
1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser ga].ego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patJia: 

ma11 con man lnxertandoa 
entre os veciñoe. 

i ~os facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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NON HA1 NEGOCIACION 

A 
chamada "guerra do 14" (es

tamos a talar da taiga xeral do 
· pasado 14 de decembro) pa

rece que quedou nunha re
gueifa. O moi aireado pulso entre go
berno e sindicatos ficou sen resultados e 
vai camiño, a curto prazo, de nada. O 
encontro entr.e ámba/as dúas partes o 
día 11 de xaneiro resultou un fracaso, tal 
e como eles mesmos recoñeceron. A 
negociación foi estéril e non posibilitou 
avance ningún. Insisten os sindicatos na 
inamovible e insensible actuación dogo
berno mesmo despois dunha moviliza
ción como a que aconteceu. O goberno, 
pala súa banda, va/ve á carga coa canta
re/a da intransixencia das reivindicacións 
presentadas. O esceario está ás escuras 
e ben ás escuras para a meirande parte 
dos que boamente pretendemos enten
de-/o que pasa. Sen embargo hai datos 

l ' f 

¿A mellar política posible? 

que se senten no estómago e que son 
contundentes contra toda esa fervenza 
de cálculos económicos enigmáticos tan 
fáciles de explicar pero tan complicados 
de aceptar. Ter que entender como 
"normal" un salario mínimo que ronda 
as 47.000 ptas, e por riba soportar con 
inaudita paciencia o omnipresente dis
curso da necesidade de controla-los sa
larios é síntoma evidente de que non 
todos falámo-la mesma linguaxe nin vivi
mos mundos parecidos. Pode que a 
grande economía (valores, bolsa; inver
sións) marche vento en popa. A outra, a 
doméstica, non acada esas "gracias " . 

A taiga xeral ref/exou un descontento 
(de moi diversas e diferentes causas) 

que nada lle comunica ós gobernantes. 
Eles tan "a mellar po!ltica posible" e afir
man "bus<::a-los intereses da xenerali
dade dos cidadáns" anque, polo visto, 
os intereses da xenera/idade vaian en 
contra dos da maioría. Cando unha eco
nomía "sana " supón bolsas de pobreza 
permanentes, restricción salarial persis
tente, reducción de prestacións... Esa 
economía debe, cando menos, ser posta 
en observación e cuarentena. Debe ser 
claramente explicado por que é a única 
posible e por que resultará beneficiosa 
para o país. E moi /óxico que un saluda
ble futuro non.sexa canso/o cando o pre
sente está senda disfrutado de moi dife
rentes e abusivas maneiras. Xa cheira a 
chamusco: " fagamos riqueza e lago dis
tribuámola ". O primeiro foise conse
guindo. Todo o mundo o recoñece. O 
segundo semella inapreixable. 
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A UNIDADE DOS CRISTIANS (2) 

Empezamos xa a fa/ar un chisquino no número anterior 
das diferentes relixións con motivo de se celebrar entre o 
18 e o 25 de xaneiro a semana pala unidade dos cristiáns. 
Continuamos hoxe centrándonos xa máis nas relixións cris
tiás, que son as que teñen a Cristo por Señor e Mestre de 
vida. 

Unha unidade sempre traballosa 

Desde que empezou a haber cristiáns, hai alá mil nove
centos e pico de anos, sempre houbo problemas coa uni
dade na maneira de entender e de viví-la fe cristiá. Se se fixa 
un ben, nos mesmos textos bíblicos, nos mesmos Evan
xeos, hai xa constancia de diferentes maneiras ou diferen
tes insistencias á hora de entende-la mensaxe cristiá e á 
hora tamén de a poñer en práctica. 

O trabal/o realizado por homes de lgrexa para manter 
unha unidade na fe e na práctica cristiá foi sempre moi 
intenso. Pero en diferentes momentos da historia do cristia
nismo houbo grupos máis ou menos grandes que pensaron 
as causas da fe dun xeito distinto do así chamado "oficial ", 
e foron condanados coma herexes. Os moitos concilios que 
foi habendo ó longo dos 20 séculas de cristianismo foron o 
instrumento máis axeitado para manter esa ''pureza '' de fe 
e de práctica cristiás. 

Os irmáns separados de Oriente 

No século XI deuse unha ruptura entre os cristiáns; unha 
parte importante de Oriente separouse da unión cos cris
tiáns de Occidente, con centro en Roma e no bispo de 
Roma, o Papa, que ata aquel momento sempre fara consi
derado como garantía de comuñón na fe. As razóns da 
separación foron en apariencia moi simples: unhas cues
tións sobre o culto que hoxe consideraríamos de pouca 
importancia. No fondo había diferencias de cultura e de 
historia que levaban á falta de entendemento tamén nas 
causas da fe. 

A estes cristiáns nós chamámosl/es os irmáns separados 
de Oriente. 

