿A RECONVERSION DO 

CAMPO GALEGO? 

• Milenario do Bautismo de Rusia 

• Galicia, capital Universal da Mocidade 

• Vidas que dan luz 

ANOVlll 

1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patlia: 

mllll con man inxertandoa 
• entre os veciñoe. 

1 mos facendo outra histo'ria. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

Nº 296, 9 ó 23 Xullo 1988 - 50 pts. 

¿Que pasa coa sanidade publica? 

H 
ai un par de meses, Galicia sorriuse (e 
indignouse) co caso dun veciño da 
Fonsagrada que des¡xJis de térselle 
diagnósticado unha intervención quirúr-

xica con carácter urxente, agardou máis dun ano 
para ser operado e só o conseguiu despois de 
reclamar/la ó lnsalud acompañado dun notario. 
Oaquela, a intervención realizouse en vintecatro 
horas: de aí o sorriso. A indignación en cambio 
non fai falla explica/a porque é a que vimos sen
tindo cando na nasa propia casa ou entre a xente 
máis próxima vemos que o caso do veciño da 
Fonsagrada non é ningunha excepción senón 
algo entre os 16.000 enfermos que están nas 
listas de espera para poderen ser hospitalizados. 
En ningún outro sitio do Estado se dá esta demora 
que tanto afecta á saúde dos galegas. ¿Por que?. 

A realidade é que Galicia, como en tantas outras 
co1,1sas, estivo na cola das inversións que fixo en 
España a Seguridade Social en materia "hospitala
ria e así resulta que a provincia de Pontevedra é a 
que ten o menor número de camas hospitalarias 
por habitantes en todo o Estado, senda o pro
blema especialmente grave na bisbarra de Vigo. 
Ca/cú/ase que esa falta de inversións que se ven 
arrastrando para poñernos ó nivel da media estatal 
é superior ós 30. 000 millóns de pesetas. 

Esa é a principal razón de que Galicia non teña 
asumido aínda as competencias que o Estatuto de 
autonomía lle asigna en materia de sanidade. O 
goberno socialista non quere pagar esa débeda 
histórica e prentende traspasar unha estructura 
asistencial e hospitalaria non só insuficiente se
nón tamén descriminátoria, que Galicia non debe 
aceptar neses termos. 

A solución que se está potenciando desde a 
Administración (tanto a do Estado como a autonó
mica) parece que vai polo camiño de poñer en 
mans privadas servicios que corresponden á 
Sanidade Pública. Así, a Seguridade Social a 
través de contratos con clínicas privadas está ca
pitalizando acertase/ases médicas que tan do que 
debería ser un servicio público un negocio ca só 
obxectivo de enriquecerse. O caso do policlínica 

- privado Povisa de Vigo que ten o contrato ca lnsa
lud máis caro de todo o Estado español é ben 
significativo: acaba de ampliar 400 camas ás súas 
225 iniciais. 

Na época na que o goberno central anuncia 
triunfalmente o "éxito" da súa política económica 
resulta unha burla que se estea programando car
gar directamente sobre os afiliados certos servi
cios médicos así coma un ha porcentaxe maior dos 
gastos farmacéuticos e que na Galicia se dean 
esas longas esperas para poder ser atendidos 
hospitalariamente. Son 16.000 razóns para pedir 
unha auténtica sanidade pública e eficaz. 
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UNHA NOVA REVISTA DE INFORMACION AGRARIA: 
" O Agro", de periodicidade trimestral, ven desaira rúa, 
lanzada pala Consellería de Agricultura. Na portada 
plantan o seu reto: "O Agro quere arar firme na infor
mación agraria galega. Facendo surcos profundos pá
xina a páxina. Labrando ese camiño que vai da tradi
ción á modernidade: Tirando arreo e con forza, nunha 
dinámica de progreso e de galeguidade". 

* A ASOCIACION DE ENSINANTES DE CIENCIAS DE 
GALICIA (ENCIGA, Instituto "Alfredo Brañas, Carballo, 
A Coruña), está facendo un fermoso labor por adaptar o 
ensino das ciencias á nasa realidade·galega. Veñen de 
tirar a rúa o número cero do seu Boletín das Ciencias, e 
ofrece ós seus socios actividades e cursiños ó longo do 
curso. 

* MEDRAN OS ACCIDENTES nos meses do verán, so
bar de todo os fins de semana e nos traxectos máis 
curtos: máis dun vintetrés por cento dos totais do ano 
(máis de mil douscentos corenta mortos no verán pa
sado en todo o estado español). En xullo e agosto só na 
provincia de Pontevedra houbo trinta mortos e vinte 
feridos. 

* O SEGUNDO PARQUE EOLICO vai ser instalado no 
Cabo Vilán en Camariñas, xa funciona na Estaca de 
Bares ... Urxe aproveitar estas enerxías alternativas: eó
lica, solar, mareomotriz, etc, pois non máis limpas, eco
nómicas e de doada instalación ... A CEE da axudas a 
particulares que queiran aproveitar estas enerxías para 
uso doméstico de ata a mitade da inversión, e tamén 
para uso industrial. 

* A PROPAGANDA DO ALCALDE DA CORUÑA non 

--------Por XOSE. LOIS-------
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coñece barreiras, a pesares de fallarlle o Deportivo. As 
festas de agosto voltan ser o seu trampolín para corealo 
na súa propia praza; unhas festas cada ano menos 
galegas ... Alguén ven de denunciar que o concello her
culino gasta en publicidade novecentos millóns de pe
setas, tanto como hai nove anos en nóminas de 
personal. 

* 
OS GARDAS FORESTAIS, máis de cincocentos que 

vixilan os montes galegas neste verán, queren unhas 
mellares dot~cións económicas e de material, así coma 
unhos horarios racionais, pois moitas veces teñen que 
estar alerta as vintecatro horas do día, sen tempo de 
descanso ... Na provincia de Pontevedra ven de ser 
aberta unha linea de teléfono para avisar dos riscos de 
lume: o 006, que está ó servicio de todolos cidadáns. 

* "COMUNICANDO-NOS" é o nome da TV-Ferrol, 
unha emisora local que se pode sintonizar en Ferrolte
rra e que promove a Asociación Cultural Medulio. Esta 
bisbarra que xa coñece outros medios progresistas ó 
servicio do pobo coma Radio Fene ou Onda Obreira que 
vai a voltar a escoitarse, acolléu con agarimo este novo 
medio de comunicación . 

* OS PEREGRINOS que foron a Roma a canonización 
de San Xosé María de Lugo, mostraron o seu descon
tento cando chegaron de volta a sua provincia, porque 
-segundo informaron- o Papa non os citóu na súa inter
vención, e en cambio deu a benvida a vascos, casteláns 
e membros de outras nacións .. . Quizáis todo isto pu ido 
deberse a que eles ·só sabían rezar e celebrala fe en 
castelán, e non foron dignos tillos do seu pobo. 

* AS FESTAS DO CARME E DE SANTA MARIÑA, na 
mitade de xullo, enchen de foguetes e gaiteiros moitas 
vilas e aldeas da costa e do interior que non irnos 
nomear, só salientálas raices populares destas duas 
devocións, por unha banda a avogada dos mariñeiros e 
por outra a lembranza da santa_ galega ligada a unha 
lenda de pedra e auga. 

* A LIBERDADE segue facéndose camiño en Moscú, e 
mentres Sajarov pide que sexan liberados todolos pre
sos politices, outros queren erguer un monumento as 
víctimas de Stalin . Os sectores máis reaccionarios mi
ran con malos ellos a politica máis esperanzadora do 
lider soviético. 

* O NOSO TEOLOGO Andrés Torres Queiruga parti
cipa nestes días nun Curso de verán sobre o tema de 
Deus, organizado pala Universidade Complutense de 
Madrid , e nel inteveñen tamén: o teólogo da liberación 
Gustavo Gutiérrez, o Cardeal Tarancón , os teólogos 
Olegario González, Alvarez Bolado e outros. 
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UNHA VEZ MAIS AS ROMERIAS 

Unha Galicia diferente 

Co verán Galicia recupera un ha vitalidade especial. 
Non é só que miles de emigrantes retornen ós seus 
pobos de orixe e lle dean un rostro novo, superficial 
sempre, durante un par de meses. A maiores diso, a 
maiores dos miles e miles de persoas que veñen 
facer turismo, por medio dos intensos trabal/os do 
verán no mundo labrego, Ga/icia vístese especial
mente co traxe fachendoso da festa, co traxe da 
romaría. Galicia no verán, no humano, no social, no 
relixioso é diferente. 

