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UN NOVO SINDICALISMO PARA OCAMPO GALEGO

uizabes que o pasado sábado
16 de abril sexa unha desas
datas que os /abregos galegas
non debéramos esquecer.

Q

En efecto, nese día celebrouse en
Lugo o 111º Congreso das Comisións Labregas (CCLL), congreso que significou
un xiro sindical de importancia: o da
apertura de cara a un sindicalismo agrario forte e amplo que acolla a tódolos
agricultores e gandeiros galegas. Este
camiño foi aprobado unanimemente polos 500 labregos, representantes sindicais, chegados das diversas zonas de
Galicia.

Quérese abrir así unha nova etapa na
que; desde a longa experiencia de
CCLL. de 16 anos na. organización sindical agraria, se vaia construindo un proxecto sindical común. Un proxecto sindica/ independente de ca/quera forza ou
partido político, soberán nas súas decisións e progresista.
¿Que feítos concretos nos van dando
nota deste proceso?

Primeiramente, os cambios no símbolo que representa ó sindicato, no
nom~
(agora
"Sindicato Labrego
Galego-Comisións Labregas") e nos
mesmos estatutos agora reformados.
Segundo, a presencia no Congreso
de invitados políticos diversos do espectro nacionalista : desde o Bloque Nacionalista Galega e a Unión do Pavo Galega, ata do PSG-Esquerda Galega ou
tamén Esquerda Unida. Asimesmo a
participación de centrais sindicais convidadas, de diferente signo: a CXTG e a
INTG (sindicatos galegas do sector industrial), e sindicatos agrarios de fóra do
naso país tales como o basca EHNE, a
COAG (Coordenadora de organizacións
agrarias do Estado) ou a Federación de
campesiños franceses.
E terceiro feíto significativo, a integración na Coordenadora Campesiña Europea (coa que CCLL. xa viña tendo relacións), integración que abre un camiño
de cooperación con outros sindicatos
europeos que defenden as exp!otacións
de tipo familiar.

Aberto o proceso de cambio, agora é
necesario sumar estarzas. Sumar estarzas por parte de tódolos interesados nun
sindicato agrario galega hexemónico,
representante dos nasos intereses, interlocutor representativo diante da Administración e coh acceso ás instancias
de-discusión e decisión da CEE.
Finalmente, ter unha palabra de agradecemento para os que ante fixeron po- .
sible o nacemento e o andar diario das
Comisións Labregas.
E como non, un agradecemento ta mén para os que hoxe apostan por este
camiño de futuro e poñen a vontade e os
medios que están facendo posible o
xurdir do Sindicato Labrego
Galega.
Que a ilusión e a urxencia
de organización sindical
no campo galega non
se vexan defraudadas.
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COIDA DA COMUNIDADE
Na comunidade, na vecindade, na lgrexa,
mima ós teus irmáns.
Que non saian da túa boca
nin do teu corazón
palabras acedas

Se tes que correxir,
corrixe.

Se tes que denunciar,
Ama e coida á túa comunidade

denuncia.

Se tes que mostra-lo teu desacordo,

¿Quen nos move? (Dom. de Pentecostés)

mostra o teu desacordo

Recibide o Espíritu Santo (Xn. 20,22)

diante de quen cho produce.

- Feliz o home que non puxo a súa esperanza
no diñeiro, nin se instala entre as causas desta
vida, nin se deixa malear anque lle coste.
- Feliz o home que non segue os antollos da
moda, nin se deixa cegar por anuncios enganosos, nin fai caso ós larapoteiros.
- Feliz o home que non se dobrega ante o
cacique, nin é falso co compañeiro de traballo,
nin renuncia á loita de cada día.
- Feliz o home que se pon a andar polos teus
Camiños, el será coma un albre grande e forte,
que dá sombra e ledicia ó camiñante.
(Espinosa)

Pero que a sombra da aldraxe e da
amargura.
non quiten vigor e curación.

á túa palabra de irmán.
Vela o teu corazón día e noite,
mira ós teus irmáns e veciños;
que non haxa en ti nada

Santísima Trinidade (21 de maio)

que /les roube a paz e a ilusión e a alegría ...

- De Deus sabemos algo, pero moi pouco.
- Cando o chamamos Pai ou Mai estamos
achegándonos ás portas dunha tenrura a través
da cal el gustou de definirse diante de nós.
- Cando o chamamos Fillo, estamos contemplando o rostro histórico dun Deus encarnado,
que se fixo irmán universal -por selo especialmente dos máis pobres e marxinados-, para demostrar que o amor, que define a Deus, se debe
expresar cada día no acontecer da vida, da historia, das relacións humanas.
- Cando o chamamos Espírito, estamos descubríndoo coma forza vital que nos empuxa cara
a diante, na busca dunha plenitude cada vez
maior para cada un de nós, para a comunidade
cristiá que formamos, para o mundo enteiro no
que vivimos.
- A maravilla do misterio de Deus non nos
debera arreciar del; ó contrario, debéranos converter nuns buscadores humildes e incansables
dese tesauro agachado, dese misterio, que é o
seu rostro trinitario.

