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SANEAMENTO: ANGURIA DOS LABREGOS

l
-..

uen estea en contacto directo
coas explotacións agrarias que
están levando a cabo o saneamento gandeiro, pode compraba-los altos niveis nas cifras de gando
que cada ano debe ser sacrificado polos
seus propietarios. Pequenas explotacións, con excasos recursos de capital,
que ven reducido-los seus efectivos nun
50%, ou algo menos ou algo máis.

Q

A causa non é unha broma. Os labregos, en xeral, son conscientes da gravidade do asunto, anqueas reaccións son
diferentes. Hai quen se agacha na gravidade do tema para excusa-la súa mala
disposición, e non sanean. Hai quen empezou con ilusións e ganas, e ante resultados adversos está cavilando en frea-lo
proceso. E hai quen tira para adiante,
aínda con boas perdas, consciente de

que, irremediablemente e para ben da
propia explotación, é algo polo que hai
que decidirse.
Non hai sindicato nin organización
agraria que non vexa ben o do saneamento e a decisión con que quere actuar
nesto a administración actual. En cambio
o que sindicatos, organizacións agrarias
e labregos piden é un xeito de faceta que
alivie en boa parte as perdas ocasionadas, sobre todo tendo en canta que a
realización do saneamento dun ano non
é garantía de que para o seguinte non
valva pasar algo parecido.
Anque pareza que non, moitísimos labregos están por un saneamento obrigatorio (con medidas indirectas que poden
ser máis eficaces: non recollida do leite,
non subvencións .. .); coma contrapartida
esixirán unha meirande seriedade na

realización das probas e análises, que
ofrecen por veces casos raros de moi
difícil explicación; e esixirán igualmente
que a axuda da administración modifique
as súas cuantías sobre todo cando os
sacrificios de gando sobrepasen a mitade das reses da explotación; nestes
casos, ¿por que non pensar nunha especie de seguro de desemprego durante o tempo en que o labrego queda
sen os medios de producción cos que
normalmef}te gaña a vida?
E xa non imos talar da lentitude coa
que case sempre funciona a administración no momento de facer chega-las
axudas. Comó tampouco non imos talar
hoxe do bo que sería que os labregos se
organizasen para poder colocar mellar o
gando que deben sacrifica~ e non ser
obxeto de abuso por parte de tratantes e
matadeiros aproveitados.
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CARITAS voltou ás rúas nesta festa do Corpus, non
só para pedir axuda material, sobre todo para provocala solidariedade e informar do seu labor: preto de trinta
mil voluntarios adican algunhas horas a axudar ós necesitados. Cáritas atende tamén dous mil seiscentos
vinte centros asistenciais: hospitais, residencias para
enfermos de todo tipo , centros de educación especial,
minusválidos, terceira idade, etc. lsto só en España.

*

" CONTINENTAL" película galega subvencionada
pala Xunta vai poñer de actualidade o tema do contrabando en Galicia, unha vez rodada por Xavier Vilaverde. O contrabando de tabaco, mesturado agora co
de drogas é materia para obra literaria ou visual. Estase
a talar dunha verdadeira mafia.

*

O ALCALDE DE NOIA parece que tiña razón no
asunto de certos membros da Garda Civil implicados
no contrabando daquela comarca. Nin a política se
libra da loita polo poder que hai detrás das redes do
contrabando nas Rías Baixas, e o medo ó que poida
pasar está impedindo que as mesmas autoridades talen
claro e alto , e denuncien estes atropelos.

*
*

AS TORTURAS OS NENOS é a segunda causa de
martes violentas, aínda que só un dez por cento son
denunciadas, debido á curta idade dos pequenos, e
que teñen que serterceiras persoas a~ que dean a cara.
A MUSICA AFRICANA está invadindo Europa, como
demostran as continuas xiras de trobadores e grupos
daquel continente . E isto pode ser bo para un Occidente demasiado tecnoloxizado; as letras-protesta
destes creadores negros á ritmo de tam-tam e de guitarras eléctricas talan da escravitude e do racísmo, e
pregoan ós catro ventas a necesidade da solidariedade, pois para Africa a música é moito máis ca un
entretenemento.

*

"SALOME" , a tilla de Herodes, que pediu a cabeza de
Xoán o Bautista, é a obra de teatro que vai estrea-lo
Centro Dramático Galega, o quince de xuño en Compostela. A obra de Osear Wilde foi dirixida por Roberto
Vidal Bolaño, e é un bo xeito de festexa-lo San' Xoán 89.

*

OS CURROS ou rapas das bestas (Campo do Oso,
Amil , Sabucedo ...) son festas destas semanas. A rapa é
unha cerimonia anual que tala de tempos antergos
cando este gando salvaxe tiña moita máis forza no
naso país, mesmo en gravacións prehistóricas aparecen os cabalas acompañando ó facer do home. Compre vixia-la existencia destes animais coma unha reserva a manter.

*

AS FRONTEIRAS DE EUROPA, a partir do 92, non van
ser doadas de pasar para os refuxiados ou os pobres do
chamado Terceiro Mundo; cidadáns que noutrora axudaron a erguer este continente. Se en Alemaña hai
arredor dun dez por cento da súa poboación que é
inmigrante, en España non chegan ó dous por cento,
mentres tanto nas fronteiras deste estado botaron atrás

amáis de vinte cinco mil persoas e expulsaron a preto
de cinco mil, isa só no ano pasado.

*

OSCAR NIEMEYER é un dos meirandes arquitectos
de remates deste século, coma vén de ser recoñecido.
Foi o constructor de Brasilia, sobar de todo dalgúns
dos seus monumentos, por exemplo a fermosa Catedral. Hai que salientar deste artista como soubo
conxuga-los estilos máis actuais coa identidade daquel
gran país: a súa practicidade e sensualidade.

