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REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANO IX 

H oubo un tempo no que a pala
bra "nacionalismo" desper
taba receo entre moitos secto-

.,.._ __ ..,. res que, educados no único 
nac10na1tsmo consentido polo poder, o 
nacionalismo españolista, entendían 
que ser nacionalista galega era facer 
unha escolla extremista. Sobre este 
punto temas talado abando e seme//a 
que na opinión popular se superaron boa 
parte dos vellos prexuizos. 

Hoxe vimos asistindo a outro proceso 
distinto. O nacionalismo é reivindicado 
como apelido propio para grupos e parti
dos nos que antes sería impensable. 
Este é un fenómeno no que hai fariña e 
tare/o. Certamente que hai un avance 
dos argumentos tradicionalmente bara-
1/ados polos nacionalistas galegas, esto 
é, de feíto, pola esquerda nacionalista. A 
rea/idade foi demostrando teimosa
mente que esta nación do noroeste pe
ninsular non entraba nos plans de pro
greso preparados polos gobernos espa-

Facendo as beiras a Beiras 

ñois. A reconversión, os plans viarios, o 
papel da nosa agricultura, a política fo
restal, as ataduras xurídicas para a nor
malización do naso idioma, e os conflic
tos concretos como o do Casón, Side
gasa, Celulosas e demais, .viñeron da-la 
razón ós planteamentos nacionalistas de 
defensa dun presente e dun futuro pro
pio e distinto para a Nasa Terra. 

Non é menos certo que a palabra na
cionalismo tamén é usada por certos po
líticos como recurso doado para procla
mar que hai unha ideoloxía onde, máis 
ben, hai un enorme baleiro de pensa
mento e unha notoria vontade de perpe
tuarse no poder. 

O "proxecto común" impulsado polo 
BNG e personalizado por Beiras, contén 
posibilidades de gran interés. Non só a 
máis evidente de supoñer un paso 

1 mos facendo memoria: 

recobrando o ser galego 
• que esquecim0&. 

1 mos sementando pat?la: 

mau con mati inxertandoa 
• entre os veciñoe. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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adiante para confluir en plataformas 
electorais unitarias, e polo tanto en uni
dade de acción e acordos concretos en
tre os nacionalistas.. O proxecto tería 
ademais un papel fundamental na sepa
ración entre a fariña e o tare/o xa comen
tados. Unha candidatura a Europa cuns 
acordos mínimos de defensa e promo
ción da nasa economía agraria, da nasa 
flota pesqueira, das nasas comunica
cións, do naso patrimonio forestal, 
dunha industrialización propia das nasas 
riquezas, da nasa identidade cultural, 
etc., non faría entrar en contradiccións 
ós auténticos nacionalistas do signo po
lítico que fosen, senón a aqueles outros 
que non tan o que predican. 

Por isa cómpre que fagamos un ha va
loración positiva dese intento e lamenta
mos que non tivese a resposta que me
recía. Por eso non dubidamos aquí en 
facer/le ·: as beiras a Beiras e animar ó 
BNG a que prosiga nesa liña. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

A UNIDADE DOS CRISTIANS 

Rematamos hoxe esta pequeniña presentación do 
problema da unidade dos cristiáns. Facémola recor
dando primeiro as causas que nos unen, lago as que 
nos separan, e por último apuntando algún camiño de 
en contra. 

As cousas que nos unen 
En xeral as causas que nos unen ós cristiáns son 

moito máis importantes cás que nos separan. Une
nos, no fundamental, o mesmo Evanxeo, e o mesmo 
Credo. Tódalas lgrexas cristiás lémo-lo mesmo 
Evanxeo e temas ó Xesús que alí se nos mostra como 
camiño, verdade e vida, coma Fil/o de Deus nado para 
a nasa salvación. E incluso, se col/émo-lo Credo que, 
por exemplo, os católicos recitamos na Misa cada 
domingo, veremos que o fundamental dese Credo é 
admitido pala case totalidade das lgrexas cristiás. 
Realmente estamos máis cerca uns dos outros do 
que eremos. 

As cousas que nos separan 
Tamén son importantes e, a pesar do dita antes, 

non se deben rebaixar. En xera/, podemos dicir que o 
punto crucial da separación está na cuestión da auto
ridade universal do Papa nas cuestións da fe. Na 
lgrexa Católica, baixo a autoridade dos Papas, pensa
mos que fumos evolucionando e desenrolando a 
nasa fe dun xeito correcto a partir das Escrituras; e así 
chegamos a un carpo doctrina/ amplo, preciso e va
riado sobre os temas da fe . As outras lgrexas pensa
ron que esta autoridade do Papa non viña esixida pala _ 
Escritura, polo menos na maneira en que se realizou, 
e taran máis libres nas cuestións da fe, e fixéronl!e 
máis caso á Escritura que á tradición e á autoridade na 
lgrexa. 

Esto sería o principal, e daquí derívanse causas xa 
máis concretas, como é o número e comprensión dos 
Sacramentos, a doutrina sobre a Virxe, e celibáto dos 
curas, o sacerdocio das mulleres, a maneira concreta 
de entende-/a misión da lgrexa e dos cristiáns no 
mundo, etc. 