Fai deste estarzo diario de traternidade

o acto principal do teu culto cristián a Deus.
Non ouses facer comuñón con Deus
se o teu corazón está enfrentado
ca do teu irmán
por culpa túa.
Ama e caída a túa comunidade,

a túa vecindade,

á túa lgrexa.
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111º Congreso das Comisións Labregas de cara aun proxecto sindical anovador
Qué é un Congreso sindical?

A muller labrega

Un Congreso sindical é unha xuntanza de representantes do sindicato,
que veñen coa voz e o voto d~s afiliados da súa zona.
Celébrase normalmente cada 3
anos (anque pode ser máis ou menos,
dependendo do que se acordara nos
Estatutos).
No Congreso decídense as liñas xerais do sindicato: a súa filosofía, a súa
estratexia e certas medidas concretas
de actuación.

A muller labrega e os seus problemas na explotación e no ambiente rural sai ron a debate: problemas de dependencia do home, de aillamento na
casa, de falta de poder de decisión;
problemas de hixiene, de falta de
preparación.
o motivo foi unha proposta para
crear unha Secretaría adicada á muller, dentro do sindicato.
Como o tema resultou tan complexo, vi use a necesidade de reflexionalo e discutilo con máis calma dentro do propio sindicato, así como de
inida-lo debate a nivel da sociedade

Qué destacamos do 111º Congreso das
Comisións Labregas? a aprobación
dun proxecto sindical anovador:
Recollemos un has liñas das Ponencias presentadas e aprobadas:

E un campo onde está todo por
facer.

" ... non é doado consolidar un Sindicato Nacional Galega.
E preciso, sen embargo, intentalo
con grande respeto ás iniciativas e á
idiosincrasia organizativa dos labregos. Velaf o porqué dun proxecto sindical anovador que se basee en cinco
eixos fundamentais:
- a unidade de todo o espectro
social nacionalista, así como daqueles que queiran enfrentarse á política
antigalega e antilabreg·a da administración central e autonómica.
- a vontade de coordenar e cohesionar as iniciativas organizativas
propias dos labregos, sen pretensións de absorcións.
- a definición dun novo modelo de
desenvolvemento económico baseado nunha agricultura e gandeiría
que garanta a rendabilidade sen destruccións da natureza que hipotequen o futuro.
- que serva de base para a creación dun movemento que permita o
acceso dos productores ó control da
industrialización e comercialización
dos seus productos.
- que fomente e dirixa a capacidade de loita e movilización dos labregos en defensa dos seus intereses.
Este sería o punto de partida para o
lanzamento dunha proposta de debate dunha política de unidade que
tería como obxectivo básico crear
unha organización agraria única galega. Sindicato ou Federación capaz
de reunir á inmensa maioría dos labregos e influir decisivamente na política autonómica e acadar o papel de
interlocutor directo cos poderes políticos de Madrid e Bruxelas .. ." .

O saneamento gandeiro: unha das
meirandes preocupacións.

As xeracións vellos pasándolle ós novas o
seu espírito de loita. As novas envolvendo
ese espírito nun proxecto organizado.

Quedou patente que o saneamento
preocupa: falta de información ás parroquias antes de sanear, sacrificio de
vacas sás, subvencións raquíticas
para a compra de novas reses, pro ble-

Algunhas frases do Congreso
- "Ou nos unimos ou nos funden".
- "Non lle poñades chata á obra,
namentras non estea rematada"
(Castelao).
- "Vivimos pobres nunha terra moi
rica".
- "O noso é un programa do sí. De
futuro".

A Secretaría Xeral e a Dirección
Nacional
No Congreso elexíronse 25 membros da Dirección Nacional; a práctica
totalidade
gandeiros
e
agricultores.
Os 25 membros restantes quedaron
pendentes de ser el ex idos nas comarcas en representación de cada sector
(leite, viño, ... ).
En canto ó cargo de Secretario Xeral (no que ata o Congreso estaba
Emilio López Pérez) será escollido
pola nova Dirección Xeral, anque o
máis probable é que o cargo sexa
compartido por varias persoas (carácter colexiado).

mas de recría e de falta de garantías
no gando importado ...
1

A curto prazo pensouse na posibilidade de que a Administración sustituira ós intermediarios e proveera ela
o gando de reposición importado, garantindo a súa sanidade.
A longo prazo viuse a necesidade
dun plan serio de recría no naso país.

Propostas de Medidas Urxentes en
defensa do agro galega
Aprobáronse unhas medidas mínimas en defensa do agro galego tocantes ós problemas claves: a reestructuración das terras, o ensino e a
investigación agraria, a agricultura a
tempo parcial, a reestructuración da
Administración, a política de cretas e
subvencións, a industria agraria e
cooperativa, a política infraestructura!, a política fiscal, impositiva e a seguridade social. Medidas para as zonas de montaña, para a gendeiría industrial, para o sector de carne de
vacún e de ovino, para o sector hortoflorícola, de horta e forestal e finalmente para o sector lácteo.