Os protestantes 

Os anglicanos son os cristiáns, sobre todo en Inglaterra, 
que se separaron da unidade de Roma a partir da rebeldía 
do rei de Inglaterra Enrique VIII. Foi no ano 1527. Esta 
separación máis que nada tiña a súa raíz en feítos políticos. 
Simplemente a Enrique VIII importáballe políticamente di
vorciarse da súa muller Catalina de Aragón. Pero o que 
empezou senda unha arroutada cismática, acabou pasando 
a herexía, pois pouco a pouco tamén houbo diferentes 
maneiras de entende-/a fe cristiá en causas básicas. Hoxe 
os cristiáns anglicanos están moi aproximados ós católicos. 

Só dez anos antes, no 1517, Lutero en Alemania abría 
unha separación con Roma, motivada en boa medida pala 
decadencia moral e doctrinal da lgrexa Católica e por en
frentamentos de poder entre as xerarquías eclesiásticas. 
Naceu tamén o calvinismo. Eco tempo a lgrexa Protestante, 
que nunca tivo especial interés por mante-la unidade dos 
seus seguidores, foise dividindo en baptistas, metodistas, 
presbiterianos, evanxelistas. 

Todas estas lgrexas cristiás son as que entran en xogo 
cando fa/amos da unidade dos cristiáns. 

O camiño cara á unidade, é longo e difícil; un soño, que un día pode 

ser realidade. 

Vendo, non vemos (Dom. V do T. Ordinario) 

"Vendo isto ... ficaron pasmados" (Le. 5,8) 

Estase esmorecendo a capacidade de admira
ción. Poucos miran para as estrelas coa simple 
curiosidade de contemplalas; poucos se paran 
ante o rebulir dunha colmea ou ante o ledo dor
mir dun nene no berce. Tan apurados andamos 
que non vemos nada; ·tan sabiondos nos eremos 
que nada nos extraña. ¡Ai! ¡Quen me dese aquela 
inocencia do nene que pregunta por que non se 
cae a lúa, por que non afoga a troita, por que non 
teñen pés as miñocas ... !. 

Señor, auméntame a fe para verte detrás do 
que vexo, para descubrirte detrás dos acontece
mentos que vivo. 

A Coresma (Dom. primeiro) 

"Adorarás ó teu Oeus e a El só darás culto" (Le. 4,8) 

"Cada ano, Señor, concedes ós teus fieis espe
rar con corazón alegre e purificado a celebración 
da Páscua. Para que entregándonos con máis 
fervor á louvanza divina e ó servicio do próximo 
participemos nos misterios da nova vida e che
guemos a ser plenamente fil los teus. 

Ti queres, Señor, que te glorifiquemos coas 
obras de penitencia coresmal. Elas axúdannos a 
modera-la nosa indolencia de pecadores e a 
imitármo-la túa bondade compartindo o noso 
pan cos pobres" . (Prefacios de Coresma). 
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Benqueridos amigos: 

lfMBRANUO UNHA ROMAXf ffMINISTA 
XI Romaxe: "Tempo de sementar" 

Mándovos estas líneas eneal da XI ROMAXE e 

unhas fotos. Vai con moito retraso, pero caído non é 

tan fóra de tempo pois non viña mal lembrar que 

estamos no mellar tempo para pranta-los castiñeiros 

que dimos na Romaxe. Se pasa de mediados de 

febreiro para di ante .. . poden prender pero xa non é 

moi doado. 

Anxo Currás 

Logo de tres meses da xa pasada Romaxe, véu
senos á testa a imaxe daquel campazo cheo de 
xente ; para nós, organizadores, era un gran ob
xectivo a conquerir. Hoxe por hoxe quedamos 
satisfeitos , aínda que, iso si , cun grande trabal lo 
pola nosa parte, debido ós poucos medios mate
riais cosque contabamos mais todo este trabal lo 
viuse recompensado polo entusiasmo e ledicia 
manifestado polos moitos asistentes. 

Agardamas que esta XI Romaxe fixera rexurdir 
en nós o contacto coa terra, coa muller e coa 
semente, pois é esta terra do lncio unha terra 
fértil. 

Con ,este tributo á muller galega quedou patente 
a súa grande laboura ó longo da Historia, a im
portancia do seu papel como muller, traballadora 
e galega. 

En todos nós abriuse un pouco ese pasado 
descoñecido da muller, das súas angurias e pesa
res. Traballemos e sementemos logo por un fu
turo sen diferencias no que a comprensión e a 
liberdade latexen en todos nós. 

Sabela Coriñas Castro 

("A Ouriceira") 

• I 
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Por unha evanxelización 
do gratuito 

Por Francisco Carballo 

"O que gratis recebestes gratis dádeo", ternos escoi
tado moitas veces. Esta afirmación debería transformar 
a fondo a acción dos cristiáns. Penso que con esta 
reforma ían cae-los sectarismos fundamentalistas e a 
lgrexa ía recupera-la súa significación. 