Algún camiño de encontro 
E moi dificil que no campo doctrinal, das ideas 

relixiosas, se poida chegar algún día á unión. Dar xa 
se deron a/gúns pasos, no senso de empezar a res 
petar e valora-los diferentes camiños. Nunca dicir: eu 
teño toda a verdade. Parece que o máis lóxico sería 
pensar en unirnos desenrolando moito aquelo que xa 
nos une, que é o fundamental do naso Credo, o naso 
Evanxeo, o naso Xesús Cristo e Señor. E por riba de 
todo partir de que o que une á xente é o comporta
mento cristián, o amor, sobre todo practicado a favor 
dos máis pobres. Así os pobres serán os únicos que 
poderán unir ás lgrexas. De feíto un xa ten experi
mentado sentirse máis irmán dun cristián protestante 
ca dun cristián católico precisamente por ver naque/ 
maior apego e consideración á verdade, á verdade de 
Deus, á verdade do pobre. Deus -díxoo Xesús 
mesmo- non nos xulgará polo naso credo relixioso, 
senón polo naso amor ós pobres. 
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Xesús Cristo 
Signo de Contradicción 

Hai que seguer (2º Dom. de Coresma) 

"mestre, ¡que ben se está aquí!" (Le. 9,33) 

Señor, sinto a necesidade de abrirche o meu 
-corazón. Pa-ra quen loitou coa ilusión de ver un ha 
nova sociedade hoxe, desde a súa instalación , 
cargado e cangado co peso da propia historia, 
sinte a mesma tentación que Pedro: ¡" qué ben se 
está aquí"!. Pero miro a esa mesma sociedade e 
dame un gran desacougo. O silencio dos desher
dados e dos infelices -que é a túa fala- dinme que 
hai que seguer. 

Dáme novas folgos, Señor. Convénceme que a 
vida é camiñar, aínda que endexamáis chegue
mos a ver cos ollas a Terra Prometida. 

Cambios para un mundo novo (3º de Coresma) 

''Se non cambiades, todos morreredes da mesma 
maneira" (Le. 13,5). 

"No nome de Deus e do seu Fillo Xesús pedí
mosvos que agrandedes os vasos corazóns se
gundo as medidas do mundo, que escoitedes o 
berro dos vasos irmáns, que poñades xenerosa
mente ó seu servicio as vasas enerxías. 

- Loitade contra calquera clase de egoísmo. 
Rexeitade os instintos da violencia e do odio, que 
enxendran a guerra ... A lgrexa míravos con con
fianza e amor". 

(Mensaxe do Concilio á mocidade) 
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lnfeccións respiratorias agudas 
s infeccións do aparato respiratorio son moi frecuen- . 

A tes na infancia, case todas producidas por virus, e 
case todas leves. Os menores de 6 anos teñen un 
promedio de 7 infeccións respiratorias anuais, pero 

un 10% de nenas pode ter incluso 12 ó ano. · 

Non hai vacuno para todo 

Son máis frecuentes no in
verno, porque os virus atácannos 
sobre todo si ternos sufrido un 
enfriamento, e porque durante o 
curso escolar as infeccións ex
téndese rápidamente polo doado 
que é o contaxio entre os escola
res e sobre todo si son párvulos, 
que non teñen coidado de poñe
la man diante da boca ó tusir ou 
esbirrar, que as veces comparten 
os caramelos , que lamben os lá
pices, etc. Por iso, nunha familia 
de 3 ou 4 nenas, é fácil que haxa 
un ou varios enfermos durante 
todo o inverno. 

Non hai vacinas contra os mi
lleiros de virus que poden produ
cir catarros, e sofrir esas infec
cións é a forma natural de que os 
nenas adquiran as súas defensas 
contra eses virus, ós que se verán 
expostos moitas veces ó longo 
das súas vidas. Hoxe irnos ver tres 
infeccións respiratorias frecuen
tes. 

Os catarros esixen beber moita 
auga 

Os catarros, de síntomas ben 
coñecidos por todo o mundo: 
conxestión nasal, moco claro que 
se vai poñendo mesto ó pasaren 
os días, dor de cabeza, tos seca ó 
principio e despois productiva, e 
febre que pode durar 3 ou 4 días. 
O tratamento debe ser caseiro: 
beber moita auga para facilita-la 
expulsión das secrecións, respi
rar batos de auga fervendo , tomar 
bebidas quentes como leite con 

Os menores de 6 anos teñen un promedio de 
7 infeccións respiratorias anuais 

mel ou auga quente con zume de 
limón e mel (que suavizan a gorxa 
e alivian a tos irritativa) e soro fi
siolóxico morno (que se pode 
preparar na casa fervendo medio 
litro de auga cunha culleriña de 
sal) para botar unha ou varias go
tas en cada fosa nasal varias ve
ces ó día. Se hai febre, malestar 
ou dor de cabeza, pódese admi
nistrar aspirina (se estamos segu
ros de que non se trata dunha 
gripe) ou paracetamol (Apiretal, 
Melabón, Termalgín, etc.), con 
doses axeitadas ó peso do neno. 

Cómpre ir ó médico: se a febre 
é maior de 39 (sobre todo se o 
rapaz é pequeno); se a febre dura 
máis de 3 días ou se reaparece 
despois de 24 horas sen tela; se 

hai dor ou supurac1on de ouvi
dos; se hai dificultade respirato
ria; se a tos non millora pasados 
1 O días ou se é intensa e dificulta 
as actividades do neno (sano, co
mida, escala, xogo); e se hai mal 
estado xeral. 