*

DAVID. Multifestival 89 é un encontro anual para atoparse con Deus a traveso de todalas artes: música,
imaxe, literatura, plástica, etc. Toda unha mostra de
creatividade para compartir cos animadores de grupos
e comunidades que queiran asistir en Barcelona desde
o triríta de San Xoán ata o catro de xullo. Para máis
información': Rua Trafalgar, 23-3º, 2ª 08002-Barcelona.
Tfl. 3011277.

*

O FRACASO ESCOLAR volta a visitarnos a remates
de curso: o 14,25% no ciclo inicial, o 20,78% no medio,
case o corenta en sexto e séptimo, para reducirse a
algo máis da mitade no derradeiro de EXB. O fracaso
persegue tamén ó ensino medio e así só un corenta por
cento destes alumnos chegan á Universidade.
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A MIÑA IGREXA QUERIDA
Humilde e loitadora,
a miña lgrexa;
comunidade viva,
anque pequena.
Semente ben cativa,
gra de mostaza;
que medra ben vizosa,
erguendo as gallas.
Con forza e xenio dentro,
en Deus nacido;
ponliñas que acobillan,
que dan arrimo.
De tódolos que buscan
lugar e niño;
de tódolos que esperan
rexo agarimo.
De tódolos que aman
amor cumprido;
de tódolos que loitan
forza e alivio.
¡Que humilde, que fermosa,
a miña lgrexa;
comunidade viva,
anque pequena.
Abandonou os toles
do poderío;
fíxose pobre e dóce,
cal Deus a quixo.
Fermento agachadiño,
asulagado;
entre as febras do pobo
pobre, calado.
Dál/e que dálle, arreo,
sen pausar nunca;
lgrexiña dos pobres,
pequena cunea.
Onde beben sedentos
o viña ledo
da festa dos abrentes
os homes nenas.
Miña lgrexa querida,
comunidade,
fraternidade viva,
aberta, grande.

Semente ben cativa, gra de mostaza; que medra ben vizosa,
erguendo as gallas

Padecer con (Dom. XI do T. Ordinario (18 de
xuño)
"O Señor compadeceuse dela" (Le. 7, 13).
A min estes casos do Evanxelio fanme dano.
¡Danme tanto que cavilar! Penso que eses mi~a
gres que se cantan non deben ser como eu as
entendo. Non é posible que o Señor se compadeza de determinadas persoas e outros casos
terribles e doorosos non teñan tamén unha actuación positiva.
¿Por qué ese poder limitado a casos concretos? ¿Por qüé uns teñen a sorte da intervención
divina e outros non?.
Véñense a cabeza como augas en horas de
treboada casos e casos de persoas que o pasan
mal, e que rezan con fe. Por outra banda eu resístome a crer no milagresismo. Non me vai ese
Deus populacheiro e "bobalicón" que gusta de
repartir carameliños. Creo nun Deus máis serio;
un Deus que non anda xogando coas leis da natureza, como fan os cativos coas súas argalladas.
Señor, faime ver que Ti padeces con todo o que
padece , aínda que non lles fáiga-lo milag re de
quitárHe-la súa dór. Que vexa aqueles casos de
que talan os evanxeos como sinais de que t i non
quére-la dór. Que, ó mirarte a ti , Señor, cravado
na cruz se afirme máis a miña fe nun D~u s serio ,
que non xogas coas decisións dos homes nin
coas leises que tí mesmo lle puxeches á natureza.
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¿Esperar? ... ¡Crear esperanza!

F

ulxencio recibira un nome
que mesmo semellaba inventado para el. Xa desde
neno era verdadeiramente
luminoso. Os seus ollos contaxiaban
inocencia, ilusión e ledicia buliceira.
Medrou e seguíu sendo a persoa
coa que se podía contar para o que
fose, ben querido por cantos o trataban, ameno e bo conversador, sempre cunha palabra de alento para
quen puidese necesitala. Parecía
desa escasa clas de homes ós que
case todo lle sae ben.
E certo que na súa vida as probas
tardaron, pero tamén apareceron: a
súa muller veuse afectada dunha artrose deformante antes de tempo. O
seu tillo, que tora sempre moi ben na
EXB, comenzou a arrastrar asinaturas
en COU, pechándose cada día máis
en si mesmo e facéndose un descarado. A tilla, pola que sempre sentira
especial preferencia, deixou de comunicarse con el coma cun amigo e
saía e entraba na casa cando a ela lle
petaba, sen dar explicación de con
quen se acompañaba.
A proverbial luminosidade da cara
do Fulxencio trocou en sombra perdurable. Víase a cotío ensumido en sí,
pouco comunicativo e, mesmo,
aborrecido.
Esperaba que todo cambiaría algún

día e volvería a ser coma antes, pero
en realidade o único que el facía para
que as cousas cambiasen era leva-la
súa mullera algún bo especialista, rezar de vez en cando pedindo un milagre, e comenzar a esquencer os seus
problemas no bar da esquina.
Un día pechouse por dentro nos
servicios de ese mesmo bar, deixando
que pasase o tempo, coa non moi definida intención de ficar alí alonxado
do mundo.
De súpeto escoitou que o chamaban:
- Fulxencio, sae, non podes que-

