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I 
POLITICA FORESTAL 

ódolos países da CEE son deficitarios 
en madeira : tan só a factura do petró
leo supera o custe do que teñen que 
pagar por ese producto. 

Galicia potas súas condicións de producción 
e situación é un dos lugares privi/exiados para 
surtir de materia prima a Europa. 

Este panorama sería alentador se non tose 
polo mal organizada que está a producción e 
explotación de madeira en Galicia. se· non se 
actúa con urxencia, o posible beneficio pode 
converterse nun desastroso maleficio. ¿Por 
que? 

Rara empezar digamos que non existe un 
plaFJ do que se pode e quere facer: isa que 
chamamos ''política forestal' '. 

Non hai (ou a/amenos mantéñense no se
gredo) estudios fiables sobre as cantidades de 
hectáreas e o tipo de plantas que están en 
producción; a concentración de montes queda 
aínda /onxe; a taita contra dos incendios resulta 
de momento pouco eficaz (52. 000 hectáreas 
de monte arrasadas no 1987); as lonxas tores
tais, escasas; os créditos e subvencións para 
repoboacións, poucos e cativos. 

E o que parece máis grave, non está aínda 
deseñado un mapa que oriente sobre que lu
gares deben ocupar esta ou aquela planta. 

E de prever que, se vai adiante o plan da CEE 
para xubilacións anticipadas de agricultores, 
aumenten as plantacións de piñeiros e eucalip
tos nos prados e vi/ares (como fixeron en Astu
rias os empregados de Ensidesa que taran 
/abregos) e con e/as as dificultades e conflictos 
cosque sigan a trabal/ar a terra. 

Por outra banda a posibilidade da implanta
ción da celulosa en Fazouro (Lugo) e Ferro/ 
(causa que merece unha seria reflexión) aínda 
complica máis· o panorama. 

Aproveita-los recursos forestais galegas su
pón explotar ó máximo a nasa capacidade, 
pero iso non significa ql)e os eucaliptos teñan 
que chegar á porta da casa, nin chantarse no 
medio do prado. 

Urxe organiza-los montes, destinar lugares 
para cada planta e respeta-los intereses de 
todos. Se as causas seguen como ata agora, o 
bosque extenderase moito máis pero pode 
que tamén o faga o lume. Oaquela todos 
perderemos. 

XOAN PAULO II (1978-1988) 
Dez anos dun Papa, dez anos de Igrexia 

• Recolleita de cogumelos silvestres 

•Técnicas de animación sociocultural 

• Un chisquiño de historia, preludio dun 
conto 
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DOUS SEMINARIOS DE FORMACION EN DROGO
DEPENDENCIAS terán lugar en Pontevedra (dezanove 
e vinte de novembro) e na Coruña (dez e once de Nadal) 
organizados polo Consello da Xuventude de Galicia. As 
prazas son limitadas, polo que a inscripción debe ser 
urxente, neste enderezo: Consello da Xuventude de 
Galicia. República do Salvador, ·1-2º esq . 15702. 
Santiago. 

* A EXPOSICION "O PORTICO E O SEU TEMPO" vai 
pasar por se-lamáis visitada en Compostela. Festéxase 
o " VIII Centenario da colocación dos dinteis do Pórtico 
da Gloria da Catedral" , e en cinco seccións diferentes 
pódese ver: " Galicia e Compostela nos reinados de 
Fernando 11 e Alfonso IX", "O Pórtico da Gloria e o seu 
marco", "Os prelados e reis que influiron na obra" , "A 
Arte compostelá antes de Mateo", "A arte composte
lana en tempos de Mateo, " O obradoiro de Mateo e a 
súa descendencia" .. . 

* A EXPOS1CION DA HIS-TORIA DA LINGUA GALEGA 
percorre nestas semanas as nasas cidades. Perta de 
c incoenta paneis debullan os séculas da nasa língua, 
uns máis dourados que outros ... Darío Xohán Cabana 
fixo unha romance cantando a mesma historia á que lle 
puxo música o grupo A Quenlla. 

* OS PRECIOS E A INFLACION NON DEIXAN DE ME
DRAR, máis non así os xornais , por iso son os obreiros 
os que están pagando o pato , e mesmo os pensionistas, 
desta economía socialista que está perxudicando as 
clases máis frouxas ... En Galicia a inflación subiu máis 
ca media do Estado. 

* AS CELULOSAS seguen enchendo a nosa terra do 
n.egro fume da contaminación . Agora tócalle á Mariña 

©~•m~ 
-----Por XOSI! LOIS-----

cQ\.lE. VAl ... A Ut-lHA MAl'ÚfE.STACION 
A FA'IOR. DA PESETA~ ~---

Alfonso Blanco Torrado 

de Lugo, xa que en Fazouro , os alemáns de Flick van 
montar unha fábrica de pasta polo procedimento Kraft , 
coma a que ven estropeando a Ría de Pontevedra 
desde hai anos. As desfeitas van en cadea, e escome
zan con plantacións perxudiciais para o naso medio. 
Industrias si, pero non contaminantes ... , e sobre todo 
se estas, como a Celulosa de Fazouro, xa veñen de
sahuciadas de Alemaña. * 

ODIAD, xa está aí. .. O oito de novernbro, os america
nos terán novo presidente. Os demócratas téñeno es
curo, pois ata os mozos votan republicano, pois identi
fícano con máis cartas, mentres tanto, o chamado 
"partidos dos pobres" séguese lembrando daquela 
tempada dourada dos Kennedy. ' * 

AS FEIRAS DE SANTOS en Monterroso, Betanzos, 
Gontán, etc. , ofrecen os productos do outono : casta
ñas, naces, cogumelos ... , e enchen de ledicia os carpos 
e os espíritus das nosas xentes , nestes tempos en que 
os fríos fanse donos do ambiente. 

* A BIBLIOTECA DE AUTORES GALEGOS que vai pu
blicar Edicións Xerais neste trimestre son unha boa 
oferta para todolós lectores, e mesmo para os que 
queiran gasallar cun libro, aínda que o Nadal esté 
lonxe ... , pois son estudos moi completos sobre os na
sos creadores , e feitos por profesores tamén eles escri
tores. Se non , fixádevos: Cabanillas por X. R. Pena, 
Fole por Claudia Rodríguez, Pondal por Forcadela, etc. 

