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O Papa en Santiago coa mocidade do mundo 

S 
antiago acaba de vivi-lo acontecemento máis masivo e 
espectacular da súa historia. Podemos afirmar que ta
mén o máis pacífico, alegre e ordenado. Durante varios 
días as rúas da ve/la cidade taran un ha festa limpa e chea 

de vida, idiomas e colores. 

Desde lago, para este tesauro de historia, universalismo e 
tradición que os galegas temas en Compostela non puido haber 
ocasión mellar para se presentar ante os o/los do mundo enteiro. 
Para Galicia mesma foi unha oportunidade única. E abonda unha 
simple comparación coa visita anterior para comprender que a 
nasa cultura e o naso idioma tiveron unha presencia dig.na e un 
refrendo universa/ . 

.. A organización, foi perfecta. As administracións, deron a talla. 
lsto cómpre dicilo nur¿ ambiente demasiado aficionado á crítica 
derrotista. Dicilo en agradecemento ós que trabal/aron, e, sobre 
todo, porque, a pesar de tódolos pesares, empezamos a ver en 
Ga/icia un país que funciona: soubo afrontar un desafío que podía 
parecer case que imposible. E de xusticia si na/ar que moito se /les 
debe tamén ós V.A.S: uns miles de xoves que fixeron un trabal/o 
simpático e literalmente impagable . 

• 1 Os mozos visitantes superaron tódalas previsións, subindo dos 
300. 000. Fo ron o mellar, hai qúe dicilo. Do temor manitesto e da 
irritación contida de moita xente ante a ameaza da avalancha que 
se aveciñaba pasouse ó asombro e á admiración. Aquí/o era 
diferente: nin un desorde nin un desperfecto nin unha denuncia 
na policía nin sequera lixo polo chan. " En Santiago non se rompeu . 
un ha rosa". 

Xente nova, cunha grande proporción de adolescentes; notá
banse cultivados e receptivos. A que pode riamos chamar presen
cia crítica foi, sen embargo, moito menos numerosa. lsto danos 
que pensar a todos. Os empeñados nun cristianismo cultural
mente máis crítico e máis comprometido socialmente deberán 
meditar con sinceridade se están dispostos a un trabal/o cons
tante e coherente que poida dar froitos semellantes. Pero tamén é 
certo que o tipo da mensaxe e o xeito da convocatoria tiveron unha 
decidida orientación cara ós primeiros. /so aseguraba o éxito pero 
non permite esquiva-la pregunta de se paga evanxelicamente a 
pena tanto estarzo e se así se asegura de verdade o futuro. 

Chegamos así ó principal. Resulta evidente que se trataba dun 
público aberto e receptivo, maravillosamente disposto. ¿Que se 
lle otreceu? Cabe dicir que os días previos estiveron ben; se 
acaso con pouca ocasión para a iniciativa. A xente estaba repartida 
con ofeHas variadas: catequeses, oración, mesas redondas, festi
vais, un torum da mocidade vivo e realista,· e mesmo esa presen
cia impagable -se ben non oficial- de Dom Helder Cámara, denun
ciando a pobreza e a explotación do terceiro mundo. Pobre foi, en 
cambio, a litun<ia oficial. 

A celebración última resultou máis monocorde. Os mozos que 
subiron ó estrado non talaron con arranque xuvenil, e o Papa foi el 
mesmo: a mesma sintonía vibrante co público, a mesma innega
ble sinceridade persoa/ e a mesma insistencia nos temas de 
sempre. Foi xenial o saúdo espontáneo da mañá trala noite á 
intemperie, e gañou a énfase no servicio ós demais e no rechazo 
do poder; pero non avanzou na apertura expresa ás aportacións 
da teo/oxía e da sensibilidade eclesial, das demais relixións e da 
cultura secular. En conxunto, no aspecto doctrina/, atreveriámo
nos a dicir que deixou a impresión dunha mensaxe ve/la para 
xente nova. 
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Nacionalismo e postura corporal 

Cando os historiadores do 
futuro falen do nacionalismo 
galego de hoxe recollerán as 
liortas estériles entre líderes 
e partidos, maiormente entre 
os grupos escollidos das di
reccións e executivas. 