As anxinas necesitan antibióti
cos 

Outra infección moi frecuente 
na infancia, sobre todo dos 4 ós 7 
anos, é a amigdalite ou anxinas. 
Cando o rapaz se queixa de dor 
de garganta, ten os ganglios do 
pescozo agrandados e febre, 
debe ser levado ó médico porque 
as anxinas case sempre precisan 
tratamento antibiótico 1 O días 
para evita-la Febre Reumática. 

A larinxite quer aire húmido 

Por último, dúas palabras so
bre o Grup ou Larinxite. Se un 
nena desperta de madrugada con 
tos moi seca como de can, cun 
ruido ronco con cada respiración 
e cun pranto moi afónico, ten se
guramente un Grup, que é moi 
espectacular pero afortunada
mente non grave. O que hai que 
facer é. calle-lo nena no colo e 
tranquilizalo, envolvelo nunha 
manta e abri-la fiestra se a noite 
está bretemosa, xa que ó respirar 
ese aire húmido mellorará moito. 
Se a noite é seca levarémolo ó 
cuarto de baño onde taremos 
un ha especie de sauna coa ducha 
de auga quente, ou ben taremos 
que respire o bafo dunha pota de 
auga fervendo. Se ademáis deses ' 
síntomas o nena ten febre alta, 
non pode traga-lo cuspe e ten as
pecto de enfermo, hai que levalo 
con urxencia a un médico. 

Rosa María Miguélez 
Pediatra 
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CATRO MENTIRAS SOBRE AFAME NO MUNDO 
12 de Febreiro: Campaña contra afame 

O 
segundo venres de fe

breiro estamos invitados 
de ano en ano a xexunar, 
a sentí ro proído da fame 

por un día para concienciarnos, e 
rebelarnos contra a tremenda 
realidade desa gran maioría da 
humanidade mal alimentada ou 
simplemente condenada a mo
rrer por falta de alimentos. O día 
12, é o día da colecta organizada 
por Mans Unidas: un parche, me
nos que un mendo, que a ninguén 
debe deixar satisfeito pero que é 
un camiño necesario. O Servicio 
Educativo de Mans Unidas prepa
rou un interesantísimo libro "Fa
gamos un único mundo" do que 
extractamos os seguintes párra
fos que desminten os razona
mentos "tópicos" pouco serios 
pero de uso moi común entre nós. 

Mentira primeira: Hai fame por 
escasez de alimentos 

Esto é falso. Medidos global
mente hai alimentos dabondo 
para todo o mundo. Se conside
ramos os cereais, hai suficientes 
para abastecer a todo o mundo de 
proteínas e de calorías. O que 
pasa é que un tercio ou máis des
tes cereais úsanse actualmente 
para alimentación do gando. 
Ademáis os chamados "países 
pobres" exportan productos 
agrícolas, anque se atopen faltos 
de alimentos. 

Exemplos: Durante a seca do 
1971 os países do Sahel (Africa) 

1 

exportaron uns 15 millóns de qui
los de verduras, principalme.nte a 
Europa. 

En Bangladesh (Asia) despois 
das inundacións de 1974 acumu
láronse 4 millóns de toneladas de 
arroz porque gran parte da xente 
era demasiado pobre para 
compralo. 

Mentira segunda: Hai fame por 
escasez de terras 

Esto é falso. Só o 44% da terra 

NACIONS INDUSTRIALIZADAS 
(28 países, incluido a URSS) 

TERCEIRO MUNDO 
(113 paí~es) 

POBOACION 

RIQUEZA 
(P.l.B.) 

ttttt 

CONSUMO DE ;. -elJP q. -elJP ~ 
RECURSOS NON Petroleo: 83% PeLro leo: 17 % 

RENOVABLES t de t de ........ Gas nawr:i. l : 

CONSUMO DE 
GRAN 

Gas natural : ·92% 

~ 62% 
total ~ 1@ ~ (;) 

Persóas animais persoas animais 

CONSUMO DE 
PROTEINAS 

Un mundo inxusto ... 

cultivable está sendo aproveitada 
porque os grandes terratenentes 
consideran a terra máis como un 
investimento que como un re
curso alimentario. Ademáis as 
mellares terras adícanse ós culti
vos de exportación. 

Exemplo: En Afric_a nos últimos 
20 anos a producción de café 
multiplicouse por catro, a de té 
por 6, a de cacao duplicouse e a 
producción de caña de azucre tri
plicouse, todo esto en detrimento 
do cultivo de alimentos. 

Mentira terceira: Hai fame porque 
sobraxente 

Esta afirmación é falsa. De 
feito, afame depende máis do sis
tema de propiedade da terra e do 
control da mesma por parte dos 
campesiños, que da densidade 
da poboación. 

. Exemplos: A India ten o doble 
de ferrados cultivados por persoa 
que China. Non obstante, en só 20 

anos, China puido eliminar a 
fame mentres que na India aínda 
a seguen padecendo 

Mentira cuarta: A solución está 
en producir máis alimentos 

Esto é falso. Para aumentar a 
productividade pretenden meter 
o uso de novas tecnoloxías (ferti
lizantes, pesticidas, máquinas) 
que benefician ós que xa teñen 
terra, cartas e influencia política. 
Os que máis precisan estas me
llaras non poden mercalas. Por 
outra banda o máis importante 
non é a producción dos alimentos 
senon a destribución dos 
mesmos 

Exemplo : En So mora (México) 
antes da " revolución verde" (apli - · 
cación das novas tecnoloxías no 
campo) o tamaño medio das 
g ranxas era de 160 hectareas. 
Despois de vinte anos de moder
nización a media aumentou a 800 
hectáreas por granxa, mentres 
que o 75% dos labregos seguen 
sen terra. 
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Falan os traballadores 

- ¿Cál é a situación actual dos 
traballadores de Mafriesa? 

