
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS 

Os avances do Movemento 
Obreiro Galego 

on hai moitos días todos pui-

N demos ver pala T. V. como un 
grupo de trabal/adores galegas 
do mar protagonizaban unha 

serie de protestas. A causa así, sen 
máis, non sería moi novidosa. Ten ha
bido na historia do movemento obreiro 
galega outras loitas duras e memora
bles que fixeron medra-la xusticia e o 
benestar da clase trabal/adora. Pero 
neste conflicto hai algo novo e distinto, 
algo que xa se deixaba entrever na re
portaxe televisiva cando a pancarta rei
vindicativa estaba escrita en dous idio
mas: holandés e galega. 

Efectivamente asistimos a un mo
mento histórico. Trabal/adores galegas 
emigrados, contratados por empresas 
extranxeiras, organizan a loita polos 
seus dereitos a través dun sindicato 
galega de clase, comunícanse e piden 
solidwiedade á poboación galega a tra
vés dos medios de comunicación gale
gas e esixen que o goberno de Galicia 
sexa o seu avogado e mediador. Velaí a 
novidade. 

E isto acontece só dous meses des
pois de que outros mariñeiros galegas, 
que tamén trabal/aban lonxe da Terra, 
no banco canario-sahariano, levasen 
adiante con éxito unha loita exemplar 
por sair dunha situación laboral escra
vizante. 

Galicia e un país "exportador" de 
man de obra, e a clase obreira galega 
ten soportado na emigración situacións 
de explotación e subemprego sempre 
silenciadas, situacións que se atura
ban, sobre todo pala dispersión e de
sunión dos que as sufrían. 

Os tempos parecen chegados en 
que esto empeza a cambiar. O sindica
lismo nacionalistá está a demostra-la 
súa eficacia: os conflictos aboian, saen 
á luz, e os nasos emigrantes poden ir 
perdendo o seu sentimento de desva
lemento, de derrota, de xente de nin
gures. Agora empezan a entrever que 
teñen un país e que os pode apoiar. 

ANO VIII 

1 mos facendo memorl.a: 

recobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patrla: 

mai1 con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historl.a. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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O PARLAMENTO GALEGO escomeza outro curso 
político con graves problemas sobar do tapete ... , e coa 
ollada posta nas novas instalacións que se están ama
ñando no Cuartel da Rúa do Hórreo de Compostela. 
Salientar que as sesións parlamentarias terán coma 
testigos a pintura dos chamados artistas do "Movi
mento Renovador da Pintura Galega": Maside, Col
meiro, Arturo Souto e Manuel Torres ... , e outros máis . 
novos coma Xaime Quessada, Xavier Pausa, Virxilio; 
Manuel Prego, sen esquece-lo gran Laxeiro. O Parla
mento está constituíndo pouco a pouco o seu propio 
patrimonio artístico. 

* 
SEGUEN OS SIMPOSIOS ADICADOS A OTERO PE

DRAYO, no seu centenario ... A partir do vintedous de 
setembro: "Otero Pedrayo no panorama literário do 
século XX" , no que se agarda que sexa don Ricardo 
Carballo Calero quén pronuncie a lección inaugural, 
unha vez superada a doenza que padece. Os derradei
ros días deste mes: "Os nacionalismos na 11 República" 
suporán un encentro dos historiadores gal~gos, arre
dor da vertente política-social de Don Ramón. 

* 
OS MILAGROS DE AMIL é unha das romaxes máis 

fermosas do país (neste ano o domingo once de setem
bro). A procesión dos cadaleitos, as ringleiras inxentes 
de tachos acesos, as puxas ... , fan desta festa un bon 
obxectivo para os antropólogos e estudiosos da relixi-o
sidade popular. Situada no concello pontevedrés de 
Maraña, agasállanos cunha acolledora paisaxe. 

* SAN ANDRES DE TEIXIDO é outro lugar de peregri-
naxe no mes de setembro. Nas lindes do Cabo Ortegal e 
a carón da Serrada Capelada, paga a pena facer unha 
excursión en calquera tempo do ano. Son famosos os 
" amilladoiros" .ou montóns de pedras arredor dos ca-:. 
miños que deixan os devotos coma testimuña do seu 
paso· polo santuario porque "O San Andrés de Teixido , 
vai de marta quen non foi de vivo". 

©~•m@ 
-----Po;xosE LOIS-----

AS CHOIVAS ACIDAS foron mala nova neste verán , 
sobar de todo nos concellos arredor da Central Tér
mica de As Pontes, xa que os veciños son cada día m-:3.is 
conscientes do alto índice contaminante do xofre que 
bota Endesa. Arbores frutais, algunhas plantas herbá
ceas, etc., son perxudicadas, e non só o medio am
biente, tamén a aliment,ación dos homes sufrirá as con
secuencias. A coñecida chaminea de trescentos me
tros só alixeira esta desfeita nos arredores da Ce.ntral, 
senda o seu dano moi grande en todo o norde de 
Galicia. 

* A DICTADURA DE CHILE pon tódalas armas para 
gañar cosí a continuación da dictadura que dese xeito 
chegaría ata os vintecinco anos. O referendum é en 
outubro. Utilizando as técnicas máis finas, mesmo a 
mensaxe subliminar, segue engañando ó cidadán con 
menos sensibilidade, nun país no que a bota do militar 

, aplasta todo xermolo de liberdade. 

