
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANO VIII 

As castañas e os castiñeiros 

Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos 

"Maneiras" para explotar traballadoras e 
rirse da xusticia 

1 mos facendo memoria: 

recobrando o ser galega 
• que esquecl.mos. 

1 mos sementando patda: 

ma11 con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

Nº 30~, 17 ó 31 Decembro 1988 - 50 pts. 

Xesús de N azaret, 
mil novecentos 
oitenta e oito anos 
vestido de nós 
andando a historia 
home na rúa 
con sangue e sombra 
alargando unha man 
cara ó vaso da vida. 

(Marica Campo) 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

PEQUENO SOÑO DE ANINOVO 

Eu soño con que un día 

o amor sexa libre, 

poida circular libremente 

polos carreiros todos 

do meu carpo e da miña alma, 

do meu pobo e da miña cidade. 

Eu soño con que un día 

o naso carpo sexa libre, 

o noso espírito sexa libre, 

o meu pobo sexa libre, 

e nós sexamos nós 

para darnos e recibir, 

totalmente, 

libremente. 

Eu soño con que un día 

nada en nós sexa cadea, 

nin freo, nin manía, 

todo o naso ser un canto á transparencia. 

Eu soño con que un día 

poidamos amar c:ada causa, 

cada muller, cada home, 

coas mans ben cheas, 

coa gracia do que somos, 

sen medo de perdelas. 

Eu soño con que un día 

che pertenzamos a ti sen divisións, 

meu Oeus, 

sen matar nada, 

sen ferir nada, 

sen frear nada, 

sen apagar nada, 

sen acatar nada. 

Mentres tanto, 

a dóce, a leda, 

a viva, a amarga .espera 

de amar sen divisións e sen fronteiras, 

e de ve-lo amor senda a leí da nosa terra. 

María, unha mullerdo pobo (Dom. 4º de Advento) 

" Bendita entre tódalas mulleres" (Le. 1,42) 

O pobo somos todos e non é ninguén. Pero 
mesmo por isa o pobo ten que salvarse pala súa 
xente, pala xente do pobo. Deus non ofreceu nin 
ofrece a súa salvación polos grandes e podero
sos, polos que teñen cartas, poder ou fama. O 
pod_er de Deus fíxose ver sempre pala xente sin 
xela. O caso de María é un de tantos, dos moitos 
que atopamos ó longo da historia de Israel. 
Cando a xente do pobo se decate de que canta 
coa forza de Deus para liberarse das súas escravi
tudes, ese día comenzará a súa salvación. 

E Nadal (Día de Nadal) 

" O Verbo-fíxose carne "- (Xn . 1, 14) 

" Belén está sempre dentro de nós: 
sempre que apretamos unha man con cariño , 
sempre que escoitamos a un irmán con 
comprensión , 
sempre que traballamos polos demáis desin
teresadamente, 
sempre que nos esforzamos por construír unha 
sociedade mellar sen partidismos, 
sempre que compartimos, 
sempre que alegramos a alguén , 
sempre que erguemos ó caído e o acompañamos 
lago no camiño, 
nace Xesús, 
nace Deus, · · 
é Nadal ". 

(A. lnrnesta) 
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Os da comisión de festas 

- Señor Bartola, ímoslle dar unha gran alegría. 
- Eso é o que fai falta. E ¿que traedes logo? 
- Pois que este ano hai festa na parroquia. E como 

vostede sempre tivo tanto interés por ela ... 
- Pois abofé. ¿Non seredes vosoutros a comisión? 
- Sí, señor Bartola, somos nós. ¿Que lle parece? 
- Paréceme moi ben. Dádeme a man porque xa vos 

quera un pouco máis. Os que dan alegría ós pobos, hai 
que quererlles moito. E nin que decir ten que eu quera 
ser como o primeiro coa miña cota. 

- Xa contabamos con ela, señor Bartola. 
- Ben ¿e eso da música e esas causas que teñen que 

tace-los rameiros?. Porque eu teño gastado moita sola 
en andar aquí e alá para escoitar como tocaban, cando 
eu corría coa festa. · 

- Eso non é problema. Xa se encarga a axencia de 
todo. Xa mandan eles todo feito. 

- ¿Sin escoitar vós como tocan? Bon, bon ... ¡que se 
lle vai facer!. E ¿eu poderíavos pedir tres causas para 
que a festa resultara ben? 

- Senda vostede, ¡o que queira! 
- Pois, mirade, mato axiña. A primeira: se podedes 

traede unha desas bandas de mocetes novas, para que 
se animen a seguir cultivando a música, que eso é moi 
bon para eles. A segunda: a ver se hai algo que nos faga 
alegrarnos ós vellos. E a terceira: que por mor da testa 
non haxa desavenencias entre os veciños, como din 
que pasa nalgún sitio : que se dividíu a fegresía en dous 
bandos. 

- ¡Non pide nada, señor Bartola!. Faremos todo o 
que poidamos. 