Festas e romarías 

As festas patronais de cada un ha das parroquias de 
Galicia foron perdendo en boa parte a finalidade reli
xiosa coa que naceran. A devo.ción a tal ou cal imaxe 
de Santa María ou doutro santo ca/quera, S. Xoán, 
Santiago, San Pedro, San Roque ... , está quedando 
nun segundo ou terceiro lugar á hora de programa-las 
festas; e, cun certo estilo e formas relixiosas polo 
exterior, Misas e Procesión sobre todo, o que de 
verdade canta na maior parte dos casos é o encontro 
de familiares e de amigos ó rfJdor dunha mesa ben 
abundante, e o prolongado baile nocturno ó son 
dunha música orquestal non precisamente galega. 

No caso de romarías realizadas en santuarios 
maiores (O Corpiño, S. Andrés de Teixido, A Barca .. .) 
o aspecto relixioso está bastante máis vivo, pero 
tamén rodeado de formas e xeitos que tan sospeitar 
moito da súa autenticidade cristiá. 

A curación das festas 

Deixando a un lado a cerellosa e dubidosa reali
dade de curacións en determinados santuarios, o 
certo é que as festas do verán cumpren co papel de 
curadoras dentro do conxunto da vida de moitos gru
pos galegas. E moi discutible a inversión de centos 
de miles de pesetas nunha simple orquesta nocturna, 
cando non se mete unha peseta para posibles activi
dades deportivas, cultura7s, ... E moi discutible tamén 
a alegría artificial e enlatada 'que se nos crea con 
determinados festexos; é discutible o aire de bacanal 
(chea de comida e alcohol) que envo/ve a certos 
festexos. Con todo e-isa, as festas seguen a ser unha 
aposta pota ledicia, pala gratuidade, pota amistade 
compartida, pala renovación e limpeza de casas, car
pos e roupas, causas todas que as tan gratas a Oeus 
e proveitosas e curadoras para a xente. 

As festas populares, e máis canto máis populares, 
· seguen a ser u'n lugar da manifestación e do encontro 

con Deus, quizabes, eso si, con formas menos reli
xiosas que noutrora. 

----~....,,,,,..,,,,,.,,_ _____________ _.. 

Eles sairon predica -la conversión 

O cristián é un profeta (Dom . 15 do T.O.) 

2 " Xesús chamou ós doce e foinos enviando de 
dous en dous a anunda-la súa Mensaxe palas 
aldeas dos arredores" (Me. ·6-7) " . · 

Polo Bautismo nós tamén estamos enxertados 
en Cristo. Somos profetas. Témo-la misión de 
Xesús: anunda-la Boa Nova da Salvación , arrin
cando o mal do mundo. Cómpre empezar por nós 
mesmos, pala nasa familia, dentro da nasa comu
nidade ... Para poder facer iso é preciso non estar 
encadeado polo egoismo, pala envexa, polo 
apego ás causas, por intereses propios... Os 
apóstolos "ían sen pan, sen diñeiro, sen morral " ; 
eran sabedores de que a salvación é causa de 
Deus. Amós non era un profeta oficial e Deus 
chamouno, cando gardaba as vacas e coidaba as 
figueiras. Na nasa comunidade non só o cura tén 
a misión; témola todos. 

Responsables na comunidade (Dom. 16 do 
Tempo O.) 

2" 0s apóstolos volveron a reunirse con El e con
táronlle todo o que fixeran e ensinaran " (Me. ·6-
30) . 

A comunidade á que pertenecemos non é unha 
suma de números: é un conxunto de persoas que 
loitamos por un ideal , por ser felices, por 
comparti - la vida e máila fe . Un só non pode facer 
nada. Na unión está a forza, está a vida. Todos 
ternos moito que aportar: ideas, alegría, axuda, 
traballo en común , análise da realidade , cartas, 
cultura, etc. Para iso é preciso que todos nos 
sintamos responsables de todos. 

No medio dos traballos da vida diaria cómpre 
buscar tempo para poñe-los problemas da comu
nidade en común , nun diálogo aberto e sinceiro . 
Ternos que ser nós mesmos, coa axuda do Señor, 
os danos do naso destino. 
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O milenario do Bautismo de Rusia 
atrocinado pola lgrexa 
Ortodoxa, estase a con
memorar este ano o Mi
lenario do Bautismo ou 

Cristianismo de Rusia, cuias 
grandes celebracións tiveron lu
gar no mes de San Xoán en diver
sas cidades do pais. 

As orixes do cristianismo ruso 

A formación da moderna Rusia 
débese a lván 111 o Grande, que 
gobernou de 1462 a 1505, e pro
clamouse Zar de tódalas Rusias, 
para o que contou co apoio da 
lgrexa local, que tiña xa conver
tido anos antes a Moscú en sé 
metropolitana. Este zar, polo seu 
casamento coa princesa cristiá 
bizantina Sofia Paleologo, entrou 
a formar parte das familias dos 
reis cristiáns da Edade Media. 
Mais o cristianismo de Rusia re
montase moito mas atrás. 

Vladimiro o Santo (978-1015) 
pertencente a dinastía dos Ruriki
das (fundadora do principado de 
Novgorod, o norde do país), foi 
quen gobernou os distinto~ e 
cada vez mais numerosos princi
pados da incipiente Rusia. 

Casado con Ana, i rmán do em
perador de Bizancio Basilio H, 
tras derrotar os seus irmáns, con
vírtese en monarca unico de Kiev 
e Novgorod, capitais do Sul e do 
Norde. No ano 988 abraza él e 
mailo seu pobo definitivamente o 
cristianismo na súa forma orto
doxa, entrando así· este pa(s na 
esfera espiritual de Bizáncio. Este 
ven se-lo feito polo que este ano 
se celebra o Milenario. 

Pimen, patriarca de Moscú, máxima autoridade da lgrexa ortodoxa rusa 

Houb9 por suposto anteceden
tes a este feito que foron achan
tando o camiño: 

•A aboa do reí Vladimiro, Oiga, 
de orixe escandinavo, abrazara a 
fé cristiá senda viuva, arredor do 
955. 

• Houbera unha grande activi
dade misioneira nas ultimas cen
turias do primeiro milenio, por to
dos aqueles territorios. 

•O emperador xermano Otón 1, 
protector do papado enviara mi
sionei ros a aquelas terras. 

•A Gran Moravia fara evanxeli
zada polos Santos Cirilo e Meto-

' dio no 955. 

A lgrexa en Rusia 

A lgrexa ven de se convertir no 
éixo central social e cultural, que 
deu personalidade os pobos es~a
vos agrupados ó redor de Kiev, 
Novgorod, e finalmente Moscú. 

Por iso diante os moitos e diver
sos acontecimentos negativos 
que xurdiron no interior do país, 
ou que viñan do exterior, a lgrexa 
rusa foi a unica forza social que 
mantivo 6 traversa da historia o 
espirito de unidade e a identidade 
nacional dos eslavos orientais. · 

Os pdncipes, polo feito de ser 
soberáns cristiáns, conseguirnn 
reforzar a sua posición diante dos 
subditos e eta nobreza. A lgrexa 
adequiriu o caracter de conse
lleira e colaboradora. 

Cando chegou a definitiva esci
sión da cristiandade na lgr~xa oc
cidental· -latina ou romana- e 
oriental (1054) a lgrexa rusa, por 
estar baixo a influencia e o am
bito de Bizancio, quedou maor
men.te neste segundo grupo ou 
oriental. En varias partes dese 
gran territorio de Rusia, Ucrania, 
lituania e outros, a lgrexa perma
neceu e permanece unida a lgre
xa latina ou romana de aí o nome 
de uniatas. 

Vicente Cerdeiriña 
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A sorpresa dun cisma. 
O síndrome Lefevre 

Por Francisco Carballo 

s meios de comunicación ten-nos alertado so-

º 
breas reviravoltas de Mnsr. Lefévre. Un bispo 
extraño, saído dunha Congregación relixiosa 
misioneira, da que foi Superior Xeral, e funda-

dor dunha institución integrista con centro en Econe 
(Suiza). 

Un cisma real, que Paulo VI quixo curar e que Xoan 
Paulo 11 non logra recuperar. No fondo, tamén unha 
herexía con toda a adherencia social sempre presente 
nestes movementos. 

A anécdota persoal de Mnsr. Lefévre é o que menos. 
Detrás están alumnos, cregos, leigos, grupos. Detrás 
hai diñeiro, intereses económicos. A través dos meios 
de comunicación deste e de movementos paralelos 
constatan-se sectores amplos de cristiáns, católicos e 
reformados. O síndrome Lefevre delata unha espaciosa 
grei de crentes. O doroso de tal situación de indisci
plina non pode facer-nos esquecer a realidade social 
na que se sustenta. 

¿Que rexeitan os "lefevrianos"?. Rexeitan un ha 
lgrexa comunidaqe, dialogante. E tal o rechazo de 
canto cheire a comunidade nestes sectores, que a 
mesma palabra está ausente das suas publicacións. 
Pero tal eclesioloxia impide a evanxelización. E unha 
resistencia ao Espirito que aniquila a mesma sustancia 
da lgrexa. 