* A XORNADA DAS EMIGRACIONS (6 de Novembro) 
fainos lembrar o retorno de moitos emigrantes a Gali
cia, cargando ó lombo con moitos anos de traballos e 
frustracións. Hai poucos estudios feitos deste retorno , 
mais déronse números: no 83-86, algúns talan de máis 
de vinte mil retornados doutros puntos deste Estado e 
algo menos de nove mil dóutros estados. O que si todos 
coñecemos é o negro horizonte que agarda a .estes 
traballadores. 

* XUGOSLAVIA tamén sofre nestas semanas o sí-n
d rome da crise, aínda que a súa historia non é total
mente semellante á dos outros países do Leste: é un 
país non alineado; e cunha estructura federal com
posta de seis repúblicas. Os nacionalistas serbios están 
a moverse contra as autoridades centrais do partido 
comunista, esixindo máis autonomía. 

* O LUME levounos unha vez máis á cabeza de incen
dios forestais en todo o Estado, case a mitade de todos 
ele.s. Pouco máis de doce mil hectáreas queimadas no 
naso territorio, fixo que o monte siniestrado fose me
nos, máis a alerta segue, porque as consecuencias 
deste lume afectarán ó noso chan para sempre. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

O BISPO CASALDALIGA (2) 

Empezamos a talar no número anterior de IRIMIA 
sobre este bispo catalán asentado no Brasil. Conti
nuamos hoxe, confiando en que a súa figura de 
crente cristián, de escritor, de pastor e de revolucio
nario nos a/ente no naso camiño cristián en Galicia. 

Unha voz crítica coa lgrexa 

Casaldá/iga levanta a voz con valentía contra o que 
el ve que está estragando a vida dos máis humildes. 
Ten denunciado moitos abusos nas autoridades e 
poderes do seu país. E tamén en certas causas que 
se tan na /grexa, que, ó seu ver, estana distanciando 
da súa misión de ser refuxio e liberación para os máis 
pobres sobre todo. 

Xa no ano 1986 escribiulle unha longa carta ó Papa 
Xoán Paulo 11, na que lle presentaba esas críticas e 
queixas. Ve/aquí un pequeniñ<? resume das mesmas. 

1. - Anque o dicimos moito, non estamos do lado 
dos pobres, porque non compartímo-la súa pobreza 
real, e porque non actuamos con liberdade e firmeza 
contra a "riqueza de maldición", que dixera o naso 
Señor. 

2. - A visita abrigada dos bispos ó Papa - "visita ad 
límina " - realizase con grandes gastos e non garante 
un intercambio pastoral. 

3. - A Curia de Roma -os poderes de goberno-e-de 
administración- non é testemuño de simplicidade e 
fraternidade evanxélicas, non respeta unha corres
ponsabi/idade adulta, nin ás veces os dereitos bási
cos de persoas e pobos. 

4. - A muller segue a ser fortemente marxinada na 
lgrexa. 

5. - O tratamento que se está dando ós sacerdotes 
casados é moi pouco comprensivo con eles. 

6. - As Nunciaturas (os representantes do Papa en 
cada país) por veces, máis veces das desexadas, dan 
pé para tristes experiencias. 

7. - Os títulos dados ó Papa ("Santísimo Pai", "A 
súa santidade ") son pouco evanxélicos, como tam
pouco non o son a indumentaria, os xestos, as distan
cias dentro da lgrexa. 

8. - As viaxes do Papa, por un ha banda xenerosas e 
heroicas, poden ser un tropezo irritante para moitos, 
polos moitos gastos que supoñen, polo privilexio que 
encerran para a lgrexa Católica, palas dificultades 
para o Ecumenismo (a unión das diferentes igrexas 
cristiás), e para a liberdade relixiosa na vida pública. 

9. - O estilo do Vaticano, coma se fose un Estado 
máis, crea dificultades á misión da lgrexa. 

1 O. - A Curia Romana pide un ha fonda renovación. 

A Curia de Roma, o goberno e a administración, non é testemuño 
de simplicidade e transparencia, di obispo Casaldáliga 

Non tódolos pesos val~n o mesmo (Dom. 32 do 
Tempo Ordinario) 

"Botou todo canto tiña para vivir" (Me. 12,44) 

Non é o mesmo sacar mil pesetas dunha car
teira chea de billetes que mete-la man no peto e 
atapar soamente un deses papeis retortas e so
bados. Para un pobre o ter dous reás xa é algo; 
para o rico non é nada. E así pasa tamén coas 
nasas accións ecos nasos compromisos. "Botar 
canto un ten" quer dicir facer todo o que un poi da 
para que a vida vaia para adiante. Non debemos 
mirar se é moito ou se é pouco, se aquel aporta 
máis e este menos; debo aporta-lo que poida, 
todo o que poida. 

Non estamos ben, pero xa estivemos peor (Dom. 
33 do Tempo Ordinario) 

"As estre/as caerán do ceo" (Me. 13,24) 

Cando míre-la roseira, pensa que xunto as es
piñas están tamén as rosas; se érgue-los ollas ó 
ceo, anque non véxa-los raios, pensa que detrás 
das nubes está o sol; cando sintas talar das bar
baridades dos terroristas e das animaladas dos 
violadores, pensa nos que desinteresadamente 
se foron cuidar ós leprosos, nos que se apuntan á 
Cruz Bermella; cando che anuncien a marte sen 
sentido de aquel a quen apreciabas, pensa na
quel meniño que, asustado e berrando, acaba de 
aparecer neste mundo; cando vivas na túa carne 
os efectos do paro, pensa qu_e hai quen se esforza 
por crear solidariedade; se vives na noite e as 
escuras, pensa que mañá sairá de novo o sol. 
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DEBAIXO DA FIGUEIRA 

Me permite una foto, señor 
Bartola 

- ¿Cómo dices, meu nen o? 
- Que si me deixa que lle taga un retrato. 
- Así aínda te entendo mellar. Queres lago 

retratarme? 
- Pois sí, señor. 
- E ti, se non me engaño, es xa un neto de Xoan da 

Vila. Bo home por certo. Teño entendido que estades 
alá por Bilbao ... 