- A situación é de moita indig
nación por parte dos traballado
res que ven peligrar moi seria
mente o seu posto de traballo, 
con todo o que esto supón para 
nós e as nosas familias; sobre 
todo sabendo como a costa nosa 
se beneficiaron grupos fi11anciei
ros privados e cómo o Estado se 
lavaba as máns da súa responsa
bilidade neste conflicto e incum
plía as súas promesas. 

- Explícanos un pouco máis o 
por qué se chegóu a esta situa
ción tan grave. 

- As claves para entender todo 
esto son varias. Si tacemos un 
pouco de historia da nosa em
presa podemos entender mellor o 
por qué da nosa situación actual. 

Mafriesa nace promovida polo 
. grupo privado Páramo que xá tiña 
fama de especulador e de desca
pitalizar as empresas · (a Banca 
Castro na que tiña un 30% das 
accións, Pinsa, Agrícola Finan
ciera ... ). Cando o imperio Páramo 
se tambalea, logo de descapitali
zar Mafriesa, a empresa pasa a 
máns de outro coñecido especu
lador: o Sr. Ruiz Mateos, que a 
súa vez deixa a Mafriesa nunha 
grave crise que desemboca na 
expropiación da empresa no ano 
1983, cando a famosa expropia
ción de Rumasa. 

Cando se reprivatiza de novo 
Mafriesa no ano 1985, sorpresiva
mente o Patrimonio do Estado e 
contra a opinión de case todo o 

ara tratar de entender mellar o longo conflicto que manteñen os 

P trabal/adores de Mafriesa e Propecsa en defensa da continuidade 
dos seus postas de trabal/o, transcribimos parte da entrevista que 
mantivemos con X osé Vi/ar Paz traballador e membro do comité de 

empresa (C. C. O: O.) de Mafriesa. 

mundo, adxudica de novo a com
pra da empresa ó seu primeiro 
propietario: o grupo privado 
Páramo-Cotecsa, que de novo 
volve a descapitalizar a empresa, 
incumplindo cláusulas e condi
cións aceptadas na compra da 
empresa e ademáis non deixando 
rastro contable dos case mil mi
llóns de pts. que subvencionara o 
Estado para sanear e relanzar a 
empresa. 

Logo cando o grupo de xestión 
GESTIBER se fai cargo da em
presa en abril de 1988, dase un 
firme compromiso por parte do 
Patrimonio do Estado, do Banco 
de Crédito Agrícola e da Xunfa de 
Galicia para conceder a axuda 
necesaria para sanear e relanzar 
a empresa. Máis de novo as nosas 
expectativas vense frustradas, xa 
que o cambiar o Director Xeral do 
Patrimonio do Estado e o Pte. do 
Banco de Crédito Agricola no ve
rán pasado xa non asumiron os 
compromisos dos seus predece
sores. 

- Quizais un momento clave 
para entender este conflicto sexa 
o do proceso de reprivatización 
¿poderías concretalo un pouco 
máis? 

- Sí, o proceso de reprivatiza
ción de Mafriesa foi moi raro. Re
sulta moi difícil comprender as 
razóns polas que non se aceptóu 
a oferta de compra da Unión de 
Cooperativas de Gandeiros (que 
contaban co apoio dos traballa
dores, dos Sindicatos e ata do mi
nistro de Agricultura Romero, e 
ademáis era a oferta económica 
máis alta) e sen embargo "rega
lase" a precio de saldo (450 mi
llóns) unhas empresas (Mafriesa 
e Propecsa) cun valor real de 
máis de 4.000 millóns de pts. E 
como se "regalan" case mil mi
llóns de pts. ós novos propieta
rios sen establecer ningún tipo de 
control que poida evitar o despil
farro do erario público que veu 
despois. 

- Analizando todo esto, é fácil 
de entender a radicalización das 
vosas posturas reivindicativas. 

- Efectivamente, o principio 
mantivemos posturas que recla
maran a atención da opinión pú
blica sobre o noso conflicto: lim
pábamos praias, estatuas ... , ago
tamos tamén todas as posibilida
des de diálogo facendo horas e 

. horas de despacho en despacho .. 
Pero vendo como se nos engana 
unha e outra vez, e como peligra 
moi seriamente o noso poste de 
traballo, non nos queda máis re- · 
medio que as medidas de presión 
como pura supervivencia. 
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¿ Cál é a responsabilidade 
Administracións Central e 

mómica? 

A responsabilidade da Admi
ación Central é total. Pri
o por entregar a empresa ó 
10 Paramo, desatendendo as 
ións maioritarias en favor 
Cooperativas, e non exer-
lo ningún tipo de control se
os case mil millóns de pts. 
~gados. E segundo por in
pl ir os compromisos de reflo
empresa, lavándose as máns 
~do o que pasara na nosa 
resa. 

las declaracións e accióñs 
rendidas, pensamos que os 
!rnantes da nosa Autonomía 
teñen ningún peso político, 
quí, nin moito menos en Ma-
Non er. tendemos que o Sr. 
diga que o tema está resolto, 
o debería saber que en Ma
nan queren apoiar o Plan de 
lidade da nosa empresa, e 
3n pasarlle o "petate" á 

Xunta de Galicia. Actualmente, 
agardames entrevistarnos co 
Conselleiro de Agricultura Sr. Si
neiro que é o responsable actual 
de buscarlle unha saída ó 
conflicto. 