Eles non precisan da lectura dos "signos dos tem
pos". Para eles, nen Gandhi, nen L. King, nen Mandela, 
etc. teñen mensaxe. Para eles a realidade da pobreza, 
da opresión non tala, nen busca a liberación. "Da libe
ración, líbranos, Señor" escribía hai pouco un xorna
lista do Opus. E tamen moitos destes da "prelatura" 
rondan a casa lefebriana. 

Eles non predican o Reinado de Deus, predican a. 
lgrexa, que é mais que signo é xa realidade do Reino. 
Unha lgrexa de gheto, de poder, de inmutabilidade 
como Deus. Unha lgrexa da tradición, da "reserva" ou 
castelo isolado do tempo e do espacio. 

Eles rechazan a liberdade relixiosa e o ecumenismo, 
porque isto expresa que a verdade está compartida. O 
Vaticano 11 lograra unha "ruptura epistemolóxica" na 
ideoloxia de séculas de Cristiandade. Algo que eles nen 
entenden nen estan dispostos a secundar. 

¿Cantos católicos de Gal iza, especialmente cregos e 
relixiosos, están ancorados nesa ideoloxia? ¿Que es
pacios de poder dominan? A sua sombra é alongada. O 
síndrome /efevre debe server para que o Espirito nos 
axude a limpar o pó de séculas de devastación ideol-ó
xica, de ganga non cristiá. En suma, evanxelicémonos, 

· lavemos a golpes de hisopo a cara e carpo da nosa 
lgrexa galega para que sexa escoitadora dos signos 
dos tempos, do maxisterio do Vaticano 11, e asi do 
Evanxeo• 

¿lgrexa galega? 
Por Miguel Anxo Araujo Iglesias 

ai xente que non lle gusta que se tale dunha 

H .lgrexa galega. As razóns teolóxicas que adu
cen eses señores teñen o seu peso. O que pasa 
é que eses mesmos non teñen dificultade en 

talar de "lgrexa española", ou "lgrexa francesa", ou 
mesmo de "lgrexa romana". Os seus argumentos son 
válidos, pero para tódalas lgrexas particulares, e non só 
para a lgrexa galega. E certo que non hai máis que un ha 
soa lgrexa, a fundada por Xesucristo, que se fai pre
sente e acontecemento nos distintos espacios xeográ
ficos. Polo tanto, segundo eles a maneira ortodoxa de 
talarmos sería: "A lgrexa en Galicia", "A lgrexa en 
España", "A lgrexa en Francia", ou "A lgrexa en 
Roma". 

Como digo, teoloxicamente o razonamento é válido e 
non hai nada que lle opoñer. Sen embargo, coido que a 
nasa linguaxe, por outra parte moi frecuente, tam
pouco é allea e moito menos contraria a unha recta e 
ortodoxa teoloxía. Todo será cuestión de explicarnos. 
Cando nós talamos de "lgrexa galega", somos cons
cientes de que o sustantivo é o termo "lgrexa" e que o 
de "galega" ven a ser un adxectivo, que non ten outra 
función que adxectiva-lo sustantivo, sempre o mesmo. 

Se admitimos que esta sustantividade de "lgrexa" é a 
mesma a pesares das distintas xeografías e etnias, que 
a lgrexa é o "sacramento de Cristo", o "pobo de Deus", 
o "Carpo místico de Cristo", non teremos razóns teol-ó
xicas serias para non admitirmos que esa sacramenta
lidade, esa "popularidade", esa corporeidade e esa 
comunidade han de encarnarse ou realizarse necesa
riamente de maneiras distintas, nas diversas xeogra
fías, culturas e etnias. 

E certo que Cristo quixo a súa lgrexa unha na fe, no 
culto, e no goberno; pero non é menos certo que Cristo 
quixo esa mesma lgrexa católica, catolicidade que non 
quere dicir tan só extensión universal, senón acoHe
dora e salvadora de tódalas realidades onde chegue, xa 
non só as persoas, senón tamén as culturas. Daí que 
moitas veces xurdira na historia da lgrexa un certo 
desequilibrio, por non dicir loita, entre a unidade e a 
catolicidade, debido en parte a que, en máis dunha 
ocasión, se confundíu a unidade coa uniformidade. 

E ainda hoxe ten aquí a lgrexa unha asignatura pen
diente coas lgrexas· locais, que o concilio Vaticano 11 
tentou saldar, pero que segue pendente. Non se pode 
dubidar que ainda ternos hoxe unha lgrexa europei
zada e "romanizada" en demasía. Neste senso, non 
seríamo-los galegas os máis magoados, senón as lgre
xas de culturas africanas, asiáticas ou americanas. 
Pero tamén nós ternos que recoñecer que certo centra
lismo teolóxico, cultural e gobernante está atrancando 
unha verdadeira encarnación desa lgrexa "sustantiva" 
na realidade "adxectiva" da nasa Galicia. 

Non se trata de pexa-la unidade e moito menos a 
catolicidade, pois pensamos que encarnándose a 
lgrexa máis e máis na nasa cultura, o que fai e acadar 
unha catolicidade máis ampla e universal. E a unidade 
nunha mesma fe tarase máis gozosa cando se faga 
desde a diversidade das expresións e mesmo desde 
distintas teoloxías, pois nunca deberemos confundir fe 
con teoloxía. Tentar levamos a un ha uniformidade teo
lóxica pode ser un afogo para unha mesma fe. ¡Qué 
riqueza sería poder talar dunha teoloxía galega! O que 
tai falla, iso sí, e que non sustantivemo-lo adxectivo e 
adxectivemo-lo sustantivo• 
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----O CAMPO 

P 
osiblemente a campaña de saneamento do 
gando vacuno en Galicia sexa nestes momen
tos unha das accións máis relevantes que 
está levando a cabo a Consell~ría de Agricul-

co apoio, case ilimitado, ofrecido a outros sectores 
industriais. 

tura. A acción, en si positiva e urxente, estase conver
tendo nun serio problema para moitas explotacións 
gandeiras que se ven empuxadas a facer unha autén
tica reconversión gandeira cun apoio ben insuficiente 
por parte da administración, sobre todo se se compara 

IRIMIA toca este asunto neste especial, ofrecendo a 
opinión da Administración, e, en contraste con ela, 
ofrecendo tamén a opinión dun Sindicato agrario ga
lega, e a dunha comarca concreta que está enfrentán
dose con este problema; a máis doutras informacións 
de interés. · 

Entrevista con Carlos Escribano, coordinador xeral 
da Xunta para a Campaña de Saneamento Gandeiro 

Pareceunos fundamental coñecer en pri
meiro lugar a política da Consellería de Agri
cultura en materia de saneamento. A tal fin 
talamos co Sr. Escribano, principal supervisor 
da campaña. 

- Sr. Escribano, ¿cales son as liñas 
xerais da Campaña de Saneamento para 
este ano?. 

- Recupera-lo retraso que ternos en 
Galicia, primeiro en relación ás comuni
dades autónomas veciñas (Asturias, Can
tabria e País Vasco), que ademais de estar 
cerca xeograficamente, tamén o están 
desde o punto de vista da producción; son 
as que teñen explotacións máis parecidas 
ás nasas. Así que a finalidade deste ano é 
o incremento das accións porque estaba
mos entre un 25% e un 30% e ternos que 
chegar a un 100%. 

O segund9,_.obxetivo que nos trazamos 
para este ano é ter uns mecanismos de 
asistencia ó gandeiro, antes da campaña e 
despois da campaña, de forma que se 
vaian evitando tódolos recelos. 

- Hai novidades especiais este ano?. 
- Por primeira vez, tódolos gandeiros 

que queiran face-lo saneamento pode-

CANTABRIA 22.933 

CATALUÑA 8.258 

rano facer1 unha vez que vexamos como 
responde o sector, taremos un programa 
máis específico. 

Outra novidade é que dividimos Galicia 
en 11 zonas, ás ardes dun especialista en 
sanidade animal, que controla os equipos 
que traballan en cada unha desas 
comarcas. 

- Hai máis novidades na campaña 
desteano?. 

- Si, dúas máis polo menos: a ficha 
verde ou ficha establo que o gandeiro de
berá utilizar para comprar e vender. Así 
poderá comprobar que a vaca que vai 
comprar está efectivamente saneada. E, 
por fin , o convenio firmado con entidades 
financieiras, Ban9os e Caixas, 21 en toda 
Galicia. De xeito que o gandeiro, cando 
sacrifica un ha vaca, presentando un ha co
pia da acta de sacdficio (ficha azul) cobra xa 
a indemnización, sen esperar a que 
mande a Administración e sen ningún tipo 
de interes. 