Pero hai que ter en conta ó 
amplo sector do que eu vou 
chamar aquí, para entendér
monos e sen que sente pre
cedente, nacionalistas esca
rranchados. Trátase de gale
gas e galegas, que propia
mente non militan no B.N.G., 
pero tampouco no P.S.G.
E.G., nin no resto de forma
cións autóctonas, anque, 
para a súa desgracia, teñen 
un pé aquí e outro acolá, 
postura que, amáis de cha
mativa, resulta domáis incó
modo e, mesmo diría, inde
coroso, sempre, ¡ollo!, ta
lando en termos políticos. 

Non é que estes indivi
duos e individuas estean 
desconcertados, indefini
dos, momos, apoucados, 
nin políticamente inactivos. 
Moi pola contra teñen, se
gundo os casos unha prác
tica persoal, profesional, 
sindical ou social plena
mente galega, dignamente 
centrada · -ancorada- no 
noso futuro nacional. Pero 
están a agardar que os que 

dirixen a historia do nacio
nalismo galego lles conce
dan a oportunidade de arte
llar esa práctica individual 
nun amplo proxecto común, 
aínda que fose algo puntual, 
concretiño: unhas eleccións 
europeas ou municipais, por 
exemplo e para empezar. 

O caso é que, por miopía 
ou pola distancia entre o cu
mio e as bases, os líderes 
ignoran que nas súas rin
gleiras a fe inquebrantable 
se está quebrantando e que 
se están multiplicando os in
fectados co mal do esoa
rranchamento. 

Mentres non se xubilen os 
miopes haberá que ir pen
sando en crear desde abaixo 
unha plataforma de encon
tro, diálogo e acordo nacio
nalista. Unha plataforma de 
nacionalistas escarrancha
dos que por suposto non se 
chamaría así precisamente, 
p~r supoñe-la fin do esoa
rranchamento e o comezo 
dunha postura corporal e 
política máis, digamos, 
natural. 

O que sinta esta necesi
dade que fale agora ou será 
mañá un vello con maniotas, 
políticas. 

Daniel López Muñoz 

IX Congreso de Teoloxía: lgrexa e dereitos humanos. 
Madrid do 13 ó 17 de setembro. Rúa José Hierro , 2. 
Secretaría, inscripción e información en Argumosa, 
1, 6º B. 28012. Teléfono (91) 2398759 (do 1 ó 12 de 
setembro de 18 a 21 horas). 

A catequese de adultos é o ob-
xectivo dunhas xornadas de 
sensibilización que van ter l·u
gar nestes días: Santiago (día 
4) , Vilalba (5) , Lugo (6) , Ou
rense (7) , Vigo (8) ... , dirixidas 
por Patxi llárraz, responsable 
de catequese de adultos en 
Pamplona .. . 



BOA NOVA 

ñecemos a cristiáns de dife
rente "nivel" que se dan con 
toda xenerosidade ós po
bres, ás clases pobres, ós 
pobos pobres; e, por exem
plo en Latinoamérica, xunto 
con militantes políticos e sin
dicais, son os membros da 
lgrexa, simples cristians, cu
ras, relíxíosos e ata a/gúns 
bispos, os que máis marren 
perseguidos e asasinados 
por defenderen o pan e os 
dere[tos dos pobres. 

Se non sabemos amaró Pedro, á María e ó.Xoán polo seu nome, non hai 
auténtico compromiso co pobre" 

A moítos, ó escoítar ísto, 
igual /les dá ganas · de rír. 
Pero, ¿desde cando os máís 
pobres ocupan os prímeíros 
lugares no corazón e nos 
proxectos da xente da 
lgrexa?. E certo. Nesto, 
coma noutras causas, a 
lgrexa, como cáseque tóda
las demais institucións, botan 
o carro por diante dos boís; é 
dícír, tala e fa/a, escribe e es
cribe, pero lago as causas 
son ben doutro xeíto, e os 
ricos seguen a ser, en boa 
medida e contra o que o naso 
Señor quere e ensina, os que 
ocupan o lugar de pre
ferencia. 

Oicir que un quere que os 
pobres ocupen o primeiro Ju
gar na vida da lgrexa non é 
unha broma. Supón refacer 
moítas causas de novo. Su
pón cambiar moíto o estilo de 
ser e de actuar. Os pobres 
forzarán á lgrexa para acertar 
no seu ca.miño verdadeiro. 
Os pobres serán os que sal
ven á lgrexa. 