Ante todo proclamando a Xesucristo como presencia 
salvadora de Deus. Dun Deus "non necesario", é dicir, 
non necesariamente demostrable nen pelas cinco vías, 
nen por outros procedementos de matafisica ou de 
ciencia. A proclamación dun Deus gratuito que é don, 
amor, salvación, impediría a existencia da represión na 
moral cristiá; represión que perdura tanto na exposi
ción como na penalización do feito penitencial. 

A idolotrización do Deus Pai deus Moloch arrebata ós 
cristiáns o seu "mesianismo" e tainas cómplices das 
tiranías. Ese deus Moloch serviu para xustifica-los "po
deres" absolutos das Monarquías cristianísimas e ca
tólicas, e serviu para tolerar pala xerarquía as varias 
"inquisicións" civico-relixiosas da historia da Cristian
dade. Serve hoxe para afirmarse nos "integrismos", 
obstinacións en impóñer á sociedade leis pretendida
mente "absolutas". Un Deus gratuito é un Deus de 
amor, que defende, que vixía pola dignidade da 
creación. 

Máis aínda, ese deus Moloch servíu para ido(atriza-lo 
poder de cal quera autoridade. Así fo ron longos os anos 
nos que as direccións cristiás estiveron de parte do 
poder porque si, por absurdo que este fose. lgnorouse 
que "só é posible cristianamente participar do poder 
político sen abdicar do talante mesiánico, cando se 
participa do destino histórico dos pobres ou se deixa 
un afectar realmente pala súa dor. Esta participación 
na paixón do pobre dará suficiente lucidez e excentrici
dade como para que, cando se articulen proxectos 
parciais de realización política a pral.das clases desfa
vorecidas, estes se xerarquicen desde os intereses 
reais dos marxinados reais" (X. Vitoria). O cristianismo 
é mesiánico cando se dá ós que non poden devolverlle, 
cando defende ós que non teñen voz nin posibilidade 
de retribuir. Niso o cristianismo proclama a súa fe nun 
Deus gratuito. 

Se na acción "ad extra" a proclamación de Deus 
salvador debe amasar esa gratuidade total , o mesmo 
na actividade "ad intra" da comunidade cristiá. 

A simonía era vista como destrucción desa gratui
dade na primeira lgrexa. De aí que se esixise un ha clara 
separación de toda paga e ministerio. Moi pronto a 
lgrexa acumulou riquezas para o sosteimento dos seus 
dirixentes e para socorro dos pobres. Cando se víu 
privada dalgunhas destas propfedades, tratou de reci
bir dos seus fieis a colaboración económica sustituto
ria. Logo se uniu á realización de ritos. Os fieis querian 
estes ritos, estaban dispostos a "pagalos", houbo que 
tolerar unha unión material e defende-la súa non cau
salidade. Estes mecanismos de escamoteo da reali
dade satisfacen ó casuismo canónico, pero destrúen a 
"gratuidade" dunha fe escasamente madura. Mentres 
non voltemos a unha separación total entre ministerio 
ritual ou verbal e retribucións, segueremos contami
nando a mensaxe dun Deus gratuito, a realidade dunha 
fe que gratis ternos recebida e gratis deb·emos comuni
car. Unha reforma necesaria. Unha reforma posible 
cando se " evanxeliza" e non só sacramental iza. 

A polémica das 
vías rápidas 

PorTintxu 

D
ende hai varios meses case non pasa día sen 
que nos periódicos, nas emisoras de radio e 
televisión ou en diferentes institucións e aso
ciacións se tale da necesidade de construc

ción de autovías en Galicia ou de que se constrúan vías 
férreas de ancho europeo. 

A importancia do asunto pódea entender calquera. 
Quen máis quen menos sabe das deficiencias das co
municacións dentro de Galicia e dende Galicia con 
outros territorios, dentro ou fóra de España. Non se 
pode nin pensar, por exemplo, no de$envolvemento da 
producción leiteira en Galicia sen constata-las mella
ras das vías de comunicación internas. ¿Cómo pode
rían recollerse os millóns de litros de leite que produ
cen cada día as nasas vacas se as pistas e camiños 
veciñais foran os de hai vinte anos? . 

lso mesmo é o que acontece coas vías de comunica
ción para fóra de Galicia. Se antes unha grande parte 
dos productos do campo ou da pequena industria eran 
consumidos practicamente no lugar de producción e 
se as mercaderías que nos viñan de fóra eran escasas, 
agora a situación é absolutamente diferente. 

Por iso é esencial para garanti-lo desenvolvemento 
dun país no contexto da Europa de hoxe, é dicir, dentro 
do Mercado Común Europeo, que as mercaderías poi
dan entrar e sair coa meirande facilidade e velocidade. 
Niso está todo o mundo de acordo. Sen embargo e 
dado que os fondos dos que se dispón son limitados, 
tamén hai diverxencia en canto ás prioridades de gasto 
establecidas. 