'j

1

1

RlltlA-s

Espacios de
diálogo (2)
A nación
Por Francisco Carballo

alta identificación en España de catolicismo e
Estado dificultou a comprensión da nación
como mediación mental tanto nas estructuras
da lgrexa como na inculturación da fe.
·
Durante séculas tratouse de uni-los destinos
político-económicos da Monarquía Católica que presidía os reinos españois, cos da lgrexa. Era difícil enten. der como politicos v. g. Richelieu, cardeal da lgrexa,
trataban de vencer ós Habsburgos aliándose con reis e
príncipes protestantes. Era difícil comprender que a
monarquía era só unha forma do goberno, non unha
esixencia do relixioso. E tamén seguía a ser difícil entender que a lgrexa se mantivese sen identificarse con
ningún tipo de poder político por máis que este potenciase a relixión: así durante o Franquismo reaparece un
"nacionalcatolicismo" que mistifica un e outro sector
da vida cidadá.
Mais cando se afirma o sentido de nación é na Revolución Fr:ancesa, 1789. Empeza por aplicarse ás
nacións-estado. Estes traballan na recomposición do
mapa europeo formado por monarquías supranacionais. Todo o s. XIX foi de constantes modificacións de
fronteiras. Pero lentamente a teoria de nación reformúlase á marxe do estado. Na Europa central e oriental
aparecen os estados supranacionais. A nación defínese como creación histórica con base en diferentes
elementos: territorio, língua, cultura, conciencia de
pobo . Estes factores identifícana e diferénciana.
A conciencia nacional fortalecida ou surxida destas
análises sociolóxicas e históricas produce movementos reivindicativos. Se Garibaldi é a figura progresista
dos nacionalismos que desembocan nun estadonación, outros representantes do nacionalismo conseguen confederacións supranacionais, ou repartos de
poder descentralizados.
En España aparece esta toma de conciencia en Cata1uña, Euskadi e Gal iza. Logo exténdese a outras zonas.
En Cataluña e Euskadi foi o clero episcopal, parroquial
e regular quen máis se destacou nestas pescudas e na
' afirmación nacional do seu pobo. Na Gal iza tal clero foi
unha excepción. A lgrexa galega foi reticente a esta
toma de conciencia fundamentalmente progresista.
E hora de superar esta deficiencia, non para participar na loita política, senón para participar na transformación social , na inculturación da fe á realidade cultural e na adaptación das estructuras eclesiais ás máis
convenientes coa rea lidade do país.
Darse canta desta mediación social é atender ó signo
dos tempos, é adecuar linguaxe relixioso, formas culturais á sociedade real, especialmente ás de futuro; futuro xa nacente no que renacen as culturas, as línguas,
e rebrotan as raíces dos pobos que aman a súa identidade e queren gozar de igualdade como país e de
dignidade como con xunto nacional.