- Que son as diversas áreas? 
- Diferenciamos entre áreas de erradica-

ción obrigatoria, que son as zonas onde 
todo o mundo ten que tace-lo saneamento 
porque xa houbo campaña en anos ante-

100 337.000 

39 203.000 

NAVARRA 4.974 90 77.000 

PAIS VASCO 16.559 100 140.000 

BALEARES 1.700 83 59.000 

ESPAÑA 314.754 52 2.829.000 

Fonte: M.A.P.A. Campañas de Saneamiento Ganadero 1987. 

riores. Para quen non o faga ternos previs
tas unha serie de medidas, como 
clausura-la explotación, sancións admi
nistrativas e convenios con industrias 
para que non lles recollan o leite. 

Lago as áreas de ampliación, zonas nas 
que xa se saneou en anos pasados e ,que 
queremos que sexan zonas obrigatorias ó 
ano seguinte. 

E finalmente as áreas de iniciación, zonas· 
onde nunca pasou un equipo de sanea
mento e irnos por primeiro ano. 

Aínda non se determinou qué zonas son 
obrigatorias para este ano, pero van de
clararse de seguida no Diario Oficial de 
Galicia. Xa ternos unhas propostas feítas , 
unhas peticións dos concellos, propostas 
tamén de colaboración de entidades rela
cionadas co asunto . 

- Os Concellos, as Corporacións Lo
cais, poden solicita-lo saneamento 
obrigatorio? 

- Si, é unha decisión do Pleno. E de 
momento ternos moitas peticións. 

- Falaba hai un momento de medidas 
para quen non cumpla coa normativa. 

- As infraccións previstas son: Non sa-

(Pasa a pax. seguinte) 

100 0,3 1,1 

50 4,9 3,4 

82 2,2 0,3 

100 1,8 0,3 

63 2,6 0,4 

3l 6-2 

68 3,6 1,5 



near en área obrigatoria, negarse a marca
las vacas enfermas, negarse a sacrificar, e 
vender animais enfermos. 

As sancións son fortes: Van de 5.000 pts. 
a 150.000 pts., pero primeiro sempre se lle 
manda unha carta ó gandeiro para que 
reconsidere a súa postura. 

- Polo de agora qué resultados teñen 
da campaña? 

- Ainda non ternos moitos. Estamos 
nun 8% de tuberculose e nun 1 % de bru
celose, nas cabezas que investigamos. 
Son pouco representativos porque, por 
exemplo, na zona de Pontevedra e de Ou
rense nunca se tiña traballado e aí a por
centaxe de positividade será moito maior. 

- O sacrificio do gando é algo traumá
tico para o gandeiro. Qué di a let sobre o 
tema, como protexe ó gandeiro?. , 

- A lexislación da Comunidade Auto
noma da uns prazos para sacrificar: de un 
a tres meses. Nos casos especiais, o gan
deiro que o solicite e se comprometa por 
escrito a sacrificar, pode pedi-la amplia
ción de prazos. Refírome a vacas pr~~~
das ou a un alto porcentaxe de pos1t1v1-
dade, de vacas enfermas. 

Esto é un servicio ó gandeiro e esa é a 
imaxe que queremos dar; é un programa 
de servicios para a gandeiría e non un 
programa para atropelar á xente para ac~
dar uns obxetivos como se fosen exclusi
vamente da Administración, cando os ob
xetivos son do gandeiro. 

- Hai problema, ademáis, para repoñe
lo gando. Qué plan está levando adiante a 
Consellería para facilita-la reposición? 

- O problema da reposición é o máis 
grande, e por unha razón fundamental: 
aquí só se saneou o 30% do gando e sem
pre nas mesmas explotacións; de xeito 
que non hai dabondo para recuperar. En 
principio, o tema da reposición ten un 
componente psicolóxico impo_rtante; é di
cir que se se van matar 20.000 vacas, a 
xente pensa que se van necesitar 20.000 
femias de reposición ; e ese non é o proce
demento normal do gandeiro: quen mata 
unha vaca, o que fai é criar unha becerra 
das que ten na casa e que, noutro mo
mento calquera, houbera vendido . 

A xente ere que vai haber un desabaste
cemento , cando o tema non é tan grave 
como puidera semellar á primeira vista. 
Hai unhas subvencións para reposición, 
dunhas 26.000 pts. por cabeza para o gan
deiro que compra. E buscamos, a través 
doutras subvencións como o REPLE e 
para asociacións, fomenta-la recría de no
villas en común. Ternos créditos e subven
cións para agrupacións de gandeiros e 
cooperativas. 

- A maioría dos gandeiros ven bai>~a
las súas entradas de cartos entre o pe
ríodo de sacrificio e o de reposición: ven
den meno& leite, teñen que comprar 
gando ... 

- . Hai un principio importante que hai 
que deixar claro : a campaña de sanea
mento, anque non existisen subvencións, 
indemnizacións e créditos, habería que 
facela. Primeiro porque se perden moitos 
cartos: producen menos, abortan , non 
quedan preñadas, ... Os mecanismos de 
axuda .son para compensar en parte esta 
perda. Evidentemente o gandeiro ten pro-

O CAMPO 

As Sancións que vai impoñer a X unta por non tace-lo saneamento van de 5.000 a 150. 000 pts., 
previo aviso. 

blemas graves para poñerse no estado en 
que se iniciou pero non en tódolos casos; 
algúns aproveitan para comprar gando 
bó. 

Existen axudas para a modernización 
de explotacións nas que se incluirá a com
pra deste gando para repoñer, a través do 
REPLE en vigor, como dicía antes. Pero 
non existen liñas de axudas para 
compensa-la perda entre o sacrificio e a 
reposición; porque en pura teoría podería 
matar hoxe e repoñer mañá, coque a pro
ducción de leite podería se-la mesma ou 
incluso aumentar ó cambiar un ha vaca en
ferma por un ha sá. 

- Pero iso en moitos casos non é 
posible. 

- Si , en moitos casos o gandeiro o que 
fai é asegura-la compra e despois sacri·fi
car. Agora ben , insisto: é preferible produ
cir menos leite que ter un ha vaca enferma 
porque o risco é grande. · 

1 

- Que hai desas listas de explotacións 
saneadas? 

- Non, non hai listas. O que nos gusta
ría é que as asociacións de gandeiros a · 
nivel de Galicia se organizasen ·para facer 
unha oferta de novillas. Gustaríanos que o 
sector organizase a reposición do gando 
con garantía. 

- Pero o certo é que o sector agrario é 
un sector pouco capitalizado, e unha 
compra masiva de gando fóra non sería 
axudar á descapitalización?. 

- Non o sei, seguramente si. lso será 
unha saída de recursos das explotacións. 
Pero non todo o mundo compra, porque 
se repón con recría propia e lago coido 
que podería organizarse, porque entre as 
indemnizacións, o precio da carne, e as 
axudas de reposición e un ha serie de cré
ditos que utilizan, poderían facer frente a 
este tema dun xeito adecuado. Non quera 
dicir con esto que as campañas de sanea
mento nos casos de forte positividade non 
será un tema moi traumático para o gan
deiro pero desgraciadamente non ten ou
tra posibilidade de seguirediante. 

Eu paño ás veces un ha comparanza que 
sirve para entender: esto é un pouco como 
unha carreira ciclista por etapas, é dicir a 
primeira etapa é a etapa prólogo. Quen 
non corre esa etapa xa non pode corre-la 
segunda. A sanidade animal é esa pri
meira etapa. Un trabal lo suxo, pero nece
sario para que todo o demáis funcione. 

- En casos extremos de máis da me
tade ou mesmo do 100% de gando en
fermo nunha explotación, non se pode
rían tomar medidas especiais de axuda?. 

- Non hai ningunha axuda especial; 
unicamente os prazos de sacrificio . O 
gandeiro debe falalo co coordenador da 
súa zona, quen lle axuda a solicitar por 
escrito ó servició provincial a prolonga
ción do prazo de sacrificio. 

- Unha última pregunta: a mesa de se
guimento da campaña de saneamento 
quen a integra?, Cal é o seu papel?. Al
gunha organización queixouse do seu 
funcionamento?. 

- A mesa de seguimento compense de 
representantes das organizacións ~e _gan
deiros, dos matadoiros, da Administra
ción e das industrias lácteas. Pensámola 
abrir tamén a outras asociacións de gan
deiros e cooperativas. 

E unha mesa de diálogo e de segui
mento, como di o propio nome; para que 
tódalas entidades que están colaborando 
na campaña teñan unha información de 
primeira man . E que se p_oidan plantear 
tódolos problemas que van aparecendo, e 
entre todos aportar unha solución para 
que a campaña poida avanzar cunha cali
dade axeitada. 

En canto ó seu funcionamento, houbo 
algún erro a nivel burocrático, pero subsa
namolo e convocamos de novo a tódalas 
organizacións que constitúen a mesa, 
para unha reunión próxima. 

