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Carta ós guerrilleiros do E.G.P .G.C.

Q

ueridos irmáns guerrilleiros:
Anque o vaso camiño non é o naso, nin o
vaso nacionalismo o naso, anque non son
iguais nin a esperanza nin a fe que nos
moven, nin o Señor ou ideal a quen ser;imos, non
queremos lavarnos as mans coma Pi/ato e declararnos limpós da vasa desesperación, do vaso talante
fascista e da vasa violencia.
Hai demasiados homes e múlleres, mozos ou país
de ·tamilia, no paro para que a desesperación non
rache por a/gunha parte. Hai demasiado nacionalismo
español be/ixerante e ferinte para que o carpo galega
non se resinta e laie. Hai demasiado galega renegado, "patufo des/eigado " do seu pobo e da súa
cultura para que o carpo vivo do país non vomite o
anoxo e a náusea. Hai demasiado imperialismo no
capital e na economía que aupa e anasa, engorda e
marxina para que non provoque a ira dos desherdados. Hai demasiada cultura da violencia, demasiado
desamor, para que non prenda e afille a intransixencia no carpo social. Hai demasiada pobre democracia
que se sirve do voto do pobo (tan fácil de manipular
cos cartas) pero que non ere no pobo nin potencia a
súa voz e organizaCión como para que o pobo non o
pague con fracturas traumáticas. Hai demasiado consumo programado para que non se perda a medida
do sagrado nas causas e nas persoas e non se crea
que todo é manipulable. Hai demasiada frustración
afectiva, colectiva e individual, para que non naza un
nacionalismo fascista, tapadeira de carencias e medos máis que de amor maduro a un pobo.
¿Cómo non sentirnos participantes nalgunha de
tantas eibas? Por isa non nos lavamos as mans e
chamámonos tamén á parte de responsabilidade que
nos toca.
Pero como non eremos que sexades simples monicreques en mans de tantas senrazóns, como eremos na vasa (na nasa) pequeniña liberdade, atrevémonos a pedirvos que cambiedes de camiño, non por
medo nin por pura táctica, senon por convencemento
fondo . A vasa valentía taínos falla para curar a violencia coa Jaita dura e pacífica. O que haxa en vós de
amor ó pobo taínos falla para axudar a arte/la/o desde
a base e aprender a respeta/o nas súas decisións
anque nos manquen. O que hai en vós de rebeldía
taínos falla para curar o pasotismo e o entreguismo
desesperanzado. Hai outras armas máis lentas pero
infinitamente máis eficaces que as vasas pistolas: o
amor activo, o respeto, a imaxinación, o trabal/o lento
e paciente, a democracia, a esperanza, a crítica a
acción solidaria. Esas armas sempre costan sacrificio,
cruz, xenerosidade. Vós que parecedes tan entregados e xenerosos ¿Non podiades cambiar as pistolas
por armas da paz? ¿Que é. que ese camiño vos
resulta demasiado difícil?.
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NO TEMPO DA CORESMA
Estamos metidos no tempo da Coresma, 40 días que os
cristiáns aproveitamos para pensar un pouco e retace-la
nosa vida, para estar a ton e poder celebrar con gracia e
fondura o recordo da marte e da resurrección de Xesús na
Semana Santa.

De onte a hoxe
Todos r.ecordamos certas formas ve/las de celebra-la
Coresma , certos detalles que se facían para axudar a avanzar na conversión de cada un. Case todo o mundo gardaba a
abstinencia de carnes nos venres da Coresma, algúns pagaban a " bula ", para compensar coa súa limosna o sacrificio que faría non comendo carne; había quen facía moitas
veces o "viacrucis " ou " calvario aproveitábase o momento para cumpnr co "precepto"; durante a Coresma non
se facían festas nin casamentos, por aqueta de mante-la
seriedade propia deste tempo, e outras causas. Non todo
tiña o mesmo valor e a mesma importancia . Había quen se
quedaba máis nos detalles e nas apariencias, e non ía ó
fondo, que era repensa-la propia vida coa axuda da luz de
De us.

'í

Algo cómpre facer
Aínda recoñecendo que as causas cambian, que a abstinencia de carnes xa non vai (por certo que no Evanxeo
nunca se tala de abstinencia de carnes, senón de xexún, de
non comer aque/o que a un lle gustaría en ca!idade e cantidade) , e que os "viacrucis" xa non van a moitos, e outras
causas así, o certo é que as persoas necesitamos dalgunhas cousiñas que funcionen coma de recordo e de motivación, e que nos axuden a man ter viva a ilusión por me/lora-la
nosa vida diante de Deus e da xente.
Por exemplo, recollendo os tres camiños clásicos de
penitencia coresmal, o xexún, a oración e a limosna,
suxerímo-lo seguinte:

Xexún: - Non esaxerar nas comidas,
- Comer variado, con menos graxas, para coida-lo carpo,
- Privarse moito de causas que nos tan mal: alcohol,
tabaco ...
- Algún día, sobre todo se estamos algo rechonchos, facer
xexún todo o día (disque é moi bo) e da-lo custe da comida
para remediar a/gunha necesidade.
Oración: - Ler un Evanxeo enteiro durante a Coresma, a pouquiños cada día .
- Medita-la paixón de Xesús, tal como vén nos Evanxeos.
- Ler algún /ibriño sobre causas da vida cristiá .
- Aproveita-la Coresma para revisa-fa propia vida e confesar do xeito que sexa, pero con xeito.
- Xuntarse en grupo unha vez á semana para le-lo Evanxeo, le-la paixón de Xesús, etc.
- Irás misas deses domingos, sobre todo se non o temas
de costume.
Limosna: -

Da-fo xornal dun día para os parados, ou
outras necesidades,
- Apuntarse nalgún grupo que trabal/e polo ben da xente,
da sociedade.
- Compartir xenerosamente as miñas causas cos demais,
- Ir ás xuntas da parroquia para participar na me/lora da
mesma.
Ca/quera cousiña destas, por exemplo unha de cada,
pode ser boa para mentemos un pouco espabilados para
escoita-/a Palabra de Oeus que, especialmente neste
tempo, nos chama á conversión para a nasa felicidade.

Cada mañana me dices al oído
con voz de primavera:
Hoy puedes empezar de cero.
P. Loidi

A marcha atrás (Dom. IV de Coresma)
1

"O fil/o que se marchara da casa, recapacitando,
pensou: vo/verei ó meu pai e direille "pai, pequei
contra o ceo e contra ti" (Le. 15,14).
A marcha atrás case nunca entra no primeiro
intento. Pero hai que usala moitas veces. As persoas pásanos o mesmo: a ninguén lle gusta da-la
volta, virarse, cambiar de camiño. O amor propio ,
o orgullo, o non da-lo brazo a torcer anuban a
razón e quítanlle forzas ó espírito. E seguimos ,
seguímo-lo camiño seguros que irnos mal , que
acabaremos nun pozo, pero non damos marcha
atrás, non cambiamos.
Bendito o que recapacita, repensa a súa vida, e
con humildade e sen amargura mete a marcha
atrás e recompón a vida coa seguridade de que o
Pai o mira con amor.

Todos ternos abondo que rascar (Dom. V de
Coresma)
"Quen non teña pecado que sexa o primeiro en
tirar/le a pedra " (Xn. 8,7)

A verdade é que todos ternos abando que rascar. Claro que isto non é razón nin motivo para
deixa-las causas como están. E máis ben para
convencernos que a todos nos fai falla cambiar e
renovarnos desde o fondo , dende a raíz , para
chegar a ser persoas como Deus nos quer. Vivimos tempos de acusacións ; divertímonos mirando a palla que teñen os outros nos ollas , e non
vemos as vigas dos nasos. Non estaría mal tratar
de barrer primeiro a nasa casa antes de ir sacalas follas do tellado dos veciños .
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Diarreas infantis
iarrea é o aumento da
frecuencia, fluidez ou
volumen das feces, comparado coas características habituais das deposicións de
cada neno. A frecuencia e consistencia das deposicións normais é
variable e depende sobor de todo
da dieta; por exemplo, un lactante que toma peito pode facer
unha deposición blanda, con grumos e líquido despois de cada
mamada, ou estar varios días sen
facer ningunha, sendo ambos casos normais.
As diarreas prodúcense en infeccións intestinais e son un mecanismo de defensa do organismo para eliminar os xermes e
as toxinas que estes producen. A
maioría das diarreas son producidas por virus, algúns dos cales
afectan tamén ó aparato respiratorio, e así os nenos ademais de
diarrea teñen síntomas catarrais.
Coa lactancia materna evitanse as diarreas
En menos ocasións están producidas por bacterias como a Salmonela, que é ben coñecida por- como pode ser prepara-lo bibeque causa toxiinfeccións alimen- rón sin respeta-la concentración
ticias en asistentes a banquetes adecuada, ou dar alimentos non
en que se consumiron dulces ou .axeitados á idade do neno.
mahonesa contaminados.