A

Pero nós, primeiro
Miguel Anxo Araújo Iglesias

ai pouco tempo oirían vostedes que o naso Goberno Autonómico lle pedía ó Papa que talase en
galega nas súas intervencións públicas en Santiago de Compostela con motivo do encontro internacional da xuventude. Non sei se esta petición será un
globo-sonda botado ó aire ou mais ben unha verdadeira
instancia dirixida palas súas canles axeitadas.
Tódolos que nos sentimos galegas en exercicio deberiamos unírmonos a este desexo amasado polos nasos
gobernantes, e non deixaría de ser unha "gozada" que o
Papa pregoase na nosa lingua a súa mensaxe universal.
Mais os galegas somos xente realista e por iso decatámonos de que o Papa terá que talar naquela lingua que poida
ser máis comprendido.
Sen embargo, isto non em.pece que o Papa teña un
xesto de responsabilidade e ata de gratitude para un pobo
que leva vinte séculas gardando garimosamente as cinsas
da apostolicidade e o cerne da cultura cristiá. Que o Papa
teña a atención de dicir unhas palabras na nosa lingua por
aprecio ó noso pobo e á nasa historia, non só me parecería
unha actitude razonable e humana, senón tamén cristiá.
Pero este xesto do noso Goberno Autonómico penso
que debería ser dirixido non só, nin primeiramente ó Papa,
senón, e sobre todo, a sí mesmo e a tódala súa parafernalia
de Directores Xerais, Secretarios, administrativos etc.
etc.; a tódolos nasos parlamentarios, a tódolos funcionarios públicos; a tódolos Bispos e cregos galegas; a tódolos que teñen un mínimo de responsabilidade e de influencia na educación do noso pobo.
Pois un pensa que non ternos dereito algún de pedir que
os foráneos talen na nosa lingua, cando nós a ternos tan
esquecida e ata aldraxada; cando nós nos contentamos
con cumpri-lo expediente, ás veces ata grotesco, de maltratala publiéamente, para logo, na vida normal, deixala
arrinconada como se deixa un traste que non serve máis
que para tace-la comedia.
Calquera superficial observador pode decatarse de tres
causas: A primeira, do mal que talan o noso idioma, o que
supón pouco interés, moitas das nasas autoridades políticas; a segunda, de que moitas destas tan só o talan para
cubrir certas apariencias, pero cando baixan do estrado
seguen moitos deles, a meirande parte, talando un mal
castelán; e a terceira, que algúns deles, por non sei que
r.azóns "irracionais" non se dignan nunca lixa-los seus
beizos cunha lingua que marca a identidade do naso
pobo.
As veces ternos que aprender dos foráneos. Hai uns
meses visitaba o señor Pujol , Presidente da Xeneralitat de
Catalunya, ó Presidente do Goberno español , e cando os
period istas lle preguntaban se éste lle concedera moitos
millóns de pesetas, Pujol respondía que non eran as pesetas o que máis lle interesaba ó seu Goberno, senón o
problema da Lingua, pois esa e non as pesetas era a que
definía a identidade de Catalunya, e que a identidade dun
pobo esta por riba de todo outro valor.
Os galegas ternos esta asignatura pendente, a tódolos
niveis. Non acabamos de comprende-lo valor da nosa
lingua e, polo tanto, o valor da hosa identidade coma
pobo. Polo que un oe, ve e le, seguimos senda un pobo
que coida que talar ben é " hablar el castellano ", e talar
mal é "hablar la lengua de los aldeanos" . Ment res sigamos
con esta mentalidade, non esperemos que o n.oso pobo
esperte, anque chegue a tala-lo inglés.

H

RltllA-6

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DIADASLETRASGALEGAS

CELSO EMILIO FERREIRO (1912 - 1S

Compromiso
Estou entre vós
é de vós falo,
homes.
Non me importan
as derradeiras modas
nin os modos snob
dos poetisas
que procraman o estrume por divisa.
Eu canto dende dentro do meu pobo.
Tido,
metido,
prometido,
comprometido
cos homes, meus irmaus,
meus camaradas na Jaita
pala libertá.
Non me importa
o que digan mañá
os aduaneiros da poesía.
Si un intre só
conquiro darvos folgos
co meu canto,
ficarei moi contento
e non perciso
máis
nada.

Inverno
Chove, chove na casa do pobre

e no meu corazón tamén chove.
Dar da mau encallecida,
dar da xente aterecida
de frío polos camiños.
dar dos vellos e meniños
Dar dos homes desherdados
e dos que están aldraxados.
Mágoa da ferida a/lea.
Dar dos que están na cadea,
dar dos que sofren a inxustiza
e viven baixo a cobiza.
Mágoa e loito
por tanto pranto que escoito.
No meu peito, su/agado,
soturno, fondo, calado
un río de amor se move.
Chove, chove na casa do pobre

e no meu corazón tamén chove.

Prá mocedade
Tendes que alcender un tacho
de baril inconformismo.
Non, non, diredes decote
aos profesores de mitos,
que queren de contrabando
pasar falsos paradisos.

Non, non, diredes arreo
aos que van no seu machiño
cabalgando moi contentos
entre nubes de outimismo.
Non, non, debedes decir
aos que minten por oficio. '
A verdá, soio a verdá
da terra na que vivimos,
. labrada en berros de Jume,
nascida en berce cativo.
A verdá, soio a verdá
da terra na que nascimos.

Unhavez
Unha vez houbo un home
que nunca dixo meu.
Petou nas portas do mundo,
chamou no meu corazón.
Fa/aba con palabras
que semellaban pombas.
As causas á súa veira
púñanse brancas.
Nascía //e nos o/los un abrente
coma un río de luz,
ou coma un mar lonxano de gueivotas.
Un bálsamo de amor
tiña aquí/ home
pra ista miña dar
sin nome.

Home, galE

- Celso Emilio Ferr
ano se lle adica o Día d~
maio) naceu en Celan o
Vigo en 1979.
- Se atendemos ó
dos coa súa obra, Gel
lego máis popular deste
á calidade é, desde
destacados.
- Autor dunha dece ~
e dalgún en prosa, a sú
o libro de versos, Long.
cada no 1962, en plen
Foi obra moi lida tamén
ceu numerosas edici
castelán .
- En Longa noite de P.
súa obra, Celso E. Fe
rebelde e directo coa o
rura e delicadeza coa
mática social e política
sempre acompañan a '
pos: amor, marte, señ
vida humana, Deus, o te
- Na poesía de C. 6
ción polo home e pala p,
pala liberdade, \(en ser
cella a súa obra. Non s '
políticamente por G
mocedade.
- lncorporou á po
guaxe coloquial, de hm
biente urbano e propié
anque tamén está moi
trasfondo da vida ru ra
tala de si mesmo co
sputnik"
Reproducimos algúns
mellar homenaxe a C.
lector. Facémolo resp eta~
escribiu e que hoxe en p
mas cambiar según as n
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79): UN POETA COMPROMETIDO