O primeiro lugar 
para os pobres 

Desde haí xa bastantes 
anos deuse en talar moíto na 
lgrexa sobre o que se chama 

''a opción preferencia/ polos 
pobres". ¿Que quería e 
quere dícir ísto? País que 
dentro dos plans e proxectos 
da lgrexa os pobres habían 
de ocupar sempre o prímeíro 
lugar, o lugar de preferencia. 

Sen embargo, se un bota 
unha o/lada ó redor, tamén é 
certo que igual descubre que 
a lgrexa é unha das institu
cíóns sociaís que toma máís 
en serio ó pobre. Todos co-

Palabras de lgrexa 

"Non hai compromiso co pobre se, ademais, 
non hai solidariedade con persoas concretas. 
Se non ternos amigos cos que comparti-lo 
tempo e a vida, non hai auténtico compromiso 
co pobre. Se non sabemos amar ó Pedro, á 
María e ó Xoán polo seu nome, non hai autén
tico compromiso co pobre". 

"Eu co!do que non se trata de sair cada 
mañá cara ó mundo do pobre para anunciarlle 
o Evanxeo, senón que se trata de sair do 
mundo do pobre como casa, para anunda-lo 
Evanxeo a toda persoa humana. Máis ca un 
lugar de traballo, debe ser un lugar de residen
cia, de vida,· alí onde nos sentamos tranquHa
mente e lémo-lo periódico, etc.". 

"Entrar no mundo do pobre é algo difícil, 
porque o mundo do pobre é o mundo da insig
nificancia. Creo que o pobre é un ser insigni·fi
cante, o que non canta para a sociedade, que 
se organiza tendo en canta outros intereses, e 
o que non canta plenamente para a lgrexa, a 
pesar de tódolos esforzos que nestas décadas 
vivimos nun continente coma o meu (Suda
mérica)"". 

(Gustavo Gutiérrez sacerdote peruano, da conferencia 
pronunciada en Salamanca o día 1 de abril de 1989). 

RlltlA-3 

Pobre de ti se non te fas valer! (Dom. XXII do Tempo O. 3 de 
setembro) 

"O que se enaltece será rebaíxado e o que se rebaíxe será 
enaltecido" (Le. 14, 11 ). 

A sociedade.enteira está funcionando nuns criterios 9ontra
rios a este que nos propón Xesús. Hai un ha lo ita descarada por 
darse a coñecer, por sair nos medios de comunicación , por 
facerse ver. Dise que de isa depende o triunfo , e polo tanto 
faise o que sexa por sobresair. ¡Canto se gasta en propaganda 
para asegurar que "son o mellar"!. ¿Cómo entender neste 
contexto a recomendación de Xesús?. Sería preciso vivir a 
marxe, "pasar" , dos valores que privan nesta sociedade mar
cada pala competividade. Non é doado. Ata para conseguir un 
posta de trabal lo hai que presentar un "currículum " no que se 
vexan as "mi ñas valías". 

Señor, dáme a túa sabiduría para comprender os teus valo
res e recomendacións. 

lsto non é broma (Dom. XXIII do T. Ordinario 10 de Setembro) 

"Se a/guén quer seguirme e non está dísposto a romper incluso 
coa súa propia vida non pode ser discípulo meu" (Le. 14,26). 

¿Qué é o propio do cristianismo?. Segur:-ido o testemuño das 
orixes e de toda a tradición o propio é ese " mesmo Xesús" a 
quen de maneira ininterrumpida se lle coñece e acolle como o 
Cristo. O peculiar, o orixinal do cristianismo está en conside
rar a este Xesús como ultimamente decisivo, determinante e 
normativo para as relacións do home con Deus, cos demáis 
homes e coa sociedade; consideralo como " Xesucristo", se
gundo a breve fórmula bíblica" (Hans Kung). 



A PENEIRA 

A TA-
CHER, sen 
Reagan , xa 
non é a 
mesma, e 
escome
zóu a dar 
paus de 

A RECUPERACION DAS ES
COLAS RURAIS vai por bo ca
miño cunha nova modalidade de 
organización do ensino : os Co~e-
xios Públicos Rurais Agrupados, 
que funcionaron no curso pasado 
en Tea e Narón , e no vindeiro en 
Santa Comba e Gondomar, coa 
axuda dos concellos e da Conse-
1 lería de Educación . Frente ós Co
lexios Comarcais, impostas hai 
anos, búscase un meirande ache
gamento do ensino ó medio no 
que desenvolve a vida a familia do 
alumno. 