- Gracias, meus mozos. Quérovos moito. 
E o tío Bartola, debaixo da súa figueira, puxo uns 

ollas de esperanza, ante a festa, que namoraba verllos. 

EladioVega 

©~•me9 
-----Po; ><ose LOIS-----

o 
A CONVENCION DE 

VAGALUMES (11) 
local no que se xuntaron os vagalumes representan

tes dos cinco continentes para celebrala súa conven
ción estaba decorado con moita sobriedade. Nada de 

butacas nen sofás, só cinco sillas, unha mesa máis ben longa, 
sen retorneados, dous estantes con libros de actualidade, tres 
fiestras abertas ó mundo e un mapa da terra toda. 

Nen pola cabeza se lles pasara pedir prestada unha sá de 
ningún pazo de congresos. Quizabes tivesen desconfianza de 
que lle la negasen ó seren eles uns simples vagalumes, ou , se 
cadra, rexeitaban por principio deber favores que logo non 
poderían pagar sen venderse dun ou doutro xeito . 

Polo número anterior de IRIMIA xa coñecerede-la dinámica 
ou xeito de desenrolarse a convención , ademáis das aporta
cións dos vagalumes de América e Africa. 

Rematada a redacción das conclusións correspondentes á 
aportación do africano, acordouse un pequeno repouso , tras 
do cal , tocoulle a rolda ó representante de Asia, quen se 
expresou deste xeito : _ 

- Son da India e teño escoitado dicir que no meu país se 
talan duascentas línguas e cinco centos dialectos diferentes, 
e nembargantes, tamén no meu país abondan os xordos e os 
mudos e os tatexos. Con todo , sei que tódalas xentes poden 
entenderse entre sí cando talan a linguaxe do corazón . 

Seguiron uns instantes de silencio . Non consta con certeza 
se nese tempo algún dos presentes sentiu necesidade de 
facer oración, pero sospeitase que sí . 

Lago , o secretario e redactor de conclusións rompeu o 
silencio dicindo : 

- ¿ Podería quedar formulada a conclusión que corres
ponde á aportación que vimos de escoitar nestes termos?: 
" Hai unha linguaxe universal. Hai unha soa linguaxe univer
sal. E a linguaxe do amor" . 

O asiático que acababa de talar pediu que se engadise: 
" Cantos afirman que debera haber unha soa linguaxe univer
sal talada denotan moi pouco amor á súa lingua". Acepto use, 
tanto a proposta inicial coma o engadido, por unanimidade. 

De remate , correspondeulle o derradeiro turno de interven
ción ó vagalume de Oceanía. Este, a pesar de atoparse entre 
amigos , non foi quen de disimula-la súa timidez. Comenzou 
con voz tremerosa: 

- Vivo á sombra dun felgo xigante . Traio para contar un 
relato do pasado. Non quixera que pensásedes , por isa , que 
non vivo o presente. 

En Australia houbo unha vez no século pasado un mineiro 
que, canso de arrincar miseria das entrañas da terra, emigrou 
a California en percura do ouro que alí sonaba abof"!doso. 
Despois de sete anos en país alleo, caíu na canta de que 
deixara moito máis ouro na súa terrado que podía atapar en 
toda California. Retornou pobre como fara e, efectivamente, 
chegou a facerse moi rico descubrindo minas de ouro en 
Australia. 

A conclusión foi espontánea e quedou así reflexada; " A 
miudo ternos na mesma casa ou o pé dela verdadeiros tesau
ros , dos que só nos decatamos ó miralos na lonxanía". 

A convención rematou . Os participantes soubolles a pouco , 
e quedaron con gana de volver a xuntarse. Remataron cunha 
cea preparada por eles mesmos. Foi unha cea tan sínxela 
como fara a convención . Foi unha cea a base de tortilla de 
patacas, tomate relado, xamón , chourizo para picar e pouco 
viña . Foi unha cea coma a de calquera venres en Romariz 
despois de xuntarse a mesa de redacción de IRIMIA. 

X. M. Carballo 
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Por entre as silveiras 
cantan alegres os paxariños; 
anunciando a todos 
con gran esplendor; 

As ove/liñas pacendo 
pala veira do regueiro 
berran porque xa naceu 
o Rei da terra e do Ceo. 
E as aves todas ca seu chiar 
festexan xuntas a Navidá; 
cos seus chiídos sen descansar 
louvan ó Nena que está no portal. 

Que naceu o Nena, 
mais escelente, mais bonjtiño, 
e ven a ser tillo 
do Naso Señor. 