- Finalmente ¿qué· solución 
vedes como máis viable para sair 
do conflicto? 

- Tendo en conta como están 
as cousas, o máis viable é que a 
Xunta asuma a búsqueda de 
apoios financieiros suficientes 
(uns 1.500 millóns de pts.) para 
levar adiante o Plan de Viabili
dade da Empresa que preve que 
en 5 anos a empresa xa daría be
neficios. O que pasa e que nestos 
momentos a Xunta de Galicia xá 
ten presións de grupos de sector 
interesados en que Mafriesa non 
volva a funcionar. 

Jésus Medín 

DOCUMENTACION 

- Mataderos Frigoríficos Españoles S. 
A. (MAFRIESA) é un matadeiro industrial 
ubicado no concello de Arteixo (Coruña), 
que dispón dunha das mellares instala
cións deste tipo en Galicia (sacrificaba o 
40% do gando da nosa Comunidade) e é 
un dos poucos matadeiros homologados 
cas normas da e.E.E. 

- Dispón de dúas liñas de matanza de 
vacuno que pode sacrificar 3.600 reses
/semana. Tamén dispón dunha liña de 
matanza de parcos, cun ritmo de 11.500 
unidades/semana. 

- A plantilla de Mafriesa está consti
tuida por 273 traballadores no matadeiro e 
70 nas delegacións comerciai.s. 

- A evolución dos distintos propieta
rios de Mafriesa é a seguinte: 

· A empresa nace ó abeiro do "desarro
llismo" das épocas finais do franquismo, 
promovida pola familia Páramo. 

· Rumasa faise cargo da empresa, logo 
de que ésta fose descapitalizada polos 
seus promotores iniciais. 

·O Estado expropia as empresas de Ru
masa, e polo tanto Mafriesa no ano 1983. 

· O Estado vende Mafriesa ó grupo pri
vado Páramo-Cotecsa cas seguintes 
condicións: 

- Condonación da débeda interna con
traída cos Bancos do Noroeste e do Ex
Bank, débeda que chegaba ós 5.200 mi
llóns de pts. 

- O Patrimonio do Estado fai entrega ó 
grupo comprador duns 1.000 millóns de 
pts 

- Como contrapartida, o grupo privado 
ademáis de pagar os 450 millóns de pts. 
pola compra das empresas (Mafriesa e 
Propecsa) comprometía a facer unha am
pliación do capital en 700 millóns de pts. 

- Negóciase ó mesmo tempo o pago 
aprazado da Seguridade Social e de 
Facenda. 

· En abril de 1988 e ca mediación
intervención da Dirección Xeral do Patri
monio do Estado, faise cargo da empresa 
o grupo de xestión denominado GESTl
BER, cun compromiso do Patrimonio do 
Estado e da Xunta de Galicia de prestar a 
axuda financieira necesaria para recupe
rar e poñer en marcha a empresa. 

· En xaneiro de 1989 a situación é suma
mente grave por: 

- Non hai rexistro contable algún dos 
case mil millóns de pts. que o Estado en
tregóu o grupo Páramo para sanear a 
empresa. 

- As débedas contraídas por Mafriesa 
ascenden amáis de mil millóns de pts. 

- Hai un incumplimento grave das pro
mesas feitas tanto polo Goberno Central 
como polo Autonómico. 

- Todo esto supón que peligran moi gra
vemente máis de 350 pastos de t raballo, · 
amén da propia empresa en sí cüio valor 
inmovilizado ascende a uns 4.000 millóns 
de pts. 
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O CAMPO 

Historia da agri~ultura (e 3) 

A expansión entre ós árabes 

Rematábamos o artículo anterior 
(nº 303) coa aportación feíta polos ro
manos á agricultura; cronolóxica
mente a seguinte etapa na evolución 
da agricultura foi a expansión musul
mana. Os árabes chegaron ata a India 
e rexións centroasiáticas permitindo 
o intercambio entre Oriente e Occi
dente. O mellar tratado de Agricultura 
da ldade Media é sen dúbida o do 
sevillano Al-Aman; escrito no século 
XII cita cincuenta froiteiras e máis dun 
cento de plantas herbáceas, e outros 
tantos cultivos de harta e xardín. 

Os árabes foron bos labregos e fi
xeron selo a tódolos pobos que caí
ron baixo do seu dominio. "Quen non 
ten mouros non ten ouro", dicía un 
refrán do tempo dos Reis Católicos. A 
pesares das redistribucións das te
rras entre os conquistadores cris
tiáns, ninguén tiña interés en expul
sará poboación mudexar. Os grandes 
señores non facían discriminación 
entre labregos cristiáns e moriscos, e 
se algunha había era a pral distas. E 
non por antollo, aínda no século XV 
os viaxeiros quedábanse asombrados 
das hartas do Levante e Andalucía. 

O millo, as xudias, as patacas, os 
tomates ... 