- Pois, sí, señor: que estamos de vacacións, e oín 
talar de vostede e quera tacerlle un ha foto. Quera levar 
un recordo seu a Bilbao, para poder talar de vostede á 
xente. 

- i Falar de min á xente! Agora si que me deixas 
pensativo. Xa non sei se deixarche que me retrates. 
Pero ti ¿que queres dicir de min , meu rapaz? 

- Pois, se vostede mo permite, quera falar do 'Tío 
Bartola da Figueira". ¿Gústalle este sobrenome? 

- ¡Bartola da Figueira!, dixo Bartola, quitando o 
sombreiro e rascando a cabeza. 

- Sí, señor Bartola, que así é como eu oín talar de 
vostede . Dixéronme que vostede aquí, debaixo desta 
figueira ven a ser como un mestre de sabiduría. 

- ¡Ah! ¡que causas che dixeron! 
- Mais aínda: que vostede é un home sen dobrez: 

que di o que sente, que non engaña a ninguén .. . 
- ¡Abofé, meu ... ¿cómo te chamas? 
- Manolo. 
- Pois abofé; meu Manolo, que non quera engañar a 

ninguén . Non hai causa tan boa como a verdade. E 
coido queseé esto o que vas dicir de mín podo deixar 
que me retrates . ¿ Cómo queres que me poña? 

- Pois tal como está. ¡Tal como vostede é! 
- Eso gústame: ¡tal como eu son , sen mais! e ti que 

estás comezando a vida, procura tamén se-lo que es. 
- Graciñas, mestre. Eladio Vega 

XAQUIN MARIN--------i 

Un chisquiño de historia, 
preludio dun canto 

U 
n día, aló polo ano ... ihai moitos anos! ¡debe 
haber xa beiras de oito!. A súa encomenda, 
ademáis de comer media tortilla das que fai 
miña irmá, era encargarme un canto para o 

número cero de lrimia. iTén gracia iso de facer cantos 
por encargo!. 

Acórdome ben . Estabámo-los dous de pé alí entre a 
palleira e as cuadras", que xa sabedes que por onde eu 
son diferenciámonos moito dos de Madrid , debido a 
que nós, ó reforma-las cortes pasamos a chamarlles 
" cuadras modernas", en cambio os de Madrid , anque 
as reformen seguen chamándolles cortes, como se 
chamaron sempre. Sobre da esquerda cadrábano-lo 
hórreo. 

Eu sei que ante o seu encargo díxenlle ó Chao 

- Non se me ocurre nada. ¿De que podería · i-lo 
conto? Dame algunha idea. 

Confeso que aproveitei ben aproveitada a ocasión 
que me proporcionaba o ter que preguntarlle, para lle 
chanta-los ollos na barba. A min os homes que deixan 
barba sempre me chamaron especialmente a atención . 
Digo eu que será debido a que durante a infancia té
ñome fixado moito naquela longa e branca barba do 
patrón da parroquia, Samartiño . Fixábame sobre todo, 
mentres o crego predicaba para os grandes. 

No caso de Chao, e naquela época, iXa hai anos 
desto, eh!, o que me intrigaba era, ¡que centella de lei 
biolóxica, podía estar determinando a precisión mate
mática coa que, de cada cinco barbas negras, lle me
drase unha: branca! . Na última Romaxe, este ano no 
lncio, reparei en que a lei invertíuse. Agora de cada 
cinco brancas médralle unha negra. ¿Cal será a lei 
cando vexa a luz o número seiscentos de lrimia? Xa me 
tarda por sabela. 

Ben, pois vou ó caso de que á miña pregunta el 
respondeu: 

- Poderías escribir sobre un vagalume que ofrece a 
súa luciña para alumar ás beiras dos camiños. 

iÜ traballo en equipo évos causa sublime! Dunha 
idea tan sinxeliña coma esta aportada polo Chao, xur
deu, gracias á miña grande agudeza, un dos cantos 
máis fermosos que pode ter lido calquera que non lese 
máis ca ese cont.o e outro de inferior calidade. 

Todos cantos recibíste-lo número cero de lrimia re
mexede Roma con Santiago para atopalo e volvede a 
lelo. Home, se cadra, postas a remexer, igual resulta 
máis eficaz que remexades Romariz con Lagoa, por
que, no caso de que estivese en Roma ou en Santiago, 
serían longos os trámites burocráticos para retíralo do 
clasificador correspondente. 

Agora, "a petición de parte" teño que volver a escri
bir outro canto de vagalumes. Pero esto da "petición de 
parte" explicareivolo no próximo número, porque este 
da mesa de redacción de lrimia non me deixan máis ca 
un folio de cada vez. 

X. M. Carballo 
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¿Que é un amigo? 

¿Oue é un amigo? Voucho dicir. 

f unha persoa coa Que te atreves a ser ti mesmo. 

fl non Quere Que sexas mellar ou peor. 

Cando ti estás cabo del, sínteste coma se foses un prisio
neiro Que vén de ser declarado inocente. 

Non tes por Que estar tenso. 

Podes dici-lo Que pensas, mentres sexas realmente ti. 

f 1 comprende esas contradiccións na túa persoa, mentres 
Que outros por iso mesmo te xulgan mal. 

Con el respiras libremente. 

Podes dici-lo Que pensas, mentres sexas realmente ti. 

f 1 comprende esas contradiccións na túa persoa, mentres 
Que outros por iso mesmo te xulgan mal. 

Con el respiras libremente. 

Podes deixar sai-las túas peQuenas vaidades e envexas, 
xenreiras e retrancas, as túas maldades e absurdos e, ó 
ensinarllas a el, pérdense disolvéndose no branca océano 
da súa lealdade. 

f 1 comprende. Non tes Que andar con coi dados. 

Podes abusar del, esQuecelo, toleralo. 

O mellar de todo é Que podes estar calado cabo del. Non 
importa. fl Quérete. 

H é coma o lume Que Queima os teus ósos. 

H comprende. 

Ti podes chorar, rircon el, rezar con el. 

