mos

facendo

memoria:

recobrando o ser galego
•
que esquecimos.

1 mos

sementando

patrla:

h'lllll

con man inxertandoa
•
entre os veciños.
1 mos facendo outra historia.

a favor
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¿QUE EUROPA?

vindeiro 15 de xuño estamos, de novo, chamqdos a votar. Son as eleccións para o parlamento europeo. O feito de que unha parte de
europa (12 países) teñan un parlamento común xa é para felicitarse. Hai agora 50 anos que, no
canto das urnas, escomenzaban os preparativos da ?
guerra mundial. Desde este punto de vista o progreso
do entendemento entre os europeos é evidente.
Pero Europa é aínda máis un labor por facer ca unha
realidade consolidada. O parlamento qu irnos votar
(518 diputados; a España correspóndenlle 60) non ten
poder de facer leis e polo momento vén senda pouco
máis ca un foro de opinións, orientacións e control dos
demáis poderes gobernantes (canse/lo de ministros,
etc). Está claro que quedamos lonxe dun parlamento
capaz e eficaz.·
En segundo lugar, a Europa que o 15 de xuño votará
non é a Europa toda. Falta un anaco importante de
estados e pobos que desde hai moito tempo son europeos, anque non pertenzan á Europa comunitaria (Suecia, Austria, Polonia, Yugoslavia .. .) Grandes estarzas se
precisan por ambas bandas para que todos cheguemos
a participar na mesma empresa. Como preparación
desta inmensa tarefa .compre ir desterrando a idea vulgar, pero firmemente enraizada, que Europa son dúas:
Este e Oeste.
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Tamén cabería lembrar que a chamada "construcción
de Europa" ten dúas intencións diferentes e mesmo
enfrentadas. A Europa competitiva, exclusivamente
ocupada· de sí mesma, esgarecendo por atapar un lugar
de privi/exio a carón dos outros colosos do poder mundial. E a Europa forte, con autoridade propia, económicamente solvente, pero solidaria ó tempo ca resto dos
países do 3º mundo e decidida valedora dunha reordenación das re/acións políticas e económicas actualmente existentes entre os ricos do norte e os pobres do
su/. Desgraciadamente a CEE de hoxe están ben máis
apegada á gañancia do mercader cós sañas dos xustos.

• Vilabade: os veciños organizados
mellaran a parroquia
• O fútbol e o sector lácteo galego
• Mais sobre os guerrilleiros

Finalmente apuntar que a ve/la Europa dos grandes
estados (Francia, Italia, España, Rusia .. .) está resultando cada día máis "ve/la". Dos lugares máis diferentes
xorden razóns e organizacións que solicitan unha Europa, non de grandes estados, senón de pobos, países,
comunidades concretas con cultura e preocupacións
comúns: Croacia, Tiro/, Córcega, Ga/icia, Cataluña ... O
recoñecemento desta p/uralidade de comunidades non
significa unha negación de Europa coma unha organización de pobos antes que unha xunta de estados. Así o
estiman tamén os partidos nacionalistas galegas que
concorren a estas eleccións. Por unha banda o BNG
tentou unha candidatura unitaria de tódolos galegas,
argumentando que había problemas comúns que precisaban deste entendemento. Po/a outra, o PSG -EG, o
PNG-PG, a C. G., optaron por coaligarse con outras
forzas afines das diversas nacionalidades do estado
español. Valoran que, ademáis da afinidade nacionalista,
compre manter unha afinidade de pensamento político
para non crear confusións e problemas futuros. As dúas
argumentacións salientan razóns comprensibles. En
ca/quera caso está claro que subsiste un fondo común :
o interés de facer presente en europa a Galicia e a
tódalas comunidades e pobos que · integran o vello
continente.

RlltlA-3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

UNHA IGREXA ENFERMA
Ata os nenas máis pequenos saben que temas
unha lgrexa de pedra, moitas igrexas de pedra que
enchen a paisaxe rural e urbana con formas tan variadas como variados foron os estilos artísticos que
pasaron polo naso chan. Estas igrexas de pedra xeralmente reciben un bo coidado da man das comunidades que delas se serven.
E igualmente saben estes mesmos nenas que
existe unha /grexa de xente, unha enorme lgrexa de
xente, composta por pequenas comunidades cristiás
que se espallan tamén pala nasa xeografía; a variedade artístico-espiritual destas igrexas de xente tampouco non é cativa. Estas igrexas de xente, estas
comunidades que tan a lgrexa universal, están pasando por unha crise grande, que nos leva a dubidar
por veces da súa identidade coma tal lgrexa. Esta
lgrexa está enferma.
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Os síntomas dunha enfermidade
A falta de saúde que padecen as nasas igrexas de
xente pódese a/biscar mediante estas tres doencias:
1. - As cousas que cómpre crer: Sempre foi difícil
o camiño da fe. Ata os máis santos teñen pasado por
crises de fe. Pero este non é o problema de hoxe. O
problema hoxe é que moitos crentes non están de
acordo en crer causas que a lgrex<;J. ere e "manda"
crer. E ademais non hai recelo ningún en manifestar
esa falta de fe. Non se rompe coa lgrexa, pero de feíto
hai un distanciamento grande respecto a ela.
2. - Os comportamentos diarios: Algo parecido
pasa no campo dos comportamentos. Unhas normas
de conducta, máis ou menos fixas, nas que se cría,
anque por veces non se cumprisen, vense sustituidas moitas veces pala propia liberdade á hora de
determinar o que cóinpre e non cómpre facer na vida
diaria. Esta reivindicación da propia decisión ante os
comportamentos morais parece ameaza-la uniformidade moral dos membros da lgrexa.
3. - O abandooo da práctica relixiosa: Pode que
sexa a consecuencia do anterior e pode que sexa a
súa causa. Ou ámbalas dúas cousás a un tempo. A
realidade é que grandes masas de crentes, que se
din membros da lgrexa, na práctica non funcionan
coma tales membros. Abandónanse os momentos
relixiosos nos que a comunidade eclesial se podería
enfortecer coma tal. Dise: eu creo, pero ir non voú á
Misa; dise: eu creo, pero non me apunto a aquelas
actividades que poderían axudar a medra-la miña
pertenza á lgrexa, e que poderían axudar a
desenvolve-la misión evanxelizadora que á lgrexa lle
foi confiada.
Estes, e outros posibles, serían algúns dos síntomas de enfermidade da nasa lgrexa. A interpretación
destes síntomas é diferentes segundo quen sexa o
analista. E os remedios no proceso de curación tamén varía. Hoxe deixarémo-la causa así, e para outro
día seguiremos no asunto.