A Belén vinde pastores 
alí naceu un Meniño 
que está, mu Ben, tiritando 
ai, tiritando de frío ; 
11, o Probiño, trembando está, 
e naide corre pra o ir quentar; 
soio un boiciño ca seu soprar 
quentaba ó Nena, sen descansar 

Espiritualidade 
dualista 
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias 

A 
crítica marxista da relixión coma " opio do 

pobo" , o descubrimento bíblico da revelación 
como acontecemento na historia, a urxencia 
do compromiso social derivado do amor fra-

terno e o carácter liberador do cristianismo, tan que a 
espiritualidade cristiá non poida mostrarse pasiva, ino
perante e desvinculada do destino histórico do home. 
Unha espiritualidade non encarnada na historia mós
trase coma unha ideoloxía que serve de cobertura a 
calquera sistema socio-político vixente e á mesma 
irresponsabilidade egoísta. Non existe a neutralidade 
nin a inocencia política, porque deixa-lo mundo ó seu 
destino, é corre-lo risco de colaborar ó mantemento da 
"situación" e tace-lo xogo a cantos se apañen á forza 
dinámica e tranformante do Espírito. 

A espiritualidade ten que deixa-lo procedemento 
dualista, que non sabe unificar a nivel profundo os 
diversos aspectos da salvación e a perfección cristiá. 
Debe liberarse, en primeiro lugar, do individualismo 
que considera a vida relixiosa coma un conxunto de 
prácticas piadosas e de actos de culto afastados do 
momento histórico e dirixidos tan só á perfección do 
individuo. O camiño espiritual do cristián non pode 
reducirse a un camiño de interioridade, pois ten que 
medirse cos cometidos concretos e entrecruzarse co 
camiño da sociedade e da lgrexa nun estarzo cons
tante da lectura dos signos dos tempos. Neutras pala
bras, é preciso fundir culto a vida, interioridade e com
promiso social, unión con Deus e comunión eclesial. 

En segundo lugar, a espiritualidade cristiá, debe 
garda-las distancias respecto a un ha antropoloxía dua
lista, que tenta privilexia-la alma con detrimento do 
carpo. O home non é un anxo caído , senón que é 
xuntamente alma e carpo, e sen este perde a súa di
mensión histórica e a forma de comunicarse cos de
mais. Ternos que redescubri-la función do carpo na 
vida relixiosa e artellalo no proceso salvador. 

Por outra banda, a espiritualidade cristiá ha de afas
tarse cada vez máis dunha proxección ultraterrea que 
apraza exclusivamente para o alén a salvación e o reino 
de Deus. Tanto o presente coma o futuro hanse consi
derar cunha vinculación intrínseca, decatándonos de 
que o futuro é o estadio definitivo da realización espiri
tual e salvádora levada a cabo no presente histórico. As 
realidades últimas non deben anular, senón soste-lo 
esforzo histórico pala salvación integral. 

Para rematar estas pequenas observacións, diremos 
que a espiritualidade cristiá ten que evita-lo sobrenatu
ralismo, como tendencia monofisista. lsto quere dicir 
que ha de evitarse o perigo de anula-lo elemento hu
mano baixo o pretexto de facer triunfa-la gracia divina. 
Ternos que deixar de pensar a Deus e ó home en termos 
dunha total rivalidade e dunha perenne oposición , 
pois, como di coido que san lreneu " a gloria de Deus é o 
home vivo". E sinal de verdadeira e auténtica espiritua
lidade cristiá promove-lo home e facelo triunfar na 
vida, aínda que sexa, isa si , sen esquence-lo preciso 
trabal lo ascético de purificación de toda maldade. 

Quizais, resumindo todo o que aquí quixemos dicir, 
poderiamos acudir a aquela frase de Bonhoeffer, que 
tenta uni-la dimensión contemplativa e operativa do 
cristianismo: "A nasa existencia de cristiáns só terá na 
actualidade dous aspectos: orar e facer xusticia entre 
os homes" . 
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-----------------------------------------------------NADAL 

- ¿Por que estamos hoxe todos 
aquí reunidos? 

- Porque para nos, unha familia de 
bautizados en Cristo , é un día grande. 
O segundo día meirande do ano. O 
primeiro é o día da Páscua da 
Resurreción. 

Hoxe é o día do Nadal de Xesu
cristo, o Fil lo de Deus, que naceu feito 
home da Virxe María en Belén de 
Xudá, no seo da familia que formaban 
María e o seu esposo Xosé: 

Naceu coma tí, e coma cada un de 
nós: acollido no amor e na calor 
dunha familia, dun fogar. 

- ¿Como foi o Nadal de Xesús? 

- Non foi algo que acontecese de 
súpeto. 

Era algo prometido por Deus dende 
a antiguedade 

LITURGIA FAMILIAR PARA A CEL 
-+-11t-f.~· . 1 

Era algo do que os profetas de Is
rae l, facían continua acordanza ó 
pobo. Esto quere dicir que o seu pai é Deus. A familia formada por Xosé e mais 

María, vivían en Nazaret, na Galilea, ó 
norte do país de Israel. O emperador 
de Roma Cesar Augusto , do que este 
país era unha colonia , publicou un 
Decreto para face-lo censo" dos habi
tantes do imperio. Nel mandábase 

Era algo que moitas persoas an
ceiaban: que Deus cump lira a súa 
promesa. 

- ¿Sabemos máis detalles deste 
acontecemento? 

E cando Deus o creu oportuno, un 
día coma o de hoxe naceu Xesús da 
Virxe María por obra do Espírito Santo. 