A través de todo, el vete, coñécete, e ámate. 

¿Un amigo? ¿Oue é un amigo? 

Soamente aquel co que ousas ser ti mesmo. 

· Anónimo 

Riqueza e xusticia 

Miguel Anxo Araújo Iglesias 

N 
on me deixou de extrañar que hai pouco tempo , un 
político moi significado da Xunta de Galicia rematase o 
seu discurso nunha mesa redonda da televisión auto
nómica dicindo máis ou menos que o que interesaba 

era crear riqueza, pois era a única maneira de acadar un ha 
sociedade xusta. Con esta afirmación parecía concluir que alí , 
onde hai riqueza, necesariamente hai xusticia . 

Por outra parte témo-la sensación de que este mesmo princ i
pio está orientando, en gran parte, a política do goberno central. 
Atopámolos a todos moi satisfeitos porque os resu ltados ma
croeconómicos da súa política son moi positivos ; como se iso 
implicara de por sí unha sociedade máis solidaria, menos dife
renciada económicamente, cunha tarta repartida máis propor
cionalmente. 

A experiencia, tanto foránea coma propia, está contradicindo 
a cotio todos eses optimismos. Que haxa máis diñeiro , que 
medre o producto interior bruto , que os bancos teñan unhas 
ganancias do 30 ou 40% , de ningunha maneira son índices 
significativos nin probativos de que a sociedade sexa máis rica , 
ou de que a riqueza estea mellar repartida. Mais ben , a impre
sión que un ten hoxe mesmo, neste preciso momento , é que as 
diferencias económicas están sendo cada día máis fondas e ata 
abismais e polo tanto máis inxustas. 

Cando se nos está dicindo, por parte do mesmo goberno, que 
hai en España uns dez millóns de pobres -un 25% do total da 
sociedade-, que un 30% vive moi axustadamente, que un 20% 
vive bastante ben , que un 15% vive moi ben e que un 10% leva 
unha vida de superluxo; resulta entón difícil acepta-lo principio 
de que a riqueza leva consigo a xusticia. 

Todo isto quere dicir que non nos podemos contentar coa 
euforia dos nosos economista oficiais , a non ser que esteamos a 
defender un capitalismo desaforado que irá deixando caer na 
sociedade -quero dicir nas persoas- as migallas que lle sobran 
ós conductores, tanto da política como da economía. E digo de 
ámbalas dúas, pois non resulta doado explicar e menos enten
der como uris políticos que teñen como principio básico da súa 
ideoloxía o reparto máis xusto e proporcionado da riqueza, eles 
mesmos comezan por rachar tales principios, establecendo 
para sí unhas remuneracións económicas que están afondando 
os abismos clasistas. 

Entón , polo menos para nós está claro , que non abonda crear 
riqueza, aínda que sexa unha premisa esencial, senón que esa 
riqueza ten que vir acompañada doutros valores morais : de 
solidariedade, de austeridade, de honradez, de respeto ó outro , 
de saberse privar aínda daquelas cousas que quizáis legalmente 
me pertencen , pero que moralmente son do pobre, do que non 
ten teito , nin vestido , nin pan , nin traballo . 

Unha política exclusivamente monetaria ou productiva, que 
non teña en conta a promoción destes outros valores non pode
mos esperar que nos po ida ofrecer unha sociedade máis xusta, 
senón mais ben todo o contrario , xa que a riqueza é de por si 
egoista e insolidaria. E un ten que preguntarse se se está a poñer 
o mesmo esforzo en promover estes valores morais como se 
pón na promoción da riqueza material , ou máis ben se promo
ven desde os mesmos campos da política e a economía, desde a 
televisión e os medios de comunicación , unha serie de ant i
valores que nunca serán capaces de facer unha sociedade máis 
xusta e de facer xermola-la xusticia. A xusticia non é unha 
planta que naza da riqueza.• 
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O CAMPO 

Recolleita d·e cogumelos silvestres 
Outono: estación na que mais abundan 

Se un vive atento á evolución dos cogumelos 
silvestres, en calquera época do ano se pode ato
par con eles, no momento e no lugar axeitados, 
xa sexan dunha ou doutra especie aproveitable. 

Pero é agora no outono cando se cumplen as 
condicións máis favorables para a súa eclosión 
acadando o cume do seu ciclo evolutivo: Humi
dade; temperaturas baixas pero aínda suaves; os 
días que se fan máis curtos e as noites máis lon
gas; e luminosidade atenuada. 

E nesta época cando case que tódalas moitas e 
variadísimas especies que se dan no naso chan 
pugnan por ocupa-lo seu espacio no mesmo. E 
agora cando con máis frecuencia e intensidade 
" nos chaman", como diría Leopoldo de Sindrán, 
avisándonos coas súas formas multicores de que 
están alí, no prado , no souto, no piñeiral, espe
rando que nos interesemos por eles. 

Principais motivos do seu interes 

Ofrécennos primeiramente un interés depor
tivo xeralizado, convidándonos a sair ó campo, a 
poñernos en contacto coa Natureza; seguida
mente vén un alto interés culinario e gastronó
mico, tamén xeralizado entre os que coñezan 
polo menos algunha das moitas especies comes
tibles, abundantes e moi sabrosas, que hai. 

Para moitos teñen tamén xa actualmente en 
Galicia un gran interés económico, dado que a 
venda e comercialización de varias especies se 
~én levando a cabo con certa amplitude e intensi
dade, podéndose talar de máis de un millón de 
quilos (1.000.000 Qg.) comercializados en Galicia 
neste tempo de outono, en cada un dos últimos 
anos pasados; supoñendo para os seus recoHe
dores no campo, arredor dos catrocentos millóns 
de pesetas (400.000.000 pts.). Soamente se reco
lleita parte dunhas poucas especies entre as moi
tas que hai. 

E ainda hai que dicir que, para os estudiosos, 
teñen moito interés científico e cultural, dentro 
da bioloxía e da botánica, senda que o tema xeral 
dos funges é moito máis amplo e complexo que o 
que comprende o dos cogumelos que normal
mente vemos e coñecemos. 