AMASAR CARTOS E 

cego como ...._~~::...::::....;-...;....._....,.¡ 

DEVOL VE-LOS A SOCIE
DADE non é o máis frecuente, 
máis isto fixo o fundador do 
Corte Inglés, Ramón Areces, 
que deixóu no testamento 
toda a súa fortuna, a máis 
grande de España, para a Fun
dación que leva o seu nome. A 
ciencia, a investigación, a cul 
tura .. . , son os destinatarios do a privatizac ión da Saúde Pú

blica e tamén do abasteci 
mento de auga nun estado no 
que a desfeita do med io am
biente é alarmante, e no que 
os empresarios rexeitarán in
vertir en procesos de depura
ción de augas por ser cada vez 
máis costosos. 

capital xe
rado polo 
Corte l·n-
glés que 
canta con 
grandes al
macéns en 
Vigo, A Co
ruña, etc. 

PASEO DA XUNQUEIRA S/N 
36800 REDONDELA 

(Pontevedra) 

OS CURSOS DO INEM 
non sempre dan froito, 
pois o seu obxectivo debe 
ser unha saída laboral ós 
que participan das süas 
clases, ben montando coo-

OS MOVIMENTOS CON
SERVADORES DA IGRE
XA colleron tallada da vi
sita do Papa, e así Comu
nión e Liberación (ligada 
en Italia á ala máis dura da 
Democracia Cristiana), por 
boca do seu líder, Xosé Mi
guel Oriol, ven de dicir a un 
xornal de Madrid, que o Ar
cebispo de Santiago, Anto
nio Rauco está moi ligado 
ideolóxicamente a este 
movimento. A víspera de 
Chegada do Papa había 
doble de mozos rexistra
dos de Milán que de toda 
Galicia. 

perativas ou como autóno
mos e asalariados. Este 
proxecto · de ernprego
formación deu bos resulta
dos en Redondela onde se 
creou a Casa de Oficios, e 
dentro dela o Taller de Ar
tesanía Texhl -Traxes Tipi
cos de Galida-. Cumprese 
asi tamén outra das inten
cións destes cursos, coma 
é o de rehabilitación de en
tornos e oficios da co
marca, dada a riqueza fol
klórica de Redondela en 
tódolos eidos. Agora estes 
traballadores surten a moi
tos grupos co seu labor. 

PEQUENO 
DICCIONARIO 

XERAIS 
D A L 1 N G U A 

O PEQUENO XERAIS é un 
diccionario, básico do galego estándar . 

Partiusc para a súa confección do 
Diccionario Xerais da Lingua e 
.reduciuse o ~cu contido para facelo máis 
manexable. Esta reducción levouse a 
cabo seleccionando o número de 
entradas e racionalizando o volume de 
información das definicións e das 
acepcións de cada unha delas . 

As entradas reducíronse a 18.000 , 
suprim1ronse as formas consideradas 
variantes minoritarias, respondendo 
esta supresión a criterios de uso . Por 
outra banda , unha parte das entradas do 
diccionario foi reorganizada no 
apartado das familias léxicas. 

Cada entrada segue levando o 
étimo do que procede, suprimíndose as 
explicacións acerca da evolución 
histórica . 



A VISITA DE HASSAN 11 a 
España nos derradeiros 
días de setembro, a pri
meira despois da morte de 
Franco, pon sobre da mesa 
o conflicto pesqueiro pro
ducido por Marruecos e 
que ~fecta a moitos pes
queiros galegas. Aínda 
non se borróu da súa ca
beza a intención de abrigar 
xurídicamente a tódo-los 
barcos apresados nas au
gas daquel país a manterse 
presos nos portes daquel 
país ata que . haxa unha 
sentencia. Ata agora só 
media unha multa, cando 
non son ametrallados. 

ººººº 
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A MORTE POR DROGAS 
é un dos sucesos máis fre
cuentes no verán, nas 
grandes cidades, tamén en 
Vigo e na Coruña (doce ca
sos nos tres últimos anos). 
Cada verán medran as 
mortes por sobredose e 
adulteración das sustan
cias inxeridas. No oitenta e 
oito houbo un aumento do 
cincoenta por cento de 
mortos por sobredose en 
todo o estado (272, case to
dos mozos). 