- Si. A Biblia ou Sagrada Escritura 
cóntanolo no evanxelio segundo San 
Lucas: 

O LIBRO DE NADAL 

VI 11 Centenari!!_ 
SERAFIN MORALEJO 

O PÓRTICO 
DA GLORIA 

CONTADO A MOZOS 
E N.ENOS 

A explicación, a narración das 
partes, das súas figuras, os de
buxos dos símbolos PARA AGA
SALLA-LO NADAL 88 CON 01-
TOCENTOS ANOS DE HISTO
RIA 

JOSE VIALE MOUTINHO 

EN EL PAÍS DE LAS. 
LÁGRIMAS 
Quince historias no fío do ha
bitante desgaxado. Do por
tugués ó castelán como obser
vador irónico e sutil da socie
dade entramada. 

(Pasa a páx. seguinte) 

XOSÉ CID CABIDO 

O CAMIÑO DE 
MIDDELHARNIS 
Destelos, secuencias, pezas de 
puzzle sen imaxe. Momentos 
nos que se textual iza un perco
rrido múltiple, anónimo e gla
cial. 

m edicións xerais de galicia 
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.EBRACION DO NADAL DO SEÑOR 

que cada quen se tiña que inscribir alí 
de onde eran naturais. Xosé, o cabeza 
de familia , era oriundo de Belén, que 
está a uns 120 Km. de Nazaret, cara o 
Sul. 

Ponse pois en camiño para cumpli
lo mandado polo Decreto-Leí, le
vando consigo á súa esposa María 
que estaba a agardar o nacemento 
dun tillo. 

E estando aló en Belén, fóra do seu 
fogar, naceu o neno Xesús. 

Así cumpliuse o que anunciaran os 
profetas: que nacería en Belén de 
Xudá, o Mesías enviado de Oeus. 

-¿Cal é o valor deste feito? ¿que 
ten que ver connosco? 

- Dixo un famoso escritor hai moi
tos anos : non hai relixión no mundo, 
que teña ó seu Oeus tan perta deles, 
coma os cristiáns. E é verdade, pois 
Deus faise en Xesús mesmamente un 
de nós. Toma a nosa humanidade. 
Nace e vive a nosa vida. Comparte o 
naso para nos dar a compartí-lo del. 
El que é Fi11o de Oeus, tainas a nós por 
participación , tillos de Oeus. Abái
xase ata aterra, para soerguernos ata 
o ceo. 

- ¿Cómo pode entender~e isto?: 
"Deus faise home" 

- Non pode entenderse. E un mis
terio da nasa fe. 

E un ha proba de amor de Deus para 
connosco, para nos dar a saber que 
lle interesamos, que somos importan
tes para El, que valemos moito. 

As probas de amor non teñen expli
cación. Hai que admitilas porque si e 
nada máis. 

Coma os país moitas veces para 
cos seus fillos, amámolos, non por
que sexan intelixentes , bós, fermo
sos .. . ás veces son todo o contrario .. . 
E os país amámolos porque si. 

- ¿Podemos hoxe encontrármo
nos con Xesús, como daquela os 
pastores e os Reis Magos? 

- Pois sí. Pero como aquelas per
soas témolo que facer por meio da fé. 

¿Con quen se encontraron os pas
. tores Reís Magos? ¿Que viran? Con 
un meniño, un bebé, coma os demais. 

Pero pota súa té foron capaces de sa
ber que non era un bebe calquera. E 
por iso ofrecéronlle presentes, e ren
déronlle adoración. 

Hoxe con Xesús podémonos en
contrar " pola fé" alí onde El dixo que 
fica.ba para sempre connosco : 

na súa Palabra 
na Eucaristía, no seu Carpo 
en cada un dos Sacramentos 
en calquera próximo 
en grupo reunido no seu nome. 

Aquí , hoxe entre nós, reunidos pola 
forza do seu nome, está El presente 
dun xeito especial. 

Estamos pois non só acordando o 
que pasou para o noso ben hai moitos 
anos en Belén de Xudá, o Nadal de 
Xesús, un día coma o de hoxe, senón 
que estamos tamén a celebra-la súa 
presencia entre nós. .. ... 

Modo de facer esta "liturxia familiar" 
- Poñer no meio da mesa a imaxe 

do meniño , Xesús. Pódese trae-la que 
está posta no belén ou nacemento. 

- Poñer ó seu lado unha vela 
a cesa. 

- Todos sentados ó redor da mesa. 

- Escomenzando polos máis pe-
quenos que saiban ler, cada un vai 
lendo en voz alta unha pregunta (de
nantes copiáranse nun papel , e déu
selle a cada un a pregunta numerada 
que el ten que facer)~ 

- O pai e a nai , os avós, ou irmáns 
maiore~ , van respondendo a cada 
unha das preguntas que tan os máis 
pequenos, lendo paseniñamenté as 
respostas desta "liturxia familiar" 
(vanse pasando ó papel duna outro). 