O século XVI marca outr.a etapa. 
Gracias ó descubremento de Amé
rica, penetran, a través de España, o 
millo, as xudías, patacas, tomates, o 
tabaco, novas tipos de algodón, xira
sol , etc. Entre os animais; só unha 
novidade: o pavo. América pala súa 
banda, ve chegar nove mil anos de 
agricultura da man dos conquistado
res. Foi a gran beneficiada. 

Algúns pobos de América xa de
senrolaban denantes do descubre
mento unha agricultura intensiva. Os 
incas cultivaban en terrazas, con re
gadío. Empregaban o esterco, e ás 
veces, peixe como abono. 

A agricultura estaba moi desenrolada na 
América cando chegaron os "descubridores" 

Os comenzos da experimentación 

O século XVIII é importante non 
porque nel se acadara un aumento do 
número de especies coñecidas, que 
son prácticamente das do XVI, senón 
polo xi ro que calle a Agricultura: o da 
experimentación. 

O método científico convírtese no 
motor que fará evoluciona-la Agricul
tura ata o seu nivel actual. 

Unha novidade desta época: a apa
rición do arado de vertedeira. Ata en
tón as ferramentas agrícolas taran 
case as mesmas dende a ldade do 
Bronce. 

O Século XX 

A derradeira etapa constitue por sí 
soa o século XX. lncreméntase o in
tercambio de especies e variedades a 
escala universal. Fanse coleccións 
mundiais de variedades que permiten 
o emprego das máis convenientes 
para cada situación e facilitan a ob
tención doutras novas. Domestícanse 

novas especies vexetais: a remolacha 
azucreira, centos de especies orna
mentais, forestais, forraxeiras e medi
cinais. Dos fungos aprovéitase non só 
o champiñon comestible, senón os 
productores de antibióticos e as leva
duras de cervecería. Cámbianse sus
tancialmente as ferramentas de tra
ballo xurde a mecanización que con
leva un troco na maneira de cultivar e 
considera-la terra. 

O fundamental deste século, polo 
que á Agricultura respecta, débese a 
unha ciencia propia desta centuria: a 
Xenética. O coñecemento dos meca
nismos que regulan a manifestación 
das características hereditarias e a 
súa trasmisión, permitiu o que se 
chama "domesticación xenética". O 
que agora se comeza a domesticar 
non son especies senon xenes. Xa 
non se sementará trigo a secas, senon 
unha determinada clase de trigo. O 
que interesa é o xen. Faise que os 
xenes responsables de característi
cas boas pasen dunhas variedades a 
outras, segundo conveña, se non 
existen tómanse de especies silves
tres ou incluso doutras especies, cul
tivadas ou non. 

Pero ¿que fai o home namentres? A 
terra despobóase; o home abando- · 
naa; a febre do bronce, ferro e ouro 
trócase pala febre da cidade. A agri
cultura que creou a cerámica, permi
teu a metalurxia, desenrolou o co
mercio e a industria, fundou a cidade, 
vese abocada na situación das temías 
demasiado prolíficas ás que as súas 
propias crías esgotan. 

A Agricultura atou ó Home á Terra, 
física, mental e espiritualmente. 
Agora ese vincallo afrouxa. Quizabes 
non sexa máis que unha das oscila
cións do péndulo que se move entre o 
campo e a cidade. 

O futuro é imposible adiviñalo. Só 
se pode pensar que se a domestica
ción de plantas e animais logrou no 
home unha estabilidade física, a do
mesticación xenética poida crear 
unha nova Agricultura e proporcio
narlle o sedentarismo emocional do 
que tan necesitado está. 

Francisco Otero Otero 
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f acemos pobo en Sarreaus (Ourense) 

E 
ntón e Carme son un matrimonio novo 

que desde hai uns anos vive en Lodoselo 

unha das 9 parroquias do Sarreaus, un 

concello da comarca de A Limia especialmente 

deprimida. Antón é natural dalí e ámbolos dous, 

mestres, acompañados por outra xente dinámica 

das parroquias, están a traballaren varios labores 

comunitarios. 

A causa empezou por ese grupiño de xente 

que, por fin un día, se animou a organiza-lo An

troido. E despois un magosto e ... despois a Aso

ciación cultural que batizaron " O Cruceiro ". An

que con sede en Lodoselo , as diversas activida

des vanse realizando cada vez nunha aldea: a 

Celebración do Día das Letras Galegas, a cele

bración do S. Sidre (o patrón dos labregos), outro 

Antro ido, máis Magostos ... 

Tamén se van organizando Xornadas de For

mación Popular, porqué a formación en xeral (sa

nidade, alimentación, ... ) e a formación máis pro

fesional dos agricultores e dos gandeiros nece

sita mellorar. E moito. Non se esquence a xente 

do lecer: saídas cos nenas e excursións da xente 

adulta, así como a biblioteca itinerante que leva 

cantos e libros ata as casas. 

O último que se iniciou fo

ron dúas actividades que se 

tomaron con grande agari

mo: 

- A "doposcuola" doble 

escala, en Lodoselo, para 

dar resposta ó moito fracaso 

escolar: tódolos días cos ra

paces, despois da escala, un 

mestre fai un seguimento do 
traballo escolar, intentando 
no posible reforzar a apren
dizaxe dos nenas. 

- A aula de cultura " Paulo Freire", na que 

tódolos xoves pala noite, se reúnen un grupo de 

mulleres para seguir un programa de educación 

de adultos. 