O perigo dos cogumelos venenosos 

Tódolos cogumelos merecen o naso maior res
peto, xa que a Natureza úsaos de diversas manei
ras, e incluso os máis venenosos desempeñan un 

MATACANDELAS·PANT!NfüA-·COGUMEUA 
Lepioti'l Pmcera 

Cf\LA8AZA-CIURENY-ONOUAK 
1 Bolew.s Edu!is 2 Boletas Aerew; 

avantaxoso papel na mesma, que pode ser moi 
importante en relación coa existencia e o desen
rolo de diversas especies de plantas e árbores 
superiores. · 

Pero, desde lago, non tódolos cogumelos son 
comestibles, nin moito menos; e entre as moitas 
especies que non serven para comer hainos que 
son tóxicos, e algúns incluso moi venenosos. Ve
laí cómo é preciso coñeoe-los ben, e guiarse por 
unha serie de normas q~e cómpre ter en canta. 
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Algunhas normas xerais para 
a recolleita de cogumelos con 

fins culinarios 

Non recoller ningún que non 
sexa ben coñecido como comesti
ble, agás para estudialo, pero nunca 
para comelo . 

- Rexeitar tódolos que non seco
ñezan ben, a non ser para o seu es
tudio, pero respetándoos sempre, 
sen destragalos; pódenlle valer a 
outro que coñeza máis, e a Natureza 
sempre os necesita. 

- Tratar de aprender sempre 
máis, valéndonos de persoas que xa 
coñecen ben determinadas espe
cies, e dalgún libro que nos guíe. 

- Recoller sempre cogumelos 
sans e ben limpos, valéndonos 
dunha navalla ou coitelo, e trans
portándoos nun cestiño, caixa ou 
recipiente semellante, de moldura 
fixa, e non en bolsas ou sacos. 

- Ter en conta que non existe 
ningunha "regla práctica" verda
deira que nos permita saber se son 
venenosos ou non, a non se-lo co
ñecelos, saber que especie de cog-u
melo é a que se recolle. A única regla 
de ouro é coñecelos. 

- Cociñalos con xeito, sabendo 
que son moi sabrosos, que se poden 
coci ñar de moitas manei ras e com
bi nárense con casemente tódolos 
platos e postres imaxinables. 

O CAMPO 

Guia orientativa para a recolleita de cogumelos 
comestibles 

Xénero e especie Epoca do ano Sitios onde é mais Valor culinario 
Doado atopalos 

Boletus edul is Verán ó Out. Soutos e piñeirais Excelente 

Boletus luteus Outono Pieñirais e pastizais Bo -ó seu pé 

Cantharellus ciba- Primaveira á Soutos e piñeirais Excelente 
rius (Cantarela) Outono 

Rhodopaxillus nu- Prim . Outono, Marxes e claros de Moi bo 
dus (Pé azul) inverno bosques e campas é 

seu pé 

Marasmius oreades Prim . á Outono Marxes, campas e Excelente 
(Sandeiriña) Pastizais 

Coprinus comatus Prim. Ver. Outo . Marxes, Campas e Moi bo 
(Matacandelas) terreas " sociais " 

Hydnum repandum Outono, lnver. Soutos e piñeirais Bo 
(Lingua de vaca) 

Pholiota aegerita Todo o ano Sobre os chopos e Moi bo 
(Cogum. de chopo) as súas cepas 

Lactarius delicio- Outono, Prim . Piñeirais e pastizais Moi bo 
sus (Rovellón) ó seu pé 
(Pingadouro) 

Lepiota procera Outono Marxes, pastizais, Excelente 
(Choupín) pataqueiras, viñas, 

hartas 

Psalliota campes- . Verán , Outono Campas e pastizais Excelente 
tris (Champiñón) Campas e pastizais Excelente 

Psalliota arvens.is Ot:Jtono , prim . Prados e pastizais Excelente 
(Bola de neve) 

Constantino Mariño Torreira 

SE OLIERES LER IRIMIA i SUSCRIBETEI 
Pagarei p<>r: 

O Transferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 
Quero suscribi,nne 6 Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde. O 
(So para os novas suscriptores. 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

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

- Suscripción por . 
un ano-1 .300 pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

(máis caro e molesto ca transferencia) 

N orne .................... ~ ....................•........................................ 
Rúa ou Parr<M¡uia ............................................................ . 
V ila ou AxuntaDlento ..................................... Provincia ........ ... ........ . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ugo) 
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EDUCACION 

Técnicas de animación sociocultural 

11 .- MATERIAIS : 

- Dous paus de vaso ira . ou paus sinxelos 
- Dúas sillas ou pupitres (carpetas) 
- Un obxecto pequeno (zapato , borrador, unha tapa . .. ) 
- Si tio amplo 

111 .- DESARROLLO: 

1.- Divídese en dous equipos ó conxunto de participantes. 
Debe quedar igual número de compañeiros en cada equipo . 

2 .~ Colócanse_dúas sillas en cada extremo do salón que serán 
os arcos; encima de cada unha estará o pau e no centro do 
" campo" o obxecto que será a " bola " . 

3.- O que coordena di un número. Os compañe iros ós que lles 
correspondeu ese número (un en cada equ ipo). saen co
rrendo ó seu arco ou portería, collen o pau . e empuxando o 
obxecto deben chegar ó arco do outro equipo e introducila 
entre as patas da silla. anotando un gol. 

Unha vez anotado o gol os xogadores regresan ó seu sitio 
en cada fila e coménzase outra vez cun novo número (tamén 
se pode repeti-lo mesmo número) . 

Cando a " bola " sae da liña que marcan as sillas , os compa
ñeiros retornan ó seu respectivo sitio no equipo. Non hai 
puntos . O mesmo cando sae da liña que marcan os dous 
equipos. 

IV.- RECOMENDACIONS: 

Aplícanse castigos, igual que nos partidos de fútbol. Cando 
outro compañeiro que non foi chamado intervén cóbrase 
penal. O coordenador vai anotando os puntos e fai o papel de 
árbitro. E convinte ter a dous compañeiros como " xuices de 
liña", onde están ubicadas as sillas para ratifica-los " goles" . 
Pódese desenrolar como unha competencia ó longo da xor
nada de capacitación . 