lrmaus

o Míguez a quen este
Letras Galegas (17 de
.a no 1912 e finou en
ero de libros vendiEmilio é o poeta ga- .
século. Se atendemos
logo, un dos máis
a de libros de poesías,
obra máis coñecida é
! noite de pedra, publidictadura franquista.
·óra de Galicia e coñes bilingues galego•dra, como en moita da
eiro conxuga o estilo
'llidade poética, a tenonía sarcástica, a te.os grandes temas que
oesía de tódolos temirdade, o misterio da
po ...
Ferreiro a preocupatria galega, poi a paz e
fío presente que venescribiu, tamén loitou
licia dende a súa

sía galega unha line, e moita dela de amde técnica moderna,
resente a paisaxe e o
que coñeceu ben. El
o dun " labrego do

l
~

poemas seus como o
·. Ferreiro e servicio ó
do maneira coma el os
1uenas causas deberíamas vixentes.

a

Camiñan ao meu rente moitos homes.
Non os coñezo. Sonme estranos.
Pero ti, que te encontras alá lonxe,
máis alá das sábanas e das i//as,
coma un irmau che falo.
Si é túa a miña noite,
·si choran os meus o/los o teu pranto,
si os nasos berros son igoales,
coma un irmau che falo.
Anque as nasas palabras sean distintas,
e ti negro i eu branca,
si temas semellantes as feridas,
coma un irmau che falo.
Por enriba de tódalas fronteiras,
por enriba de muros e valados,
si os nasos sanos son igoales,
coma un irmau che falo.
Común temas a patria,
común a Jaita, ambos.
A miña mau che dou,
coma un irmau che falo.

Decía o malpocado...
Non trunfan na historia
os pobos sumisos.
Augas represadas
non moven muiños.
Nunca serán libres
os pobos sofridos.
Con augas paradas
non roda o rodicio.

Lendo certo período menstrual
(fragmento)
Olla meu irmau honrado

o que acontez con Daniel:
os que o tiñan desterrado
agora talan ben del.

O palurdo de alma lerda
o tendeiro desertor,
o vinculeiro da merda
disfrazado de señor.
O /urdo carca refrito

o monifate de entroido,
Viaxe ao país dos ananos (13)Teño o corazón senlleiro
e orfo na noite fría
Non importa, agardarei
polo albor do novo día.
Teño lobos, teño sombras
teño a marte fuxidía
Non importa, agardarei
polo albor do novo día
Está mudo e reixiñol
que outrora cantar solía
Non importa, agardarei
polo albor do novo día
Que está comigo a esperanza!
fiando, fía que fía .. .
E/a fía i eu confío
no albor do novo día.

o aprendiz de señorito,
marqués de quera e non poido.
(. . .)

O rateiro de peirao

o refugal/o incivil
válense de Castelao
pra escqnder a caste vil.
Escoita puto nefando,
criado na servidume
non pasará o contrabando
dise teu noxento estrume.
Grotesco escriba sandeu,
inxertado nun raposo.
Castelao nunca foi teu,
porque Castelao é naso.
· I anque a ti che importa un pito,
sabrás que é causa sabida
que estás incurso en delito
de apropiación indebida.
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Unha galega desde fxipto

l

A muller rural non ten outro consolo que os
tillos, pois cásana, aínda hoxe, forzada e normalmente cun primo carnal ó que non coñece nin
quere. A amor, o cariñ.o recíbeo só dos tillos, así
que cantos máis mellor.
Eso que din que as xentes daquí son moi relixiosas, non o comparto. Vexo que están aferrados a uns costumes relixiosos, non cristiáns. A
familia nunca reza xunta nin separada. Unha persoa da familia vai á Misa o domingo, e os demais
nin eso. Ser cristián é máis ben "non ser musul-

A pesar de certa apariencia de rapaces de Terceiro
mundo, estes mozos son mozos promocionados da aldea
exipcia onde trabal/a e dá testemuño cristián a nasa amiga
Tere. Mozos de B.U.P. ou de F. P., coma os nasos discotequeiros de coleta, distintos en tantísimas causas, pero semellantes en tantas outras tamén. Eles son terra de Oeus e,
por veces, carne de inxusticia .

mán " , é cuestión de clase. Hai un ha loita de clase
(relixiosa) tremenda. Os cristiáns están cada vez

na costura, hixiene, etc. Sen a lingua non se pode

máis asoballados. Pero non teñen razóns para

facer nada. Así que dedícolle moitas horas ó

defende-la súa fe e así hai moitos que se fan

árabe, que é moi difícil.

musulmáns, pois así teñen traballo. O momento
económico é duro. Por unha banda a sociedade

Se cadra algún vos animaríades a mandarme

de consumo (Coca-Cola, "gusanitos" , plásticos)

uns IRIMIAS, pois a morriña vén de vez en cando.

vai entrando no Alto Exipto, pero é moi difícil
atopar fariña, arroz ou zucre. O butano escasea
moito. Todos estes productos expórtanse.
¿Que tacemos aquí as monxas? Pois intentar

O Señor convosco, como din aquí, Rabene
Maakun.