- Todos con moita seriedade e 
atención . 

- Rematada a lectura da última . 
pregunta o pai di: " Oeámoslle gracias 
ó naso Oeus polo misterio do Nadal , 
que un ano máis estamos a celebrar". 

- Segue a dici-lo pai: 
" Collámonos todos da man for

mando unha cadea e digamos todos 
xuntos o seguinte: · 

Oámosche as gracias, Señor, de todo 
Corazón ". Todos repiten: Dámosche 
as gracias, Señor, de todo corazón. 

- Pódese rezar todos xuntos a ora
ción do Noso Pai , ou cantar algún, 

NADAL 

uiM PltH - 0(1- Rof GAi - T'r1 OúElllt t-tf- M~ tio 
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VINDE, GALEGUIÑOS, VINDE 
VINDE CON PANDE/RO E GAITA 
QUE UN MENIÑO, MOi RIQUIÑO 
NACEU; OXE, NA MONTAÑA (Bis) . 

Naceu un Nena, moi mono, 
naceu un Nena, moi guapo, 
e súa Mai siquera tiña 
nin un probe farrapo!. 

O Meniño está na neve 
a neve fáino tremere, 
Meniño da miña ia!ma 
quén che puidera va/ere?!. 

O Meniño está na neve 
ímolo a desenterrare. 
Levémosl/e os corazós 
para ó Meniño calare !. 

vilancico ou panxoliña. Se non princí
piase xá a cea familiar. 

Para facer na cea de Noite boa 
ou no xantar do día de Nadal. 

Vicente Cerdeiriña 
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A 
castaña foi a base da ali
mentación do pobo ga
lega ata hai ben poucos 
anos. En varias zonas de 

Galicia aínda hoxe as patacas re
ciben o nome de castañas da te
rra, o que nos vén indicar que as 
patacas viñeron sustituirás cas
tañas na función tradicional que 
estas cumprían. 

A súa madeira, boa de trabal lar, 
o mesmo serve para facer mobles 
de calidade que para proporcio
nar vigas ás vivendas. Pala súa 
calidade, beleza e escasez cre
cente, cada vez é máis deman
dada e a un precio máis e máis 
alto. 

Non é de extrañar, pois, que as 
plantas de castiñeiro (ou castiro, 
como lle chaman nos arredores 
de Lugo) sexan cada día máis so
licitadas. A pesar de que as noti
cias de prensa ás veces poden fa
cer crer que na nasa terra, se se 
fala de repoboación forestal non 
hai máis alternativa que a planta
ción de eucaliptos, o certo é que a 
procura de plantas de castiñeiro 
podemos estimala en 300.000 por 
ano mentres a producción actual 
ronda as 100.000 plantas. 

O problema non é pequeno nin 
tampouco sinxelo. Alguén pode
rase p·reguntar como non se pro
ducen máis plantas se hai interés 
por elas, mesmo como non as re
producen os viveiros privados (xa 
se sabe, se hai p·rocura hai venda 
segura e, xa que lago, negocio). A 
cuestión é un chisco complexa 
porque interveñen varios elemen
tos. Vexamos. 

En primeiro lugar convén saber 
que agás a zona oriental raiada 
no mapa, onde o risco de ataques 
da enfermidade da tinta non é un 
problema grave gracias á súa cli
matoloxía, no resto de Galicia, 
por culpa desa enfermidade pro-

As castañas e os castiñeiros 

ducida polos funges que atacan o 
sistema radical, é indispensable 
utilizar plantas resistentes á 
mesma obtidas por hibridación 
(cruce) do castiñeiro europeo cos 
de orixe asiática. 

En segundo lugar cómpre dife
renciar entre a utilización das 
plantas para producir madeira ou 
fruto. 

Se o que se quere producir é 
madeira, podemos poñer directa
mente un híbrido (na zona sensi
ble á Phythopthora). No Centro 
forestal de Lourizán dispoñen de 
cerca de 200 Híbridos distintos 
(cada un podemos dicir que é 
unha caste diferente) e para aten
der á demanda plantáronse ta
mén nos viveiros da Falmega 
(perta de Sigueiro a 13 km . de 
Santiago, dirección Coruña) . O 
malo é que como o sistema de 
reproducción que se segue é o de 
propagación vexetativa a partir 
dunha planta madre, e facer esta 
leva uns 6 anos, aínda teremos 
que agardar outros tres anos para 
ter plantas en abundancia, que 
será o tempo que tarden as árbo
res da Falmega en cria-las cepas 
das que logo se han sacar os bar
bados que se utilizan para as 
plantacións. 

Neste momento áisponse dos 

Eliseo Miguélez 

primeiros datos, que se irán com
pletando e mellorando nos próxi
mos anos, que permiten 
aconsella-las castes máis ade
cuadas para cada zona xeográ
fica cando o que queremos plan
tar son castiñeiros para a produc
ción de madeira. 