* A CONCERTACION SOCIAL é o problema número un 
da política do Estado, pois a pesares do crecemento 
económico, as desigualdades sociais son cada ano 
máis grandes, sobar de todo entre traballadores e para
dos, e a quen máis afecta é ós mozos. 

* OS ACCIDENTES NAS CENTRAIS NUCLEARES de 
España e do mundo son cada vez máis frecuentes, así 
mentres disfrutabamos do sol do verán, soubemos mal 
e arrastro que houbera varios incidentes nalgunhas 
destas centrais, pero sempre negándonos información 
ós cidadáns, con ese secretismo que fai sospeitar. 

* 
PERTO D§ DOUSCENTOS COOPERANTES: mozos e 

mozas que xenerosamente colaboran no desenvolvi
mento dos países do terceiro mundo, estiveron traba
llando este verán en Guinea Ecuatorial, convocados 
por varios institutos relixiosos, e sen nengunha axuda 
oficial. Este compromiso ten cada ano máis 
seguidores. 

* 
OS NOVOS AIRES DE GORVACHOV están chegando 

a tódolos países da Europa do Este. Movilizacións esi
xindo mellares condicións de vida estanse convertindo 
na estampa cotidián en países coma Polonia, Checos
lovaquia, Hungría ... , a excepción do réxime de terror de 
Rumanía. 

* 
A RECONVERSION TAMEN CHEGA A PRODUCCION 

DE VIÑO, e así a Comunidade Europea quere que Es
paña a partir do primeiro de setembro escarnece un 
proceso de eliminación de duascentas mil hectáreas de 
viñedo. A comunidade gratificará ós agricultores con 
axudas económicas. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

¡SE QUERES, PECA! 

O tema do pecado ten dado moito que talar. E 

seguirao dando. ¿Perdeuse o senso do pecado?. 

¿ Estase buscando un ha nova maneira de sentir e 

de vivi-la experiencia do pecado? A lectura do 

último número da revista Encrucillada, no que 

aparecen varios artículos sobre o pecado, suxe

riu este breve comentario medio poético que 

coma tal cómpre ler e entender. 

Dicho Oeus, 

e dicho seriamente: 

peca, 

se queres, peca. 

A min non me fas mal, 

nin empána-la miña gloria, 

nin lle quitas nada 

á inmensidade do meu gozo. 

Eu serei eu, 

plenamente eu, 

sen ti. 

(En fin, un chisquiño menos sen ti, 

porque te levo moito no corazón, 

e trémame a voz ó dici-lo teu nome). 

Eu só quera 

que sexas feliz. 

E que os teus compañeiros de casa e de terra, 

os teus irmáns, 

sexan felices tamén. 

Se pecando foses verdadeiramente feliz, 

peca. 

Se pecando axudases verdadeiramente 

á felicidade dos outros, 

peca. 

Eu só quera 

que ti sexas ti plenamente, 

gozosamente. 

Eu só quera 

que os teus irmáns sexan irmáns 
( 

plenamente, 

gozosamente. 

Ti ama en serio 

e lago fai o que queíras 

" Eu só quera que sexas feiiz. E que os teus compañeiros 
sexan felices tamen ". 

Non esperedes que todos talen ben de vos. 
(Dom. 23 do T. Ordinario) 

"¡Qué ben o fai todo! " (Me. 7,37) 

Non hai ninguén que sexa profeta na súa terra, 
nin hai ninguén tan perfecto que o taiga todo ben . 
Certamente que ninguén é capaz de contentar a 
todo o mundo. A frase do Evanxelio referida a 
Xesús "qué ben o fai todo" parece un sarcasmo ó 
ve-lo marta cravado na cruz, despois de conde
nalo como un malfeitor. 

A razón fonda é que na sociedade hai intereses 
encontrados. Daquela, cando xurde o conflicto, 
ou te mantés ó marxe (e non fas ben a ninguén) 
ou defendes a un ha das partes (e entón perxudi
cas á outra parte). Nin tan siquera chove a gusto 
de todos. O mesmo Xesús nos di: " ¡Ai cando 
todos talen ben de vós". 

Sálvese quen poida (Dom. 24 do T. Ordinario) 

"Quen queira salva-la súa vida, perderaa". Me. 8,35) 

Non é doado " entender" os dogmas das reli
xións. Por poñer un exemplo, abóndanos con 
pensar no misterio da Trinidade. Pero tampouco 
é doado entender que un se salve perdendo a 
vida. Isa vai en contra do naso instinto de conser
vación. Sen embargo intuimos, aínda que non 
"comprendamos", os misterios da nasa fe , e in
tuimos que a mellar maneira de vivi-la vida é 
entregándoa para facer feliz a alguén. Unha vida 
envolta no amor non se " comprende", pero é 
unha vida con sentido, con gozo , con espe
ranza ... é unha vida salvada, aínda que para os 
criterios do mundo sexa unha vida perdida. 
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XI Romaxe de Crentes Galegos 

AS ONCE ROMAXES (Mazurca do lncio) 

-1-

E a hora, aterra aberta 
pala vida está a berrar (e) 
E a hora xa, esperta 
tempo é de sementar (e) . 
Chega o día, aterra canta 
reclamando o seu amor (e) 
é mullere quena planta 
tai mester de amador (e). 