Facer lgrexa, un ha tarefa
difícil e dolorosa ás
veces, pero necesaria
para transmiti-lo
Evanxeo do naso Señor.

Mal nacido. Dom. 8° do Tempo Ordinario (28 de maio)
¡'Cada arbor coñécese polos seus froitos" (Le. 6,44)

Tito acabou sendo un drogata. Rosa, ós dezaoito
anos, xa andaba arrastrada palas rúas. Miguel ten fama
de ser duro no seu posto de encargado; sendo ben
pequeno gustaba de mandar ... ¿Será que hai persoas
que nacen para rosas e outras para espiñas? ¿Naceremos xa coa marca? Para máis inri, de seguida botamos
man do refrán que nos dí que "os cachos tiran ás olas",
e quedamos convencidos. A frase do evanxeo hai que
relativizala. O que hoxe dá un froito podrido mañá pode
dar un ben sabroso. Cremas na capacidade de cambio
e de conversión das persoas.
Recomendacións. Dom. 9º do T: Ordinario (4 de
xuño).
"Merece que lle fagas isto" (Le. 7,4)
Señor, hai tre~ anos que acabei a carreira na universidade. Sigo sen ato par trabal lo. Non acudo a Tí para que
me resolvas este problema. Fágoo simplemente para
desfogar.
Gundín, compañeiro de curso e amigo, traballa na
empresa do pai; Mary, tilla dun diputado, tamén está
colocada. Outros moitos andamos petando ás portas.
Eu cavilo e dígame: Se meu pai tora médico, arquitecto, ou político ... estaría relacionado con persoas de
poder e daquela quizaves houbese algo para min. Pero
o meu pai é un simple agricultor. As súas relacións con
xente importante son poucas.
Señor, ¿non sería eu demasiado atrevido ó meterme
a facer carreira? ¿Non terán que andar os pobres cos
pobres e os do poder cos do poder?.
Xa sei que comprendes o duro que é pensar así.
Gracias, Señor.
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Os oídos teñen as súas raíces no corazón
don Próspero de neniño non
lle chamaban don Próspero,
senon Prósper. Endexamais
Prosperiño, nin Prosperín,
por soar a vulgar.
Seus pais, familia de boa posición,
pero sen moita cultura, levaban o
" don " , debido a que daquela o "acomodo" sopesábase tanto ou máis ca
cultura. Con todo, axiña cairon na
conta de que o seu fil lo único e excrusivo podía ter moito futuro. Non é que
os primeiros anos as notas, as preguntas, nin as agudezas do nena se
diferenciasen gran cousa das dos outros nenas da súa idade, pero eles
víanas diferentes. Paseniñamente foron sementando nel a idea de que non
podía sentirse satisfeito con se-lo primeiro, nin siquera co número un. Tiña
que ser único, diferente, á marxe do
escalafón.
Tal idea xermolou e medrou con
forza, ben regada por un entorno favorable; pois, a miudo, advertíaselle
con severidade que non podía andar
con calquera, nin entremezclarse con
outros nenos do barrio, salvo con un
ou dous da mesma posición .
Prosper aprendeu con suma facilidade a xogar soiño e chegou, xa na
súa nenez, a ser un gran especialista
na confección de monólogos dialogados consigo mesmo.
Todolos seus profesores, desde o
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primeiro ano de bacharelato ó último
de carreira, lémbrano co sorriso nos
beizos, con ise sorriso irónico e despreciativo de quen xamais fai unha
pregunta para aprender, senón de
quen a fai, tendo de antemán a resposta, para descubrir o que outros
non saben. Ese mesmo sorriso amasaba cando algún dos seus compañeiros preguntaba calquera causa
que non sabía, con independencia de
que Próspero soubese ou non a
res posta.
O achegárense os exames sofría
profundas depresións; porque sem-