Se, en cambio, o que queremos 
é producir froita, ternos dúas po
sibles solucións. Unha é poñer, 
coma no caso anterior, híbridos 
productores directos, esta vez se
leccionados poi a súa cal idade na 
producción de froito . O problema 
consiste en que neste tema o re
traso é moito meirande e hoxe 
por hoxe aínda non se sabe nin 
canto dan as distintas castes de 
híbridos, nin cando (en que 
época veñen) nin como (é dicir, se 
son boas ou non, grandes ou pe-· 
quenas, se son sabedeiras, etc.). 

A outra solución para a produc
ción de froita é plantar híbridos 
para utilizalos como po"rtaenxer
tos, e sabor deles enxertar pugas 
con castes do país coñecidas 
pala súa calidade. O malo é que 
soamente coñecemos algúns da
tos sobre a afinidade entre os hí
bridos usados como patróns e as 
nasas variedades como enxertos, 
e o que é peor, está por facer 
aínda o traballo de determinación 
das características das nasas 
castes autóctonas, que son arre
dor oe cen. En canto non se teñan 
eses datos de base os viveiros 
non poden producir planta por
que só se debe produci-la boa e 
iso, hoxe por hoxe, non se sabe. 

Se existe vontade de 
soluciona-lo problema pódese 
facer nun prazo de 3 anos con tal 
de adica-lo pe.rsoal preciso á in
vestigación. Para a nasa desdita 
neste tema os presupostos deste 
goberno parécense demasiado 
ós do anterior, e ámbolos dous 
desatenderon esta importantí-

(Pasa a páx. 1 O) 



LABORAL 

"MANflRAS" PARA fXPlOTAR TRABAllAOORAS f RIRSf OA XUSTICIA 
O caso Josma-Maneiras de ferrol 

Datos para unha historia 

A empresa textil Josma veu desenvolvendo a súa. 
actividade nunhas instalacións sitas nas aforas de 
Ferrol. Despois dun longo proceso de acumulación 
de diversas débedas á Seguridade Social e á Fa
cenda Pública e previos os oportunos procedemen
tos xudiciais, a Maxistratura da Coruña termina por 
adxudicar os seus bes mobles e inmobles a MANEl
RAS S. L., nova firma na que as mesmas traballado
ras teñen fundadas sospeitas de que existe unha 
continuidade de propietario. 

O custo suposto desta operación ascendeu a me
dio millón cando a citada empresa está valorada 
entre 300 e 400 millóns de pesetas. 

Pasado o tempo MANEIRAS S. L. propón ás traba
lladoras a súa integración na mesma mediante no
vas contratacións coa conseguinte perda de antigui
dade e outros dereitos. Houbo 23 traballadoras que 
non decidiron non aceptar esta proposta; son trasla
dadas a un novo centro de traballo (por certo que se 
trata dun soto que non reune as mínimas condicións 
de hixiene e sanidade). Este &>to pertencía á antiga 
empresa JOSMA. 

Chégase a un punto que o Comité de Empresa 
(U.G.T. e CXTG) decide reclamar conflicto colectivo 
ante a autoridade laboral. A Maxistratura de Traballo 
da Coruña declara que entre JOSMA e MAN El RAS S. 
L. existe un ha clara continuidade de empresa e con
dena a MANEIRAS S. L. Anque as duas empresas 
recurren ó Tribunal Central de Traballo este con
firma que a sentencia é favorable ás traballadoras. 
As operarias solicitan de contado o cumprimento da 
sentencia e anqueo mesmo Maxistrado require in
cluso por tres ocasións consecutivas á Empresa 
para que reincorpore ás traballadoras ós seus pos
tas de traballo, o caso é que ata hoxe non se 
conseguiu. 

Máis aínda: as traballadoras foron trasladadas a 
outro soto que a Empresa habilita e que ó igual que o 
anterior carece das máis elementais condicións 
hixiénico-sanitarias. Actualmente non hai diálogo 
posible. Non se lles abonaron os salarios dos tres 
últimos meses nin as pagas extras, e aparentemente 
a Empresa "xoga" a que cumpre a sentencia. 

MANEIRAS S. L. dá actualmente ocupación asó 
11 traballadoras no citado soto das 23 en conflicto. 
Despide a 12 xunto co Comité de Empresa, alegando 
falta de traballo, cando se sabe de certo que con
trata a moito eventual dada a moita carga de traballo 
que ten hoxe por hoxe. O Comité de Empresa (catro 
membros) é despedido por irá Folga a reclamar os 
seus dereitos. 

Mentres, a Inspección Provincial de Traballo e 
Seguridade Social levanta diversas actas por infrac
ción e irregularidades cometidas (impago de sala
rios, fraudes diversos ... ). En opinión das traballado
ras parece que a Empresa non se dá por aludida. 
Inda máis: parece que a mesma inspección pasa por 
al to diversas anomalías. 

FALANASTRABALLADORAS 

- ¿Como vivides o conflicto e que opinades da Xusticia e 
as autoridades? 