dar aí.
A súa resposta cansa foi:
- Deixádeme, son un inútil, xa non
sirvo para nada, creo que estou de
sobra.
- Non podemos deixarte. T emos
necesidade de ti. Fasnos falla.
- ¿ Quen me chama?, preguntou
coma quen soña.
- Somos a túa familia. E a sodedade. Non podemos perderte.
Foi dereito á súa casa e aínda tivo
tempo aquel día para axudarlle á súa
muller nalgunhas tarefas do fogar,
para sorrir ós tillos durante a cea e
para recupera-lobo humor.
O sorriso do Fulxencio foi o calmante máis eficaz que se tiña administrado á súa muller desde había
moito tempo. Aquela noite non lle pedíu a Deus un milagre, só lle deu gracias por ter recuperadas as forzas
para seguir adiante, caeu na conta de
que o distanciamento dos tillos non
era anterior, senón posterior ó seu
mal xenio, e mesmo chegou a matinar
se a alucinación do bar non sería
unha chamada de Deus a sair de si
mesmo e do lugar noxento no que
tentaba pecharse.
O día seguinte volveuse a compartir
sobre a súa mesa o pan, a palabra e o
sorriso.
Xosé Manuel Carballo

Son libros. para o Ciclo Inicial da EXB.
Libros globalizadores en Lingua Galega.
Libros de traballo trimestral.
Libros que teñen .en canta que nenas e
nenas que comenzan este ciclo non pasaron
polo ensino Preescolar.

Un libro de

Cienc~s

Naturais

ferto dende Galicia para ·

comprender mellar a nosa
realidade.
Un instrumento para o traballo
na aula e mais no entorno.

É o libro globalizado do Ciclo Medio. Un novo instrumento de traballo
que monos ensinantes do noso pais viñan demandando.

Libros para a Área de Experiencias, nos que as Ciencias Sociais
Naturais aparecen integadas nun único libro para cada nivel.

RlttlA- s

VI Xornadas Agrarias
Galegas

Espacios de diálogo (3)
Aescola
Por Francisco Carballo

. 17, 18, 19 de novembro de 1989
Escola de Capacitación Agraria
de Sergude (Boqueixón
A Coruña)

¿QUÉ FUTURO
PARA A
AGRICULTURA GALEGA?

escala galega é unha síntese do proceso de sometemento de Galicia
ó exterior. No Antigo Réxime a escala era maioritariamente un ha institución da lgrexa. No s. XVIII xa había numerosas escalas de orixe civil.
Tanto naquelas como nestas a escala da ldade Moderna funcionaba
con módulos alleos. Unicamente nas chamadas escalas de " ferrado " os libros
de lectura eran códices en galega; isto mesm<;> no S. XIX: Contra esta realidade
orixinal loitaban os inspectores: querían que a escala fara en língua española.
Nos anos das lrmandades da Fala (1916 e ss.) houbo un intento de galeguización do ensino. A sociedade Pondal de Buenos Aires insistiu nesa dimensión.
Lago o Franquismo fixo recuar en todolos sectores cara unha escala autoritaria. Nos anos 70 a reforma Villar-Palasí abriu novas espacios escolares e, de
feíto , moitos profesores, especialmente de Media, saltaron ó ensino en galega.
Hoxe están en alto as espadas das diferentes escalas de Galicia. ¿E a lgrexa
qué?.
Só quera referirme a un aspecto. Segundo as estadísticas oficiais o nº de
alumnos escolarizados na Galiza son:

A

Curso 86-87
Alumnos

r
1

PRAZOS:
Tódalas persoas que vaian enviar
algunha comunicación deberán dicirlle o título a este Comité Organizador.
antes do día 31 de agosto de 1989 co
fin de confecciona-lo p·r ograma. Antes do 20 de setembro do mesmo ano
deberán enviar un resume de 2 folios
-a dobre espacio por unha caracomo máximo.
As comunicacións e ponencias deberán ser feítas por escrito e a data
tope para a súa entrega será a das

Preescolar
91 .822
Bacharelato
90.580

% públicos
73,7
% públicos
70,5

EXB
465.435
FP.
95.818

% públicos
75,3
% público?
76 ,7

O ensino público acolle máis alumnos porcentualmente en Galiza que no
resto do Estado, cunha diferencia de 5 a 14 puntos segundo graos.
Pero se examinámo-los postas escolares, a situación é extraña. En tódolos
graos sobran postas fóra das cidades, faltan nestas, especialmente para o
Bacharelato-Cou . Para o curso 86-87.

Centros U rbáns
Nº de pastos ·
E. Público
31.313
E. Privado
21.123
Centros non urbáns Nº de pastos
E. Público
31.420
E. Privado
4.562

Nº de alumnos
36.647
16.343
Nº alum. mat.
26.669
2.780

%
59,7
40
%
87,3
12

%
69
30
%
90
9

1

Xornadas.
1

O idioma a empregar deberá se-lo
galega. A publicación, como é ben
coñecido, é en galega e vese facilitada se os orixinais veñen na mesma
língua, xa que dá moito menos trabal lo corrixir que traducir.
MATRICULA:
Para inscribirse abonda con enviar
nome, enderezo e profesión a: Xornadas Agrarias Galegas, Apdo. de Correos Nº 520, Santiago de Compostela, e ingresar 1000 pts. na c/c 304348-000.743/1 da Caixa de Aforras de
Galicia, urbana nº 7, (rúa Concheiros,
64) , de Santiago de Compostela.