pre desconfiaba da honradez dos que
o ían xulgar e temía que alguén puidese arrebatarlle o primeiro pasto.
Hoxe, feito xa DON Próspero, gaña
o diñeiro a pilas como xefe de persoal
dunha multinacional, e os seus directivos non se desfarían del por nada do
mundo, xa que manipula o persoal
coa mesma facilidade e tamén coa
mesma frialdade con que poden manipularse as teclas dun ordeador. O
que quizáis non saiban os seus directivos é que aló nos seus adentros el
despréciaos con xenreira, porque
non acepta que ninguén poida estar
capacitado para dirixilo.
E ateo por estar convencido de que
no mundo non hai sitio para dous.
Como fisonomista non tén precio,
pero, pala contra, polo timbre de voz
non coñece nin ós seus propios pais,
cos que deixou de talar xa hai tempo,
por s~ntir vergoña do seu baixo nivel
cultural.
Sente un menosprecio visceral polos nenas, ós que sempre ve aló moi
abaixo; pero por ise lado o seu fogar
non vai correr perigos, debido a que
nos seus cálculos non entra o matrimonio, como non entra nada que
sexa causa de dous. E ademais ... adema is ¡é estéril!. Sí, sofre o terrible mal
da esterilidade de corazón.
Xosé Manuel Carballo

VIº Acampada de IRIMIA da Mocidade ·
. LUGAR: Fisterra
DATAS: do 5 de setembro ó 9 de setembro (día
·da Romaxe)
Amigos da Acampada: como tódolos anos
chega o tempo donoso encentro.
Se tés entre 16 e 25 anos (ou máis ... ),
Se queres facerte máis amigo da natureza,
Se che gusta enrollarte con outra xente nova
coma tí,
·
Se buscas coñecer mellor a nosa Terra e a nosa
lingua,
E se Xesús de Nazarét che parece un tío a tope ...
... Entón, vai apuntándote ... que éste é o teu
sitio.
Chama a Carlos, Sabela ou Pepe, ó teléfono
(982) 52 81 43 (mellor ó mediodía ou pota noite ou
manda a inscripción adxunta, antes do mes de
Agosto.
O gasto da Acampada sáeche sobre dunhas
2.000 pts. aproximadamente. Se non as tés, apún-

tate o mesmo, ... serás ben recibido.
E se queres axudar a organiza-la Acampada,
témo-la reunión o día 17 de Xuño no Seminario
Maior de Santiago (Rúa de Azabachería, detrás
da Catedral), as 4,30 horas.

,---

-- -- -

ANIMATE!

-- -

- -----

--

-

--

---

Chámome ............................................................... .
Teño ................. anos.
Son de ........................................................................................
.......................................................... (enderezo completo).
Calzo o número ..................................... .

Mandar a: Sabela NUÑEZ SINGALA.
27377 Muimenta (Lugo)

Eleccións
Europeas

O fútbol e o sector
lácteo galego

PorTintxu

Por Eliseo Miguélez

quince de xuño máis de dous millóns de galegas estamos convocados a participar nunhas
eleccións xunto con moitos millóns de europeos máis, para formar un novo Parlamento
Europeo de 518 deputados. A máis de 19 millóns de
cidadáns españois corresponde a elección de sesenta
eurodeputados. O proceso electoral no conxunto de
Europa péchase o domingo 18 de xuño , xa que en
varios estados membros da CEE as eleccións véñense
celebrando en día festivo.
Moitos pregúntanse para que serve o Parlamento
Europeo. Se é a miúdo difícil de entender que utilidade
ten un parlamento , tal pregunta plantéase máis facilmente con respecto a unha cámara coma a de Estrasburgo , que non ten ben definidas as súas competencias
(en todo caso moi limitadas) e que moitos confunden
coa Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa,
que utiliza o mesmo lugar de sesións.
Neste Parlamento Europeo non se elixen nin ratifica
ningún goberno, nin se pode plantear (nin xa qµe logo
resolver) unha moción de censura ou unha cuestión de
confianza. Os documentos que aproba este Parlamento teñen unha función orientativa da política xeral
das Comunidades Europeas, anque o seu peso sexa
decisivo para aproba-los presupostos. En realidade o
poder lexislativo europeo reside prioritariamente no
Consello de Ministros.
Son moitos os que pensan que cómpre reforza-lo
papel desta institución europea, unha das últimas que
naceron. Algúns entenden defender tal posición planteando na propia campaña electoral o próximo parlamento teña carácter constituinte, algo así como sucedeu coas Cortes españolas despois das eleccións do
77. Como queda dito , hai un acordo xeral de que convén reforzar esta institución, polo que o interese dos
electores e a súa participación consciente son algo
positivo.
Cómpre ter presentes estes datos, á hora de se informar e de entender este proceso electoral. Haberá na
campaña elementos que se interferirán, xa que tódolos
partidos terán tamén á vista as máis ou menos próximas eleccións para o Parlamento Galega e para as
Cortes de Madrid, nas que influirán dalgunha maneira
os resultados que sedean nas europeas.
Concorrirán ás eleccións de eurodeputados unhas
vinte listas, anque realmente son menos de dez as que
cantan realmente. Trátase, por unha parte, dos dous
grandes partidos con implantación en toda España,
PSOE e Partido Popular, xunto co CDS de Suárez e coa
Esquerda Unida que encabeza o PCE de Anguita. Logo
están partidos nacionalistas coma CIU ou Herri Batasuna e as coalicións encabezadas polo PNV (na que vai
Coalición Galega en terceiro lugar), Eusko Alkartasuna
(co PNG no terceiro posto) e Euskadiko Esquerra (co
PSG-EG de segundo).

or se algún lector non víu o partido Real
Madrid-Milán celebrado o pasado mércores día 5 de abril , recordaremos que o
árbitro anulou un gol ó Milán ó ver que o
seu auxiliar levantara a bandeira para indicar fóra
de xogo do xogador do equipo italiano. A repetición da xogada pala TV demostrou que o gol foi
mal anulado pasto que non houbera falta. De
tódalas formas, como o que val é a sentencia do
xuíz, o Milán quedouse sen o seu gol.