Veña a forza ós que fan pobo 
e sementan na ferida 
porque todo xurda novo 
na esperanza da amencida. 
Naza un río de xusticia, 
sexa forte, .traia enchente, 
desde as mans que con ledicia 
traballando tan semente. 

Estercado cada rego/polos martas silandeiros 
a colleita sexa o prego/que devolva ós devanceiros. 
Se na saiba reverdecen/as suores numerosas 
nunca as martes prevalecen/sobre as vidas xenerosas. 

-11-

Tempo é de sementar (e) 
Renacemos xa galegas 
Pois batidos polo mar (e) 
Do cantar da auga sabemos. 
Os chamados na lagoa 
Camiñamos pola tala 
E prendemos lume novo 
Porque o Miño non separa. 

Fil lo e mais señor da terra 
fai connosco a nasa roita 
E tendemos vellos xugós 
Trinta anos son de loita. 
Tempo é de sementar (e) 
Renacemos xa galegas 
Tempo é de sementar (e) 
"Sementar, sementaremos" 

-111-

Tempo é de sementar (e) 
Renacemos xa galegas 
Pois batidos polo mar (e) 
Do cantar da auga sabemos. 
E queremos facer pobo 
Camiñando pala tala 
Como o Miño non separa 
Prenderemos lume novo. 

Fil lo e mais señor da terra 
é o que fai connosco a roita, 
Fenderemos vellqs xugos 
Trinta anos son de loita. 
Tempo é de sementar (e) 
porque todo estale en vida, 
un porvir de terra en celo 
Montaña, Chaira e Mariña. 

- ººººººººº -O sábado, día 10 de setembro, xuntámonos por undécima 
vez para celebrármo-la Romaxe de Crentes galegas. Xa van 
alá dez anos de festa popular galega e cristiá. A semente 
prendeu. 

Este ano a nasa Romaxe celébrase na comarca de O lncio, 
Exactamente no Hospital de lncio, pertencente ó municipio de 
Santa Cruz e que ten un fermoso templo seica románico do 
século XII, hoxe en reconstrucción; lugar de parada, no vello 
camiño de Santiago, disque tiña hospedería e máis hospital. 

A nasa Romaxe peregrina a esta fermosa paraxe, para cele
brar nun souto, á sombra dos centenarios castiñeiros, unha 
leda romería co lema " Tempo de sementar". A muller galega 
-coa semente na man no medallón conmemorativo de Sarga
delos- ha ser transfondo da nasa reflexión e festa. 

A igrexa románica do Hospital do lncio está en restauración 

Os carbal/os centenarios acollerannos á sua sombra 



Misa Campesiña Nicaraguana 
en A Coruña 

O 
pasado 26 de xullo, ás 9 do serán, na 

igrexa dos xesuítas de A Coruña ce~e
brouse a "Misa Campesiña Nicara
guana" , cunha asistencia masiva. A 

igrexa atopábase chea. Era un gusto ve-lo ám
biente, entre expectativo , esperanzado e festivo 
que se ía creando no templo e no seu arreciar. 

A Eucaristía retransmitida por R.N.E. en A Co
ruña, foi oficiada polo crego Uriel Malina, direc
tor do Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, e 
párroco de Santa María dos Anxos de Managua. 
O grupo musical " Familia Galo " infundiulle un 
carácter festivo , popular, interpretando entre ou
tras as cántigas " Vos sos el Dios de los pobres" , 
" Misa Campesina" , " Creo , Señor, firmemente " ... 

De primeiras a moitedume que enchía a igrexa 
víase con rostro ledo pero indeciso; no trans
curso da Eucaristía ía estoupando en animación , 
aplauso , brazos ergueitos ó alto , palmadas. Al
gunha xente abandonou o recinto da celebración 
por mor de non lle gusta-las palmadas, os aplau
sos, ou quizabes por escandalizarse da homilía 
do pai U riel Malina; de calquera xeito foi pouca a 
xente que tal fixo. A homilía do pai U riel Malina foi 
palabra chea de amor en Cristo , no próximo, no 
asoballado , palabra de amor e denuncia; maxis
tralmente soubo expoñer desde o Novo Testa
mento a solidariedade co próximo, a liberación. 

O certo é que foi un éxito a convocatoria; na 
meirande parte dos rostros adiviñábase ledicia e 
comunión na fe cos irmáns nicaraguenses; asoli
dariedade viuse reflexada no recaudado na 
colecta. 

Un ha vez rematada a Misa e no salón Fonseca 
da residencia dos xesuítas coruñeses comenzou 
un coloquio a cargo do pai Uriel Malina, que foi 
contestando e informando a toda sorte de cues
tións palas que o público se interesou , acerca da 
situación en Nicaragua, relacións coa lgrexa, etc. 