Unha apreta.

educar no Colexio, dar unha cultura humana,
acompañar ós mozos c ri stiáns e formarás mozas

Tere Mailly. BeAi-Ebeid
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Sobre misas, nenas e bispos

buzón

Querida cativa: (Non che pareza
mal o de "cativa". Nesta zona chamamos "cativos" ou "pícaros" ós nenas.
E un sinal de cariño).
Vas dicir que non me coñeces de
nada e que por que contesto unha
carta que non ía dirixida a min. Voucho explicar:
O "Excmo. Sr. Bispo" caeulle "simpática" a túa carta e fíxoa publicar
nunha folla diocesana que se chama
"Cruceiro". Eu lina por casualidade e
pensei que sería boa causa contare he
algo do que sentín.

Enviade as vosas cartas a:
Victorino Pérez
27870- XOVE (Lugo)

Mais sobre a XI Romaxe
Benquerido amigo Victorino:
Non queremos que pase mais
tempo sen deixar constancia escrita
-de palabra xa o ternos feito- da gran
satisfacción que nos ten causado a
celebración da XI ROMAXE DE
CRENTES GALEGOS no lncio. O lugar, a acollida, a organización, a liturxia, a temática, a festa ... todo foi moi
bo; e voltamos animados para
escomenza-lo curso. Tan entusiasmados quedamos que escollimbs
coma lema e símbolo da nosa comunidade para iste ano o lema e símbolo
da Romaxe: "TEMPO DE SEMENTAR" . E as mulleres da nosa comunidade ben aproveitaron para o seu
programa o obxetivo de promoción
da muller.
As Romaxes de Crentes Galegas
son para nós sempre unha gran
axuda e tonte de inspiración para a
nosa liturxia e para a nosa vida. Así
nos pasou nesta derradeira Semana
Santa que celebrámo-la Vixilia Pascual en Galega (non somente na lingua, senón tamén na cultura). Atopamos na VII ROMAXE moitas causas
para a nosa celebración. Así revivímo-lo seu " prender lume novo" e
recollémo-lo simbolismo do paporrubio con todo o seu contido pascual.
Seguide adiante con esta gran iniciativa das Romaxes e contade sempre coa nasa colaboración .
Unha apreta
Comunidade Cristo da Victoria
Coia (Vigo)

ººººººººº

(Case, case podería se-la túa avoa,
así que supoño que perdoara-la miña
ausadía, pois ás avoas perdóaselles
todo polo que queren ós seus netos).
O primeiro que sentín foi pena por
ti. Parecéchesme unha nena-vella.
Non podo crer que teñas doce anos e
que penses dese xeito . ¿Non será
máis ben que che dictaron a carta os
teus papás? ... Así xa mo explico. Os
maiores non entendemos moitas cousas e non témo-los ollas limpos coma
os nenas.

V Asamblea de
Cristiáns Galegos
Tivo lugar o sábado día oito en Santiago. O tema de traballo foi a PAZ
tratándose fundamentalmente os aspectos do militarismo, a obxección de
conciencia e a obxección fiscal.
Constatouse o desmesurado aumento dos gastos militares do estado
español a partir da entrada na OTAN,
e posteriormente na UEO.
Baixo capa d.a defensa do estado
hai montado un fabuloso negocio de
venta de armas ó terceiro mundo, incluidas todo xénero de dictaduras.
Existe o mito de que os recursos
invertidos na fabricación de armas
crean pastos de trabal lo. Si, é verdape
que os crean, pero tamén é verdade
que eses mesmos recursos empregados en Educación, Carreteras ou Sanidade, crean aínda máis pastos de
trabal lo.