O

P

A relación entre o lance do partido de futbol
antecitado e a situación do sector lácteo radica
en que é a mesma pero ó revés. lmaxinen vostedes un partido coa situación inversa da comentada no parágrafo anterior; un xogador en permanente fóra de xogo e un árbitro que se fai o
"sueco", é dicir un árbitro que fai que non ve .
O sector lácteo galega estalle a pasar como a
este equipo. A cuota asignada foi amplamente
superada. Tanto se falades coas industrias lácteas galegas, como cos productores, todos vos
dirán que no ano 88 recolleron como mínimo un
30% máis que o ano 83, e un aumento de máis do
15% dende o ano 85 . O naso sector está fóra da
lei, estamos en fóra de xogo permanente.
O Goberno español e máis a Comisión das Comunidades Europeas (os árbitros) estanse a facer
os suecos. ¿A razón?, non se sabe, pero podemos imaxinar que ó Sr. Romero non o apretan de
Bruxelas porque agora o sector lácteo (gracias ós
case 5 millóns de vacas sacrificadas) xa non
constitúe un problema presupostario para a CEE ,
e por outro lado a unión acadada hai 2 anos na
Plataforma en De.tensa do Sector Lácteo Galega
supoño que aconsellará esa táctica ó Ministro de
Agricultura español.
E importante non esquecer que estamos fóra
de xogo, e que nos poden pitar a falta en calquera
intre. Se isa chegase a pasar, hai que estar alertas
para responder adecuadamente. O mesmo
tempo, é importante que se lle vaia dando sol·u cíón a este grave problema, porque isto non é un
xogo aínda que teña certo parecido.
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VILABADE: os veciños orga1
ilabade é unha provincia do municipio de Castrov,
exclusivamente da venda do leite e da recría de becer
. parecen á vida, ós trabal/os e ós problemas de tantas
¿En que destaca lago Vilabade? Pois sinxelamente no bo es~
veciños. Que non é pouco nestes tempos que corren. Velaqw
nós.

V

Aló polos anos 50

Xa naqueles anos de poucos medios técnicos e
económicos para a maioría e de escasez para
moitos dos veciños de Vilabade, a parroquia anímase a levar adiante a transformación dunha corredoira que unía a Vilabade con Castrover9e,
capital do Concello, a uns 1.800 metros de distancia. Elíxese unha Comisión encargada de levar
adiante as xestións. E os veciños acordan uns e
outros deixa-los pasos necesarios para poder
face-lo que ía se-la carretera. Un ha carretera de 7
metros de ancho, con cunetas e pasos de auga.
Este grande esforzo realizado polos veciños
había se-la semente, o xerme para as accións dos
anos vindeiros.
Dunha aldea incómoda e incomunicada a unha
parroquia urbanizada, agradable e próspera

E así foi: alentados polos bos resultados do
primeiro labor comunitario, os veciños seguiron
por este vieira.
Primeiro, o amaño doutros catro camiños.
Logo seguí u a restauración da casa rectoral. Despois numerosas pistas asfaltadas de acceso a
tódalas vivencias e fincas. Fóronse eliminando
cerrumes innecesarios. Algúns veciños ata intercambiaron algunhas fincas mediante acordos
privados, para que a dispersión e a pequena di, mensión das súas parcelas non fora tanta.

E as mellaras na agricultura e nas condiclóns
de traballo tampouco non faltaron: construiuse
un posto de inseminación artificial, empezouse a
aproveita-lo monte veciñal en mán común, facendo 40 has. de pastizal comunitario e 149 has.
de repoboación forestal, e preocupouse o vecinqario da sanidade animal.
Os veciños deciden e actúan en unión

Pero, ¿quen vai decidindo que se fai e como se
fai? Pois os mesmos veciños: en xuntas parroquiais vaise vendo entre todos as necesidades da
parroquia e vaise estudiando con detalle a rnaneira de darlle solución ós baleiros que se detectan, dando prioridades a uns sobre doutros, segundo se determine entre todos. Desde logo
chama a atención o feíto de que a vecindade leva
adiante este proceso de reflexión antes e despois
de realizar unha obra; pensando seriamente o
que se ha facer, e querendo aprender dos acertos
ou buscando posibles erros a non volver cometer
máis adiante.

Toda tarefa comunitaria require
trabal/os e moita paciencia
Sucederon as vías de enlace con outras aldeas
do redor, o alumeado público, a traída de augas,
o coidado da sanidade e hixiene públicas, a restauración dunha Ermita-Santuario e da i.g rexa
parroquial (hoxe recoñecido monumento histórico-artístico de carácter nacional). E tamén a instalación de 12 teléfonos e dun locutorio público,
así como a construcción dun local social para as
xuntanzas parroquiais.
Tamén se recordaron os veciños, como non,
dunha familia necesitada do lugar, á que lle construíron unha casa-vivencia.