D

A orixe da infección
Pode ser un individuo considerado portador san, que elimina o
xerme nas súas feces e que non
ten os mínimos cuidados hixiénicos de lavar ben as mans con
auga e xabrón despois de ir ó vater, e tamén os animais domésticos ou silvestres (polos, pavos,
patos, paxaros silvestres, parcos,
vacas, ovellas, cans, gatos, roedores, sapos conchos, lagartos,
serpes, insectos) poden estar infectados sen ter síntomas e poden contaxiarnos ó tocalos ou ó
consumi-los ovos crús dunha pita
portadora.
A diarrea pode ser tamén signo
'de infección non intestinal, como
ocurre ás veces en nenos con Otitis ou Infección das vías urinarias.
Outras veces a diarrea débese a
unha
transgresión
dietética,

Os síntomas habituais
Náuseas, gómitos, feces líquidas que poden ter sangue ou
moco, febre, dor abdominal, falta
de apetito e sede.
Xeito de evitalas
1º. Coa lactancia materna, xa
que o leite de muller non está
contaminado, non precisa preparación, e contén moitos factores
anti infecciosos.
2º. Non consumindo alimentos
crús como os ovos, o marisco e o
leite.
3°. Coas medidas hixiénicas
elementais como lavar ben as
mans despois de ir ó vater, despois de acariciar a un animal, despois de lle cambia-los panos a un
neno, antes de comer, antes de lle

da-lo peito ó neno, etc.
Un tratamento contra a deshidratación
Despois de establecida a diarrea hai que facer un tratamento
dietético, eliminando o leite e calquera outro alimento. As primeiras 4 a 8 horas danse só líquidos,
como té con limón e azucre, limoada que se prepara cun litro de
auga fervida, zume de dous ou
tres limóns, media culleriña de bicarbonato e azucre; ou soro que
venden nas farmacias en sobres
que conteñen pó para disolver
nun litro de auga fervida. Estes
líquidos son para ofrecer ó neno
de forma frecuente en pequenas
cantidades. Pasadas esas horas
xa se comeza con papilla de arroz
feita en auga, polo cocido con pataca e zanoria, pescado branca
cocido, plátano, mazá rallada
para que se oxide, pan tostado.
Se se trata dun bebé alimentado
con biberón, daráselle unha toma
de leite a concentración metade
da normal, é dicir, unha medida
de leite por cada 60 ce de auga.
Se vai mellorando, irase aumentando _en cada toma un pouco a
concentración para chegar á normal en 4 ou 5 tomas. Os nenos
maiores empezarán ó 2º ou 3° día
de dieta con iogurte natural e leite
rebaixado á metade. Esta dieta
vale tamén para os adultos, pero
será máis estricta canto menor
sexa o enfermo.
Con este' tratamento evítase a
complicación antes frecuente
que é a deshidratación. Un neno
deshidratado ten a pel seca, a lingua seca (se se lle toca co dedo
nono molla), os ollos fundidos,
orina pouco ou nada, e pode estar
adormilado ou intranquilo. Nunca deben chegar a este estado 1
sen ser antes vistos por un médico, e se chegaran a ter algún
deses signos, hai que levalos con
urxencia a un hospital para rehidratalos por vía endovenosa.
Rosa María Miguelez
Pediatra
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A "Declaración de
Colonia": Un grupo de
teólogos critican aspectos
da vida da lg rexa
ais de 170 teólogos -anque algún medio reduce o número- fixeron hai unhas semanas
unha declaración pública, da que de seguida
se fixeron eco os medios de comunicación, na
que manifestaban o seu descontento por unha serie de
feítos que constatan na lgrexa católica hoxe. A importancia de tal declaración ven dada tanto polos temas
que abordan, coma polo prestixio de quen a firman.
Nomes tan destacados coma o polémico teólogo alemán Hans Kung, o dominico holandés Edward Schillebeekxs (posiblemente o teólogo de mais talla na actualidade) o tamén prestixioso J. B. Metz (pai da " teoloxia
política " ), e o home clave na renovación moderna da
teoloxia moral Bernard Haring .

M

Os temas que abordan agrúpanse en varios núcleos.
En primeiro lugar os nomeamentos de bispos, feitos de
maneira demasiado unilateral por parte da Curia Romana, " despreciando as candidaturas das igrexas particulares" -din-; denuncian de paso o papel nefasto das
nunciaturas, ou embaixadas do Vaticano en cada país,
que cada vez se meten e controlan mais estes nomeamentos ; e denuncian tamén esa velada esixencia de
obediencia cega ó Papa que selles pide ós bispos. En
segundo lugar está o nomeamento dos profesores de
teoloxia das Universidades católicas, negándose a posibi1idade de ensinar a teólogos moi cualificados, como
ternos dado noticia xa nestas páxinas; interprétase
coma unha " intromisión peligrosa na liberdade de investigación e ensinanza", e destácase igualmente que
non tódalas doutrinas da lgrexa son igualmente certas
e intocables desde o punto de vista teolóxico . Finalmente, denúnciase o "intento teolóxico de esaxerar de
modo intolerable a competencia maxisterial do Papa " e a
sua xurisdición e disciplina,' destácase o feito de sacar
conclusións discutibles que se teñen por absolutas en
materia de control da natalidade, poñéndoas á altura dos
" pilares fundamentais da fe cristiá " . Rematan confe- sando con tristura como a lgrexa foi pasando de pobo
peregrino en relación viva coa base a cidade asediada
que fortifica as súas defensas".
A declaración foi contestada de seguido por certos
sectores coma "denuncia absurda" e "panfleto infame" ou "agasallo envenenado ó Papa" nos 10 anos
de pontificado. Pero, visto o texto , non semella tan
desacertado, e toca temas que están na boca de calquer cristián que non " pasa" da lgrexa nin di Amén de
forma acrítica a todo o que ven de Roma, que non está
certamente á altura da Palabra de Deus, como demasiadas veces semella afirmarse; e, en todo caso, o Maxisterio da lgrexa non ten todo o mesmo valor como
calquer católico formado sabe moi ben. O asedio ós
teólogos, que se respira desde hai tempo, cheira a
inquisición, por moito que se disfrace de outras
causas .
Victorino Perez Prieto