Tereixa Ledo 



-----A Brucelose -----

Está producida por distintas espe
cies duns bacilos do xénero "Bruce
/la" que afectan ó gando doméstico 
productor de carne e leite para a ali
mentación humana e que pode infec
tar ó home a través dos productos 
contaminados producindo graves 
consecuencias. 

¿Que anima is poden sufrir esta en
fermedade? Afecta sobre todo á ca
bras, ovellas, vacas e parcos. 

Sintomas e consecuencias: O gan
dei ro debe sospeitar de que os seus 
animais padecen a enfermidade sem
pre que no seu establo se produzan 
abortos, retención de secundinas (as 
vacas non se libran ben despois do 
parto) , problemas de esterilidade (as 
vacas non quedan preñadas). Cando 
as vacas abortaron dúas ou tres veces 
fanse resistentes á enferm idade e po
den ter partos normais, pero os baci
los causantes da enfermidade seguen 
no carpo do animal durante toda a 
súa vida. 

¿Como se transmite? Durante o 
mes seguinte ó parto, as vacas afecta
das de brucelose .son altamente in
fectantes, tanto se o parto se produ
ciu normal como se se anticipou ou se 
produciu aborto. Para evita-1.a dif.~
sión recoméndase ter especial co1-
dado cos productos do parto (a p~a
centa e os líquidos) pasto que nestes 
productos hai unha gran carga de 
brucelas así coma nos xatos que na
cen mortos cando se produce un 
aborto. 

Diagnóstico. Pódese facer me
diante análises do leite e do sangue. 

Metodos de loita: A brucelose ten 
moi difícil curación, xa que o trata
mento, qdemais de ser de dubidosa 
eficacia, resulta demasiado caro. O 
que se fai é diagnostica-las vacas en
fermas e eliminalas por sacrificio_ en 
matadoiro. Esta acción complemén
tase coa vacunación das femias xo
ves con vacuna viva B-19. 

-00000-

---- A Tuberculose ----

E unha enfermidade infecto
contaxiosa producida por unha bac
teria da Tuberculosis Bovis. Esta bac
teria pódese destruir mediante o ca-

¿De qué sanear? 

lor (pasteurización, esterilización), 
así como pala acción dunha serie de 
desinfectantes (lexía, sosa, cal viva, 
compostos clorados, etc.) ou pala ac
ción directa do sol. Por outra parte, 
pode manterse viva durante algún pe
riodo de tempo en sitios sombríos e 
húmedos (esterco, chane paredes do · 
establo, etc.). 

Sintomas: O ser unha enfermidade 
calificada coma de curso crónico non 
presenta síntomas moi característi
cos: tose seca, adelgazamento do 
animal, hinchazón dos ganglios linfá
ticos, problemas de esterilidade, ma
mite, etc. As lesións tuberculosas son 
moi típicas, e a súa localización de
pende da vía de entrada da bacteria 
causante da enfermidade. Funda
mentalmente aparecen nos pulmóns, 
bronquios, farinxe, intestino, riles, ·fí
gado, bazo, útero, aparatos xenitais 
masculino e femenino, ubre, etc. 

¿Como se transmite? A forma prin
cipal de contaxio entre os animais é a 
través da vía respiratoria, aínda que 
tamén pode ser palas vías dixestiva, 
xenital, etc. O contaxio vese facilitado 
pala falla de ventilación e de hixiene,. 
entrada de animais portadores da en
fermidade no establo, etc. A bacteria 
causante da enfermidade eliminase 
pala respiración, polo leite e, en me
nor medida, palas feces e pala orina. 

Diagnóstico. O método mais eficaz 
para o diagnóstico é a proba alérxica 
da tuberculina. A loita e control da en
fermidade faise mediante as Campa
ñas de Saneamentó Gandeiro, senda 
obligatorio o sacrificio das vacas que 
se encontren enfermas. 

O gando vacuno pode contaxia-la 
tuberculose ás persoas. O home 
pode contaxiar-se de tuberculose 
senda o consumo de leite fresca de 
vacas enfermas a principal vía de con
taxio. Tamén se deron casos de con
taxio por vía respiratoria a través de 
partículas de polvo dos establos moi 
contaminados, e incluso por vía con-:. 
xuntival (á través dos.ollo.s). 

-00000-

----- A Leucose -----

Tamén chamada leucemia bovina ou 
linfasarcoma, é un ha enfermidade pro
ducida por un virus. A única especie 
que padece a enfermidade de forma 

O CAMPO 

natural é o gando vacuno. 

Sintomas: En xeral só se observan 
síntomas da enfermidade en animais 
de edades comprendidas entre catro 
e oito anos, e rara. vez se observan 
síntomas en animais menores de 
dous anos, tendo en canta que o feito 
de non haber síntomas non dicir que 
o animal non estea enfermo. 

Os síntomas co'nsisten na aparición 
de tumores, case sempre nos gan
glios, estómago, corazóri, riles, útero, 
médula espiñal e bazo. Cando apa
rece nos ganglios poden encontrarse 
hinchazóns grandes nas puntas das 
espaldas, encima da ubre, entre as 
mandíbulas, na garganta ou un abul
tamento dos ollas. Se se produce no 
estómago, os animais perden o ape
tito e sofren diarreas frecuentes; se é 
no corazón, produce fallos cardía'<os; 
se afecta á médula espiñal, produce 
-parálises sobre todo das patas trasei
ras; se afecta á garganta, non pode 

· masticar; e se o tumor se desarrolla 
no útero, prodúcense abortos. 

¿Como se transmite? O virus cau
sante da enfermidade atópase nun
has células do sangue chamadas lin
focitos e, polo tanto, o sangue é capaz 
de transmitir dita enfermidade cando 
se usan agullas de inxeccións duns 
animais a outros sen esterilizar, a tra
vés de utensilios de descornados, 
operacións quirúrxicas, etc. O leite é 
capaz de transmiti-la enfermidade, 
aíñdá que é bastante irnprobable. Non 
se demostrou a presencia de virus no 
semen, polo que se descarta a trans
misión por esta vía. 'Q contaxio ocurre 
en animais de máis dun ano e medio e 
con maior número de casos no verán , 
o que fai . pensar na posibilidade de 
transmisión por insectos picadores 
(moscas, mosquitos, etc.). 

¿Cómo se diagnostica? Faise nun 
Laboratorio mediante análises de 
mostras de sangue. 

. . 

¿Podese transmitir as persoas? 
Ata o presente non se demostrou que 
este virus afectase ás persoas. O virus 
é facilmente destruido pala pasteriza
ción ou pode vivir só unhas poucas 
horas á temperatura ambiente. E~tu
dios feitos en familias de gande1ros 
que consomen leite cru, con .alto 
grado de exposición para este virus, 
non demostraron infección. Tam
pouco se deron casos de infecci?n ~n 
persoas que traballa~ cc:>n ~ntma1.s 
como gandeiros, vetennanos, investi
gadores, etc. 

Suso Mundiña 



O Saneamento. A 
alternativa das Comisións 

Labregas 

1. Antes de inicta-la campaña de saneamento, 
convén facer un plan de recría de xuvencas, que 
permite cubrir tódalas necesidades de gando re
productor e evite a importación de animais dou
tros países (para que non sedea unha forte saida 
de diñeiro, crear postos de traballo e valor 
engadido). 

2. As campañas de saneamento deben ser obri
gatorias e por zonas; saneando bisbarras entei
ras e non deixando focos de brucelose, tuberc-u:.. 
lose ou perneumonia. 

3. No momento de face-las probas, debense 
estudiar cada caso e facer un plan de sacrificio. 
Só se abrigará a sacrificar cando se teña a seguri
dade de que vai haber onde mercar gando novo e 
a precios non abusivos. 

Que as subvencións se fagan efectivas dentro 
dos dez dias seguintes ó sacrificio, ou que a Ad
ministración negocie con Bancos e Caixas. 

4. Proporcionar gando de sustitución. 

5. Descentralización do laboratorio de sani
dade animal e a creación de laboratorio de 
bisbarra. 

6. Participación dos sindicatos na elaboración 
das bases, tanto da planificación da campaña de 
sanidade como na de adquisición de novillas ou 
xuvencas. 

Os coordenadores de zona . 
En Galicia hai 11 coordenadores locais: 5 en 

Lugo, 3 na Coruña, 2 en Pontevedra e 1 en Ou
rense (axudado por tódolos demáis). 

Os coordenadores teñen varias misións: 
organiza-la campaña aos concellos que lles co
rresponden (uns 10 cada un). Poñer en contacto 
as oficinas da Consellería (Extensión Agraria, 
neste caso), relacionarse cos Axuntamentos e al
caldes pedáneos, asegura-la relación entre a 
campaña de saneamento e os servicios provi-n
ciais e de todo o sistema coa Consellería de 
Agricultura. 