En FP aínda é máis sensible a sobra de pastos nos centros non urbáns e a
inexistencia da privada nese sector.
Hai agobio de alumnos no ensino público urbán, preto de 5.334 case os
mesmos postas que sobran na privada, 4.780. Esta privada de Bacharelato é
maiormente da lgrexa. ¿Pódese situa-la lgrexa no gheto dos seus centros
desertas sen diálogo coa sociedade nen co Estado para solucionar dignamente con fórmulas sempre posibles tal contradicción? .
¿A onde vai a lgrexa cos seus centros exclusivamente para "urbanitas" e uns
poucos " internados" residuais?. Coa entrada na CEE todo suxire que o ensino
privado quedará para élites e para " os necesitados de métodos de compensación " . ¿E capaz a lgrexa galega de permanecer xorda e cega ós signos dos
tempos e seguer ó servicio de élites á marxe e contra das esperanzas do cada
día maior número de empobrecidos e precisados dunha educación compensatoria?. Non observo signos de esperanza nesta tal igrexa. Triste realidade e
triste futuro.
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Sobre os plans de pensións· - - - - a TV e na radio, na prensa e que trabal la é proporcionalmente menas ventanillas dos bancos, nos: estes non van poder manter ós
lanzouse unha gran cam- futuros xubilados.
paña sobre os Plans de PenPero non explican que se na época
sjóns privados invitándonos a que
preparemos un futuro feliz. O custe de xubilación o país non producise
dese futuro é caro e só o van afronta- abando para manternos a todos de
los agora xa benestantes ou os que nada serviría o aforro anterior (a non
por medo se conformen a pasar mal o ser que estivese en Suiza) porque sepresente aforrando para o mañá. En guiría existindo escasez de bens.
realidade os Plans de Pensións non
b) Outra razón moi repetida é que a
son máis que plans de aforro que cal- Seguridade Social funciona mal e
quera pode facer pala súa canta pero que é un organismo demasiado
coa diferencia de que a Lei actual per- grande e desordeado. Queren así
mite a desgravación fiscal e o aforro desprestixia-lo
público
e
individual non. A propaganda dos promociona-lo privado. Pero tanta
Plans todo o pinta bonito e doado propaganda non tala de por que se
pero case nunca aclara conceptos afundiron empresas privadas tan imfundamentais como por exemplo: portantes como Rumasa, Sofico, o
¿que interese van pagar polos seus grupo ERT, Banca Catalana ou o
aforras? Pequenas diferencias de in- Urquijo.
terese ó cabo de moitos anos aforrando supón grandes diferencias no
capital; outra cuestión ______...-:::?:=-:---

N

tampouco se puidesen pagar. Tamén
podería suceder que a acumulación
de riqueza por uns poucos, que concentrasen o capital e evadisen os impostas, provocase esa quebra: pero
este sería un problema de control político e de loita social, non un problema económico.
Os grandes aproveitados

O gran beneficiado deste medo
programado ha se-lo capital financieiro (bancos, seguros , financieiras)
que atopou nos plans de xubilación
unha nova billa de diñeiro. Esto vai
permitir unha nova fonte de acumulación do capital concentrando cada
vez máis o diñeiro en
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Bancos e tinancieiras tomen

Un medo planificado

Detrás da campaña que invita ós
Pl ans lndividu ais de Pens ións (apoiados polo gobern o) hai un medo pro-.
gram ado para que c reamos que
cando nos x ub ilemos a Seguridade
Socia l non vai poder facer fren te ós
pagos das nasas pensións ou que est as van quedar raquíticas. As razóns
do medo que máis se repite n son
dúas:
a) Cada vez hai máis vellos e a xente

..
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importante: ¿O
fondo estará constitu ído só polos aforros ou haberá tamén algún tipo de
seguro que o amplíe para caso de falecemento ~ntes tempo?
O que é claro é que os bancos má.is
que preocuparse polo naso futuro o
que queren é engordar as gañancias
do seu gran capital. Bancos, Finan cieiras e Compañías de Seguros fomentan o noso medo a un futuro incerto para ofrecerse elas como salvadoras e poñerse as botas .

_,,

tan o naso me do ó futuro para au

s su· as gañancias

menta- /a

As causas no seu sitio

Anqueé certo que moitas pensións
non chegan para levar unha vida co
custe que a dignidade esixe (e esto é
un problema de re parto de riqueza) , o
que é claro é que as pensións ata
agora nunca pararon de subir. Cobran. incluso moitos que non cotizaron , e isa porqu e as pensións que
paga o Estado teñen máis que ver coa
capacidade productiva do país (coa
riqueza xerada) e coa capacidade
deste para recoller impostas, que co
que o traba ll ador cotizou.
Por outra banda a Seguridade Social hai tempo que ten "perdas" pero
non quebra e iso sinxelamente porque non é unha empresa: se non lle
chega o que reúne para pensións e
medicinas bota man dos Presupostos
Xerais do Estado, do que recolle a
Facenda Pública por outros medios.
Soamente se chegaría á quebrase o
que o país producise fose insuficiente
para paga-las pensións dos xubilados. Pero se esto se dese, de pol:lco
servirían os fondos aforrados para
pensións porque o máis seguro é que

menos mans e
.
polo tanto tamen concentrando o poder cada vez en menos persoas .

Os Plans de Xubilación · tenden a
buscar solucións individuais ós grandes problemas da previsión de futuro
e do reparto xusto de riqueza. Poden
ser un gran paso atrás respecto ó que
ata agora ían senda as conquistas da
clase traballadora. Parecen un ha invitación ó " sálvese quen poida" e. a
desconfiar da loita e da solució n colectiva. A clase traballadora non debe
consentir que os máis desprotexidos
e sen capacidade de aforro (os máis
explotados) se encentren cunha previsión social que pretenden deteriorar os máis beneficiados no reparto
actual dos bens (para pagar cada vez
menos impostas e obter meirandes
gañancias). A clase traballadora debe
ser fiel á súa tradición e loitar polas
solucións colectivas e non palas
individuais.