- Desconfiamos de algo que xa temiamos: a Xusticia non 
se cumpre. Non se respeta para nada a un Comité de Empresa. 
O señor Maxistrado de A Coruña negouse a atendernos previa 
solicitude dunha entrevista. Parece agotada a vía legal e final 
mente preguntámonos. ¿A quen non lle convén todo esto?. 

As miñas compañeiras recoñecen que incluso chegamos a 
un desequilibrio nervioso, a un desgaste, e estamos tartas. 
Chegamos á conclusión de que o diñeiro domínao todo e este 
é un caso de corrupción laboral. 

Constatamos tamén gran unidade e compañeirismo neste 
proceso e ó mesmo tempo falla de experiencia na loita. Fran
camente, sentímonos hoxe contra as cordas , acurraladas. 
Pero despois de todo, anque dura, a experiencia foi positiva e 
estamos decididas a chegar ata as últimas consecuencias. 

- ¿Sentístesvos apoiadas na loita? 
- Moi a miudo, incluso nas manifestacións a xente apoio-

unos moito . Nos momentos fortes do conflicto estivemos 
máis unidas. Pero tamén recoñecemos a debilidade da nosa 
forza sindical. As centrais ven unha loita pouco rentable e 
positiva. Pero tódalas empresas do textil , os grupos feminis
tas, Caixa Galicia, foron solidarias. Moitas pasan por tragos 
semellantes. 

- ¿Que esperades de todo este proceso? 
- Irnos seguir unha loita perdida pero que paga a pena. O 

único que esperamos para nós é ser despedidos. Non se nos 
aceptou o acto de conciliación pero estamos dispostas a 
presentar demanda por despido dentro dunha querela crimi
nal. Irnos loitar para que no futuro , algún día, se cumpra a 
xusticia e avance o pobo traballador. A sociedade non pode 
estar feita por uns espabilados de turno que en dous días 
queren poñerse as botas a base dun negocio fácil. 

Entrevistámonos con Nicolás Redondo e escribimos ó De
fensor do Pobo ... E déixame acabar con duas preguntas. 
¿Non está sendo urxente que para esto como para outras 
situacións semellantes o goberno poña unha auditoría sobre 
o tema? ¿Hase poder chegar de verdade ata o Defensor do 
Pobo? 

Pedro Rodríguez Paz 
HOAC de Ferrol 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 

27870 - XOVE (Lugo) 

Pedindo axuda para Nicaragua 

Benqueridos irmáns: 

Escríbovos de novo para falar
vos da terrible situación que está 
a vivir o pobo nicaraguano, de
bido á traxedia do furacán 
"Juana" que asolou o país recen
temente. Traxedia que hai que 
engadir ó que este querido pobo 
irmán leva sufrido dende o ano 
1972 (sin ir xa máis atrás), no que 
o terremoto que alí tiveron deixou 
20.000 mortos e a cidade de Ma
nagua destruida. Despois, a gue
rra de liberación contra a dicta
dura de Somoza xa se abría paso 
entre as ruínas, e decenas de mi
llóns de dólares en perdas. E 
cando a esperanza xa se abría 
paso entre as ruínas, o país veuse 
novamente sumerxido na vorá
xine dunha guerra de agresión do 
imperialismo norteamericano, 
non desexada, cun saldo de 
25.000 nicas mortos; 13.000 lisia
dos de guerra, máis de 10.000 ne-

(Ven da páx. 8) 

sima faceta. ¿Será porque o fruto 
dese esforzo non se verá ata den
tro de uns anos, cando -se cadra
o que estea daquela no goberno 
sexa o seu adversario político?. 
Se esa é a razón, non deixa de ser 
unha razón bastante mesquiña e 
miope, por non ver máis que o 
interés propio e inmediato. Para 
despegar do noso atraso é pre-

nos orfos e decenas de miles de 
desprazados; ademáis de 12.000 
millóns de dólares en perdas, os 
que equivalen amáis de 40 veces 
as exportación que tivo Nicara
gua o ano pasado. 

Gracias ós esforzos e á boa or
ganización do Goberno e o Pobo 
nica, os mortos polo furacán 
"Juana" foron soamente 63. 
Nembargantes os daños mate
riais foron grandísimos: 60.000 
casas destruidas e 300.000 dam
nificados, amais das perdas na 
producción para a exportación e 
o consumo interno, coque o país 
xa escomeza a pasar fame; des
trucción de maquinarias, vehícu
los, plantas industriais ... camiños 
intransitables e numerosos pos
tes do tendido eléctrico derruba
dos, etc. 

Necesitan con urxencia: ali-

ciso acometer labores de longo 
alcance, que son moitísimo máis 
rendables, non só a longo prazo 
senon tamén ·a medio. 