XOAN PAULO 11 (1978-1988) 
Dez anos dun Papa, dez anos de lgrexa 

o día 1 O do pasado mes de octubre 
fixo 1 O anos que fora elexido 
Papa Karol Wojtyla co nome de 
Xoán Paulo 11. Todo son deces, un 

dez para o día da súa elección , un dez 
-octubro- para o mes de elección , un dez 
para os anos que leva no papado. ¿Un dez 
tamén de calificación para o seu trabal lo e 
para a acción da lgrexa nestes seus e no
sos últimos a·nos? . 

Se os mestres dubidan moito ás veces 
en se son quen ou non son quen para 
valora-lo aproveitamento e rendemento 
dun alumno, ¿quen somos nós para 
valora-lo aproveitamento e rendemento 
dun Papa e, aínda máis, de toda a lgrexa 
baixo a súa dirección . Por iso ímonos re
mitir nada máis a algunhas cousas máis 
significativas da vida deste Papa e das ac
cións de lgrexa que promoveu nestes dez 
últimos anos. 

Viaxeiro e escritor 

Xa o anterior Papa, Paulo VI , iniciara o 
costume das viaxes papais para ter un co
ñecemento directo das situacións da 
lgrexa polo mundo adiante, para difundi
la mensaxe cristiá con formas novidosas e 
para influir positivamente no aprecio dos 
valores humáns, alí sobre todo onde máis 
eran tripados. Pero foi Xoán Paulo 11 o que 
converteu as viaxes nunha forma cons
tante de actividade evanxelizadora. E 
unha das súas tarefas principais. Demos
tran nel unha capacidade física , síquica e 
espiritual envidiables. ¿Os froitos? Non é 
doado poder apreciar. Para algúns é unha 
sementeira maravillosa, para outros son 
viaxes de corte propagandístico , moi ca
ros, que demandan privilexios de conside
ración para a lgrexa Católica, que demos
tran unha vontade de facer lgrexa ó vello 
estilo , lgrexa de cristiandade, que dirían 
os entendidos. E a táctica de enche-lo es
pacio público con presencias e palabras 
relixiosas de fe. Na outra banda estaría a 
lgrexa do silencio , da presencia, da fideli
dade escura de cada día. 

Outra característica deste noso Papa é a 
de escritor. Cada pouco nos ofrece o ga
lano dunha carta doctrinal. Foron moi so
nadas algunhas sobre Xesús Cristo Salva
dor (1979) , sobre o trabal lo (1981 ), sobre 
Santa María (1987) , sobre a solidariedade 
humana (1988) e, a última, sobre a digni
dade da muller (1988) . 

Os escritos papais son case sempre moi 
longos, non chegan facilmente á xente. 
Son escr itos ·confesantes, é dicir, neles 
fala ante todo un crente , e, coma crente, 
suliña aspectos básicos da fe cristiá e da 
incidencia da mesma fe cristiá na vida so
cial da xente. Son escritos nos que case 

Paulo VI e Xoan Paulo 11 (daquela cardeal K. Wojtyla); 

dous papas, duas lgrexas. 

sempre a sociedade é vista desde arriba, 
desde occidente, anque ese occidente 
sexa un occidente crente, cristián . En xe
ral foron ben acollidas, anque o mesmo 
que se dixo sobre das viaxes, tamén se di 
sobre dos escritos: os escritos non che
gan para facer lgrexa, nun mundo en que 
parece que sobran palabras e escritos. 

Un Papa das conmemoracións 

O talante e xeito de Xoán Paulo 11 é un 
chisco espectacular, e dicímolo sen de
masiado tono negativo. As súas viaxes, os 
seus escritos casan moi ben con este es
tilo de presencia un pouco " rimbom
bante". Proclama o ano 1983 ano Santo da 
Redención (1950 anos desde a marte de 
Cristo) ; inaugura no 1984 a " novena de 
anos" para prepara-lo V Centenario do 
Descubimento de América; celébrase o 
Sínodo para estudia-la doutrina do Vati
cano 11 20 anos despois (1985) ; declara 
Ano Mariano (de María) o 1987. Non sabe
mos como valorar estes feítos , pero moito 
pensamos que non son o máis significati
vos para a construcción da lgrexa, cousa 
que normalmente se realiza con medios e 
métodos máis simples, de menos pantalla 
e de máis realidades cristiás. 

O si eo non do Papa 

Xoán Paulo 11 ten demostrado unha 
apertura de ideas no campo social e ten 

demostrado tamén que sabe e quere apre
tar filas no campo da lgrexa. Levado polos 
seus colaboradores, ou doadamente ir
mandado con eles e mesmo impulsán
doos, ó certo é que ten demostrado posi
cións eclesiais de tipo conservador: o 
conflicto coa Teoloxía da Liberación , que 
el dixo ser "útil e necesaria" pero que logo 
non deixou de castigar sistematicamente ; 
a incomprensión dos sacerdotes casados; 
o.amolecemento con monseñor Lefebvre , 
que logo acaba arreciándose da lgrexa Ca
tólica; a " limpeza" de teólogos un pouco 
" protestóns" e discordantes ; a mesma in- . 
sistencia en temas de corte conservador 
nos seus discursos ; e en xeral o repensa
mento da doutrina do Vaticano 11 , que se 
está facendo desde Roma cun estilo máis 
ben conservador. 

Parece que a lgrexa de Xoán Paulo 11 , , 
baixo unha apariencia de fortaleza asoba
llante, encerra un medo severo á unha 
confrontación co mundo de hoxe; é unha 
lgrexa escarmentada, resab iada, rece
losa, apenada polas baixas nas prop ias 
ringleiras . Para moitos é así , simplemente , 
medo ; para outros moitos, para as posi
cións que se potencian desde Roma, non 
se trataría de medo, senón de valentía en 
defende-lo propio , seria o momento de 
sair de planteamentos dubitativos , o mo
mento de ser " nós mesmos '', ante un 
mundo que parecía disposto a envolver
nos nas súas _redes e trape las. 

O tempo irá dicindo. 