Para rematar , amasa-lo naso agradecemento ó 
Comité Cristián de Solidariedade con América 
Latina "Monseñor Osear Romero " de A Coruña. 
Este Comité de Cristiáns fixo posible a " Misa 
Campesiña" en A Coruña, aproveitando a xira 
que polo estado español estaban a tace-lo pai 
U riel Malina e o grupo musical " Familia Galo " . 

Anuncio Maraño 

María 
liberada e liberadora 

.# 

Miguel Anxo ~raújo Iglesias 

E 
stamos chegando ó remate deste ano adicado 
dunha maneira especial á Virxe María. Quixera con 
estas pobres lineas adicarlle o meu cativo home
naxe a esta excelsa creatura que venero como 

miña Nai , Nai da lgrexa e do mesmo mundo enteiro. 

O pensamento marxista, centrado na praxe economica
social , está dirixido á transformación do mundo , e precisa
mente por iso ten contribuido a recupera-la dimensión his
tórica do cristianismo . 

Tense superado o risco de considera-la fe e a relixión 
coma o opio e a evasión da historia, para empeñarse na 
realización , xa neste mundo, do reino de Deus , que terá o 
seu cumprimento definitivo na idade futura . Frente a actual 
situación histórica de violencia institucionalizada, de mise
ria de tantas capas sociais e de desigualdades inxustas, a 
lgrexa toma conciencia de que non é posible un ha actitude 
neutral ou de alianza cos poderes opresores e que é preciso 
asumir unha tarefa de liberación integral , de promoción 
humana e de realización da utopía cristiá. 

No ámbito deste programa eclesial , María está á bei ra de 
Cristo coma unha figura estimulante de liberación , o cán
tico do Magnificat, que é unha profunda meditación da 
historia, érguese coma expresión perfecta da espiritu ali 
dade da liberación: alegría e acción de gracias pol a acción 
de Deus que libera ós oprimidos e humilla ós poderosos ; 
solidariedade cos pobres , esperanza activa na transforma
ción do mundo con vistas á alianza. 

O cristián de verdade crente que mira a María non pode 
ser cómplice das inxusticias do mundo, nin limitarse a diri 
xirlle oracións en cánticos de louvanza, senón que ten que 
acepta-lo Deus dos pobres e comprometerse nun verda
deiro amor político para con eles, a f in de cont ribui r á 
liberación do mundo de tódalas inxustic ias. 

En particular, Maria, a muller acoll ida por Deus para 
realiza-la gran obra da encarnación redentora , convida e 
depoñe-los prexuicios inxustos que ainda quedan sobre o 
papel da muller nesta nosa sociedade , que lle cerran o 
can:iiño dunha participación e responsab ilidade plenas nos 
diversos sectores da vida social e eclesial. 

A figura de María, á que sempre se lle recoñeceu un 
superavit de realidade cristiá personifica tamén a utopía do 
reino , ou sexa, do proxecto salvador de Deus , que tende á 
construcción dunha comunidade humana an imada polo 
Espirito , principio de amor, de comunión , de fratern idade, 
de xusticia e liberdade. María é a virxe de corazón novo , a 
criatura aberta ó Espíri~o para que poida nace-la cabeza da 
nova humanidade e se estableza no mundo o reino de Deus 
que non terá fin . María é a Nai de Xesús presente na primei ra 
comunidade eclesial , onde xermola no Esp irito o deseño 
maravilloso dunha vida na unión cordial , na oración , na 
comunidade de bens. Como María, o verdadeiro cri st ián ha 
de renovarse na d isponibil idade ó Esp irito para obrar cada 
día creativamente na promoción e an imación cristiáns e 
humanas desta nosa realidade soc ial , que nos toca vivir. 

A devoción verdadeira a María nunca poderá ser alte
nante, desvinculada da realidade da historia que nos toca 
facer e vivir. Necesariamente terá que ser liberadora, tanto 
das nasas escravi tudes personais, que son as máis fondas e 
as máis dific iles de arrincar, como nas moitas escravitudes 
socio-económico-po líti cas- relixiosas que nos arrodean. 
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problemática das 

R Comunidades de Montes 
ten a súa orixe en non 
recoñecer á parroquia 

con personalidade xurídica pro
pia, como célula básica da reali
dade de Galicia, e na ostentación 
da representación por parte dos 
Axuntamentos sen contar cos ve
ciños de cada parroquia que son 
os que conforman as Comunida
des propietarias dos Montes en 
Man Común. Desde a creación ar
tificiosa dos Axuntamentos, sem
pre estiveron desconectadas a 
Administración ó seu nivel local e 
maila realidade social en cada 
parroquia. 

As Leis de Montes Veciñais en 
Man Común de 1968 e 1980 abren 
a posibilidade de recoñecerlle a 
propiedade dos montes ós autén
ticos donos dos mesmos, ós veci
ños de cada parroquia, creando 
para iso os Xurados Provinciais 
de Montes Veciñais en Man Co
mún; mais con todo a desfeita xa 
era grande. Aínda que a primeira 
Leí foi aproQada no ano 68, a 
maioría das calificacións de mon
tes polos Xurados non se produ
ciron ata os primeiros anos das 
liberdades democráticas nos que 
poidemos facer ouvir máis am
pliamente as nosas reivindica
cións. 