''A vecindade leva adiante un proceso de reflexión antes e despois
de realizar un ha obra"

E logo de decidir, noméase unha Comisión que
é a encargada de levar adiante a xestión da acción, buscando orientacións técnicas e solicitando posibles axudas económicas. O cura, Manuel, actúa apoiando ós veciños e coordenando
for-zas.
·
Algúnhas contribucións económicas viñeron
do Axuntamento, outras da Diputación e de Cáritas, do lryda e do leona (hoxe desaparecidos) e
tamén do Ministerio de Cultura.
E outros cartas da emigración: moitos veciños
de Vilabade marcharon para fóra, pero non es-
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.nizados mellaran a parroquia
verde, na provincia de Lugo. Unha parroquia que vive case
!rros. Un ha parroquia onde-a vida, os trabal/os.e os problemas se
>outras aldeas galegas.
>pírito de comunidade e na capacidade de organización dos seus
'JÍ algúns anacos da súa historia, para modelo e ánimo de todos

máis importante aínda, foron aparecendo co~a
boradores para organiza-las diversas actividades.
O labor nestes 5 anos de vida foi moito: ce~e
bracións anuais do Día das Letras Galegas, do
Antroido, da Cabalgata de Reís e da festa do S.
Xoan. Cine, clases de danza e música, teatro,
magostos, semáns de video.
Charlas sobre temas agrarios. Festivais de música folk, que xa van pola IVº edición.
A cultura dando vida ás parroquias e ás súas
xentes.

Sorrisos e bágoas. De todo hai
Que ninguén vaia pensar que todo isto se realizou sen esforzos, sen enfados e algunha que outra mala palabra, sen dores de cabeza. Toda tarefa . comunitaria require traballos e moita
paciencia.
E que ninguén pense tampouco que non houbo
horas malas e fracasos. Hóuboos ... e haberaos.
" Os veciños foron poñendo cartas e horas de trabal/o. A xente é
moi dada ó plan comunitario e cando hai algunha· oposición a
maioría pode con e/a.

queceron a terra que os viu nacer. Foron mandando cartas a través dunha Cofradía que dinamizc;>u algunhas das obras de tinte relixioso na
parroquia, así como as festas patronais. Todo vai
axudando.
Pero o. que sí é certo é que en case tódalas
obras que se levaron adiante foron poñendo a
vecindade parte dos cartos e, por veces, algunhas horas de traballo. "A xente é moi dada ó plan
comunitario e cando hai algunha oposición a
maioría pode con ela" coméntannos.
·

A cultura tamén alimenta a un pobo. Organizando "A Espalladoira"
"A Espalladoi.r a", que.así lle puxeron á asodación cultural de Castroverde, nacéu no ano 84. Un
rapaz de Vilabade, o cura e máis dous outros
mozos de Castroverde vían o baleiro cultural que
estaba a sufrir o concéllo e empezaron a reunirse
para ve-lo xeito de botar a andar unha iniciativa
que forado gusto dos veciños.
E pouco a pouco fóron aparecendo os socios e, -

. Que os veciños organizados somos
capaces de me/lora-Ja nasa parroquia.
Isa é o que V[labade nos demostra
Non hai máis que recordar cando a cooperativa
, de-patac_as non tivo éxito. Ou cando o intento de
unión n·os montes vedñais non foi adiante como
se previra: os ·comuneiros non querían te-lo
gando en común. E aínda está na memoria de
tódolos veciflos aqueles bonitos intentos de
crear un grupo musical e unha asociación xuvenil, pero que a emigración de tantos mozos e
mozas da zona botou a perder (a medio prazo
parece que só quedarán un 5 ou 6 mozos na
parroquia).
Pero o espírito de unión, de traballo comunitar.io seguiu e segue aceso.
As ganas, a vontade de organización están aí. A
pesares das dificultades.
Vilabade debera servirnos de estímulo; os seus
veciños deberan ser para nosoutros un modelo
animoso para a participación e o traballo comunitarjo na nosa propia parroquia.
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NOVAS DA HOAC
Pascoa: liberación de
obreiros por Cristo