Aí está o fondo da polémica: o goberno central está 
poñendo o acento en mellorar canto antes as comuni
cacións, tanto por estrada como por vía férrea, entre as 
zonas máis desenvoltas (Cataluña e Madrid) e entre 
elas e Andalucía, con motivo dos Xogos Olímpicos e do 
V Centenario do Descubrimento de América, no 1992. 
lso fai que o resto das obras importantes en estradas e 
vías férreas, imprescindibles para que Galicia (e outras 
zonas do oeste peninsular) non perdan as súas posibili
dades de desenvolvemento nos próximos vinte anos, 
de feito quedan propostas para o ano 2.000 

lsto explica as reaccións de moitas entidades e insti
tucións e dos grupos políticos da oposición , en San
tiago e en Madrid , que están multiplicando as súas 
iniciativas parlamentarias. Mentres tanto os grupos da 
maioría, particularmente os socialistas, considéranse 
en boa medida atados pelas decisións do goberno cen
tral , que ten establecidas as outras prioridades de 
gasto ás que antes nos referiamos. Así están as causas 
agora e tal vai ser un dos puntos centrais das próximas 
polémicas electorais. 



RlltlA-6 
O CAMPO 

O EMPREGO AXEITADO DOS PRAGUICIDAS 

vención das enfermidades. Todo 

Os sistemas contra as pragas. A isto en combinación con trata
"loita integral" mentas a base de fitofármacos 

(medicinas das plantas) o menos 
prexudiciais posible e/ou depre-

cado de empresas autorizadas 
para tal fin. 

Para o control das pragas e en- dadores aplicados no momento Os resíduos e os envases 
fermidades existen na actuali- idóneo, co fin de mante-las pra
dade varios sistemas de loita gas nos límites tolerables. 
como son: a "Química", a "Bioló- Hai que ter en canta tamén os 
xica", a "Dirixida" e a "Integra- A aplicación dos fitofármacos resíduos (restos) que certos pra-
da" . para o control das pragas segue a guicidas poden deixar dentro e 

se-lo medio de loita máis empre- fóra da planta ou no chan; po-

Coa "Química" contrólanse os 
patóxenes mediante a aplicación 
de fitofármacos (ou medicinas 
das plantas), mentres que coa 
"Biolóxica" aprovéitanse os ini

migos naturais das pragas para 
combatilas. 

Na última etapa do presente sé

culo , e debido en grande medida 
a un crecente movemento socio
lóxico xurdido en pro da conser
vación da natureza (o ecolo
xismo) búscanse reduci-los trata
mentos con productos químicos. 

Utilízanse así tódalas técnicas e 

métodos coñecidos para manter 
as pragas nos lindes económica
mente rentables. Aparece o con
cepto de " Loita integral". Trátase 
de utilizar tódolos factores que 
destrúan os patóxenes (os que 

causan ou provocan enfermida-
. des: alternativas de cultivos, fac

tores xenéticos de resistencia ás 
enfermidades, podas e queima 

dos restos das mesmas, abona-

gado e máis necesario de mo
mento, dadas as avantaxe,s e re
sultados eficaces que se obteñen 
na maioría dos casos, coa aplica
ción do producto correcto e no 
momento oportuno. 

Problemas dos praguicidas 

Os praguicidas ademais das 
avantaxes que teñen, tamén po
den producir unha acción per'i
gosa a tres bandas: para as per
soas, para os animais terrestres e 
da auga, e toxicidades nos 
cultivos. 

A perigosidade vai indicada 
obrigatoriamente nos envases di

ferenciándose catro categorías: 

- categoría A: baixa perigosi
dade 

- categoría B: mediana perigosi
dade 

dos axeitados, coñecemento dos - categoría C: perigoso 

ciclos biqlóxicos e incidenciada - categoría D: moi perigoso 
climatoloxía, número de xenera-

dendo chegar a nivéis perigosos. 

lsto acorre normalmentE? cando 
os productos se aplican en canti

dades superiore~ ás indicadas 
polo fabricante, ou incumplindo 
os prazos especificados nas eti
quetas desde a súa aplicación ata 
a recolleita da planta ou froito tra
tado. Estes líndes de resíduos es

tán perfectamente establecidos e 

lexislados para os distintos pro
ductos fitosanitarios e para os 
cultivos. 

Os praguicidas deben comer
cializarse en envases debida
mente pechados, precintados e 
etiquetados (está prohibido a 

venda a granel). Nas etiquetas 
debe especificarse o nome co
mercial do producto; a perigosi

dade para o home, a fauna terres
tre e acuícola e neste arde: 

- número de inscrición no Re
xistro Oficial. 

- nome das materias activas 

que compoñen o producto e a súa . 
porcentaxe. 

cións, etc ... e todo tipo de labou- Estes últimos só poden ser apli- - nome de sustancias nocivas, 

ras que vaian en beneficio da pre- cadas por persoal técnico cualifi- corrosivas, tóxicas e moi .tóxicas 
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Despois de tratar. lave as mans e a cara antes de beber. comer ou No caso de intoxicación chame inmediatamente ó 
turnar. médico e móstrelle a etiqueta do envase. 

contidas aparte da materia activa, 

onde as concentracións sobrepa

sen certos mínimos establecidos. 

anagramas referidos ó 

efecto do producto, .por exemplo 
se é inflamable .. . 

xicacións ou accidentes. 