As débedas dos consorcios 

Aínda que os Xurados califica
ron como Veciñais en Man Co
mún a práctica totalidade dos 
montes (salvo excepcións aínda 
pendentes como son os montes 
do concello de O Porriño que de
latan as presións que deben estar 
facendo as personas que teñen 
interés nestas canteiras para que 
o Xurado non os califique). Este 
recoñecemento da propiedade ós 
veciños é manco se estes montes 
non son devoltos libres de car
gas; pois se un monteé calificado 
polo Xurado como veciñal en 
Man Común, isto implica que 
eses veciños se vi ron con anterio
ridade privados da propiedade 
que agora se lles recoñece, polo 

O CAMPO 

¿Por qué unha "Unión de Comunidac 

que parece léxico que éstes re
clamasen danos e perxu icios por 
esta privación que sufriron (é ben 
sabido que a raíz da firma dos 
consorcios, moitas familias que 
vivían da gandeiría tiveron que 

-vender o gando ó ocupárselles as 
zonas de pastos, tendo que pagar 
multas se seguían pastando nas 
terras repoboadas). Por mor des
tes consorcios agora os veciños 
de moitas parroquias teñen os 
seus montes hipotecados pola 
Administración, nalgúns casos 
en máis de 30 ou 40 millóns de 
pesetas como é o das parroquias 
de Sabaxáns e Gargamala en 
Mondariz (Pontevedra) polo que 
as débedas dos consorcios de
ben arreglalas os Axuntamentos 
e maila Administración Forestal. 
A Unión de Comunidades de 
Montes reclama unha solución: 
u rxente . das débedas dos· -
_consorcios. · 

Un intento de organización: a 
unión de-comunidad de montes. 

Despois de que moitas Cómu
nidades foran aprobando os seus 
Estatutos, as Xuntas de Montes 
elexidas íamonos encontrando 
con toda a problemática: os ca
sos dos consorcios xa descritos, 
os deslindes dos montes, os in
cendios, o proxecto dunha nova 
Lei de montes veciñais, a voca
ción das terras a unha maior ren
tabilidade económica e social sen 
degrada-lo medio natural. .. Todo 
isto foi o que levou a que algun
has Comunidades da comarca de 
O Condado (no sul da Provin~ia 
de Pontevedra), tratásemos de 
buscar solucións conxunta
mente, no que demos en chamar 
UNION DE COMUNIDADES DE 
MONTES. Esta idea está sendo 
ben acollida por Comunidades 
doutras zonas, tendo interés pola 
nosa parte en relacionarnos con 
Comunidades de todo Gali~ia 
para tratar máis ampliamente es
tes temas. 

Os deslindes 
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:les de Montes''? 

A pesares do que indica a Lei de 
Montes Veciñais en Man Común 
de 1980, a Administración non 
acomete os deslindes dos montes 
e mentres, seguense producindo 
usurpacións destes montes en 
Man Común; polo que se fai ne
cesario realizar os deslindes ad
ministrativos, e de forma urxente 
a.rbitrar algunha solución provi
sional que poña freno a estes 
abusos. 

Os incendios forestais 

Sobre os incendios botamos de 
menos un apoio suficiente da Ad
ministración ás Comunidades or
ganizadas que nos últimos anos 
vimos loitando contra o lume 
buscando novas fórmulas, e que 
en varios casos ternos demos
trado a súa eficacia a pesares de 
contar só cos medios propios. Ta
mén notamos unha descoor<e
nación entre as distintas Acmi
nist~~cións, deixadez de respon
sab1l1dades por parte dalgúns 

Concellos (nin tan sequera cons
tituiron os Grupos de Pronto Au
xilio), fallo das Forzas de Seguri
dade na investigación e descubri-

. mento dos incendiarios. Sobre da 
madeira queimada debíanse fixar 
uns precios mínimos de garantía, 
senón ó haber excesiva oferta de 
madeira os precios tenden a bai
xar, provocando aínda máis que 
os propietarios abandonen o 
monte poi a escasa rendabi 1 idade. 

Unha das poucas causas posi
tivas dos últimos meses están 
senda as subvencións forestais 
da Consellería de Agricultura , 
aínda que nalgúns traballos a 
porcentaxe de subvención é moi 
baixa (desbroces, etc.) ta.mén 
está fallando a difusión e infor
mación sobre estas axudas. 

Na Unión de Comunidades 
pensamos que calquera solución 
para loitar contra os incendios 
hai que facela coa debida ante~a
ción e planificación e apoiando 
as Comunidades, dotándoa de 
materiais e financiación para for
mar Grupos de Pronto Auxilio en 
cada Parroquia, pois os resulta
dos dalgunhas Comunidades así 
o demostran , ademáis de incre
menta-las subvenciórl-s de limpe
zas e realizar outros tipos de ex
periencias para contro~a-los re
brotes, como silvopastoreo, quei
mas controladas, etc . Para iso é 
necesario a colaboración de tó
dalas Administracións. 

Tamén se bota de menos a rea-
1 ización duns estudios vocacio
nais dos montes por parte de téc
nicos da Administración , para un 
mellar aproveitp.mento da terra e 
que despóis de ver a súa viabHi
dade e rentabilidade económica, 
as Comunidades poideran deci
dir a utilización quemáis lles inte
resase, o que levaría a un ha maior 
J1versificación nos usos do 
monte. 