o

sabado 1º de abril, as 20,30 horas, xuntámonos no
Colexio ·Lestonac de Caranza (Ferrol) tódolos grupos da HOAC da nosa Diócese. Estiveron tamén
grupos apostólicos coma a JAC, a MAC e o JUNIOR.
Tivemos este encentro para celebra-la Pascoa de Resurreción. Vivimos a experiencia de unidade dende a aportación
de tódolos grupos; respiramos un ambiente de ledicia e de
fraternidade; todo nun marco dunha amistade compartida.
A base deste encentro atopábase na "Ledicia de vivir"; pois
aínda que vivimos nunha sociedade que se decanta derrotista, apática e pasiva, sigue a haber nela motivos de ledicia e
de resurreción; a nosa tarefa é descobrilos e facelos presentes nos ámbitos nos que nos movemos. Previo ó encentro
houbo un trabal lo dos grupos a partir dunha enquisa, na que
primeiro vimos cales eran eses motivos de ledicia, logo, á luz
do Evanxeo xulgámolos, para ó final facélos vivos dende uns
compromisos persoais e de grupo. O froito deste trabal lo foi
presentado nos distintos momentos da celebración.
Na dinámica da celebración botamos en falta a participación dos nenos, que sempre dan un tono especial ás convivencias e, que, ó mesmo tempo van entrando no ambiente
das mesmas.
Medramos en organización, participación, en capacidade
de convivir, de animarnos entre os distintos sectores tanto de
idades· como de procedencia xeográfica (Cervo-Sargadelos,
As Pontes, Neda ...).
Desexamos ser plataforma de encentro con outros movementos apostólicos da Diócese para favorecer a participación e responsabilidade do laico na lgrexa. Queremos facer
realidade a nosa vivencia de formación xunguida a unha
tarefa de compromiso. Constatamos a presencia da muller
que crea un sentido de familia e pon a súa nota especial no
momento festivo.
Vemos con ledicia como se vai medrando no sentir da
comunión eclesial e nas opcións fundamentais do apostolado seglar.
O espírito de Resucitado vive na comunidade: o silencio, a
escoita, fannos recobrar de novo aquela ilusión primeira de
ser liberados por Cristo. A esperanza e os ánimos non se
truncan; o descontento e a cobardía non liberan; a vida marta
tórnase en morte revivida porque o Gran Crucificado ten
Resucitado. Con ánimo ledo e para devolve-la esperanza a
tantos obreiros, en Cristo atopamos forzas para seguir
loitando.
Neste senso invitámosvos dende aquí á vosa participación
no próximo encentro de Pentecostés. Farémolo o sábado 13
de Maio.
Pero estes grupos da HOAC da Diócese non actúan á
marxe dos demáis grupos existentes en toda Galicia. Proba
disto é a celebración do DIADA HOAC que ano tras ano ten
cabida no mes de xuño. Baixo o lema "por un has condicións de
trabal/o mais dignas" celebraremos este Día da HOAC o domingo 11 de xuño na localidade de San Sadurniño (Ferrol).
Para que esta celebración teña lugar, tódalas Dióceses están
implicadas na preparación tanto dos momentos litúrxicos
coma dos festivos.
A conclusión que sacamos é a de seguir mantendo estes
encontros de fraternidade, manter esa unidade por riba das
dificultades e desánimos, e medrar na conciencia da comunión eclesial.
Grupo Hoac - Canido (Ferrol)

Brigadas de traballo eescalas
para Nicaragua
Brigadas de traballo

A coordenadora estatal de solidariedade
con Nicaragua está traballando na organización das brigadas de traballo con destino a
Nicaragua. Para este verán as brigadas proxectan traballar na Unidade de Producción Estatal "LA GRANJA", situada en San Ramón
(Matagalpa) ademáis da construcción dun
Centro Infantil Rural e tres vivendas. A duración mínima é dun mes: tres semanas de traballo e unha adicada a actividades sociopolítico-culturais e turismo.
As brigadas deben estar integradas por un
mínimo de oito persoas, entre as que se elixe
un responsable. Antes da saída cada participante deberá colaborar. na formación da brigada e a preparación das actividades axeita- ·
das para o seu funcionamento.
En canto ó momento da saída, cada brigada
acorda a súa propia data. O precio do billete e a
estancia en Nicaragua corren por canta de
cada brigadista. Os interesados deben
formaliza-la súa inscripción alomenos con
dous meses de antelación, no comité de solidariedade máis achegado.
No referente á documentación precísase
dun pasaporte cunha validez superior ós seis
meses. Faise tamén necesario o aval dalgún
comité ou institución de solidariedade para
poder viaxar como brigadista. No aspecto da
sanidade faise obrigatoria a vacina do tétanos
mentres ca da malaria e o tifús son optativas.
Para máis información compre dirixirse ó
comité de solidariedade con América Latina,
Poli carpo Sanz 22, 2° of. 6, 36202 VIGO.
Unha escola para Malacatoya

O comité de solidariedade de Lugo ten en
marcha unha campaña de axuda para a reconstrucción e dotación da escala de Malacatoya, destruida polo paso do furacán "Juana".
Alí traballa unha mestra, galega, vella colaboradora de IRIMIA (Ana Vila), que reclama de
todos nós unha anaco de sensibilidade. Axuda
monetaria, material escolar ... Os interesados
poden dirixirse a Emilia Naveiras, C.O.S.A.L.,
27294 - PIUGOS (Lugo) ou ben ingresar na
canta do C.O.S.A.L., Caixa Galici.a 164-4398-8
(Urbana 8 - Lugo).
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Mais sobre os guerrilleiros

buzón

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

Carta aos "pacifistas" de iRIMIA:
Desde a distancia ideológica
que nos separa (eu hai tempo que
deixei de crer em redentores, vos
nom), quixera fazer algumha reflexom sobre umha vossa carta
dirigida ao guerrilheiros do
EGPGC onde demostrades, nom
só ignorancia política (cousa entendivel em quem esta ocupado
em divinas empresas), senom um
certo cinismo que nom cadra
nada bem com as teorias que
defendedes.
Explico-me:
1.- lgnoráncia porque pretendedes que as mulheres e homes
que praticam a violencia revolucionária contra o imperialismo
som fascistas, co cal amosades o
desconhecimento do verdadeiro
significado do fascismo.
2.- lgnoráncia interessada de
quem som as mulheres e homes
que praticam esta violencia, fazendo a simplista, cómoda e cobarde ecuacom de madurez - moderacom. Que pouco aprendichedes dos Evangelhos!.
3.- Cinismo porque sedes ca-

paces de comprender que os povos de Africa ou Latinoamérica se
rebelem, com as armas na mao,
contra os opressores, dado que
som realidades lonxanas cómodas de apoiar. Pero predicades o
"pacifismo" para cambiar realidades políticas, sociais e económicas nascidas, desenvolvidas e
mantidas coma violencia. De que
val dizer que somos umha colónia
se nom levamos adiante umha
luta anti-colonial?.