Só acudiron 8 mulleres, pero todas cun grande 

interés por ir aprendendo e formándose. Apren

den a ler e a escribir, a .facer Lectura compren

siva, reflexionan sobre dos problemas das súas 

vidas como mulleres, intentan iniciarse nunha 

alimentación máis sá e nos temas de hixiene. 

Anque tódalas actividades están abertas para o 

conxunto dos veciños , vése unha maior partici

pación nas actividades festivas. 

O meirande logro, quizabes, foi que a anima

ción creada pala asoc'iación en todo o axunta

mento favorecéu a aparición da Asociación de 

Veciños de Freixo, unha aldea de Sarreaus. A súa 

orixe máis inmediata foi a unión dos veciños, 

para que non pecharan a escala, casa da que a 

aldea estaba adecentando como local social de 

xuntanzas. Causa que se acadou . 

Pequen os pasos ... que van tacen do pobo. 

---00000 T. L. 



Rl11A-10 

buzón 

Benqueridos amigos: 

Os días 2, 3 e 4 de decembro, 
celebráronse as 11 Xornadas Gale
gas de Xoves de Mans Unidas, 
que este ano foron organizadas 
polos xoves da Delegación de 
Lugo (o ano pasado toqoulles ós 
de A Coruña) xa que estas teñen 
carácter itinerante e acordouse 
que o ano que ven organizaranas 
os xoves de Santiago. 

Este ano participaron uns 40 
xoves das Delegacións de Vigo, 

Os Mozos de Mans Unidas 

Santiago, Ferrol, A Coruña e 
Lugo. 

O día 2, tras un ha breve exposi
ción do que é Mans Unidas, o 
comboniano Claudia Ciumi rela
tou a súa experiencia de misio
neiro en Mozambique. 

O sábado os xoves de A Coruña 
propuxeron un debate no que 
participaron tódolos asistentes e 
lago fixeron unha breve exposi
ción sobre a problemática xeral 
do chamado Terceiro Mundo. 

Pala tarde tres dos cinco xoves 
galegas que xunto con outros 25 
de toda España foron a Arequipa 
(Perú) o pasado verán, contáron
nos o seu traballo nas chamadas 
vi las xoves. Foron duas enfermei
ras, unha estudante de medicina,' 
un pedagogo e un arquitecto, os 
cinco galegas que participaron 
nun proyecto financiado polo go
berno español, experiencia que 
esperamos poida continuarse 
nos próximos veráns. 

O domingo Gonzalo Ramírez, 

un xove da Delegación de Madrid 
licenciado en Dereito e Empresa
riais que está a realizar o seu dou
toramento sobre temas de Ter
ceiro Mundo, falounos dos pro
blemas da débeda externa e dou
tros temas de máximo interés. 
Lago vimos videos de Mans Uni
das e sobre eles abriuse un 
coloquio. 

Xa que a finalidade desta orga
nización non é só recoller diñeiro 
para facer proxectos concretos 
de desenvolvemento, senon que 
é primordial a concienciación, os 
xoves de Mans Unidas pensamos 
que son fundamentais estas Xor
nadas e esperamos que cada ano 
a participación sexa meirande. 

E desde aquí quera invitar a to
dos a que participen nas activida
des que Mans Unidas realizará 
nesta XXX Campaña, actos que 
na súa maior parte real izaranse 
no mes de febreiro. Esperámos
vos! Moitas gracias en nome do 
Terceiro Mundo. 

Aurora García-Boente Carro (Lugo) 

o 
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----------------------------------------------- TESTEMUÑAS 
Por que son obxector de conciencia 

O Obxección de Conciencia é a negativa ó cumprimento dunha determinada leí ou norma, obrigatoria para 
todos, que, en caso de cumprila, provocaría na persoa un conflicto de conciencia. A obxección de 
conciencia é, por eso, un dereito fundamental da liberdade do home. -

A obxección de conciencia ó Servicio Militaré un ha entre moitas formas de obxección, anqueé amáis extendida 
e coñecida. Non podemos reduci-la Obxección de Conciencia á negativa de col/er armas, senón que se extende 
tamén á crítica ó propio Sistema Militar, das razóns de ser do mesmo. 

Por isa, cando talamos de O. C. queremos referirnos a obxección de conciencia ó Sistema Militar: dentro del, o 
servicio militar obrigatorio é só un aspecto. 

A obxección de conciencia expresión 
dunha opción de vida. 

Para mina O. C. é expresión dunha 
opción de vida, dun estilo de ser e 
entende-las relacións humanas. Ir 
avanzando cara a ese proxecto é ta
refa de todos (homes e mulleres, mo
zos e adultos), e afecta a toda a vida. 

As críticas ·que se lle poden facer ó 
Sistema Militar son, ó meu ver, 
evidentes: 

- Desde as mesmas razónsde ser: 
Dísenos que o exérc)to é garantía de 
defensa e de paz. ¿E posible manter 
eso hoxe? Chile, Nicaragua, Afganis
tán, Israel. .. , ¿qué e a quen defende? 
Houbo máis mortos palas guerras 
desde que acabou a segunda guerra 
mundial que no resto do século. ¿Qué 
paz é esta? 

- Desde o seu desenrolo: ¿Pode
mqs aceptar que os medios para con
seguir esa suposta paz sexan o auto
ritarismo, a obediencia cega, a violen
cia como a maneira de soluciona-los 
problemas, o fomento da ideoloxía 
competitiva, machista e (no noso 
caso) españolista ... ? 