Xosé Represas Giráldez 

O CAMPO 

Asociación Forestal de 
Galicia 

Unión de Comunidades 
e montes veciñais 

Probíemática dos montes Veciñais 
en Man Común que debe resolver 
unha nova Lei para estes montes. 

- Deslindes , ademais do que dí a 
Lei de 1980, nos casos de disputas 
regular algunha forma de arbitraxe 
para un ha solución rápida e de pouco 
coste para as Comunidades. 

- Os acordos serán no caso de 2ª 
convocatoria por maioría simple. 

- Definir as funcións das Xuntas 
Provisionais , a súa renovación , e para 
unha xestión transparente , en qué ca
sos debe actuar o Fiscal e a 
Administración . 

- Máis atribucións as Xuntas e 
Presidentes para defender os montes 
en casos de urxencia, informando 
despois a Asamblea. 

- Se os beneficios son invertidos 
na mellara do monte ou en obras de 
interés socia l, mentres non haxa re
partos entre os veciños , que estes be
neficios estén exentos do Imposto da 
Renda, do Patrimonio e de Socie
dades. 

- Que non haxa intromisión na au
tonomía e na capacidade décisoria da 
Comunidade. 

- A Comun idade debe ter liber
dade para admitir como comuneiros 
outros veciños que non sexan 
labregos. 

- Compromisos de apoio da Admi
nistración ás iniciativas das Comuni
dades que organizadamente preten
den co1idar o seu monte. 

- Non poñer en perigo a integri
dade do monte. 

- Pos1ibilidade de revisión de mon
tes mal clasificados. 

- Débense protexer os montes de 
posibles usurpac ións particulares . 

- A clasificación debe de seguir 
senda polo Xurado. 

- Regular a convocatoria , elección 
e votac ión dos comuneiros. 

- A primeira inscripción no Rex is
tro da Propiedade será gratuita. 

- Non se debe facilitar a división 
do monte. 

- .os montes deben ser reintegra
dos libres de cargas. Anulando as dé
bedas dos consorcios. 
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Sóio estas denominacións: Ribeiro, Valdeorras 
e Rías Baixas, garantízanlle a calidade. 
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EDUCAGION 

Técnicas para a animación de grupos e a educación popular 
Seguimos presentando a/gunhas técnicas participativas para a educación popular 

MORREU O PEPE 
(OBXECTIVO: A ANIMACION) ~"'~~~ "'''~ ~, . 

Colocados todos en círculo, un participante comenza a roda dicindo ó 
que ten á súa dereita "Morréu o Pepe", pero chorando e facendo xestos 
esaxerados. 

~ 
- ~ 

e . 
,. 

O da dereita débelle responder o que 
se lle acorra, pero sempre chorando e 
con xestos de door. 

Lago , deberá continuar pasando a 
"noticia" de que o Pepe morréu , tamén 
chorando , e así ata que termine a roda. 

Tódolos participantes forman un círculo, quedando 
un dentro do círculo. O que se coloca no centro señala 
a outro do grupo dicíndolle "xirafa" ou "elefante". 

Se di "Xirafa", o sinalado deberá xunta-las súas 
ans no alto e os seus veciños deberán amasarse e 

collerlle os és. 

Se o do centro di " elefante", o sinalado deberá simu 
lar unha trompa de elefante coas súas mans e os seus 
veciños simularán as orellas. 

Quen estea distraído e non cumpla coa indicación , 
pasará ó centro e sinalará de novo a outro ·compañeiro 
dicíndolle " xirafa" ou " elefante". O xogo continúase 
fac.endo-Oa mesma maneira ... 
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buzón 
sión". E en terceiro lugar: "E ecopacifisfas, revolucionarios e 

cumpriuse a súa sospeita, pois o puramente teóricos". Graciñas. 

20 do mes de Santiago de 1857, 

despois dun ano de prisión ... ". 

En realidade o Mártir só estivo 

preso desde maio de 1857 hasta 

xullo do mesmo ano en que foi 

martirizado, causa de dous me

ses pois e non un ano. Tempo su-

ficiente para demostra-lo seu 

Miguel A. Leira 

Aptdo. correos 418 

Colectivo Pacifista 27080 LUGO 

ººººººº 

temple de home de fe e crego de Queridas/os compañeiras/os: 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 

27870 - XOVE (Lugo) 

Sr. Director de IRIMIA 

No número 295 do periódico 

que vostede dirixe ven un breve 

bosquexo de San Xosé María de 

Suegos, firmado por un tal Vi

cenzo Cerdeiriña. Algo que su

poño que tódolos amigos da re

vista agradecerán , pois como se 

sabe en Galicia hai poucos santos 

nativos, e demasiados dos de 

fara. 

No devandito traballo hai un 

dato que non responde á reali

dade e que se desdobra en dúas 

ocasións, ou en tres. Penso que 

acrisoladas virtudes, que acha

ran bel ida coroa no seu martirio. 

Seguramente estas inexactitu

des estarían nalgún folleto proce

dente de fara de Galicia, do que 

se serviu o colaborador, xa que 

non hai tal, nin na biografía es

crita por Trapiello nin tampouco 

na de Vázquez Saco. 