Traducido e retocado co permiso dos autores do Boletín da Asociación Cultural de
Estudios Sociales (AES) de Valencia
· (F:ebreiro-89)
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"COA FORZA DA NOSA ORGANIZACION"
- - - - - - Día do San Cidre Labrego - - - - - rganizaba o encontro o grupo de Rodieiros. En
días anteriores foise preparando o lugar: extensa pradería sombreada de maceiras en flor
e un vello pazo de relevo por se chovía e tamén
para a presentación dos grupos e base de intendencia
de campaña. Uns carteis alusivos á celebración daban
a benvida ós labregos festeiros; uns cafés con rosquillas típicas de Rodieiros (de fabricación desinteresadamente doméstica) serviron para entoa-la acollida e
anima-las caras, moitas xa coñecidas (os mesmos poucos en moitos sitios).
Dentro do pazo xa, a presentación dos grupos alixeirouse coa proxección de diapositivas que trouxo cada
grupo: panorámicas da parroquia, labores, xente, os
membros do grupo; un representante de cada un daba
as oportunas explicacións, coa imaxe como pretexto.
Tívose despois unha pausa longa adicada á oración;
comenzouse cun canto, seguiu unha pregaria comunitaria na que todos repetían o estribillo ("Coa forza da
nosa· organización"), fixéronse varios ofrecementos
(do material escrito , usado nas reunións de todo o
curso; unha vela que clamaba contra a falta de forza
eléctrica en tantos núcleos rurais dunha Galicia
productora-exportadora de abundante electricidade; a
vida sindical; os labregos do mundo enteiro). Leuse a
pasaxe evanxélica de Xoán 20, 1-9-23 cun comentario
pensado e sentido desde a perspectiva do mundo rural
("con ollos labregos"): "Ternos medo e pechámonos;
non nos atrevemos a saír das casas, das parroquias,
das ideas vellas que ternos ... , (pero) Xesús non nos
quere parados, porque as augas paradas non fan andalos muíños ... ".

O

Presentáronse varias experiencias organizativas da
x.ente labrega: a cooperativa do mel de Cervantes; os
grupos de mulleres de tres parroquias do concello de
Abadín e a organización de 38 veciños de Oirán (Mondoñedo) para a venda do leite e mais futuros proxectos
de fusión de varias parroquias da zona para constituiren formalmente un ha cooperativa de producción. Florearon as preguntas dirixidas ós expositores, porque
os temas -por tratarse de experiencias xurdidas dos
mesmos labregos- tiñan interese práctico-económico,
humano e organizativo. Era comprobar como, en
efecto , a organización resulta unha forza que consegue, antes ou despois, canto de veras se propón.

O abeiro deste lema celebrouse o pasado
15 de maio a festa de SAN CIDRE-89, que
organiza anualmente o Movemento Rural
Cristián de Galicia. A presente edición tivo
lugar en Sáa (Ambreixo), nos lindeiros da
provincia luguesa cos de A Coruña, á beira
da estrada que de Lugo leva a Compostela.
Asistiron os grupos de Hospital, Candia,
Ubeda, Lagoa, Filgueira de Barranca, Montouto, Labrada, Galegas, Romariz, Bazar
(Santa Comba) e Rodieiros (Boimorto).

O xantar, en grupos, e con música ambiental, estivo
animado e participativo. Os organizadores absequtaron ós invitados con café de pota e queimada.
A calor dun mediodía espléndido, aínda que temperada pala brisa montañesa, non aconsellaba subir ós
coches. E alongouse a sobremesa (sobre céspede de
mol herbiña primaveral) , animosamente amenizada
por cantos, palmas e pandeiretada.
Compartindo ideas e experiencias, orando xuntos e
xuntos traballando por unha meirande dignificación
profesional e social da xente do campo -por eles
mesmos-, os labregos de Galicia demostran que son
quen de asegurar un futuro ben máis esperanzador.
M.Díaz
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Carta de Xan Paisano aun bedel

E

stimado bedel do Instituto de Bacharelato:

Esta mañá, cando cheguei ó centro, díxome
vostede con cara de non boas noticias "Lea
aquí". E lin no xornal. "¿Que lle parece? A isto
non hai dereito. E un abuso, unha desconsideración".

No periódico resumíase o contido dunha Circular da
Consellería de Educación, de finais de abril: Que algúns centros oficiais de ensino ubicados no Camiño de
Santiago teñen que hospedar, durante varios días e
noites do mes de agosto, ós mozos "peregrinos" que
irán a Compostela xuntarse co Papa. Dábanse normas
concretas para dispoñer das aulas, onde durmirían en
sacos os espartanos peregrinos.
Os poucos días a reacción non se facía agardar:
directores, profesores e persoal non docente dos centros escolares opoñíanse ó devandito proxecto imposto pala administración autonómica dun país que
aínda non sabe moi ben como se chama. Na 11 Convención de Alcaldes e Corporacións do Camiño de Santiago (Melide, 13 de maio), os reunidos trataban o tema.
O mesmo tempo ían coñecéndose as posturas dos sindicatos (UGT, CCOO, INTG); coinciden en que nada
teñen contra da visita do papa á capital de Galicia nin
da concentración de mozos que veñen escoita-la mensaxe pontificia. A oposición é exclusivamente á forma
na que setenta utiliza-los edificios de propiedade pública e de aproveitar ó persoal subalterno que os
atende. Enviaron escritos de protesta á Consellería o
colectivo de subalternos e de limpeza dos Institutos de
Bacharelato de Santiago e maiios directores dos mesmos. Asociacións de pais de alumnos e Consellos escolares de Compostela tamén expresaron a súa preocupación dende que se coñeceu a referida circular.
Dúas son as razóns principais que manexan os contrarios a tal utilización de centros de ensino público: a)
O temor a que os rapaces causen desperfectos en lo-