Dun xeito gráfico témo-las nor

- modo de emprego e reco- mas a seguir para o uso máis efi

mendacións para o caso de into- caz e seguro dos praguicidas. 

César Iglesias . 
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IRIMIA: 1 O anos de Asociación e 300 números da revista 

Crónica dunha xuntanza 

7 de xaneiro fornas cha

mados os asociados e 

amigos de IRIMIA a unha 

xuntanza ce/ebrativa. A 

causa foi adiante en Santiago, no 

C~lexio da Salle, cunha participa

ción cecais cativeira en número 

pero entusiasta, cordial e partici

pativa. Pouco máis de 30 persoas. 

O motivo era a celebración do 

número 300 da Revista IRIMIA, a 

de máis longa vida neste país e a 

única no mundo rural. O mesmo 

tempo, lembra-los 1 O anos da 

Asociación IRIMIA, dez anos, 

desde o 79, dun esforzo xeneroso 

por facer moito polo Reino de 

Deus e por Galicia, como ten dita 

Tori. 

A xuntanza non foi solemne, 

con ponencias e conclusións. Foi 

informal e distendida. Déuselle 

un repaso á situación dos princi

pais "fillos de IRIMIA". 

1.- Romaxes 

que estamos xa ben afeitas. En 

canto ó impacto nos participan

tes a impresión foi, en xeral, posi

tiva, aínda tendo en canta as xen

tes de comprensión máis sinxela. 

2.- Cruceiros 

Analizáronse as críticas recibí- ¿Qué pasou, que xa non hai? O 

das, sobre todo recentemente, e o seu sitio, constatouse, foi asu

impacto que a súa celebración mido por outros movementos. 

deixa nos participantes. As críti- Concretamente, a Asamblea 

cas son as de sempre: a lideira de anual de Encrucillada baseada 

tódolos anos sobre a ortodoxia sempre nun tema de reflexión 

da liturxia, cando non se cavila na teolóxica con referencia concreta 

ortodoxia das outras liturxias ás ó compromiso con Galicia. 

3.- Revista IRIMIA 

Foi un debate longo. O seu di

rector amosou a súa preocupa

ción polo escaso número de au

mento das suscripcións actuais. 

Incluso, seguindo este mesmo 

fío, prantexouse a oportunidade 

ou non de continuar. Engadíuse o 

problema económico do que, .a 

pesar de todo, emerxe unha e ou

tra vez a Revista coma no caso do 

famoso paxaro Fénix. Mais o pro

blema haino sempre. Outros fo

ron mais optimistas, tendo en 

canta a escasa incidencia da lec

tura na nasa terra e a posibilidade 

de potenciación do compromiso 

con es pal lar máis a Revista. Neste 

senso, creáronse dúas comí- . 

sións: en Santiago e Pontevedra, 

por unha banda, e en Ferrol, as 

Pontes e S. Sadurniño, por outra. 

4.- Ambiente festivo 

Xa na comida, Tori, o director 

da Revista, recibiu un obsequio e 

a quentura e os ánimos de todos. 

A pesar da non moi abondosa 

concurrencia o optimismo era 

unánime. A Asociación está viva. 

Xesús Acuña 
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A HOAC de Mondoñedo por un amor et icaz 
Dentro dunha Convivencia de Nada/, no Colexio Lestonnac de Caranza, 

xuntámonos os Grupos de HOAC da Diócese de Mondoñedo-Ferrol, o 
pasado 17 de Decembro. Estiveron presentes Grupos de Canido, Cervo
Xove, As Pontes, Neda, Santa Cecilia, Carmen de Ferro/ e Caranza. 

Paro, marxinación e explotación a 
muller 

Desde unha dinámica hoacista 
constatamos feitos de paro, marxina
ción, explotación dabondo da muller, 
en especial da muller traballadora, 
sobre de todo nas empresas peque
nas. Marxinación: nenas abandona
dos porque as familias están rotas ; 
vellos esquecidos en " modernas" Re
sidencias, e mesmo na soidade das 
súas casiñas; enfermos tremenda
mente sos; drogadictos botados de 
todas partes ; alcohólicos, emigran
tes. 

Só con botar unha ollada á Prensa 
diaria e decatarse da manía persecu
toria contra proxectos tales como o 
de "Renacer" en Cambre, ou o centro 
de rehabilitación de Toxicómanos 
que ASFEDRO pretende facer en Do
niños, sen esquecer outros moitos 
exemplos, dan proba máis que abon
dosa da insensibilidade social que 
hoxe impera nos nasos ambientes 
como cousa " lóxica e normal. .. " 
Onde está a conciencia e a humani
dade característica do ser home ... ? 
Aínda máis, onde está a forza evanxé
lica que deberían protagoniza-las no
sas Parroquias e .Comunidades cris
tiás tan caladiñas ... ?. 