Un saúdo ós irimegos 

Remedios R. Carballo 
Os Peares, (Ourense) 

ººººººº 

Hola amigos: 

Enviovos a presentación dun 
novo colectivo que intentamos 
formar en Lugo. 

non é asunto de importancia, Se vos fara posible dar infor

pero para que non ~e repita. Di o mación sobre o mesmo inser

referido artigo que " no mes de tanda este pequeno anuncio. 

marzal de 1856 polo seu trabal lo 

pastoral e misional é feíto prisio- " Interesados en formar un co

neiro e encadeado". E engade, lectivo de formas alternativas a 

segunda inexactitude, " sabe que nasa sociedade, de'fensa de mar

non sairá con vida da súa pri- xinados e oprimidos, con fins 

Un saúdo. Como xa sabedes, 

este ano tocounos a nós organi

zar o 5º Encontro de Xovenes 

Ecoloxistas Galego-Portugueses 

Este encontro o único que pre

tende é reunir a xoves eco laxistas 

e naturalistas, tanto do país como 

de Portugal , para que xuntos in

tercambiemos experiencias, fa~e

mos da problemática ecolóxica 

dos dous países veciños , para en

tablar relacións entre xente que 

apenas se atopa durante o ano e, 

sabor de todo, pasalo o mellar 

que poidamos. 

Para tal acontecemento conta

mos ca colaboración do Concello 

de Oleiros, no referente ao lugar 

de reunión e estancia. O lugar es

collido foi as Torres de Sta. Cruz, 

colexio público. E a data l6-17 

xullo . 

Paz, amor i ecoloxía 

C.E.N. BIOTOPO - Oleiros 
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Aurelia López, unha obreira loitadora pola xusticia 

e ando morreu ós 5o anos (no 
1978) Aurelia López nai de 
familia, esposa, obreira, cris
tiana convencida, militante 

sindical, xuntou arredor de si na 
igrexa da vila de Delle (Francia) unha 
moitedume de crentes e non crentes, 
de sindicalistas da CGT (de orienta
ción comunista) ou da CFDT (de ten
dencia socialista), de franceses e de 
emigrantes. Fora unha servidora en
tregada intensamente á loita pola dig
nidade dos pobres e da clase traballa
dora. Sen deixar de ser unha obreira 
especialista (nin chegou a oficiala) 
moita xente descubrira nela polas 
súas accións, a forza de Xesucristo ou 
a forza da dignidade da clase traballa
dora ou a fraternidade dos operarios 
por riba de razas e idiomas. Para ela 
todo era a mesma cousa. 

Uns comenzos coma tantos 

Anque de raza europea e nacionali
dade francesa, Aurelia naceu e 
criouse en Africa, en Arxelia onde seu 
pai traballaba coma operario nunha 
gran propiedade agrícola. Daquela 
Arxelia estaba dominada polos fran
ceses e había moitas familias euro
peas que desde varias xeracións na
ceran no país. Aurelia non fixo máis 
que estudios primarios e despois cos
tura. Casou con Emilio un obreiro tor
neiro tamén francés-arxelino. Anque 
de rapaz se iniciara na XOC (Moci
dade Obreira Católica) o Emilio ía á 
súa e influido pola educación familiar 
non lle preocupaba o combate colec
tivo da clase obreira. Na súa empresa 
despedían xente e a Aurelia (daquela 
xa con dúas tillas) pasaba horas e ho
ras rezando para que non despedisen 
ó seu home e puidesen pagar o coche 
que ían comprando a prazos. Non só 
non foi despedido senon que puido 
traballar horas extras. Cando anos 
despois coñeceron en serio a Xesu
cristo a través dos equipos de ACO 
(Acción Católica Obreira) e descubri
ron a solidariedade de clase obreira, 
habíanse de avergoñar dese egoismo 
individualista seu. 

A emigración a Francia 

Polo ano 1955 xa era notoria a acti
vidade guerrilleira dos arxelinos que 
anos despois (1962) conseguirían a 
independencia lago dunha durísima 
. guerra. Aurelia e Emilio ante os pri-

meiros embates da guerra deciden 
irse a Francia e os comenzos son moi 
difíceis: graves problemas de vi
venda, traballo, saúde, clima, e adap
tación a unha sociedade pouco aco
lledora que os considera franceses de 
segunda e intrusos. Estiveron a pi
ques de regresar a Arxelia. Aurelia 
confesará no seu diario que a mellor 
acollida atopárana por parte dos co
munistas; esta fraternidade habíaos 
de marcar así como a súa dura expe
riencia de emigrantes. Axudaralles a 
sentirse irmáns de tantos outros emi
grantes de diferentes nacións que 
anos despois abundarán en Francia. 

Opción por Xesucristo e pola clase 
traballadora 

No barrio onde por fin recalaron , en 
Delle, Aurelia é invitada primeiro a co
laborar na captación de fondos para a 
construcción da igrexa, despois a fa
cer de "nai catequista" cos picariños 
e por fin a participar co seu home, 
Emilio, nun equipo de Acción Cató
lica Obreira (ACO). Nas reunións de 
equipo van descubrindo un X.C. pre
sente, sufrinte e activo nas duras con
dicións da existencia obreira. O seu 
apego á persoa, á palabra e á causa 
de Xesucristo vai levando consigo a 
adhesión e ó apoio ó Movemento 
Obreiro (traballo sindical e concien
cia e solidariedade de clase). 