Unha boa noticia
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

empre resulta agradable dar boas noticias. Por
desgracia non son moitas as que se poden dar
nestes tempos, pero hoxe eu teño unha que
quero comunicárlla ós lectores de IRIMIA. Tódolos que levamos tempo traballando pola introducción da nasa lingua galega na liturxia e na vida oficial
da nasa lgrexa témola experiencia de que son moi
poucas as boas noticias que xorden neste campo . Sen
embargo hoxe hai unha.

S

Hai un mes , máis ou menos, o señor bispo de Ourense , don Xosé Diéguez Reboredo , publicou unha
carta breve para os seus sacerdotes na que lles amasaba o seu desexo dunha meirande galeguización da
liturxia, unha vez publicado o Misal Romano na nosa
lingua, e cando o mesmo Presidente da Diputación
Provincial acababa de regalarlle cen exemplares do
mesmo.
Pero hai algo máis. O señor Bispo quixo ser consecuente e dar exemplo de compromiso coa lingua galega. Acaba de organizar un cursiño de lingua galega
para todo o persoal da curia diocesana, delegacións ,
secretariados e demais sacerdotes que queiran asistir.
Este cursiño dáo Primitivo Iglesias Sierra, un dos autores do Diccionario Xerais da Lingua , a quen sen dúbida
lembrarán moitos ex-alumnos do Seminario de Mon doñedo. E un dos alumnos asíduos a estas clases é o
propio monseñor Dieguez Reboredo .
A finalidade deste cursiño é que, non só na liturxia,
senón tamén na vida oficial da Curia diocesana se vaia
introducindo o uso da lingua galega, pois se na liturxia
se vai facendo algo , neste outro campo podemos afirmar que estamos a bravo. Abonda le-los Boletíns Ofi ciais das cinco dióceses galegas para decatármonos
dunha total ausencia do galega.
Coido que xestos coma este do señor Bispo de Ourense son necesarios e ata urxentes se queremos que a
inculturación da nosa lgrexa non se quede tan só en
palabras fermosas ou nunha traducción e publicación
dalgúns textos litúrxicos. A xente está cansa de palabras e xa non ere nelas, se non as ve suliñadas por
realidades e compromisos reais , anque sexan tan sinxelos coma este.
Eu non sei se os lectores se decatarán do que significa que un fato de trinta ou corenta curas , baixo a
iniciativa e a presencia do seu Bispo , se xunten tódalas
tardes para aprender un pouco mellor a súa lingua,
coma instrumento dunha evanxelización máis encarnada. Por aquí anda o Espirito de Pentecostés , o Espírito de Xesús.
E quixeramos, naturalmente, que este exemplo sexa
recollido e aceptado polas outras dióceses galegas. Eu
lles diría a esas , que estean atentas ó Espírito que está
marcando estes vieiras , e sobre todo a algunhas , que o
problema da lingua non é unha cousa accidental na
presentación da mensaxe evanxélica, pois o Verbo
faise palabra na linguaxe de cada quen , e así o comprenderon os apóstolos , seguindo o exemplo do
mesmo Xesús . ¿Cando_nos convenceremos desto e de
todo o que isto implica, e nos deixaremos de andar
armando " trangalladas " que non lle d in nada á xente?.
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índa que se fixeran pequenos intentos en
anos anteriores a 1!::J88, ata este último ano
non se pode dicir que se exportou flor cortada en plan serio. O anterior foron meras
probas, con frecuencia rematadas en fracaso, pasto
que non tiñan continuidade.
Os compradores por xunto (ou maioristas) galegas

A

e extranxeiros son de moi distinto tamaño. ~quí,
como en case tódolos sectores, predomina o minifundio, en tanto que os compradores de fóra teñen un
tamaño empresarial moito máis grande e esixen suministradores capaces de proporcionar/le-las cantidades que precisan.