Manolo Regal Ledo 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 

27870 - XOVE (Lugo) 

Graciñas IRIMIA polos 300 
numeras ... polos 300 esforzos 

Graciñas IRIMIA polos 300 nú
meros da túa (nasa) revista, graci
ñas polos 300 esforzos que repre
sentan a unha presa de bos e xe
nerosos cristiáns galegas. 

Hoxe, dende a Comunidade, 
parécenos lóxico e coherente coa 
nasa fe de crentes, da-las gracias 
solemne e públicamente á Aso
ciación lrimia. Coidamos que re
cibimos moito de vós, é dicir, das 
mulleres e homes que fan posible 
esa realidade. 

Non esquecémo-las xuntanzas 
dos chamados "Cruceiros". 
¡Canto ben nos facían ! : desper
tando inquedanzas de comuni
dade, revisando a nasa fe en Xe
sús de Nazaret, renacéndonos ó 
naso ser galega. 

Louvámoste, Asociación lrimia, 
polo éxito das Romaxes de Cren
tes Galegas. Festexamos xa once 
e de moitas máis disfrutaremos, 
se Deus no-lo permite. 

IRIMIA, voceiro sinxelo e humil
doso. Os editoriais mostran as ac-

tualidades das realidades presen
tes. Na "Peneira" informámonos 
de cousiñas puntuais que sempre 
se agradecen. "Boa Nova" é esa 
páxina insustituible que tantas 
veces nos axudou a rezar. Gra
cias IRIMIA polos teus abondosos 
artículos sobre América Latina. 
De alí nos chegan a reflexión da 
Teoloxía da Liberación e o alento 
dos que a cotío loitan por seren 
ceibes, por seren eles mesmos ra
chando cadeas imposibles. Gra
ciñas IRIMIA polos teus artículos 
sobre do campo galega, sobre 
dos mariñeiros, o mundo do tra
ballo. Sen esa información re
sulta imposible comprender Gali
cia. Na "Fala é Camiño" ocupá
desvos tamén da lingua. Todo un 
bó exemplo de tjuefacer, dende a 
pobreza de medios, creando e 
madurando a construcción da 
igrexa galega. 

E doado salientar a participa
ción positiva que a Asociación lri
mia ten no desenrolo da Asam
blea de Crentes Galegas. 

onde corren parellas o río Deza e 
o tren, a altura de Catasós. 

Coido que Vilanova non chega 
nin con moito ós trescentos habi
tantes, pero teñen varias festas, 
unha bonita igrexa, praia para o 
verán no río e unha xuventude in
queda e con iniciativas. 

Unha delas, esta publicación, 
humilde certamente anque con 
azos de subir máis arriba. Vai 
polo segundo número, e que si
gan moitos máis, que continúe 
VILANOVA, que é tamén o nome 
que lle puxeron. 

Outramente, eu pensei que se 
os xóvenes de tódalas parroquias 
de Galicia fixeran algo semellante 
teríamos ó ano na nasa terra ca
tro mil revistas. ¡Que realidade 
ensoñadora para un país que está 
procurando fara o que pode ter 
dentro!. 

Unha apreta de 

Elena R. (Os Peares - Ourense) 

Longos e froitíferos anos de ;....· --------------i 
vida desexámosvos tanto á Aso
ciación como á Revista IRIMIA. 
Estimámo-lo servicio fiel e com
prometido coa realidade galega e 
a construcción da igrexa da nasa 
terra, partindo das ensinanzas de 
Xesús de Nazaret. 

Anuncio Maroño 

-oaoao-

Querido director: 

Por boas mans chegou á miña 
casa unha revista anual que pu
blican en galega os rapaces, ra
paces e rapazas, da parroquia de 
San Xoán de Vilanova, situada 
moi preto da Vila de Lalín, .alí 

AVISO OS SUSCRIPTORES 

Nos últimos meses estamos 
tentando poñer ó día as cantas da 
Administración. En primeiro lu
gar ternos que pedir disculpas 

. polos erras cometidos: doble co
bro, erras nas cantas e reclama
cións, etc. Pero tamén ternos que 
dicir firmemente que algúns dos 
nasos lectores (número impor
tante) fanse de rogar no pago ata 
límites increíbles, e outros danse 
de baixa sen pagar o que deben 
ou desenténdense dos pagos sen 
preocuparse do seu estado de 
cantas. O resultado é que as dé
bedas dos suscriptores coa re
vista a pesar dos erras de IRIMIA 
son realmente altas. 

Unha vez mais: o futuro de IRl
MIA depende dos seus lectores. 
Se hai interés porque siga todos 
deben manifestalo. 
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Esperanza Villanueva Calviño (1930-1988): Compañeira 

P ontevedres~ ~e ft!!eaño, criouse en Santiago e toi luguesa rural de adopción. Fil/a de mestres e amáis 
nova de seis 1rmans, a pesar de que quedou sen nai de picariña e sen pai na primeira mocidade, tivo 
da convivencia cos seus irmáns unha tortee positiva vivencia familiar. 

Temperamento e sensibilidade de artista, apaixoada pota beleza, estudiou música e quitou o título de 
Asistenta Social pero sempre se negou a exercer como tal: os papeis atogábana, e o seu era a traternidade 
máis que a asistencia. Por isa trabal/a ría 12 anos como empregada de togar e loitaría desde ai pota dignificación 
desas trabal/adoras. 

Cando eu a tratei no seu último ano de vida en Abadín, a Esperanza parecía unha película viva na que un 
podía ver (como en tlash-back constante) case a un tempo a meniña, a moza e a adulta. Por isa resultaba tan 
viva e con tanta capacidade de sintonía. 

Nena, moza e adulta a un tempo 

- A Esperanza-pícara aparecía en 
calquera momento: sen censura, sen 
vergonza, era capaz de irrumpir 
nunha situación seria ou solemne 
dando gritos para chamar a atención 
porque descubrira unha flor do 
campo "divina" ou unha color nova 
na paisaxe. Disfrutaba a tope coas 
causas como se acabase de desc-u
brilas por primeira vez e sempre es
taba disposta "a celebrar algo". A Es
peranza éravos monxa, e unha monxa 
rezadora e moi namorada de Deus, 
pero unha monxa que aínda hai tres 
anos lle pedía a unha compañeira ás 
12 da noite: "anda, irnos botar unha 
partidiña ás cartas, anda muller, que 
non che pedín nada hoxe". Era a súa 
cara espontanea, festiva e postmo
derna. 