Eu obxecto ó Sistema Militar desde 
tres niveis diferentes. Coido que to
dos podemos identificarnos nalgúns 
deles. 

As razóns da razón 

Calquera cun mínimo de senso co
mún está de acordo de considerar 
irracional o desenfreado armamento 
do mundo, xa sexa para ameazar o 
"enemigo" , xa sexa para o seu uso 
nos diferentes conflictos bélicos que 
se suceden (e hai que dicir que esto 
ocurre maioritariamerite no Terceiro 
Mundo e por interés dos países ricos). 

Non atopo ningún senso á carreira 
de armamentos: se chega a utilizarse, 
non quedará ninguén para o explicar; 
e se non se utiliza, ¿a que vén este 
espantoso gasto en medios económi
cos e de investigación? 

As razóns da xusticia 

Falaba hai un momento dos gastos 
en investigación e dos gastos econó
micos. Ben sei que os mecanismos 
cos que se move a nasa sociedade 
son complicados e difíceis de cam
biar na súa orientación, pero ¿non 
parece evidente que estes gastos in
vertidos en proxectos de paz e de de
senrolo poderían acabar coa escan
dalosa diferencia entre os niveis de 
vida de ricos e pobres no naso 
mundo?. Que as causas de tanta po
breza e marte sexan indirectas, non 
xustifica absolut.amente nada. 

Coido que é moi difícil este cambio, 
pero tamén penso que o único que 
cómpre é .a vontade de facelo. Un 
exército oficial sempre defenderá os 
intereses de ricos e poderosos: de 
feito, a mesma división do mundo en 
bloques enfrontados é froito destes 
intereses. ¡É iluso pensar que sen 
xusticia pode haber paz!. 

Razóns desde o Evanxeo 

O Evanxeo dáme o último e funda
mental senso da lo ita pala nova socie
dade. Se a racionalidade e a xusticia 
son criterios obxectivos, que se en
tenden, non obstante non evitan que 
caiamos no desánimo ante a utopía 
dun cambio político, económico e so
cial tan radical; o Evanxeo fai posible 
aquelo que é imposible. 

Non son as estructuras únicamente 
o que cómpre cambiar, senón tamén 
o corazón das persoas. Aquí é onde a 
nasa actitude ten un papel insustitui
ble. Cómpre que o medo se valva con
fianza en tódalas nosas relacións; 
cómpre aprender a desterrar todas 
aquel as violencias que enchen a nasa 
vida cotidiana; cómpre agardar que 
soamente o naso compromiso per
soal pode facer crible a mensaxe do 
pacifismo, e pode facer alcanzable o 
seu obxectivo. 

Conclusión 

Coido que a resposta á situación 
militar actual comenza por rexeita-lo 
servicio militar e apuntarse a un servi
cio civil, que non sexa sustitutorio da
quel, senón realmente alternativo: 

- Que sexa un servicio ás necesi
dades reais das persoas e comunida-
des. · 

- Baseándose nun traballo prác
tico pala paz desde idea!¡; alternativas 
sobre solidariedade .e. cooperación , 
defensa non violenta e xusticia social . 

- Que fomente un tipo de relacións 
interpersonais de fratemidade e coo
peración , desde o mesmo servicio 
prestado. 

O tema do servicio militar non nos 
afecta a todos directamente, perod xa 
vimos que a Obxección de Concien
cia é moito máis ampla. Non o esque
zamos. iA paz é responsabilidade de 
todos!. 

Joan Cabot i Barbany 



Xosé Chao Rego 

Cando hai uns días certos 
alumnos de bacharelato me dixe
ron -facendo valoración da súa 
aprendizaxe- que o seu grupo es
taba contento porque aprendía o 
galega xogando, estaban a me 
manifestar algo moi importante. 

En efecto, os pedagogos talan 
da aprendizaxe lúdica (xogo). A 
escala · debería favorecer que 
todo nela tose ledicia para apren
der e non mera abriga ou só inte
rese polos exames e mailas notas. 
Os estudios deberían estar orien-· 
tados desde a liberdade, desde 
un ensino lúdico. 

Alguén podería sospeitar deste 
método, como se tose unha farra 

GALERIAS 

Xogar co galego 

pouco seria, pero hai que insistir 
en que a escala debe preparar 
para a vida e, polo mesmo, ser ela 
algo vivo, no que todos -alumnos 
e profesor- teñan unha actitude 
de responsabilidade e mutua 
confianza. Que se sintan libres e 
ledos. 

Por isa me dá pena cando es-
· coito dicir que algúns profesores 
levan o galega pala vía da esixen
cia, porque argúen -ó meu pare
cer desde un aparente complexo 
de inferioridade-, que é unha 
asignatura tan importante coma 
as outras. Pero,' ¿que gañamos 
con caer no vicio das nasas esca- . 
las e ensino en xeral? ¿Non te-
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mas unha oportunidade de facer 
un ensino diferente cunha mate
ria coma o galega que nos habe
ría de ser máis cordial?. 

Porque, no caso do galega, a 
causa ten o seu aquel. O pro
blema do naso idioma é, sobre 
todo, de desbloqueo afectivo: 
que se faga querer e que non se 
vexa coma unha asignatura in
trusa ou pouco rendable. E isa 
non o irnos obter pala vía da esi
xencia escolar, senón mediante 
un proceso de acariñamento que 
leve ós alumnos a unha valora
ción positiva do naso idioma. Hai 
moito que facer aínda neste 
terreo. 
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