Incluso a nivel político, mesmo pa
rece existir unha "negra sombra" e 
confabulación frente a unha Galicia 
xa dabondo marxinada: Non se ergue 
a voz frente ás industrias que se nos 
queren impoñer, frente á marxinación 
recente nos plans de transporte en 
estradas, autopistas, gas europeo e 
ferrocarrís... Poderíanse seguir no
meando casos e cousas que a miu
diño están a suceder. 

O amor pasa pola solidariedade afec
tiva e efectiva 

Mais non queremos quedar nesta 
suma de casos. Querémolá luz do 
Evanxeo e do Nada/ de Cristo, que 
nace, pobre e marxinado, dicir que o 
amor pasa pola solidariedade afectiva 
e efectiva cos marxinados todos. Eles 

son os que están a necesitar amor, 
traballo, cultura, saúde. ¿Quen os 
considera tamén importantes fil los de 
Deus? ¿Quen mira pola súa saúde? . 

O Nadal invítanos a abandoar toda 
actitude de egoísmo, a non escandali
zar ós pobres dándolles en esmolas o 
que lles pertence en xusticia e que a 
diario lles negamos. 

Todo esto nos COMPROMETE 

A tomar en consideración estes da
tos. E lago a que as nasas Parroquias 
e Comunidades cristiás estean dis
postas a insertarse nos ámbitos de 
maior marxinación, a encarnar na 
realidade a Mensaxe de Cristo, a que 
cada día nos definamos en vivir un 
estilo e unha ética do compartir e non 
do consumir, de loitar pola xusticia, 
ser eficaces, devolve-la esperanza ó 
noso Pobo, non escandalizar ós 
pequen os. 

Queremos por último manifestar 
que a liberación que Cristo trouxo ó 
Mundo, en especial e preferente-

mente ós máis pobres, hai que acti
vala cada día nas situacións 
concretas. 

Todos, Grupos, lnstitucións, Auto
ridades , Colectivos e particulares te
rnos que busca-los medios para ver 
de arte llar un ha nova conciencia, uns · 
novas valores que entusiasmen ós 
máis novas xóvenes ; se queremos 
devolvérlle-la confianza nas lnstitu
cións, con exemplaridade hai que 
marcar unhas alternativas claras e di
námicas frente ó desánimo xeral. 

Ternos que dar, xa dende pequenos 
na escala, á xente, unha oportuni
dade de seren máis que uns delin
cuentes. Non lles podemos rouba-la 
ilusión nin as ganas de vivir . Démoslle 
ós pobres un sitio , unha voz, un voto .. . 

¿Acaso non seremos culpables de 
que moitos non teñan futuro? ¿ Cul 
pables de que os mozos non atopen 
un senso para vivir , ou o que é peor, 
non saiban para que vivir ... ? 

Así entendémo-lo Nadal : Unha ta
refa diaria de servicio e loita pola dig
nidade do pobre. Si así é, 

Pedro Rodríguez Paz 
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buzón 

A D. Jaime López Ramón. 
(Santiago) 

Estimado señor cura: 
Lamento moito o ocurrido o pasado 

sábado na igrexa de San Xoán do 
Burgo (Santiago) . 

Presentámonos a vostede como o 
que somos: Profesores, relixiosos e 
seglares, do Colexio "La Salle", que 
desexabamos dará nosa compañeira 
o testemuño da nosa oración e do 
noso canto na celebración eucarís
tica do seu pasamento. 

Non atopo razóns para que en San
t iago, nunha zona onde predomina a 
poboación de orixe rural, que falou e 
tala sen dificultade a lingua galega, 
nunha xuntanza onde a maioría dos 
asistentes son familiares e xente 
vinda das aldeas, que talan e enten
den perfectamente o galega, non se 
poida facer unha lectura en galega. 
Habendo como hai un novo testa-

mento aprobado pala autoridade 
eclesiástica, tendo un Misal que leva 
xa un ano en funcionamento, despois 
das recomendacións do Concilio , do 
Papa, do sr. Arcebispo de que se in
troduza na liturxia a lingua desta terra 
-que é o galega-. 

A súa resposta, sr. cura, de que é 
preciso unha longa catequese ó pobo 
-que vostede parece que aínda non 
escomenzou- non deixa de ser ridí
cula e vergoñenta, cando en tódolos 
centros de ensino se está a imparti-la 
lingua galega, nun país que ten unha 
radio e unha televisión en galega, 
onde se pode oír talar ver anuncios, 
conferencias, escritos .. . 

Lamentablemente, sr. cura, vos
tede é un pos curas , por desgracia 
aínda numerosos, que necesita unha 
catequese profunda, para liberalo da 
alienación e dos prexuízos que lle in
culcaron . probablemente no semina
rio. en relación coa nosa lingua e cul
tura. Pertence vostede ós restos da 
xerarquía de infeliz memoria que 
desde o séculp XVI negoulle ó naso 
pobo " motu propio " e en contra do 
aconsellado no Concilio de Trento , a 
posibilidade de rezar a Deus e de 
escoita-la súa palabra na nasa fermo
sisíma lingua, tan axeitada para 
expresa-los sentimentos de ledicia. 
tri'stura e acción de gracias . 