ººººº 

, 

BLANQUEA-LOS CAR
TOS procedentes do con
trabando do tabaco, e 
mesmo da droga, non é so 
filón para as novelas poli
ciacas, tamén para gran
des negocios ó amparo do 
segredo bancario e das 
transferencias. A deten
ción dalgúns "cacos" ga
legas non é máis ca unha 
peza nunha trama negra 
que chega ata Suiza, e es
comeza no excedente de 
tabaco rubio (Winston e 
Camel) que produce a Rey
nolds Co. Algunha destas 
redes de blanqueo de car
tas do contrabando galego 
moveu nestes dous ultimes 
anos máis de vinte mil mi
llóns de pesetas. 

* 
ANALISE 
EMPRESARIAL 

Revista de información económica 

Pi y Margall. 72 BAIXO - Teléf. 23 86 01 - 36202 VIGO 

A REVISTA DE INFORMACION ECONOMICA, -Ana l1se 
Empresarial, xa vai polo número sete. Cunha tirada de 
cinco mil exemplares converteuse nun aparello necesa
rio para estar informados sobre a realidade económica 
de Galicia. 

• •• 
MULLERES XOVENES AREA 

Centro de Información da Muller 

A ASOCIACION MULLERES XOVES AREA ofrece un ha 
guia contra rembolso e gratis, sóbre todo referente á 
problemática da muller no mundo laboral. Para pedila: 
Centro de Información da Muller. Santiago de Chile 16 -
1B15702 Santiago (Tf. 59 09 84). 

Tadeusz Mazowieck1 

MAZOWIECKI, primeiro 
ministro de polonia abre 
unha nova etapa na Europa 
comunista desde a Se
gunda Guerra Mundial. Lí
der dos obreiros de 
Gdansk, é un abogado de 
prestixio, e son moitas as 
-dificultades que ten que 
afrontar ata tirar ó seu país 
do caos económico. 

••• 
MERCA-LOS LIBROS 

DE TEXTO ante o vindeiro 
curso é sempre motivo de 
pesquisas. Este ano xa 
contamos con dous libros 
moi logrados para Xeogra
fía e Historia de BUP, publi-

P,-~HlB!m 

cados por Anaia , e con 
acertos de todo tipo : so 
dúas ciencias explicadas 
desde Galicia, en galego e 
coas tecnicas máis avanza
das no terreo da pedago
xía. 

O PLAN PILOTO DE DEFENSA DOS INCEN
DIOS NA MAHIA-BARCALA ven dando bos re
sultados na prevención e na información dos 
cidadáns sobre estas desfeitas irreversibles. 
Sete concellos desta comarca xuntáronse e 
dotáronse de medios para defender máis de 
cincoenta mil hectáreas de monte . .......... ....._...__~~~~-=-~ 



Asociedade 
de consumo 

Por Miguel Anxo Araújo Iglesias 

Nos primeiros tempos do capitalismo prevalecen o aforro, 
pois era preciso amontoar grandes capitais para acada-las 
máquinas industriais. As empresas aforraban pagando míse
ros soldas ós seus traballadores. Despois da segunda guerra 
mundial , nos países máis avantados cambiouse a estratexia. 
Medrara moito a productividade da industria, pero non tanto 
o soldas dos obreiros, de tal maneira que existía o perigo de 
ter que para liza-la producc ión por fa lla de capacidade adqui
sitiva na poboación . 

Por outra banda, o mesmo aumento da producción permi
tía pagar mellar ós obreiros e, ó mesmo tempo, autofinan
ciarse sen ter que acud ir case ó capi tal exterior. Polo tanto, 
por razóns puramente económicas, os empresarios decidi
ron pagar mel lar ós seus operarios. E así diría Henry Ford : 
"Eu prefiro pagar ben ós meus obreiros para que poidan 
compra-los meus coches" . 

Nesta nova xeira do cap italismo, o que se quere dos cida
dáns non é que sexan grandes aferradores, senón grandes 
consumidores. Se onte as Caixas de Aforro convidaban a non 
gastar todo o diñeiro gañado, hoxe as vendas a prazos convi
dan gastar incluso o diñeiro que aínda non se gañou . 