Tamén teñen a misión de formar ós equipos 
cando non traballaron en Sanidade Animal, 
v'ixHa-los e seguilos. Estar ó tanto de que se cum
plan as normas en canto a unha actuación ben 
feita desde o punto de vista técnico; asegurar que 
se organicen as charlas necesarias na comarca 
para que o gandeiro saiba onde se mete. 

-----O CAMPO 

En Abadín, a reconversión, 
chámase saneamento 

Parece que así está a pasar no concello de Abadin 
(Lugo), e parece que así o estamos sentindo os veciños. 

Efectivamente, nestes momentos hai malestar no 
noso Concello. E a culpa tena o saneamento do gando. 

Non é que os veciños non queiramos sanear. Anque 
algúns non queren, coma sempre. Aínda non ven que a 
calidade do leite e a saúde das familias depende moito 
deso. Pero moitos atrevémonos a facelo, porque nos 
parece algo necesario. 

Por que estamos descontentos? 
· Os avisos de saneamento chegan ás casas 2 días 

antes ou non chegan nalgúns casos. A información 
sobre o que se vai facer é pouca. 

· Os veterinarios non se identifican ó chegar polas 
casas e apenas se explican e informan. · 

· A nosa situación é grave: máis do 90% das cortes 
saneadas deron gando enfermo. E desas ó redor dun 
10% teñen que sacrifica-la totalidade do seu gando. 
Moitos outros teñen máis da metade de gando para 
sacrificar. 

E as axudas e subvencións non chegan a nada a 
pesar da publicidade que anda a facer a 
Administración. 

·Os labregos ternos poucos cartas, sobre todo se son 
moitos de golpe. E moitos estamos pagando créditos 
de maquinaria, de cortes modernas. E ata hai algún 
arrendatario polo medio ... 

· Vemos ademais que mentres sacrificamos e conse
guimos repoñe-lo noso gando, ternos unha grande 
baixa de producción de leite na maioría dos casos. ¿De 
que comemos cando son moitas as vacas 
sacrificadas?. 

· Encima, non sabemos onde compra-lo gando. Nas 
granxas saneadas máis cercanas xa non hai crias. 

Nas parroquias pasamos un escrito coas peticións 
que lle tacemos á Consellería de Agricultura: 

1 . Estamos dacordo en que o naso gando sexa saneado, 
para producir con máis calidade e tamén pola nosa 
propia saúde. 

2. Pero que se faga dun xeito máis dacordo coas nasas 
necesidades: 

· Queremos máis e mellor información cando veñen 
sanear ó noso axuntamento. 

·Queremos que entre os meses de sacrificio e os de 
reposición nos pasen un subsidio de desempleo seme
llante ó dos parados, xa que a producción de leite é 
nula ou baixa neses momentos. 

· Pedimos un trato especial (subvencións, axudas, ... ) 
para as explotacións con máis do 50% do gando 
afectado. 

·Pedimos uns créditos a longo prazo, sen intereses e 
avalados pola Administración para as explotacións 
máis pequenas. 

·Ternos problemas para repoñe-las vacas sacrifica
das. Queremos seguridade de que as crías compradas 
son sanas, e que sexan galegas (porque, se non, teñen 
dificultades para adaptarse ó país). 

· Que a Administración vaia subvencionando vaca por 
vaca, para poder ir repoñendo sobre a marcha. 

Veciños de Abadín (Lugo) 



RlltlA-11 ... 

O Papa non ven "de visita a 
Santiago" 

A presencia do Papa na Xor
nada significa, o recoñecemento 
oficial da lgrexa e maila súa preo
cupación pala mocidade, como 
recollían os bispos no Sínodo do 
1987: "Recoñecemos nos xoves 
unha verdadeira forza para a 
lgrexa de hoxe e de mañá. Reser
vamos para eles unha atención 
pastoral especial na nasa solici
tude pastoral". 

Pero non podemos ser tan ~e
viáns coma para quedarnós no 
externo, sen afondar no que isto 
significa para a lgrexa de Galicia 
e para a nasa mocidade. A Xor
nada Mundial non pode reducirse 
a un espectáculo masivo, máis ou 
menos vistoso e sen rnáis tras
cendencia, anque os medios de 
comunicación a miúdo teñan a 
ben presentalo así, ou incluso 
haxa sectores da lgrexa que op
ten por un tipo de concentracións 
nas que os xoves veñan a se-la 
"caixa de resonancia" de algo 
que o Papa ou a lgrexa queiran 
transmitir. De feito, ata hoxe, tó
dolos medios de comunicación 
presentaron a xornada como 
unha visita do Papa a Santiago. O 
mesmo arc.ebispo de Santiago, 
Monsr. Rauco Varela, parece ser 
que quixo converte-la súa pre
sentía en Santiago como unha 
"visita papal", mais que coma 
parte desta xornada na que os 
protagonistas sexan os mozos. O 

MOCIDADE 

O 
s días 19 e 20 de Agosto do 
1989, Galicia acollerá á máis de 
300.000 xoves de todo o mundo 
para celebra-la IV Xornada 

Mundial da Mocidade. Non fai falla dar 
razóns· da importancia desta efeméride. 
Santiago de Compostela será aqueles 
días lugar de peregrinación e encontro 
para xoves de tódalas razas e culturas 
chegados de cada recuncho da terra. 

que produciu fondo malestar en
tre as Delegacións Diocesanas da 
Mocidade. É moi importante a 
presencia do Papa na Xornada, 
pero isa non quer dicir que non 
teñan que se-los xoves os verda
deiros protagonistas; o Papa é o 
que ten que confirmar na fe ós 
xoves, pero o protagonismo debe 
ser da xente moza. 

Se non fose así teríamos que 
nos preguntar de quen vén a ne
cesidade da Xornada, ¿dos de 
abaixo ou dos de arriba? Corré
mo-lo perigo de organizar "Hn
glados" sen ter en canta ós inte
resados e de reduci-la Xornada a 
un encentro masivo _de "xoves 
privilexiados", sexan dun signo 
ou doutro, co que daríamo-la im
presión de facer ''propaganda" 
da lgrexa, sen preocuparnos real
mente polos problemas da nasa 
xente nova e de dar unha res
posta a esa realidade desde unha 
lgrexa comprometida e 
evanxelizadora. 

"Eu son o camiño, a verdade e a 
vida" 

Este será o lema da Xornada, 
que centrará o labor preparatorio 
de todo o curso próximo. O pro
grama canta con diversos actos 
coma o encentro multitudinario 
do Papa cos mozos en Labacol la, 
e outro máis restrinxido na cate
dral de Santiago. Un dos actos 
fundamentais vai se-lo Forq Inter
nacional da Mocidade, no que ha-

berá uns cincocentos xoves re
presentando ós diversos países. 
O Foro debe ser, na realidade, 
unha plataforma de diálogo e ex
presión desde onde os xoves poi
dan expoñer á lgrexa e ó mundo 
aquilo que para eles son prob~e
mas e ilusións. Non debe ser 
nunca coma unha paréntese den
tro da Xorr:iada Mundial ou como 
algo sen relevancia, anque ó me
llar os medios de comunicación 
contribúan a isto. É moi impor
tante que a lgrexa, e o Papa como 
cabeza, escoite a voz dos xoves, 
que talen por eles mesmos e que 
non selles faga dicir algo que non 
é seu. A tal fin, as Delegacións 
Diocesanas da Mocidade contro
larán toda a participación na 
Xornada. 

Esta é unha ocasión única para 
a lgrexa de Galicia por todo o que 
significa contactar con milleiros 
de xoves de todo o mundo, coas 
súas realidades e cos seus pro
xectos, e sobre· todo pela expe
riencia que todos estes xoves van 
a viyir coa mocidade da nasa 
Terrá. 

Ogallá que na Xornada Mundial 
da Mocidade os xoves sexan os 
verdadeiros protagonistas e que 
a igrexa sexa capaz de escoitalos. 
E ogallá tamén, que todo o traba
llo e o compromiso que se está a 
facer polos xoves de cara á Xor
nada Mundial non remate en 
agosto do 1989. 

.Gonzalo Varela 
Delegado Mocidade (Mondoñedo-Ferrol) 
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O café a remollo 

Os tillos do Rulo, Eduardo e Toñiño, fuxiran para 
Suiza. Despóis de levaren traballando quince anos na
quel país, viñeron de volta para á aldea. 

Cos aforras que trouxeron amañaron unha cafetería 
na carretera de Melide a Santiago. Mostrador de már
more, as paredes cheas de bonecos moi pándigos, 
luceciñas de moitas cores, os sillóns de coi ro, un ha TV, 
unha máquina que lle botaban un peso por unha rendi
xiña e escomenzaba a cantar facendo un estronicio 
que enxordexaba, e outras cousas máis. 