presas políticas (bascos, galegos,
catalans, portugueses, palestinos, italianos, iranianos, espanhois, ... ). Qual é a vossa possicom
sobre este tema?. Qual é a vossa
possicom sobre o que acontece
em Euskadi? "A revolucom podese fazer em Nicarágua, no Salvador, mais na Galiza ou Euskadi, ...
por Deus! ! " O Cristo de que fa~a
des subvertida o ordem no lmpério Romano. Vos, que subvertides?.

4.- lgnoráncia interessada porque predicades c~mbios sociais
por umha via insistentemente
condenada pala História ao fracasso. O vosso nom e urtiha luta
"dura e pacífica", senom umha
derrota "dura e pacífica".

8.- Quicas dentro da vossa religiom · haxa possibilidade de
manter outras possicons diferentes ás expressadas na vossa
carta-editorial. Espero que si e
cáseque estou em disposicom de
afirma-lo. Quando menos pidovos que nom fagades anátema
contra quem compromete a vida,
de jeito concreto, com esta P.átria. Reconhecede que a vossa
herencia de 2.000 anos de expoliacom e opressom (quando nom
genocídio) dos vasos antepasados cristianos debería de fazervos algo mais humildes. O marxismo, em muito menos tempo,
tem feito muito mais polos pavos
do mundo.

5.- Cinismo porque pretendedes distanciar-vos da genocida
história do cristianismo (o cal é
de agradecer) pero seguides com
a cantinela da "paciencia" na
mesa do pobre. Recordade comigo aqueles versos de Celso
Emílio: "Deus che dea ira, meu
que
paciencia
tes
pavo,
dabondo".
6.- Sinto ter que dizer-vos que
isto nom é arroutada de rapaces e
rapazas em desesperacom; que
nom é umha talada para "tapar
carencias e medos". E o resultado concreto dumha situacom
concreta e dumha reflexom concreta, serea nos seus prantexamentos, radical nas suas solucons. Vos queredes curar o cancro com aspirinas, e o cancro imperialista hai que estirpa-lo antes
de que destrua ao carpo da Galiza. A "pax romana" só é válida
para os romanos.
7.- Sabiam as vossas beatíficas
mentes que no Estado espanhol
hai mais de 1.000 (mil) presos e

9.- Pido disculpas se a alguem
honrado molestei, pero nom cabem meias tintas contra os que
atacam as mulheres e homes
mais dignos desta Galiza que,
com vos ou sem vos, ha-se libertar. Discernide bem onde está o
verdadeiro inimigo e já teredes
avanzado algo na comprensom
do meu pavo que é o vosso. ·

X.X.
Galicia, 12 de abril de 1989

Nota de lrimia.- A carta chegou
con outras referencias concretas
(encabezamento e firma) que
omitimos.
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EXERCITO GUERRILLEIRO, ETA E PACIFISMO
Resposta e diálogo desde lrimia
Estimado lector:

para nós é un camiño de vida e rexurdimento. Cremas que é o único oamiño para curar o cancro, e isa non
son aspirinas. Preferimos a derrota
do amor e do respeto que o triunfo
dun amor sen respeto. O primeiro eremos que cura a violencia, o segundo
en cambio perpetúaa. Non eremos en
remedios milagrosos senon no dar
(sen quitar) a vida día a día. Ese é o
naso desafío.

Gracias pola súa carta, polo esforzo
de comunicación e pala crítica. Oxalá
faga avanzar o diálogo. Pala nosa
parte intentámolo.
1.- Chámanos ignorantes políticos,
cínicos, simplistas, cómodos, cobardes e dá a entender que somos cómplices de antigos xenocidios manipuladores de Cristo, adormecedores da
liberación do pobre, falsos pacifistas.
Así, para empezar, parécennos demasiados cargos, pero pastos a pensar
na historia humana, tan chea de violencias e inxusticias (non só no pasado senon agora mesmo), pois daquela non nos atrevemos a dicir que
non teñamos parte en tantas culpas
"por acción ou por omisión". Así que
non queremos lavarnos as · mans
coma quen está limpo. Queremos
acoller a súa carta como unha chamada a ser cada vez menos inxenuos
e máis coherentes, máis loitadores
pero tamén máis pacíficos e respetuosos. Coas súas acusacións fainos
pensar. Pero coas súas solucións e
coa súa filosofía de fondo tainas rexeitar con máis lucidez o camiño dos
"guerrilleiros" e do nacionalismo que
eles encarnan e que nos sigue parecendo fascista.
- 2.- O que menos nos gusta do seu
pensar e do actuar dos guerrilleiros é
que se eren redentores e se empeñan
en realizar a súa salvación por camiños de violencia e marte, facendo
caso omiso, con descarado e criminal
paternalismo, da vía democrática que
o pobo aceptou. ¿Que hai outro tipo
de viOlencia como a que se exerce
sobre os pobres e as minorías? Haina
certamente, pero desconfiamos de
solucións simples como a que vostede defende, en primeiro 1ugar porque prácticamente todos somos
cómplices, e en segundo lugar porque non eremos que a violencia que
se ri dos dereitos humanos sexan
menciña para curar outra violencia
que fai o mesmo. Non sei por que
sospeitamos que vostedes se eren
limpos e puros. Por isa non nos valen:
así non poden sentirse irmáns nin dos