Ensineille a aquela xente do sá
bado 3 fermosas cancións da liturxia 
funeraria, aprobadas poi a nasa actual 
xerarquía nos encontros de música 
relixiosa de Poio , cancións cunha le
tra e un sentimento cristián plena
mente axeitado ó momento que vivia
mos, e vostede ten a desfachatez de 
chamárno-la atención, cando a xente 

estaba cantando , seguindo nos pa
peis que previamente lles entregara, 
con moita participación maior que 
cando cantámo-los consabidos can
tos en castelán. Foi de pena que des
pois do seu magnífico sermón , rema
tara con esa indicación inoportuna e 
ridícula. Noutros sitios tiveran asu
biado as súas palabras. aquí , por un 
falso respeto , aínda non chegamos a 
tanto. 

Don Xaime, en Galicia, a Deus gús
talle que lle recemos en galega. A 
nasa lingua é o máis rico tesauro, 
creado pala alma e o corazón dos na
sos devancei ros e Deus sen tese có
modo cando lle rezamos na nasa 1 in
gua, porque foi Deus quen nos deu a 
intelixencia e o corazón. Xa é hora de 
que a xerarquía da nosa igrexa -os 
curas- se decaten e enmenden o seu 
erro secular de pensar que a Deus 
soamente se lle pode rezar en caste
lán. Canto mellar nos tivese ido no 
eido catequístico se ó nosb pobo se 
lle tivese ensinado a rezar na lingua 
que tala ó seu veciño , na lingua dos 
pobres, dos labregos, dos humildes, 
porque neles especialmente está 
Deus. E lamentable que aínda se 
poida dicir, con razón, que a igrexa, 
-xerar:quía- é a institución básica da 
sociedade galega más desgalegui
zada e máis desgaleguizadora. Os 
exemplos están á vista. 

Alegraríame moito que as miñas 
palabras serviran de algo, de tódolos 
xeitos canto lle digo síntoo fonda
mente e non leva ningún ánimo de 
ofensa. 

Atentamente. 

Xosé Feo. M. Reboiras (Santiago) 
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CORENTA ANIVERSARIO 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos (IV) 

ARTIG024. 

Toda persoa ten dereito ó des
canso, ó lecer, a unha limitación ra
zoable do traballo e a vacacións pe
riódicas pagadas. 

-oOoOo-

ARTIG025. 

1. Toda persoa ten dereito a un nivel 
de vida adecuado que lle asegure, así 
como á súa familia, a saúde e o be
nestar, e en especial a alimentación, o 
vestido, a vivenda, a asistencia mé
dica e os servicios sociais necesarios; 
ten así mesmo dereito ós seguros en 
caso de desemprego, enfermidade, 
invalidez, viudez, vellez ou outros ca
sos de perda dos seus medios de sub
sistencia por circunstancias indepen
dentes da súa vontade. 

2. A maternidade e mai-la infancia 
teñen dereito a cuidados e asistencia 
especiais. Tódolos nenas, nadas de 
matrimonio ou tora de matrimonio, 
teñen dereito a igoal protección 
social. 

-oOoOo-

ARTIG026 

1. Toda persoa ten dereito á educa
ción. A educación debe ser gratuita, 
alomenos no tocante á instrucción 
elemental · e fundamental. A instruc
ción elemental será obrigatoria. A ins
trucción técnica e profesional deberá 
ser xeralizada; o acceso ós estudios 
superiores será igual para todos, en 
función dos méritos respectivos. 

2. A educación terá por obxecto o 
pleno desenvolvemento da personali
dade humana e o fortalecemento do 
respeto ós dereitos humanos e ás li
berdades fundamentais: deberá 
favorece-la comprensión , a toleran
cia e a amistade entre tódalas nacións 
e entre tódolos grnpos étnicos ou reli
xiosos, e deberá promove-19 desen
volvemento das actividades das Na
cións Unidas para o mantemento da 
paz. 

3. Os país terán dereito preferente a 
escolle-lo tipo de educación que se 
lle vai dar ós seus tillos . 

-oOoOo-

ARTIG027. 

1. Toda persoa ten dereito a tomar 
parte libremente na vida cultural da 
comunidade, a gozar das artes e a 
participar no progreso científico e 
nos beneficios que resulten del. 

2. Toda persoa ten dereito á protec
ción dos intereses morais e materiais 
que lle correspondan por razón das 
produccións científicas, literarias ou 
artísticas das que sexa autora. 

-00000-

ARTIG028. 

Toda persoa ten dereito a que se 
estableza unha arde social e interna
cional na que os dereitos e libertades 
proclamados nesta Declaración se fa
gan plenamente efectivos . 

-00000-

ARTIG029. 

1. Toda persoa ten deberes verbo 
da comunidade , pois que soamente 
nela pode desenvolver libre e plena
mente a súa personalidade. 