Vieiras de solución

E sinxelo na teoría: xuntar forzas, agruparse ; a reunión de varias pequenas empresas galegas
podería abordar ese labor que se
mostraba inalcanzable para cada
un ha en particular.
Todos sabemos que unha
causa é a teoría e outra a práctica.
En contra da opinión popular,
considero que unha boa teoría á
imprescindible para poder levará
práctica calquera labor e que non
vale iso de que " o que vale é a
práctica ". Cando se que re acometer un labor sen un coñecemento previo do que hai que facer
corremos un grande risco de fracasar. Polo contrario , cando se
planifica de vagar o que cómpre
facer se fai, (pois doutro xeito sería un mero teoricismo e non teoría xa que esta, se é boa, debe
poder ser aplicada) as causas
adoitan sair ben.
Nesta ocasión aplicouse ateoría e resultou . O mérito é das empresas que souberon ter visión de
futuro e foron quen a agruparse
porque sabían que esa era a única
posibilidade de garantí-la expansión futura do sector.
No gráfico adxunto podemos
ve- la exportación por meses de
mini e caravel da asociac ión de
emp resas que, ese ano aínda con

carácter informal , abordaron
conxuntamente o labor da exportación.

Proxecto para o ano actual

conservando a súa individualidade e traballando independentemente no mercado español , no
que todas elas levan operando
dende hai varios anos e cantan
coa súa cartei ra de el ientes.

Para este ano 1989 van constituír un-ha empresa entre todas
elas que terá como fin comercializa-la flor das empresas asóciadas destinada á exportación.
Cada empresa asociada segue

O grupo pensa triplicar neste
ano as cifras do ano pasado , e
aínda que non deixará de ser
unha cantidade modesta, o importante é que marca unha liña
ascendente, de claro crecemento, e que, se segue por ese
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de flor galega
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cami.ño, o futuro da flor cortada
en Galicia é esperanzador porque
os países europeos contan cunha
poboación moi alta, en xeral con
bo nivel de vida e onde está bastante arraigado o consumo de
flor. Algún estado europeo gasta
por habitante 1O veces máis có
Estado Español.
A idea da exportación xurdíu
porque os precios no mercado
español estaban tirados, ata o
punto de que nos anos 1986 e
1987 en determinados momentos
resultaron ruinosos levando a algúns cultivadores, sobre todo ós
das zonas pioneiras en Galicia (o
Baixo Miño en xeral e máis en
particular a bisbarra do Rosal), a
sustitui-lo cultivo das flores polo
das plantas hortícolas para consumo humano. Podemos dicir, xa
que logo, que a posibilidade de
expansión do sector en Galicia
depende totalmente do éxito da
operación de exportación.

Tamén houbo dificultades

¿E cales fo ron logo os atrancos
cos que se topou esa unión de
exportadores de flor de Galicia?.
Fundamentalmente dous. Primei ro a insolidariedade dalgunha
empresa que non quixo participar
no proxecto porque cunha visión
miope (xa sabemos que o miope é
o que non ve ben de lonxe) e avarenta decatouse que no ano 88, se
un fato de empresas adicaba
unha parte da súa superficie á exportación, o · precio no mercado
español ía subir, mesmo por riba
do que se mandara fóra, debido a
que a escasez orixina a carestía
como é ben sabido.

- EXPORTACION FLOR GALEGA EN 1988
MINI E CARAVEL (en miles de unidades)

·139.83 AGOSTO

••••••••• !!•!•••• •••:i.:: ..

323.1 ONOVEMBRO
OUTUBRO 274.95 /

Naturalmente as empresas que
abordaron a exportación tamén
eran conscientes diso, pero tamén sabían que a falla de formalidade, máxime no comercio internacional, resulta fatal. Se un ten o
compromiso de vend~-la flor
fóra, porque se non , perdemo-lo
cliente e o creto e ·. ademáis, se
volvemos concurrir todos ó
mesmo e único mercado estaremos provocando ·un novo afundimento dos precios, sen dúbida
moi por baixo dos 20 pesos. Por
isa resulta claro que a exportación permitíu elevar sustancialmente os precios no mercado español, e por isa mesmo res u Ita
noxento o comportamento dalgunha empresa que non querencia entrar no grupo adicouse
despois con raposería a ir visitar
ós productores das empresas que
sí entraron para lles dicir que estas os estaban a enganar porque
lles pagaban menos de como estaba o mercado.

Resulta fundamental que os labregos teñan moi claro cales son
os seus verdadeiros intereses e
non se deixan enganar por cantos
de serea.
O outro escollo fundamental co
que tiveron e teñen que loitar
esas empresas é que o que quere
o mercado de fóra , fundamentalmente mini ou clavelina , tivo ata o
de agora un precio máis baixo có
caravel e a pesar de que dá menos
traballo a xente é remisa en poñelo. Estou seguro que cando se
decaten de que o mini pode proporcionar uns ingresos remuneradores con seguridade , a xente
acabará por poñelo masivamente, e isto pasará como máis
tardar nas plantacións do ano
1991. A causa vai xa longa de
máis para explica-las razóns desa
miña predicción . Queda para ou tro día.