cais e que lago falten materiais pedagóxicos; b) consideran que non se respetan os dereitos dos traballadores afectados. "Parecemos · -escriben- tropas de
reserva".
A Circular ordena que "queden expeditas e libres as
dúas terceiras partes das aulas do centro, con excepción dos laboratorios": Terá que almacenarse todo o
mobiliario e material didáctico ooutros locais, que haberán estar pechados.
"¿E quen o vai facer? ¿Cantas horas? ¿Quen me
paga aminas "extras", segue a cavila-lo bedel.
Continuaba a circular: os directores dos centros deberán dispoñer de todo o persoal de limpeza durante o
período indicado e mais do persoal subalterno necesario para cuida-lo edificio durante o maior tempo
posible.
"Que utilicen as igrexas, que son do gremio, ou os
colexios da lgrexa ... , ¿non lle parece?" " Parece, ho,
parece ... un estado confesional, unha volta subconsciente ó nacional-catolicismo" . "Po is eu pido a excedencia ... Eu, antes que facerme cargo desa trangallada,
doume de baixa ... ".
As centrais sindicais critican o feíto de non se ter
negociado coa xente afectada; deberían traballar, en
todo caso, os voluntarios e sempre que se compensase
económicamente polo labor desas xornadas, ou con
outras medidas pactadas con eles.
"Nin cantan coa xente nin respetan sequera a lexislación laboral vixente " .
"Señor bedel, vostede é un " protestante" e neste
país sempre gañaron as eleccións os "católicos" de
misa de unha ... " .
Xoán Paisano (M.D.G.)

AVISOS DA ADMINISTRACION
- Estamos enviando por correo uns boletíns para
que o pago das suscripcións de IRIMIA poida facerse
por domiciliación bancaria. Rogamos que os atendan.
- O ano pasado chegáronnos 8 pagos de suscripcións que nos resultou imposible saber a quen correspondían: unha porque o banco non chegou a dicirnos
nunca o nome do impositor e as outras porque aparecen como pagadores persoas distintas dos que figuran
como suscriptores e non se especifica que suscripción
queren abonar".
- Por iso pedimos disculpas se a alguén se lle reclama un pago que xa ten abonado pero que por falta
de datos non se lle pode contabilizar.
- Especifiquen lago a que suscripción corresponde
o pago que vostedes fagan a IRIMIA, co nome de quen
recibe a revista e mellar dicindo tamén o número de
suscripción.
- Rogamos que os que xa cubriron os boletíns para

domiciliar o pago de IRIMIA non paguen por outro
medio: xa cobraremos nós polo seu banco ou Caixa.
- Alguén queixouse de que lle reclamamos despois
de ter feíto o pago: teñan en canta que por término
medio tardamos un mes en recibir comunicación do
pago feíto polos clientes: nese tempo ás veces crúzase
o seu pago e a nasa reclamación.
- A correspondencia relativa á administración de
IRIMIA mándena toda ó apartado 5 de Vilalba (Lugo).
- Por último lembramos que hai dous tipos de suscripción: 1300 (a ordinaria, que non chega a cubrir os
gastos) e 2000 pts. (a de apoio). Os que mandan diñeiro
a maiores especifiquen se o tan como apoio ou queren
que selles contabilice para pagos futuros.

SE NON PAGOU A SUA SUSCRIPCION NON RETRASE
EN FACELO - IRIMIA NECESITAO.
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buzón

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

Desde Asturias con amor
Meus amigos de IRIMIA :
Despo is de cáseque tri nta anos
comparti ndo a tope -seg ún as mi ñas posib ili dades- a vid a dos galegas, ató po me de novo na miña
terra nai. No n sei se comp renderedes o q ue esta volta supuxo
para m in. Hó ubeno de facer por
mor de atende r á mi ña naiciña de
90 anos. O meu Provincial pareceu ll e ben que me ofrecera á Diócese para facer un t rabal lo semellante ó que f ixen na querida diócese de Lugo. Vou ate nder un has
parroquiñas rurai s do concello de
Salas.
IRIMIA ha se-lo co rdó n umbtlical, ou máis,ben o anelo do meu
casamento con Gal icia.
Prégovos de me cambia- lo enderezo. Vivo na Residenc ia dos
Xesuítas, Dr. Casal 9, 33004
Oviedo.
Que o Espírito de Xesús nos ene ha de folgos para seguir a trabal lar polo Reino , pola xentiña máis
marxinada. Graciñas por todo o
que me deu Galicia. Unha fortísima apreta.
Xosé Manuel Alonso Busto - Oviedo

ººººººººº

Benquerido director:
Escríboche desde Oirán para
comentarche algo que me producíu tristura. Pois resulta que en
Mondoñedo instalouse un reloxio
electrónico no santuario dos Remedios. Un grupiño de entusiastas desta megafonía electrónica
colectou donativos co obxeto de
conseguir diñeiro para a súa
compra. Cada día un minuto antes de que soen as campás do reloxio da catedral soa a megafonía
dende o campanario dos Remedios. Eu vía moi ben a compra
deste reloxio sempre que non
houbera outro motivo máis urxente e necesario, e a verdade ,
habíao, sen ir máis lonxe: os pobres que aínda hai palas rúas e
aldeíñas mindonienses. Contáronme que a dous quilómetros da
vila hai unha muller sen nada de
tellado na súa pobre casa. No verán pasado pasou por aquí un paralítico pedindo esmola e contoume como anécdota que na vila
.
xuntara 1.500 pts.
E de verdadeira mágoa que ás
veces a xen te nos preocupemos
polos relox ios e pouco palas necesidades dos irmáns, claro que
así a nasa obra non sería tan
soada anque si o sabería Deus e
iso si que se ría soado.
Moitos bicos e apretas.
Xosefa García. Oirán