Como dí Fina Fernández Ló
pez, de quen tomamo-lo mapa 
adxunto, "a falla de dispoñibili
dade da planta frutal de casti
ñeiro é a causa da importación 

mentos enlatados e non perece
doiros, leite en polvo, medica
mentos (principalmente antidia
rreicos, antibióticos e analxési
cos), roupa, mantas, tendas de 
campaña, materiais de construc
ción (zinc e plástico negro), lám
paras de man, baterías e chis
queiros. Para conseguir todo isto 
hai aberta unha conta en Madrid 
deseñada para responder ás 
emerxencias que está a sufri-lo 
pobo nica, onde a existencia ou 
non destes productos significa a 
vida ou a marte: Conta: 

"Nicaragua debe sobrevivir" 
Banco Hispano Americano 

Agencia 601, Cuenta 4.978-9 
Avda. Aragón 182 - 28022 Madrid 

Graciñas pola vosa axuda no 
nome deste pobo martir, 

María Xosé Escudero. A Coruña 

das variedades francesas: un 
grande erro ocasionado por non 
ter seleccionadas as variedades 
autóctonas, que ocurre agora co 
castiñeiro, e xa de moito tempo 
ven pasando con outras especies 
frutais". Obsérvese que tam
pouco se coñece' a resposta das 
variedades francesas no noso 
medio. 
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CORENTA ANIVERSARIO 

~--Declaración Universal dos Dereitos Humanos (1) ----. 
O 1 O de decembro de 1948 a ONU aprobou esta Declaración Universal de Oereitos Humanos 

ARTIG01. 

Tódolos seres humanos nacen 
libres e iguais en dignidade e de
reitos e, dotados como están de 
conciencia, ·deben comportarse 
fraternalmente entre eles. 

-oOoOo-

ARTIG02. 

1.- Toda persoa ten tódolos de
reitos e liberdades proclamados 
nesta Declaración, sen distingo 
algún de raza, color, sexo, idio
ma, relixión, opinión política, ou 
de calquera outra índole, orixe 
nacional ou social, posición eco
nómica, nacemento ou calquera 
outra condición. 

2.- Ademais, non se fará nin
gunha distinción fundada na con

dición política, xurídica ou inter
nacional do país ou territorio da 
xurisdicción do que dependa 
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un ha pe rsoa, tanto se trata d un 'liiiii¡¡r;;;;::;;;;:;;!;!;;;;;::::::::::::;:;::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: 

país independente coma dun te
rritorio baixo administración fi
duciaria, non autónomo ou so
metido a calquera autra limita

ción de soberanía. 

-00000-

ARTIG03. 

Todo indivíduo ten dereito á 
vida, á liberdade e á seguridade 

da súa persoa. 

ARTIG04. 

Ninguén será sometido á escra

vitude nin á servidume; a escravi

tude e a trata de escravos están 

prohibidas en tódalas súas 

formas. 

-00000-

ARTIG05. 

Nin_guén será sometido a tortu

ras nin a penas ou tratos crueis, 

inhumanos ou degradantes. 

-00000-

ARTIG06. 

Todo ser humano te'n dereito, 

en todo lugar, ó recoñecemento 

da súa personalidade xurídica. 

-00000-

ARTIG07. 

Todos son iguais perai1te a lei e 

teñen, sen distinción, dereito a 

igual protección da lei. Todos te

ñen dereito a igual protección 

contra toda discriminación que 

infrinxa esta Declaración e contra 

toda provocación a tal discrimi

nación. 



Xosé Chao Rego 

Vocabulario relixioso 

Hai xente que pregunta, por 
exemplo, se· se di "Eirexa" ou 
lgrexa. Normativizouse esta se
gunda forma, pero hai que convir 
en que a forma "eirexa" é moi 
antiga e mesmo s~ atopa nos no
mes de lugares (topónimos), ás 
veces na forma diminutiva do la
tín "eclesiola": lrixoa, Grixoa, 
etc. 

E xa que estamos nas palabras 
relixiosas, recordar que cómpre 
dicir evanxeo en vez da palabra 
usual "evanxelio". E cando es
teamos na misa convén participar 

AXERACIÓN 
"NóS" 

Galcguismo e relixión 

Victorino Pérez Prieto 

ogrooberlo 

galaxia 

na comuñón, comungando se é 
que non estamps -¡meigas fóra
excomungados. 

Tamén poderiamos poñernos 
de acordo en como se l les chama 
ós santos. Se por unha parte tala
mos de san Tomé e, en cambio, 
pola outra de santo Agostiño, por 
algo será. E échevos porque ó 
principiar Agostiño por vocal dise 
santo, así de completo, sen a 
forma apocopada de san que se 
emprega cando os nomes empe
zan por consoante. 

Por certo, hai quen sostén que 
San Tomé é o apóstolo, mentres 
que o teólogo de Aquino sería san 
Tomas. Non alcanzo a ve-las ra
zóns desta diferencia, se non é o 
uso. Non digo que non as haxa, 
pero non as coñezo. 

E para rematar, é mellor reco
llérmonos para a sancristía, por
que xa o sancristán nos avisou de 
que nos agardan os confrades da 
confradía do Carmo. (A xente 
cambiou a palabra "sacro" por 
"san" no caso do sancristán e do 
seu recinto onde exerce). _ 
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