Eliseo Miguélez
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Ocentenaria da "descubrí menta", un ano de laita
· Desenvolver un crecente papel político e económico como intermediario entre a CEE e América Latina ,
beneficiando-se do expólio desa
parte do mundo .
· Afortalar, aínda máis , o seu modelo de Estado uniformizador e opresor de pobos coa coartada da
" hispanidade " .

O C. O. S.A. L. da Mariña tam én se mobilizou contra o nefasto centenario.
Na foto unha pintada en Viveiro

- Como galegas e galegas , que xa
desde aquela coñecemos e soportamos a realidade da dominación da
Coroa de Castela, concretada hoxe
na dependéncia respecto do Estado
Español , non podemos quedar á
marxe respecto á falsedade e á hipocresia histórica que supoñen tales
conmemoracións.

ENTENDEMOS:
MANIFESTO:
As persoas e organizacións pertencentes á Comisión contra o V Centenario de Galiza, queremos rexeitar a con memoración en 1992 do V Centenario
do " descubrimento de América e a celebraci ón anual do 12 de outubro , ." día
de la raza ou/e da " hispanidad", agora
ex altad a a "Fiesta Nacional de
España".
11

11

CONSIDERAMOS:
- Qu e 1492 supuxo o escomenzo
dun xenocidio xamais igualado na
históri a da humanidade. A chegada
dos españois ao " novo " continente
levou consigo a marte ; a marte nas
suas diversas variantes : palas tortu ras , pala liquidación en masa, mediante a sobre-explotación , pala exportación de enfermidades e epidémias. Ademais , unha das principais
aportacións de Europa a América foi
o escravismo e o tráfico humano
dende Africa até América.
- Que 1492 foi o inicio da colonización e conquista dun continente pala
forza das armas , e o seu sometimento
a t odos os niveis. Como galegas e ga-

legas non somos insensibeis á dominación dos pbvos , á imposición do
castelán como língua do império e á
liquidación case total das culturas inc;Hxenas e as suas expresións artísticas .
- Que 1492 supuxo o inicio do expólio de América que, baixo os efectos da febre do ouro e a prata, arrebatou as suas riquezas e sentou as bases dun sistema de desigualdade internacional en favqr das clases dominantes europeas a costa do empobrecemento , a miséria e o encadeamento
secular da América Latina.
- Que a conmemoración do V centenário polo goberno do PSOE , coa
complicidade doutros gobernos, é
unha operación interesada e financiada con fondos públicos que tenciona acadar, entre outros , os seguintes obxectivos :
· Exportar o modelo de transición
política " a la española", modelo baseado no pacto cos sectores máis
reaccionários e criminais das dictaduras latinoamericanas, atrancando
de.ste xeito o movemento de liberación dos pobos .

Que os actos que o goberno español impulsa en torno ao " descubrimento " -que aquí a Xunta pretende
centrar en Baiona, misturando de
xeito demagóxico o feito da emigración galega a América coa conquistaé unha apoloxia da guerra e do etnocídio , da conquista e a ocupación dos
pobos , do sometimento e a destrucción das línguas e culturas , do saqueo e do imperialismo .

DENUNCIAMOS:
A manipulación da historia de Galiza e a utilización do drama popular
da emigración como componente da
" hispanidade " .
- E, simultaneamente a esta denúncia
QUEREMOS CONSTATAR:
A nasa solidariedade coas comunidades indíxenas que sobreviviron ao
paso dos europeus e, tamén , o naso
apoio ás loitas que se desenvolven en
América Latina contra o imperialismo.
Comisión Galega I contra a conmemoración I do V Centenario do I chamado
" descubrimento / de América.
11

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Jaime~-
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Bancos esa ias

¿Falamos do tempo?
eguramente nunca o "home do tempo"
poido soñar con manter día tras día un ha
audiencia tan numerosa e tan espectante. Este reducido espacio televisivo
semella terse convertido en estrela de programación. E anque xa no presente século (ano 1918)
rexistrouse unha seca considerable (e daquela o
grao de contaminación era infinitamente inferior)
o caso está deixando de ser anécdota para tornarse preocupación. A moi curto prazo a sequeira actual xa tivo efectos negativos para cultivos, bosques e mesmo a saúde de grupos humanos localizados en grandes cidades. Amáis longo
prazo xurden unha morea de incertidumes e preguntas moi costosas de responder. Tanto que os
estudiosos do clima e a natureza en xeral veñen
de concertar a celebración dunha conferencia en
Suiza para trataren do asunto, no vindeiro mes de
maio.