O servi cio desta nova estratexia aparecen pronto os " técni 
cos en obsolescenc ia", ou sexa, profesionais que estudian a 
maneira de fabricar obxectos de vida curta, é dicir, empre
gando materiais de duración limitada; penalización das repa
racións de obxectos usados; cambios de cote de modelos e 
modas para que deixen de resultar atractivos causas que 
aínda estaban en bo uso. 

Asemade apareceu un novo estilo de publicidade que tenta 
despertar necesidades moi ambíguas e, polo tanto, diríxese 
máis á sensibi lidade que á razón : mensaxes breves, sinxelas 
e pegaxosas que se repiten teimosamente, aproveitando dis
tintos mitos (o da brancura, a natureza, o sexo, etc) , sen 
deterse sequera diante da publicidade subliminal. 

Resulta claro que nas sociedades de alto consumo de 
masas o nivel de vida mellorou na poboación, pero xa non é 
tan claro que mellorase a cal idade da vida. De feíto apareoe
ron un fato de feítos pouco desexables. En primeiro lugar 
unha certa anguria ou ansiedade, porque a creación de no
vas necesidades prodúcese sempre coa satisfacción das an
teriores, e así aparece unha nova variedade da especie hu
mana, o consumidor nunca satisfeito. De seguida veñen os 
antagonismos, xa que alí onde todos prec isan ter máis, todos 
son enimigos de todos. Tamén segue o conformismo, pois 
ata os valores máis nobres rematan sacrificándose á necesi
dade de ter sempre máis. E por último a idolatría, xa que o 
diñeiro convértese nun análogo funcional de Deus. Como 
escribía Lutero : " Deus é aquel de quen ternos que esperar 
tódolos bens e no que ternos que atapar amparo para tódalas 
necesidades. Así, pois, aquilo no que poñas o teu corazón, 
iso será mesmamente Deus" . E o caso é que os privi lexiados 
destas sociedades de alto consumo de masas representan 
unha parte pequena da humanidade que vive cercada pola 
miseria do Terceiro Mundo, e incluso pola pobreza de am
plos sectores da súa mesma sociedade. 
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Espacios para o 
diálogo: (5) 
Romeiros do Alén 

Por Francisco Carballo 

A marte é unha referencia que colorea tóda-las culturas. 
Tamén as relixións centran grande parte das súas mensaxes 
no sentido da marte como remate ou conio paso, como 
mutación ou como fixación. Tal a vida, tal a morte, dise, 
expresando unha irrompible continuidade. 

Dentro desa preocupación que relaciona vida e marte e na 
busca das claves do vivir galego, Marcial Gondar escribiu a 
súa tese doctoral "Antropoloxía da marte en Galicia" e agora 
publica unha considerable parte co título de Romeíros do 
Alén. En tres apartados resume os seus estudios: a marte 
pre-sentida, a marte presente e a volta da morte. Marcial 
analiza tódolos aspectos que arrodean a morte de Galicia 
costeira, inda que as diferencias coa do interior non pasan de 
matices. E un estudio extendible a todo o noso territorio e ós 
grupos galegas dispersos polo mundo. 

Toda a cultura que arrodea a marte tende a consolidar o 
grupo social e liberar as tensións ante este acontecemento. 
Marcial anota como o cambio cultural de hoxe, concreta
mente a irrupción do modo de ser urbano que se impón sobre 

. do rural e mariñeiro, está a descompoñer este ensamblado 
cultural de alta significación e influencia terapéutica. 

O final do libro , Marcial busca o sentido de rituais profilác
ticos e terapéuticos nos que xogan os intereses individuais e 
grupais. " O resultado é que a vida da comunidade será froito 
dese continuo enfrontarse os dous tipos de intereses: o facer 
social ha ir potenciando uns ou outros, segundo resulten 
.atacados, en busca dunha harmonía nunca lograda mais 
sempre pretendida" (p281 ). 

A lectura desta publicación de Marcial Gondar afonda o 
interrogante do diálogo cristián coa cultura galega da vida e 
da marte: un diálogo case que sen empezar a nivel de rene
xión sistemática, aínda que sí na práctica pastoral ·da lgrexa 
chea de antiguidades. Marcial recoñece que a súa obra é_ a 
primeira análise global do tema e que pode conter parcialida
des. Lectura, lago, importante no diálogo que pretendemos e 
que é sustancial na estructura da lgrexa. 