O establecemento era o máis campante de toda a 
redonda. 

Unha mañá moi cedo, o vello Gallolo foi tornar a auga 
ó herbal da xunqueira, e á vol.ta entróu na cafetería dos 
tillos do Rulo. 

- A ver, Eduardo, céibame un cafeiño. 
- E, ¿cómo o quere? 
- Con leite, fÍ bótalle un has pinguiñas; xa mañá cho 

pagarei, que hoxe levo o peto valeiro . 

Dalí a uns días, e facéndose o esquencido, volvéu o 
Gallolo á cafetería, pedindo café. 

O Eduardo, con moita aquela, díxolle: 

- Señor Gallolo, ainda ten eiquí un a remollo do 
outro día. 

- Pois entón, daquela, quéntamo, ho. 

Manuel Cajaraville 
("Debullando folclore") 

---• CANLES, a nova serie de"Edlcións XeraisdeGall~.a para EXB. é un conxunto--------... 
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de libros que significan un sustancial ·avance na didáctica da lingua. 

, A serie CANLES, estructurada como un todo unitario. de 1.• a 11.11, Coi 
elaborada e traballada por un ftfdadeiro equipo, ó IOngo de tres anos. e tmdo 
en tonta 01 resultados ihanha enquisa ercctwida emrc un~ mostra ,de 
profesora de EXB. a quca pcdima1 manifestase os Kenos e u eiva que 
atopaban na serie amcrior -O N~ Galc¡o-. 

Abrimos novas CANLES 
---------para a nosa. lingua . 

[ edicións xerais de galicia ----~~~~ 
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Sorprenderse 

Descobren tráfico de nenos. Sete bebés de curta edad e, que ían ser enviados a Israel e ós 
Estados Unidos para vende-los seus órganos, foron rescatados pala Policía Nacional 
du~ha casa-cuna clandestina localizada na aldea Piedra Parada, municipio de Santa 
Catarina Pinula, do departamento de Guatemala. 

De acordo coa información, os acusados son os esposos José Luís e Michelle Rottman, 
de nacionalidade israelí, que compraban os bebés por 50 quetzales (uns 20 dólares) e 
posteriormente enviábanos a Israel e ós Estados Unidos para vende-los seus órganos pala 
cantidade de 75 mil dólares a familias con fillos con deficiencias orgánicas e necesitados de 
trasplantes. 

O matutino "Diario El Gráfico" sinalou o 24 de xaneiro que, pese á repetición destes 
feitos, ata agora non se puxeron en funciona.mento os correctivos que os extingan. 

Cada vez resulta máis difícil po
der sorprenderse. Quizabes a 
sensibilidade precise repouso. 
Os telediarios, os xornais gami
tan rápidos e alucinantes titu~a
res. En escasos momentos viaxas 
á selva da cocaína Colombiana 
como aparece no estadio de Ná
poles abraiado polo gol de 
Maradona. 

Así non hai xeito. Hai "pelota
zos" gordos, "carallazos" (con 
perdón) de tono subido que com
priría dixerir. Pero a fichaxe de 
Shuster, a cumbre do Kremlim ou 
os cadros do Barón Thyssen má
tannos o espacio mental 
suficiente. 

Un xa se vai afacendo o tríste 
espectáculo de que os que rín e 
os que choran son sempre os 
mesmos. Ata semella aburrido ver 
este teatro tan repetitivo: os do 
norte sempre entre "cumbres", 
os do sul sempre entre paus. 
Quer;i sabe se o mellar que lles 
chegue a ocurrir a esta pobre 
xente é que os "desaparezan". 
Negado o pan e o sal, o a lento é 
causa de centímetros. Así pare-

(Información: Comité de Solidaridad Osear Romero. Madrid) 

cen entendelo os organismos sa
nitarios do país Estadounidense 
que reclaman enfermeiros-as 
centroamericanos e tamén espa
ñois para coidar dos "seus" afec
tados polo SIDA. E así parecen 
entendelo os grupos de. humanos 
"inhumanos" que se dedican a 
importación de nenas de países 
da periferia para estraerlles órga-

nos sanos e frescos que sexan 
reimplantables en carpos exte
nues de nenas ricos. 

Sorprendente, ¿non si? . Non 
pense que tanto. Se cadra, aínda 
non é certo. Porque .. . ¡cacho gol 
meteu o alemán aquel , tí!. 

Xosé Lois Vilar Rodríguez 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Colectivos cristiáns ante a 
destitución dos teólogos 

Castillo, Estrada e Forcano 

Durante os últimos meses sucedé
ronse na lgrexa española aconteoe
mentos de especial gravidade, con 
consecuencias negativas para a cre
dibi 1 idade da comunidade cristiá na 
sociedade. Referímonos ás declara
cións do cardeal Suquía e os bispos 
Garcia Gaseo (secretario da Confe
rencia Espiscopal), Fernando Sebas
tián e Echarren, e ás destitucións de 
Castillo e Estrada como profesores da 
Facultade de Teoloxia de Granada e 
Benxamin Forcano como director da 
revista Misión Abierta. 

Expresamos o noso desacordo e 
rechazo, o naso malestar e a nosa 
tristura palas declaracións dos cita
dos bispos, porque: son un paso mais 
na escalada involutiva e restauracio
nista da lgrexa, confirman a perda 
progresiva do espírito renovador e 
aperturista do Concilio Vaticano l~xe
ran confusión e división no pobo de 
Deus, fomentan e reavivan o anticleri
calismo, propician o alonxamento da 
lgrexa e da mensaxe liberadora de 
Xesús no mundo da cultura, o pensa
mento e os sectores populares. Moito 
nos tememos que con estas declara
cións, os nasos bispos se desvien da 
fe e a vida do pobo de Deus. 

Manifestamos a nasa solidariedade 
incondicional cos teólogos destitui
dos e coa sua obra teolóxica, así 
como coa orientación da revista Mi
sión abierta. Un amplio sector da co-

munidade teolóxica valora moi positi
vamente as aportacións que Castillo, 
Estrada e Forcano veñen real izando 
nos campos da eclesioloxía e a moral, 
polo seu rigor teolóxico. Ademais, as 
obras destes teólogos contan cunha 
gran difusión e cunha favorable aco
llida entre as comunidades de base, 
relixiosos e relixiosas, estudiantes de 
teoloxia e sacerdotes, movementos, 
grupos e outros colectivos da lgrexa. 
Elas prestan un servicio de clarifica
ción da fe e son para nós un ha sode
dade mais xusta, libre e solidaria. 
Nada vemos nelas que nos alonxe do 
ideal evanxélico. Contrariamente, 
axúdannos a concretar e traducir a 
utopía do Rein'o na nosa realidade 
histórica. Por elo, agradecémoslles o 
labor, invitámolos a seguir o Cé;imiño 
emprendido, e ofrecemoslles a nosa 
ax u da. 

As sancións impostas ós tres teólo
gos supoñen un secuestro do Espírito 
da verdade, firen gravemente a liber
dade de pensamento, de expresión e 
de investigación que necesita o teó
logo, e son un atentado contra os de
reitos humanos na lgrexa, que non 
coñecen outro límite que a fidelidade 
ó evanxelio desde a opción polos po
bres e oprimidos. Estas medidas con
vírtense nunha pedra de escándalo 
para cristiáns e non cristiáns, pois 
descobren as contradicións dunha 
lgrexa que proclama de portas afora a 
defensa dos dereitos humanos na so
ciedade, mentras de portas adentro 
demostra un desprecio absoluto por 
eles. 

Como membros da lgrexa chama
mos ós nosos bispos e ós que teñen 
autoridade na comunidade de cren
tes, a que non poñan en perigo, como 
están facendo, a unidade, a comu
nión e a fe do pobo de Deus; a que 
respeten o pluralismo que, desde as 
orixes do cristianismo ven sendd, 
constante na lgrexa; a que arbitren 
cauces de diálogo e mostren actitu
des de tolerancia entre os cristianos; 
a que renuncien ós métodos represi
vos mais propios de sociedades dtc
tatoriais que da lgrexa de Xesús; e 
que velen pola ortopraxe con mais 
celo co que velan pola ortodoxia. 

Comunidade cristiá "Vangarda Obreira" 
e outros colectivos cristiás. 

A Coruña 

A situación económica de IRl

MIA volve ser dramática. Aparte

os problemas de falta de subven

cións e axudas e os nosos fallos 

de administración, hai unha ra

zón clara desta situación: En con

cepto de falta de pagos nas sus

cri pcións adéudasenos nada me

nos que perto das 400.000 pese

tas. Si, semella increible, sobre 

todo tratándose dunha publica

ción coma esta dirixida a xente 

máis ou menos afín ós plantea

mentos que reflexa a revista. Pero 

é a realidade: unha parte impor

tante dos nosos suscriptores non 

pagan as súas revistas ¡desde hai 

anos!. 