S

Pero non precisamos esperar a esa conferencia para observar que xa son moitas, demasiadas,
as opinións autorizadas que alertan sobre a agresión irreparable de que está sendo obxecto a
natureza: contaminación atmosférica, desforestación, incendios, desertización , cultivos industriais desaxeitados ... Unha agresión que non quedará sen resposta e da que xa se empezan a
enxergar os efectos.
Cada vez está mais claro que o avance técnico
non é un ha carreira sen límite no que todo resulta
positivo. Non é casualidade que os presupostos
de EE. UU. para o ano 1989 inclúan un ha partida
de cartas moi superior a presupostos anteriores e
que irá adicada ó estudio do medio ambiente . E
que o Partido Socialista Alemán inclúa no seu
programa un tanto por cen de crecemento industrial limitado, xa que son conscientes que un medre excesivo orixina máis custo que gañancia.
Os ·predicadores da industrialización bruta, do
posto de traballo a calquera precio, da producción sen control medio ambiental van perdendo
argumentos. Vivimos nun planeta de recursos limitados e non respetalos provocará unha ruina
maior que a riqueza que se pretende crear. Afortunadamente semella que unha boa maioría empeza a sentir a ecoloxía como algo máis que unha
moda ou un problema de iluminados.
E os "tolos" de hai pouco vanse mudando nos
"cerdos" do momento. Mágoa que teña que chegar a desfeita para que nos vexamos na abriga de
entrar en razón.
Xosé Lois Vilar

prensa do país, a que tala das vidas dos
ricos, dos artistas e da aristocracia, e a
outra -¿queda outra?- anda moi ocupada seguindo o romance de Marta Chávarri a
muller do Marqués de Cubas e o banqueiro Alberto Cortina. Parece que o asunto pode ter importantes repercusións económicas que é algo
máis que cousa de dous.

A

Que a banca trema e mesmo se conmova ó son
da saia de Marta Chavarri , non é un feíto inédito :
outros imperios se abalaron por amores e amoríos, por señores e por lurdias, desde que o
mundo é mundo. Non é cousa de preocuparse
por isto e moito menos de ocuparse disto. O que
inqueda e desacouga e que cada vez máis esa é a
letra da nosa epopeia, ese é o texto que nos
abriga a lera tódolos habitántes deste país -unha
prensa que vive do " disque disque ", que o fomenta e que o paga, como se dunha grande acobi l ladora se tratase.
Eses son os héroes nacionais e as súas peripecias as cuestións que trascenden a nosa existen cia cotiá. Con eles a victoria.
Marica Campo
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Carta os funcionarios da Xunta de Galicia

buzón

parte dos edificios , buscando o
departamento que me interesaba,
batín cun bo lote de vostedes.

forastéiro nun lugar onde me debía sentir na miña casa .

Heilles confesar que saín dalí
perp/exo, magoado e triste. Non

A miña tristeza naceu dalgunhas
reflexións e preguntas que me fixen despois: ¿Non debería a

porque me tratasen mal, non; o
trato foi correcto e amable ; o que

Xunta e os seus departamentos
recoller e encarnar parte do espí-

a min me molesto u foi que nuns
edificios da XUNTA DE GALICIA
non se oe outro idioma que o
Castelán.

rito da galeguidade?, Pregunteime que diferencia habería se

Enviade as vosas cartas a:

estes fosen edificios situados en
Madrid e non lle vin a diferencia.

A miña perplexidade ven de ver

Victorino Pérez
27870 - XOVE (Lugo)

A quen corresponda, e en particular á maioría dos funcionarios
do edificio da Xunta de Galicia en
San Caetano .
Estimados funcionarios:

Doeume pensar que nós , os
que os rótulos fóra están en ga- paisanos galegas, na nasa terra
lego, e enriba do tellado ondea nos talen un idioma que nos deunha grande bandeira de Galicia,
marca da nasa vida e do naso
pero a grande maioría de vostesentir máis profundo , consudes, nuns edificios oficiáis da te-mando as endémicas alienación ,
rra galega talan o castelán . Parémarxinación, e opresión das claceme unha gran contradición ,
que segue a facer de Galicia, des- ·ses populares desta terra.
graciadamente
esperpento.

Onte fun ó seu lugar de trabal lo
en San Caetano; recorrendo gran

a

patria

do
Atentamente .

A miña mágoa ven de sentirme

Manuel Perez Blanco. (Vilariño-Santiago)

SERAFIN MORALEJO

O PÓRTICO
DA GLORIA
CONTADO A.MOZOS
ENENOS
A explicación; a narración das
partes, das súas figuras, os debuxos dos símbolos PARA AGASALLA-LO NADAL 88 CON 01-
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TOCENTOS ANOS DE HISTORIA

A PRINCESA LÚA. Palmira G. Boullosa
ilustracións: M. ª Fe Quesada
O REI DE NADA. Sabela Álvare-z Núñez
ilustracións: Dánae Barral
O ZOO DO PITUS. Sebastiá Sorribas i Roig ·
ilustracións: Pilarfn Bayés
A HISTORIA DA BUGUINA. Xaqufn Agulla Pizcueta

ilustracións: ~an Carlos López

·MONCHO E DRÍAR. María García Yáñez.
il<Wnd6n" Ricanio ~ R#o

.,___..________,,_---~---~g

Dende os 7, 9 e ' 11 anos en diante

_ _ _ EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA _ __
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O"OIA DA PAZ" no colexio "Mestre Rivera Casás" de San Cibrao