Sobre o tema da seguridade·
espresámo-lo naso convencemento
de que, se perseguimos unha auten¿Seica non sabes que a Misa é tica seguridade, moito mellar que atiun ha celebración gozosa da Pascua de · borrarnos de armas sería suprimilas
Xesús? ... Xa o creo que o sabes.
por completo .
E cando celebramos algo non podemos estar tristes ou aburridos. SeA mentalidade militarista, autoritaría un contrasentido. ¿Non é verdade ria e competitiva exténdese por toda a
que cando estás contenta sentes ga- sociedade, facéndonos aceptar nornas de cantar e de bater palmas e de malmente falsos valores tales como a
manifesta-la túa ledicia? ¿E non che obediencia cega, o arribismo e a vigusta bicar e abrazar ás persoas que sión do próximo como inimigo
máis queres? ¿E por que na lgrexa potencial.
había ser distinto? ¿Non é a Casa do
noso Pai?
Frente a todo isto pensamos nunha
PAZ
que non sexa simplemente a
lmaxino que na túa casa te atoparás
a gusto e te manifestarás dun xeito tranquilidade da falla de conflictos arnatural, non coma "en visita" . Po is así mados, senón a loita solidaria pala
tamén na outra casa, na casa dos na- xusticia ante realidades concretas,
baseada nunha opción erara poi a non
sos irmáns, na casa común.
violencia. Rexeitamos, polo mesmo,
Moito me gustaría que te foras afatoda actitude que, dalgunha maneira,
cendo a esas celebracións de alegría.
apoie o militarismo e o armamentisAlegría de sentirte irmá de tódolos mo.
homes, camiñando con todos, agarrándoos moi forte pola man e perApoiamos decididamente a tódalas
dendo o medo a manifestarte como
persoas que están a traballar pala
es: aínda unha nena de ollas limpos.
PAZ, especialmente os xoves que se
(Os teus pais dilles de parte da negan a tace-lo servicio militar e os
"avoa" que a próxima vez escriban contribuintes que adican a acciós soeles. Será mellar. ¿Nonsí?).
ciais a parte dos seus impostas que
vai adicada ó armamentismo.
Teresa Cabello
A Rigueira (Lugo)

Asamblea de Cristiáns Galegos

·1
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VIDAS QUE DAN LUZ

Dorothy Day (1897-1980)
illa dun modesto periodista con cinco fillos, Dorothy Day
naceu en Nova York no ano 1897. Estudiou o bacharelato con
notable aplicación e axudou á súa nai na casa. Busca traballo
para comprar libros pois era unha gran lectora e esa entrada
no mundo laboral axúdalle a coñecer calamidades e inxusticias.

F

Le a Marx e entusiásmalle. O amor ás masas oprimidas levaa a unha
estreita solidariedade con socialistas e comunistas. Pasa noites enteiras discutindo en círculos anarquistas pero aquela vida parecíalle
baleira e faise enfermeira para facer algo polos que sofren.
Dorothy leva unha vida de entrega e militancia activa. Escribe en
periódicos e revistas. Con ocasión da súa participación nunha marcha
sobre Washington para esixir o voto das mulleres é arrestada. Será
detida aínda oito veces máis.
Casa polo civi 1no 1924 e catro anos máis tarde acontece o momento
clave da súa vida. Decide converterse ó catolicismo. Despois coñece ó
sacerdote Peter Maurin, pacifista, non violento, con quen terá unha
decisiva amistade e que lle axuda a comprender o radicalismo da fe
cristiá. Desde entón adica tódolos seus esforzos á clase obreira e á fe,
ó cambio social e ó anuncio do evanxeo.
No 1933 funda o · periódico "The Catholic Worker" (O traballador
católico) que· coñece unha enorme expansión polos USA e une ós
crentes. Despois funda as "Casas de Hospitalidade", a primeira, un
humilde albergue nunha pobre rúa do vello Manhattan. Alí, mañá e
tarde, sérvense centenares de comidas ós famentos, vístense ós que
teñen frío, durmen os que viven ó ventimperio. En poucos anos
ábrense máis de trinta casas, hoxe pasan de cincuenta.
Dorothy Day non descansa. Chámana "a nai coraxe" e a súa vida era
unha fervenza de dinamismo. No seu tempo a lgrexa Católica.nos USA
era moi pechada á sociedade e ós problemas sociais: ela contribuiu
decisivamente a abrila e espertala. Morreu en Nova York ós 83 anos,
despois de loitar polos dereitos dos marxinados e enfrentarse ós
poderosos. Na catedral de San Patricio, onde se lle deu o derradeiro
adeus e diante da súa caixa, un que fora hippy exclamou: "Nunca vin
un ha santa tan de preto".
(Traducido do catalán, no Boletín de Vic)

Pensamentos de Dorothy Day
- "Desde os quince anos convencinme que Deus creara ó
home para facelo feliz. Tanta miseria e dor que vía a carón meu e
que a prensa reflexaba non era
inevitable: pode e debe ser remediado urxentemente".
- "Non nos lamentemos tanto
polos males sociais e busquemos
máis remedios. Sobor de todo,
evitémolo a toda costa. ¿Onde están os santos capaces de cambiar
a orde social e non tanto de socorrer ós noves escravos da inhumana civilización industrial".