2. No exercicio dos seus dereitos e 
no desfrute das súas liberdades, toda 
persoa estará soamente suxeta ás li
mitacións establecidas pala lei, co 
unico fin de asegura-lo recoñece
mento e o respeto dos dereitos e li
berdades dos mais, e de satisface-las 
xustas esixencias da moral , da arde 
pública e do benestar xeral nunha so
ciedade democrática. 

3. Estes dereitos e liberdades non 
poderán , en ningún caso. exercerse 
en oposición ós propósitos e princi
pios das Nacións Unidas. 

-oOoOo-

ARTIG030. 

Nada na presente Declaración se 
poderá interpretar no senso de que 
confire algún rlereito ó Estado, a un 
grupo ou a un ha persoa para empren
der e levar a cabo actividades ou reali
zar actos tendentes á supresión dal
gún dos dereitos e libertades procla
mados nesta Declaración . 
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Xosé Chao Rego 

Mel sobre filloas 

As filloas teñen forma de pe
quenas follas (en latín " folia" e o 
diminutivo " foliola") , e de aí lles 
vén o nome, que en castelán se di 
" hojuelas". O mel coas filloas 
évos, abofé, un manxar exquisito 
e os casteláns, cando queren di
cir que unha cousa é boa, din que 
" miel sobre hojuelas". 

lle di carnaval, do latín "carnem 
levare" - quita-la carne. 

Tradicionalmente a coresma -
eses corenta días de preparación 
á pascua- é tempo de xexuar 
("aunar" é un vulgarismo, simpli
ficación do castelán); é dicir, de 
pratica-lo xexún. (A primeira co
mida do día sería, logo, ruptura 
do xexún, dex xún ou, máis sim
plemente, almorzo. 

gar "cinisia". A variante con Z 
quizais sexa debido a que se pen
sou que o S era remanecido da 
pronuncia dese fenómeno foné
tico chamado seseo. Algo seme
llante lle podería pasar a San Si
dre labrego, que se transforma
ría, creo eu , en Cidre polo mesmo 
motivo. 

E se fumamos -cousa pouco 
aconsellable-, convén bota-la 
cinsa no cinseiro para que, poña
mos por caso, a dona da casa non 
teña que facer de cinsenta, coma 
aquela rapaciña do conto -a 
Cinsenta- da que abusaban as ir
más para os labores máis 
ingratos. 

Este ano axiña entramos naco
resma, que é tempo tradicional 
de filloas, alomenos os días de 
entroido, que outros chaman 
" antroido " . Do latín " introitu", a 
verba fai referencia a esa entrada 
no tempo de abstinencia, que por 
ser privación da carne tamén se 

A coresma principia o Mérco
res de Cinsa, que como mércores 
tamén é corta ou cuarta feira. Su
liño a palabra cinsa porque se 
adoita dicir " clnza", pero etimo
loxicamente procede do latín vul-

• . J 
... I 

¿GAUCIA?: Galicia catro 

A 
mestra preguntaba ós alumnos po

ñendo a vara enriba do mapa: -"¿Ex
t remadura". Os cativos respondían 
con estudiada lixeireza: - " Extrema-

ura dos, Cáceres y Badajoz" . Decantado pro
egu ía o interrogatorio académico: 

" ¿Galicia? " . De novo voltaba a cantarela in
antil : -"Galicia cuatro , La Coruña, Lugo , 

Orense y Pontevedra" . 
Esta xeografía pasada, anterior á presente 

distribución de automías, non finou tan ás pre
sas coma os caducos libros que a aireaban. 
Anque os nenas non a recitan e os mapas non 
a consideran , segue firmemente presente nas 
mentes da meirande parte dos políticos gale
gas agás moi escasas excepcións. Políticos 
que, todo hai que dicilo, foron elexidos por 
nós. Para esta xente , Galicia está lonxe de ser 
unha empresa común . Antes ben, cada quen 
deles aséntase no seu predio (chámese dipu
tación , alcaldía, consellería ... ) e desde alí em
prende a santa guerra de acadar máis servi
cios, bens e favores que o veciño. Es,te quefa
cer renta moitos votos anque económica-

mente sexa ruinoso , no futuro deixe de funcio
nar ou cause dano a outra comunidade ache
gada con máis razóns ó seu favor. Cidades que 
rivalizan por erguer proxectos discutibles, an
que de magnífica pantalla, pero que restan 
apoio a actuacións de urxencia no resto do 
país. Diputacións que reparten presupostos 
segundo o nivel de afinidade, e non de necesi
dade, do concello solicitante. Gobernantes 
que loitan por te-la Facultade á porta da casa 
facendo da Universidade galega unha colec
ción de escalas grandes sen medios nin 
profesores ... 

Este localismo brutal que nos roe e corroe é, 
ademáis de corrupto absolutamente ruinoso e 
miope. Conduce a inversións pou6o rentables , 
malgasta recursos e crea unha Cbmunidade 
enfrentada e insolidaria. Xusto o contrario do 
que precisamos ; aínda máis cando , día tras 
día, están por deixarnos á marxe de todo. 

Xosé Lois Vilar 
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