" ... un ha muralla que vaia dende

o monte ata a praia"

I

E

importante que os alumnos desenrolen o seu sentido crítico sobre as diferentes situacións que
lles plantexe o mundo actual , polémico e controvertido. Oeste xeito , o profesorado deste centro plantexou a celebración do DIADA PAZ o pasado 30 de xaneiro
nun intento de sensibilizar ó nena ante a
situación de violencia no mundo.
Partindo deste plantexamento, decidimos organiza-la actividade escolar desenrolando na clase traballos que achegasen
ós nen os a situación do home ante a guerra,
afame , a inxusticia; intentando crea-lo ambiente máis favorable a súa idade para que,
dalgún xeito , vivira estas situacións. E as
reflexara a través de murais, composicións
dramatizacións, etc.

" ... abre a muralla"

Finalmente, fixemos unha actividade na
que particip.ou todo o Colexio. No intento
de que o nena concebira a Paz como a
unión das persoas para construir un mundo
mellar e máis agradable, xurdiu a idea de
xuntar a todos os nenas no parque , abraguindo o maior espacio posible, e colleitos
palas mans, dramatizaran e cantaran " A
MURALLA " . A situación creada, foi estupenda. Nenas dende os 4 ata os 13 anos ,
xunguidos palas mans ós profesores, cantando e dramatizando esta canción , deixan
na mente de cada un dos alí reunidos unha
sensación de participación e unidade dificil
de conseguir nunha clase normal. O remate
os nenas e profesores soltaron unhas pombas como sím bolo da Liberdade e da Paz.
Robustiano Rodríguez (Director)

" ... pecha a muralla "

Xosé Chao Rego

Castrapeando
Xa dixemos noutra ocasión que
o castrapo é o castelán que talan
moitos galegas; consiste nun fenómeno que se · dá principalmente entre os que, acomplexados do seu idioma, intentan talar
fino", pero sen poderen desprenderse do léxico galega e das formas sintácticas do naso idioma,
trampas das que non se decatan e
que lles tende a súa pouca naturalidade para talar como saben, a
propia lingua. V~laquí un dis-

curso imaxinario en castrapo:
¿Oíste? El otro día te comí pan
reseso y me dio tanta sed que casi
bebí una sella de agua. Estaba yo
precisamente con el cativo en el
colo -que no lb aturo- cuando petaron a la puerta y me quedé
pampo. Era alguién que me dijo:
"Mire, yo no le soy de aquí.
Quiero preguntarle quién es ese
que viene detrás mía, que parece
parvo.
Bueno, te déjo, porque si no me

voy, no doy hecho el trabajo que
te parecerán trapalladas. ¿Y
luego? ¿Te parece que yo no trabajo?. Como me lo digas ot.ra vez,
te voy a gafar, aunque a mi tanto
me tiene. Te va buena que me
acostumbré de que anden detrás
tuya poniéndote alcumes .
Non seise son moi afortunados
estes exemplos, pero constitúen
só unha pequena mostrado que é
o castrapo ..
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"Galicia ante o reto da postmodernidade"
3- 4 Marzo. Colexio "LA SALLE" (Santiago)
VENRES, 3:
79,00 horas: Chegada -Acollida
19,30 horas: Presentación por Engracia Vidal
20,00 horas: Conferencia. "A postmodernidade, un feito,
un. síntoma e un reto" (1 ª parte). J. Mª Lozano , de "Cr istia-

-.J

nisme i justicia ". Diálogo
22, 00 horas: Cea - Festa
SABADO, 4:

9, 30 horas: Almorzo
10,00 horas: Conferencia. A postmodernidade, un feito, un
sintoma e un reto. (2ª parte). J. Mª Lozano. Diálogo .
7 7,30 horas: Descanso
12,00 horas: Mesa Redonda: "Galicia e a postmoderni ..

MIA destribue gratuitamente 200 exemplares
do gnifico libro " GAL/CIA A LO CLARO" de
Editor al Popular.
Mandade 85 pts. por cada libro en se/os de
Correos para gastos de envío.
Non atendemos pedidos de máis de 2 exemplares. A Editorial Popular C. Bola 3, 28013-MADRID
servirá máis exemplares co 50~ de descanto.

m

dade".
Participan .- Xoan Lois Pintos: Análise da postmodernidade en Gal icia.
- Antón Baamonde: Aspecto filosófico cultural
- Victorino Pérez: lgrexa e Postmodernidade .
- Hermelinda Dapena : a mu ller na postmodernidade .
- Modera : Andrés Torres Queiruga.
14,30 horas: Xantar
76,00 horas: Foro . Balanza e perspectivas de futuro .
- Participan: O ponente. Os compoñentes da Mesa. Tódolos asistentes .
- Modera: Mª Pilar Wirtz .
18,30 horas: Recital : Emilio Cao
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