- "Amor: esta é a palabra final.
• - - - - - - - Chamamento ós lectores de IRIMIA - - - - - - - Por veces resultou algo pesado e
terrible, e a nosa verdadeira fe no
Estou convencido de que en Galicia viviron grandes homes e amor pasou pola proba do lume.
mulleres,
Non podemos amar a Deus se non
con vidas cheas de luz para o noso tempo. Xente do pobo: labregos,
nos amamos entre nós, e para
nais de familia, obreiros, mestres, mariñeiros, intelectuais ... Non deiamarnos ternos que coñecernos.
xedes que a súa luz quede agachada só nuns poucos coñecidos.
Mandade noticia das súas vidas se credes que recolleron ben o espí- Coñecemos ó Señor cando parte
rito das benaventuranzas de Xesús: pobres con espírito, mansos, o pan, e daquela xa non estamos
_ famentos de xusticia, traballadores da paz, misericordiosos, homes e sós".
(Escolmados do seu "Diario")
mulleres de fe. Por razóns comprensibles queremos mellor que sexa
xente que rematara xa a súa vida. Mandade foto.
X. A. Miguélez
I
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que se me ha perdoar
.\ (ou; p
oará) se principio co ~a' '1 ...... fín.
~a lingua, o futuro de indicatrvo é " cantaba " . Pero ademais
desta forma , que podemos chamar sintética, foise producindo
unha forma analítica ou perifrást ica -¡que palabras máis estrañas !- que xoga co infinitivo do
verbo (" cantare " ) e co presente
de indicativo do verbo " habere".
Así daba, este resultado : " cantare
habeo ", que ó pasará nasa lingua
converteuse en " cantar hei " , (hei
cantar), que en forma sintética dá
cantarei. Xa non nos decatamos
de q ue a súa formación é com posta de do us verbos.
¿Onde vou con este discurso?
Irnos ver (o u verem os) que é o
mesmo canta rei ca hei cantar.

'

Pero .non. O mesmo, porque significan igual : algo que vai suceder no futuro, por iso se chama
así. Pero non ·é exactamente o
mesmo porque o futuro sintético
-cantarei- parece máis contundente, máis categórico ·qá forma
analítica hei cantar. En galega
pódese dicir, desde lago, das
dúas maneiras. Pero hai unha diferencia de matiz a observar.
Diferencia que consiste en que
o naso talante cultural e anímico
non é tan categórico coma, por
exemplo, o castelán. Por iso a min
(insisto, a min, que falo por aproximación , xa que non me considero ningunha autoridad ~ , linguística) paréceme qu?:í
e l mais
co xenio da nasa lingu (_~ ~ffna'
analítica cá sintética/ ~CJ~ ue
~

Queimaduras

.

Has de cantar

'

' \!J

.......

.

e,

esta estea prohibida desd& '
lago, desde o punto de vista literario haberá que saber combinar
ámbalas dúas. Pero, ¿non se está
a perder hoxe esta forma máis galega de expresa-lo futuro? Eu,
desde lago, nótoo tanto na literatura escrita coma na fala.
Quizais para mellar o comprendermos sexa bo que no próximo
número
poñamos exemplos.
Penso que é unha mágoa que se
perda, cando menos, a frecuencia do estilo analítico, ese co que
empeza Rosalía nos primeiriños
versos do. seu libro de poemas
" Cantares gallegos": "Has de
cantar/ que che hei de dar zonchos/ has de cantar/ que che hei
de dar moitos".

,
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de calor debe estar afastada de ob xectlv6-s~-
- Non sobrecargar enchufes conectando
fac i l mente combusti b les (faldas de camiva rios apare/los no mesmo.
ll a, percheiros, camas, etc.).
- Dispoñer de extintores e que todos
- Non encher de tóxicos botellas de uso
coñezan a súa situación .
común.

PRIMEIROS AUXILIOS

PREVENCION
- Non permit{- lo acceso do alumnado ás
cociñas, nos centros nos que as haxa.
- Non deixar mecheiros, mixtos ou cigarros encendidos ó alcance dos escolares (so bre todo dos máis pequenos) .
- Os aparellos de ca lefacción no n deben trabal lar con sistemas de lume directo
e, caso de seren eléctricos, serán de resistencias protexidas. En todo caso , a fonte

Cúbreo cunha saba
húmida.

A auga fria ali viara
a queimadura.

- Se ten lume na roupa, evitar que corra : envolvelo nunha manta ou prenda de
abrig o ampl a ou revolcalo polo chan para

apaga-la chama; despois rociar con auga
fría, evi tando o chorro , envolvelo nunha
saba limpa e trasladalo ó hospital.
- Se é por líquidos fervendo ou productos qu ímicos , espilo e duchalo con auga
(non quente) durante dez minutos e despo is cubrilo cunha saba limpa e trasladalo
ó hospital.
- En caso de queimadura química, levarlle ó médico o envase co producto que
causou a queimadura.
- En queimaduras leves, espi-la zona ,
aplicar auga fría e facer unha cura con
gasa estéril.
·
- Salvo en queimaduras leves, evítese
aplicar pomadas, unguentos ou outras
sustancias grasas.
- Non rnbentar nunca apeldas bochas.
- Non dar de beber a un queimado
g~ve.
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