Evidentemente a solución non 

é dalos de baixa sen máis, sen 

paga-las súas débedas (así oou

rriu en máis dunha ocasión). Tra

tando con xente honrada, coma 

eremos que son os suscriptores 

de IRIMIA, isto non é xusto. É 
claro que estas débedas poñen 

en perigo o futuro da revista. 

Por favor, poñan ó día as súas 

débedas. Se teñen algún pro

blema, escríbannos á Adminis

tración. ' 

Para rematar, cómpre tamén 

falar da incorrección con que se 

realizan certos pagos, sen espe

cificar debidamente o nome e nú

mero do suscriptor; o que ten 

ocasionado que en numerosas 

ocasións non se saiba a quen co

rresponde o pago efectuado. 
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VIDAS QUE DAN LUZ 

Nadia Jacqueline Muñoz (Chile) 

Unha infancia difícil 

Filia de moza e arfa ó nacer, Jac
queline Muñoz foi criada ata os tres 
anos pala señora Pérez, unh'a veciña 
pobre e cargada de tillos. Por iso 
cando esperaba o sexto accedeu a 
que un matrimonio holandés sen ·ti
llos, que vivía en Chile, se fixese cargo 
da cativa. 

No togar dos Van Heuven a pe
quena Jacquie atopou comodidades 
e cariño: un cuarto especial para ela! 
¡ monecas para a pi cariña! A señora 
Van Heuven comezou a ir a clases de 
puericultura e Don Walter empezou a 
chegar máis cedo da oficina: a neniña 
era o centro de atención da casa. 
Pero a alegría só durou cinco anos. 
Morreu Don Walter dun cancro gallo
pante e un ano despois a hemiplexia 
deixaba paralítica á súa muller que 
tivo que vivir nunha silla de rodas. 

Jacquie, con nove anos, tivo que se 
converter en enfermeira, criada, e 
dona da casa. Dende a súa silla de 
enferma a señora Van Heuven ensi
nou lle todo o que unha picariña do 
seu tempo podía aprender. Jacquie 
quería moito á seiiora Van· Heuven e 
coidábaa con esmero. Face-las cou
sas da casa era o seu traballo e o seu 
xogo. 

Palas tardes, despois de escoita-la 
novela radiofónica, a enferma pedía o 
seu rosario e comezaban a debullar 
Nosospais e avemarías. Jacquie apren
deu a orar en medio da monótona re
petición das orac1ons. As ve
·ces a señora adormecía e Jacquie 

Hai moitos 
pequenos 
grandes que 

· dan luz 

permanecía en silencio ó seu carón, 
simplemente escoitando a Deus no 
seu corazón. Era un intre moi sereo 
¡Deus tan achegadiño e tan sinxelo!. 

Aliberdade na cruz 

Cando tiña catorce anos finóuselle 
a señora Van Heuven. Viñeron fami
liares de Holanda, venderon todo e 
Jacquie volveu quedar soíña na vida. 
Ata os dezaséis o xuiz encomendou
na a un fogar de menores onde apren
deu costura. Foron dous anos duros: 
non estaba afeita á rudeza do trato 
nin ás intrigas maliciosas dalgunhas 
compañeiras, pero intentou concen
trarse nos estudios. 

Os dezaséis anos contratouse 
como empregada de fogar interna en 
casa dunhas solteironas tan relixio
sas como amargadas da vida. Jacquie 
apandou coas súas agresividades e 
amarguras. Cargábana de traballo 
"porque do tempo folgado veñen tó
dolos vicios" dicían. Trataron de fa
cerlle crer que era fea "para que se 
defenda dos homes que son todos 
uns godallos". Jacquie soubo ser, a 
pesar de todo, comprensiva con 
aquelas mulleres enfermas. Servíaas 
coa mesma adicación cá señora Van 
Heuven. Pero sentíase inmensamente 
soa. 

Os dezanove anos coñeceu un xo
ven fontaneiro que foi facer un 
arranxo á casa. Jacquie sentiuse 
ollada por primeira vez coma muller, 
atendida con galanterías e o seu cora
zón despertou ó amor. Un día el bi-

couna e prometeulle casamento. Irían 
vivir xuntos pero o fontaneiro resul
tou un home irresponsable e mal in
tencionado; era casado e pai de fami
lia. Jacquie tora enganada na súa boa 
fe. Tódolos seus soños de formar un 
fogar como Deus manda escachefá
ronse. Buscou de novo traballo para 
vivir independente e empregouse nun 
taller de roupa infantil. 

·A grandeza de compartir 

Durante dez anos saía ás seis da 
tarde. Preparaba a cea e dirixíase á 
ig.rexa parroquial onde luns, mérco
res e venres participaba no grupo de 
axuda fraterna. 'o seu labor consistía 
en atender ós nenas en situación irre
gular, visitalos nas casas, axudar á 
Asistencia Social a buscar algunha 
solución para o futuro daqueles píca
ros que iniciaban o camiño da vida en 
condicións semellantes ás que ela ti
vera que sofrir. O xoves Nadia Jac
queline exercía de animadora na ca
tequese dos nenas de primeira 
comunión . 

Pasaron os anos. Con grandes es
tarzas puido comprar unha casa de 
dous dormitorios e un baño: por fin 
tiña un fogar tranquilo. 

O ano acolleu a dous irmanciños 
abandonados por unha veciña que 
marchou cun home que non era o 
seu . Tiña que traballar algunhas noi
tes para quitalos adiante. O terceiro 
tillo atopouno emborcallado á porta 
da súa casa. Deu parte ós carabinei
ros pero aquela noite non puido dor
mir pensando no cativo e volveu por 
el. Jacquie deulles alimento, cariño e 
educación . Cando os dous máis ve
llos acababan os estudios enfermou 
gravemente, recibiu os sacramentos 
e morreu no Señor. 

Nadia Jacqueline nori fixo n.ingún 
milagre. Non foi nin virxe, nin casada 
nin viuda, nin monxa nin mártir. Non 
fixo ningún deses milagres sonados 
que se esperan dos santos. O seu mi
lagre foi conserva-la liberdade do 
amor nas amarguras da vida. o seu 
milagre foi vivir en paz e educar a tres 
nenas co seu amor gratuíto. A historia 
vennos de Chile, pero tamén en Gal i
cia hai moitas santas como Nadia 
Jacqueline ¿quen non coñece 
algunha? . 

X.A.M. 



Xosé Chao Rego 

Hai xente que di "númaros", en 
vez de números por culpa dun 
descotdo que se chama na gra
mática vacilación vocálica e que 
sucede ás veces, como cando se 
di "somana" por semana ou "lo
var" por levar, "gueiteiro" por 
gaiteiro, "gueivota" por gaivota, 
"antre" por entre, "direito" por 
dereito, e así moitos casos máis. 
Quizais o caso máis significativo 
sexa o de "antroido" por entroido 
(do latín "introitu", que significa 
entrada -na Coresma-) e que está 
moi extendido por toda a nosa 
terra. 

E xa que de coresma estamos a 
falar, recordar que esta palabra 

:Os números 

vén do número corenta, que así 
se di en galega. Tamen se di deza
seis (e non "dazaseis"), e así os 

·números semellantes. Por su
posto que se di cincuenta e non 
ese hiperenxesbrismo (pasarse 
de enxebres ou de galegas) que 
se escoita ás veces: nada menos 
ca "cinconta". 

E tirando para adiante, nunca 
deberíamos dicir "quinientos", 
senón ci ncocentos ou, no caso 
de que se prefira a forma culta, 
quiñentos. O dobre de cincocen
tos é un milleiro, e así podo dicir 
que teño mil pesetas ou un mi
lleiro ("un millar", en c.astel1án) 
delas. 

Acampada da Mocidade 

Do 1 O ó 15 de Setembro 

En Hosp.ital do lncio (Lugo) 

Organiza IRIMIA 

Informes e lnscripcións: 

(981)36 01 66 (Ramiro) 
Ou aptado 5 Vilalba (Lugo) 

De oito vén a cantidade de oi
tenta, senda "ochenta" un caste
lanismo. E, se en vez de números 
cardinais, que é dos que estamos 
a falar, referímonos a ordinais, 
daquela diremos que o meu neno 
está no oitavo curso de Ensino 
Xeral Básico (E.X.B.) -o ano pa
sado fixo sétimo- e o próximo 
curso -que empeza aínda neste 
ano mil novecentos oitenta e oito
ha principia-lo bacharelato. E 
ademais, coma quedou de cuarto 
(non "carta") no seu curso, hao 
facer ben. Agora está de vaca
cións porque mereceu (non "se 
mereceu") un bo descanso. 

O humor, o saber rirse con paz ata do máis trascen
. dente, pode ser, por veces, bo e urxente. 
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