- A Esperanza-moza manifestábase 
de continuo polo seu inconformismo, 
o seu desexo de xusticia, a súa ilusión 
e a súa capacidade de busca e 
namoramento. 

Foi das primeiras que na súa con
gregación (Sagrada Familia de Bur
deos) loitou por achega-la vida das 
monxas ó pobo traballador. Bus
cando a fraternidade os seus últimos 
vinte anos de monxa viviunos sen há
bito, en pequenas comunidades de 
Valencia, Madrid, Vigo, Baralla e Aba
dín, compartindo traballo e vida coa 
clase obreira ou labrega. 

A súa vivencia do amor, sempre moi 
achegado e afectuoso, non era inxe
nua e soubo ser tamén político. Nos 
oito anos que pasou en Vigo traballou 
como empregada de fogar e con ou
tras compañeiras loitou para organi
zar ás empregadas do servicio do
méstico nunha sección sindical que 
crearon en CCOO. A loita pola digni
dade do pobre e especialmente da 

muller traballadora ou labrega foi 
unha das súas grandes paixóns. Ou
tra delas sería a evanxelización: o 
anuncio do amor de Deus en 
Xesucristo. 

A Esperanza adulta soubo conxuga
-lo seu gran idealismo coa súa capa
cidade de comprensión, de escoita (é 
difícil atopar unha mullertan comuni
cativa e converseira coma ela que es
coitase tan ben), de traballo en 
equipo, de planificación. Os fracasos 
e os propios fallos (que os tiña) eran 
un ha ocasión para aprender e capaci
tarse a servir mellor. 

Unha santiña caseira 

Se santo é o que reflexa e achega 
coa súa vida humana algo da bon
dade e santidade de Deus, Esperanza 
Villanueva para moita xente que a tra
tou foi santa. No día a día foi ás veces 
inconsecuente co seu amor certo a 
Deus, ós pobres, a Galicia, péro o seu 
camiño foi o amor. Tiña a grandeza de 
deixarse correxir a pesar do seu forte 
temperamento, de se ir convertindo, 
de saber que estaba en camiño e non 
na meta. 

A súa vivencia do amor tivo moitos 
matices. Era amor de irmá pola súa 
capacidade de escoita, compaña, es
tímulo e mesmo crítica. Era amor de 
nai polo cuidado que puxo nas per
soas co agarimo e delicadeza dos pe
quenos detalles como mandar a car
tiña fiel de cumpleanos ou ir vixiar se 
as compañeiras estaban ben acocha
das cando se deitaba a última. Era 
amor de avoa pala súa capacidade de 
chufa ou louvanza sincera: en todos 
descubría algo bo e sabía dicilo e di
cirllo. Era amor de filla porque tivo o 
gran don de sentirse e crerse moi 
amada de Deus e moi regalada pola 
natureza (especialmente a galega) 

coa que estaba tan identificada. 

Compañeira 

Na misa de funeral que presidiu en 
Abadín o bispo de Mondoñedo D. 
José Gea o pasado día 22 de outubro , 
a celebración rematou co cántico 
Compañeira de Fuxan os Ventes, can
támoslla porque sabíamos que lle 
gustaba moito e porque lla oíramos 
cantar e tocar emocionada coa súa 
inseparable guitarra mentres· pen
saba nas súas amigas e amigos, com
pañeiras, irmás, e na gran muller la
brega. Pero sobre todo cantámoslla 
porque eso foi Esperanza Villanueva 
Calviño para tanta e tanta xente: un ha 
entrañable compañeira de camiño, 
que agora sentimos desde Deus cada 
vez máis cerca. Quen gozou con Es
peranza, por riba da pena de perdela 
séntese impulsado a cantar con Vio
leta Parra "gracias a la vida/que me 
ha dado tanto ... " . E gracias a ti , 
Esperan ciña. 

Xosé Antón Miguélez 



Xosé Chao Rego 

Non hai que ser pelello 

Hai tempo que oín a alguén cri
ticar expresións coma "hai que 
da-lo callo", por ser castelá e tiña 
razón. Xa dixemos hai ben tempo 
aquí que unha causa é o calo (do 
latín " callum", que significa du
rén) -esa durén que se forma nas 
mans cando traballamos con 
elas, ou nos pés cando nos apreta 
o zapato- e outra o callo. Esta 
verba procede do latín "coag-u
lum" e ten relación co verbo ca
llar; por exemplo, do leite coag·u
lado dise que é leite callado e 
cando sangramos miramos por
que estiñe ou calle o sangue. 

A mesma persoa, pero esta vez 

sen razón, criticaba que se dixese 
pelexa no canto de loita ou liorta 
porque, segundo el, "pelexa" e 
"pelexo" e todo aquel, muller ou 
home, que ten un comporta
mento indigno e, polo mesmo, 
constitúe insulto. "Este rapaz 
bebe de máis, axiña se vai conver
ter nun pelexo". 

Pois non. Pelexar e facer loita, e 
a pelexa é o acto de loitar. A unha 
muller ou home que se portan mal 
ou teñen mala fama ternos que lle 
chamar pelella e pelello. A pa~a
bra vén do latín "pelicula", que é 
o diminutivo de "pele", que signi
fica pel. A pequena pel, mellar 
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delgada coma a dunha pefícula, 
que por isa se chama así o celu
loide que lago vemos proxectado 
nun cine. 

Así , en castelán chámanlle "pe
lleja" á pel sacada dun animal, e 
"pellejo" a ese recipiente de 
coiro ou pel no que se garda o 
viña. Pelello en galega. 

Pero habemos ter que volver 
sobre este fenómeno de formá
rense estas palabr?S latinas re
matadas en "culu" en "jo" en 
castelán e·en "llo" en galega. Va
lla por hoxe a palabra "oculum" , 
que dá "ojo" ou ollo, segundo o 
idioma ó que pase do latín. 

Máis constante aínda 
que esta auga que non deixa de caer, 
é a certeza certa 
de que Oeus na súa estima me ha ser 

fiel 
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