Aurelia con tres cativos pequenos 
non está empregada, pero desenrola 
un importante labor de asistencia e 
apoio ós que regresan da Arxelia por 
mor da guerra ou tras da independen
cia. Chegaron a acoller durante me
ses a 17 persoas na súa casa (o baño e 
a cociña eran tamén dormitorios) 

pero preocupáronse sobre todo de 
despertar solidariedade nas persoas 
e nas institucións. Aurelia irá exer
cendo pouco a pouco responsabili
dades dentro da organización de 
ACO. O seu home traballa activa
mente polo sindicato CFDT dentro da 
empresa; curiosamente ela, máis 
tarde, vai ser unha das principais im
pulsoras da outra gran central: a CGT. 
O amor e o diálogo dentro do matri
monio e do equipo ,de ACO van facer 
que sexan fecundas estas distintas 
opcións sindicais. · · 

A fe como loita e a violencia do amor 

Xa criados os tillos, ós 42 anos Au
relia decide irá fábrica. Costoulle ata
par emprego (naquela época sen ape
nas paro) porque ela e o seu home 
eran xa cañecidos na comarca como 
obreiros loitadores da xusticia . Por 
fin entrou como soldadora en cadea 
dunha pequena empresa metalúr
xica. 

Conservamos no seu diario de 
obreira os apuntes nos que foi reco
llendo a dureza da vida na fábrica, a 
$ituación marxinada dos emigrantes, 
a desesperanza dos compañeiros en 
remediar a situación , o gozo polos 
avances na propia estima e na solida
riedade entre os traballadores, a súa 
xebre loita por ir despertando a con
ciencia dos dereitos entre os compa
ñeiros e afame pola unión e a xusti
cia, os seus pacientes e costosísimos 
esforzos por ir implantando un sindi
cato naquela empresa de 50 traballa
dores que sufría o trato ás veces pa
ternal ista e ás veces ameazante e des
pótico dos capitalistas. 

Aurelia conseguiu convocar elec
cións sindicais por primeira vez na 
fábrica. Saiu delegada. Durante moi
tos meses sufriu o boicot e as nume
rosas ameazas da dirección e mesmo 
dos propios compañeiros que mani
pulados polos amos chegaron a facer 
folga pedindo o despido de Aurelia. O 
seu amor pola xusticia, a súa pacien
cia militante, a súa fe en Xesucristo e 
na clase obreira fíxolle resistir, plan
tar cara, loitar, perdoar con esa forza 
que ela chamaba "a violencia do 
amor". 

No curso da súa última e rápida en
fermidade, Aurelia foi exemplo de hu
manidade e esperanza cristiana. A 
súa vida humilde foi auténticamente 
lumiosa. 

X.A.M . 
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·Facer festa no casamento 

Como sabemos que vos gusta cantar 
nos casamentos e para animarvos a que 
inventecles novas cantigas cando vaia
des invitados como unha boa maneira de 
facer festa, recollemos do cancioneiro 
popular galega estes versos para ser 
cantados coa maioria das músicas popu
lares da nasa T erra. 

¡Que Vivan os noivos e viva a festa! 

Heime de casar co Manolo (ou N.) 
heime de fartar de rir 
heille de poñer a cama 
onde non poida subir 

Manuela, ai Manueliña 
téñoche o olla botado 
has de ser miña muller 
ou non hei de ser casado. 

GALERIAS 

Eu queriame casare 
miña nai non teño roupa 
casa miña 'fil la casa 
cunha perna tapa a outra. 

A laranxa cando nace 
nace verde e redondiña 
tamén ti cando naciches 
naciches para ser miña. 

Os amores doutros anos 
esquecéronse moi cedo 
estes que agora collín . 
para sempre me prenderon. 

Solteiriña non te cases 
aproveita a boa vida 
que eu ben sei dunha casada 
que chora de arrepentida. 

Eu queriame casare 
miña nai dime que é cedo 
ela como está casada 
non sabe as ganas que eu teño. 

O mar che sirva de cama 
o ceo de cobertor 
Sabela de cabecei ra 
para que durmas mellar. 

Miña nai por me casare 
ofrece u.me canto tiña 
e agora que me casei 
pagoume cunha galiña. 

Miña nai por me casare 
ofreceume unha becerra 
agora que me casei 
dixome que lle morrera. 

~ARGADE:ls>P 
4't. ~~ 
EN 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

CERVO LUGO 

o CASTRO SADA-ACORUÑA 

SANTIAGO RUA NOVA, 16 
un caxato 

pa ra carnifio 
Manolo· Regal Ledo 

Acaba de sair do pre/o o libro ~e Manolo Regal "Un caxato para 
o camiño " . Manolo Regal é. un dos responsables da páxina 
relixiosa da revista IRIMIA. Precisamente o libro recolle boa 
parte .do material aparecido na revista, organizado para facilita-

/a súa utilización ersoa/ ou en ru os. 
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