ººººººººº
Traducción da liturxia católica
ó asturiano
O día 6 de marzo entreg ou se na
Vicaría Xeral do Arcebi spado de
Oviedo a trad ucc ión ó asturi ano
dos textos litúrxicos do Misal Ro mano e dos Sacramentos, feítos
desde os orixinai s vatican os.
Os autores fo ron Federico G. Fierro Botas, xesuíta, e Alexandre

Rodríguez Alonso, cura diocesano, que realizáron o seu traballo no tempo de dous anos. As
traduccións foron revisadas por
unhas 20 persoas de distintas
sensibilidades no litúrxico, bíblico, linguístico, etc. No aspecto
musical colaboraron Mariano
Suárez, Alexandre Fernández e o
compositor e director coral Enrique Montes, que con estes textos
compuxeron musicalmente a súa
"Misan 'Asturianu".
As primeiras traduccións ó bable ou asturiano empezaron xa no
1974. O traballo actual aprovéitase desas traduccións, pero a
novidade está agora en que as
traduccións presentes abranguen a todo o uso da liturxia
católica.
A igrexa diocesana de Asturias
esta consultando sobre a posibilidade de introducir na liturxia a
lingua asturiana. O Arcebispo
terá a última palabra, e os pasos
seguintes serían envía-la proposta á Congregación para o
Culto Divino en Roma, para a
aprobación definitiva.
A petición de toda a liturxia en
asturiano proponse para ser empregada libremente por aqueles
que o desexen e nos momentos e
lugares que non interfiran coque
xa se ten. E dicir, é un servicio de
" máis" que se ofrece para aqueles sensibilizados ou simpatizantes co actual proceso de recuperación , " resurdimientu ", da cultura e lingua desta Comunidade
Autónoma.
A parte f inal do material presentado é un Apéndice, de carácter tamén paralitúrxico , formado
por oracións da piedade popular,
peticións dos fieis, poemas relixiosos clásicos asturianos dos últ imos 150 anos, cantos, etc.
Federico G. - Fierro Botas, S. J .
Coordinador da Vicaría Xeral do Arcebispado de Oviedo para as Traduccións
Bíblico-litúrxicas ó Asturiano.
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Susanne Bihler, peregrina da paz
- - - Desde Stuttgart (República Federal Alemana) a Buxantes en Dumbría
gos da paz.

A

topámola na Asamblea de
Mocidade Rural Cristiá de
Galicia celebrada o pasado
13 de maio en Arzúa. O saber
que era alemá decentado lle talamos
de Tere Maylli tamén nada naquelas
terras e que tan galega se sirite aínda
estando en Exipto. Ensinámoslle IRlMIA e'-dinos que xa a coñece por tela
vista en casa de Leopoldo, en Sindrán
(Montarte) onde fara acollida na súa
peregrinaxe a Compostela e Fisterra.
Acompáñana mozos e mozas de Buxantes que viñeron a Asamblea de Arzúa. Susanne que hai seis meses chegou a Compostela tala sorprendentemente ben o castelán que antes descoñecía. Dinos que agora en Buxantes vai aprende-lo galego porque é o
idioma de toda a xente de alí. .. Conseguirao esta traballadora social -e da
paz- de 29 anos.

¿Qué fas en Buxantes?
Polo de agora estar e buscar casa,
contactar coa xente, cos xoves do
Movemento Rural... máis adiante,
axiña, quero axudar a traballar no
campo para comer e quizais dar clases de alemán ou inglés en Cee. Por
outra banda gestaría de colaborar
coa parroqui_a, na pastoral da igrexa
se fose posible.
¿Pero como chegaches aí?
Andando dende Suiza ata Fisterra.
Primeiro ata Compostela co grupo
que fixo a Marcha pala Paz. Os demáis regresaron ós seus países, pero
eu quixen chegar ata Fisterra. Vin moi
despaciño, con ollos ben abertos
para ver o ambiente e coñece-la
xente ... Buscaba un sitio para durmir
nunha aldea de Buxantes e alí coñecín unha familia que ten a nai alemá.
Pasei uns días con eles axudando
algo no campo e coidando ·os nenas.
Marchei con moita morriña do sitio e
despois pensei volver a Buxantes. As
cidades son enfermizas ...
Canta logo o da viaxe a Santiago
desde Alemania
Dende Alemania viñeron moitos
dos meus compañeiros. Eu cando pasaron por Stuttgart non estaba dispo-

A nasa chegada a Compostela na
praza do Obradoiro fixemos unha
rede de lá como símbolo da rede da
paz, e despois enviámo-las mallas ás
diferentes comunidades que nos acolleron polo camiño.
E a marcha
camiñar?