oprimidos nin dos opresores. Para
uns salvadores, e cos outros enemigos: con ningún deles irmáns. Nós
queremos apostar polo camiño da
fraternidade xusta.
3.- Parece causa do revés: nosoutros porque eremos nun redentor
(Cristo) non nos sentimos redentores
de ninguén e moito menos sen eles. A
súa ideoloxía porque non eré en
Cristo como redentor (ou no camiño
do amor loitador que el propón)
ponse a redimir Galicia pala vía das
bombas e propón ós guerrilleiros
como redentores. Non, gracias. Terán
altos sentimentos, pero teñen comportamentos inhumanos. Preferimos
quedarnos co noso crítico, revolucionario, pacífico e sempre irmán Xesús
de Nazaret. Nós eremos nun redentor
que deu a vida no seu combate pacífico contra a violencia e o impertalismo. A súa ideoloxía eré en redentores que quitan vidas.
4.-Vostede ere que ese camiño leva
a "unha derrota dura e pacífica". Po is
ten bastante razón: é o que o naso
mestre chamaba cruz. A diferencia
está en que para vostede esa "derrota
dura" do pacifismo non ten saída e

5.- O naso redentor tamén coñeceu
esa racionalidade súa "concreta, serea e radical" pero él como víctima e
non como verdugo. Tamén un ideólogo "lúcido" do seu tempo (¿el será
algo o seu parente?) sentenciou no
seu día como fan vostedes hoxe:
"convén que morra un home polo
pobo" (Caifás). Non nos gusta esa
que vostede chama "racionalidade" e
que manda matar: ven a ser da
mesma caste que a que nos gustaría
(e algo intentamos) curar. O mandato
do noso redentor é dar a vida. O mandato da súa filosofía é quitala.
6.- E como remate unha pregunta a
vostede que se mostra tan sensible é
historia violenta do cristianismo
¿coido que se pode facer bandeira
inxenua de certa historia marxista
que en menos de cen anos produciu
as masacres stalinianas tanto na
URSS como neutros países do leste, o
xenocidio camboiano protagonizado
polos xémeres bermellos, as matanzas de Eritrea, o terror da revolución
cultural en China e tantos gulags
como no mundo marxista foron e siguen sendo?. Para nós está claro que
iso é achacable e certo marxismo infectado de fascismo o que non quita
que o marxismo non fascista teña importantes aportacións liberadoras. O
mesmo podemos dicir do cristtanismo e do nacionalismo: hainos bos
e curadores pero tamén perniciosos.
O seu nacionalismo como o dos guerrilleiros ou o de ETA que se considera con señorío e imperio sobre vidas e medos humanos, síguenos parecendo despois da súa carta, fascista e por iso pernicioso.
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"Há~~.mos saír (sairemos) de
paseo :e lago heite levar (levareite) ó cine. Cando volvamos
para a casa haslle levar(levaraslle)
estes paquetes ó teu curmán e
habedes facer (faredes) xuntos
un traballo que eu vos hei encomendar (encomendarei)".
¿A que vén este discurso? No
último, que non derradeiro, número da nasa revista, porfiaba eu
porque nos afixésemos a utilizar
con máis frecuencia o futuro analítico ou perifrástico (has de can-
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tar) có sintético (cantarás). E prometía poñer hoxe algúns exemplos, que aí están.
A perífrase tamén pode valer
para ese·tempo condicional que é
cantaría. Poñamos un caso: "Eu
cantaría (habería cantar) se non
tivese tanta tristura, pero como as
angurias haberá que superalas,
se ti te dispuxeses a facelo comigo, cantaremos (habemos cantar) xuntos".
Enténdase ben que estas só
son suxerencias e non abrigas; e

~

que unha persoa qu . f.A
criba ben o galega has · ~~,.,- ·
(ou dispoñerase) a combinar
axeitadamente formas sintéticas
e analíticas. O que sucede é que
hoxe se vai perdendo moito a
forma perifrástica (has de cantar)
e abúsase da sintética. Por isa
teño eu a teima de forzar un
pouco aquela para que non apareza esta en solitario. Estou convencido que toda persoa que soubese isto faríao ou habería facelo
ben, causa que para min e para
todos vós desexo. Amén.

Garrotes

Hemorraxias

Puntos de compresión

Primeiros Auxi lios

Colocación do garrote
no brazo.

Colocación do garrote
na coxa.

Onde coloca-lo torniquete
011 garrote

Evita-los movementos bruscos, choras,
tose, etc. e tranquiliza-lo ferido no posible,· en
caso contrario, pódese fomenta-la hemorraxia.

- Presionar sobre a zona sangrante con
gasa estéril de modo continuado (a falta dela,
poderán usarse un pano ou toalla limpos) .
- Se cesa a hemorrax.ia, proceder a realizar cura compresiva.
- Se non cesa e o sangrado é importante,
comprímense as arterias a distan·cia, nun
punto entre a ferida e o tronco como indican
nos cadros .
- Para trasladar a unha persoa conferida
hemorráxica importante pode ser necesario
colocar un torniquete ou garrote (Ver cadro) .
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