¿consistiu

só

en

Fixemos accións, non só camiñar e
talar. Moi importante foi os vencellos
e contactos con xentes e grupos interesados pala paz que tomos encontrando ó longo do camiño. Pero taA marcha pala paz recorda que as estructuras mén fixemos accións. O 6 de agosto
(aniversario da bomba de Hiroshima)
económicas son o peor enemigo da paz.
nible para acompañalos; uninme des- na cidade francesa de Cahors, perta
pois na fronteira Suiza. Eu tiña idea xa de Toulouse fixemos teatro na rúa,
pantomina, e xexunamos con outra
de facer peregrinación pero non a Esxente. En Malville (Francia) fixemos
paña senón a Francia e Italia para
coñece-las·comunidades da Arca que unha sentada ante a súa central
nuclear ...
fundara Lanza de Vasto, e concretamente a de S. Masseo, en Asís. O
¿Cales che parecen que son hoxe os
coñece-la Marcha pola Paz, vin que
principais obstáculos para a paz?
era unha comunidade en camiño, itinerante, e unha marcha pala paz, por
O peoré a estructura económica, a
iso me sumei a ela. A "lnternational opresión dos países pobres do sul por
Peace Pilagrimage" non é un orga- parte do Norte industrializado, a planismo nin oficial nin particular: é un nificación da fame ... Pero tamén é immovemento que quere axudar a facer portante atranco a nasa comodidade
unha rede de comunidades, de gru- e preguiza e o medo. Se.ternos medo
pos que traballan pola paz en Francia, necesitamos armas e estas piden
Suiza, Usa, Nova Zelanda e moitos máis armas ...
out ros países ...
¿Ten algo que aporta-la mensaxe de
E un grupo moi internacional
Cristo á loita pola paz?
Si, foi unha experiencia moi enriquecedora anquea veces difícil convivir nunha mesma comunidade con
alemáns, franceses, austríacos, suizos, ingleses, daneses, españois, canadienses, norteamericanos, fineses,
polacos, italianos, e manexándonos
en catro idiomas distintos.
A marcha empezou o 26 de abril
que para nós era significativo de dous
feitos violentos: o bombardeo de Gernika pala aviación franquista-alemá e
o segundo aniversario de Chernobil.
Tamén remataría nun día sinalado: o
1O de novembro pasado, aniversario
das matanzas nazis nos barrios xudeus. Xa ves: atentados ecoloxistas,
guerra, racismo, tres clásicos enemi-

Si, pero non podo expresalo en
poucas palabras ... Ten que ver coa
esperanza de que non está todo perdido, de que podemos loitar ...
Fa/amos de moitas máis causas con
Susanne, dos "verdes" alemáns e do
ecoloxismo, das multinacionais que están cada vez máis deixando o seu se/o
en Galicia como en Alemania anos atrás,
da idea de España como terra de toros e
flamenco que se ten popularmente en
Europa, da Galicia sometida que vai descubrindo ... Se alguén que re poñerse en
contacto con e/a escribide a Susanne
Bihler, Casa de Carme Trillo Trillo - Iglesia, 3 - Buxantes-Oumbría (A Coruña) .
X. A. Miguélez

Acaba de pasa-lo día das Letras
Galegas, coque non estamos moi
de acordo; por unha parte parécenos ben que se recorde a algún
escritor ~alego cada ano, que se
reavive a súa vida, a súa opción
linguística, a súa obra escrita. Por
outra parte, vemos que todo isto
ten un aire artificial; as autoridades do país protagonizan uns actos culturais, xeralmente en defensa e promoción do galega, e
lago esquécense de facer normal
o seu uso no desenvolvemento
das Consellerías. Os periódicos
botan a primeira páxina en galega ese día, pero lago néganse a
unha utilización normal da nasa
lingua, e incluso traducen ó castelán textos que selles ofrecen en

galega. E outras causas así.
Por esta falsidade agachada en
tanto acto solemne, ollamos con
sospeita -a dita conmemoración
das Letras Galegas no 17 de maio
de cada ano. Anque ben vemos
que a data é ocasión para que en
moitos centros de ensino ou en
Asociacións culturais se fagan
causas de mérito que, polo de
agora, son coma reclamo que
está chamando por unha normalización linguística en galega
para tódolos momentos, para tódalas profesións, para tódalas
institucións, para iódalas clases
sociais que fan vida na nasa patria galega.

mar, desexamos un día das Letras
Galegas continuado, que dure os
365 días do ano. IRIMIA aposta
por esta fórmula; a sección "A
fala é camiño" quere ser un instrumento que nos capacite para
ese emprego normal do galega. E
deste xeito, sen cansar, ata que
chegue un día no que se celebre
en Galicia o día das Letras Castelás, por aquelo de que non será
bo esquece-la lingua dos nasos ·
compaisanos hispanos. Ata aí
queda moito que andar polo camiño da fala. O futuro do galega
está nas mans dos que o empregan a diario. Falernos galega e
falé.nolo ben.

Como xa é causa corriente afir-

Manolo Regal
Boca a nariz (boca
cerrada).

Respiración artificial
A técnica dH respiración boca a boca consiste
en introduci-lo aire que respira o reanimador dentro do aparello respiratorio do accidentado, despois de limparlle a boca.
O socorrista debe adaptar perfeo.tamente a súa
boca ó do paciente e taparlle o nariz cos dedos
ara que o aire non escape. DÉBESE MANTE-LA
BEZA DO ACCIDENTADO CARA ATRÁS PARA
1
.,._ .....,.,." '"' ARUUE A LINGUA IMPIDA A OPERACIÓN.
. "1
on nénos moi pequenos adoita ser máis fácil,
(ij. e ~e pode introduci-lo aire pola boca e polo
• ' ·
rfi¡i a un tempo.
ada vez que enchámo-los pulmóns do neno
· .) · l
:?te mos· arrecia-la nosa boca por un momento
:;- ~l ~ ~ a permití-la saída do aire. A operación débese
1
•
(
petir un has 15 VECES por minuto 0Jer cadro).

• ·
I:· •.•I
__ r

w~m

Afrouxa-la garavata Afrouxa-lo colo. Afrouxa-lo cinto.

~~
~~
Abrí-la boca.

Limpa-la boca.

Expiración .

Expiración.
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