Como remate gustaríame dicir dúas causas: un ha a urxen
cia deste diálqgo hoxe cando se impón formas culturais no 
agro e na beiramar que deixan no desamparo as necesidades 
sociolóxicas dos habitantes deses núcleos. Necesidades cu
bertas na súa cultura tradicional e que cómpre seguir cu
brindo dentro do acontecer actual. ¿Pode o cristián facer 
algo nese campo das necesidades? Segunda, certos rituais 
t radicionais nacidos para mantera solidariedade grupal etc. 
conlevan concepcións negativas sobre a esperanza nunha 
resurrección na " casa de Deus Pai " . Dialogar e tamén "co
rrexirse", pero dentro dunha pedagoxia transformadora. E 
dicir, conform ismo non , rupturas sen diálogo tampouco. 



O CAMPO 

Formas actuais de aprovi
sionamento 

A venda do leite polos 
productores á industria es
tase a realizar de xeitos 
moi diferentes, senda os 
máis significativos: 

1.- De xeito individual, a 
un intermediario (recoHe
dor) o cal concentra o leite 
dos seus clientes, para en
tregarllo á industria. As 
cantidades de leite así co
mercializado foi moi im
portante no pasado inme
diato. A partir da aplica
'Ción do l.V.E. (Impuesto do 
valor engadido) moitos 
"recolledores" abandoa
ron esta actividade. 

2.- Individualmente a In
dustria. Estas teñen esta
blecidas rutas regulares, 
senda o transporte por 
canta delas. 

3.- En grupo, formando 
diversos tipos de socieda
des, (xeralmente coopera
tivas) establecendo con
tratos que poden ser ho
mologados ou non. O pago 
segue a facerse pala indus
tria de xeito individuali
zado a cada socio do 
grupo. Nos últimos anos 
proliferou moito esta 
forma de entrega-lo 
producto. 

4.- Como socios de coo
perativas, que cantan con 
industrias capaces de 
transformar total ou par
cialmente o leite dos seus 
productores. 

O leite así comerciali
zado, ~cada en Galicia, 
arredor do 14% do total 
destinado á Industria. Con
vén suliñar que hai unha 
gran diferencia provincial 
da cantidade de leite co-
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O sector lácteo en Galicia (2) 
(A industria láctea) 

mercializado deste xeito 
cooperativo. 

Mentras que na Coruña 
alcanza o 40% e case insig
nificante en Lugo e 
Pontevedra. 

Tipos de Industrias 

A industria recolledora 
de leite en Galicia pode
mos calificala~ en dous 
grandes apartados: 

1.- Industrias que só ins
talan pequenos ou grandes 
Centros de refrixeración, 
para concentra-la reco-
1 lida. A industrialización do 
producto realízase fóra do 
naso · territorio, perdén
dose para a economía ga
lega o valor engadido na 
transformación. Este tipo 
de industrias recollen, 
arredor do 30% do leite ga
lega destinado a este fin. 

2.- Industrias con plan
tas transformadoras de 
leite ubicadas en Galicia. 

Recolleu o 70% do leite, 
pero esto non quere dicir 
que todo él sexa durante 
todo o ano aquí industriali
zado, xa que moitas destas 
industrias sobre todo nas 
épocas estacionais de 
abundancia, actúan de 
proveedores doutras en 
forma de leite cru, xa 
sexa por carecer de capa
cidade transformadora ou 
por n.on ter mercado pero 
os seus productos e~a
borados. 

Características das indus
trias lácteas ubicadas en 
Galicia. 

1.- En xeral teñen unha 
dimensión reducida. Sobre 
un total de 50 industrias só 
de 6 a 8 recollen por en
cima dos 100.000 l/día. Hai 
que destaca-la dimensión 
do grupo LARSA que reco
lle arredor do 30% do leite. 

2.- A cantidade de leite 
destinado a plantas indus
triais 9ooperativas, como 

xa se dixo, é pequeno, se 
comparamos o naso 14% 
frente ó 80% ou 90%, que 
deste xeito é comerciali
zado nos países da e.E.E. 
(Dinamarca, Holanda, Me
mania, Irlanda, etc.). 

3.- Son pouco flexibles 
na oferta de productos 
transformados. Fáltalles 
especialización na elabo
ración de: queixos, iog-u
res, requesón, batidos, etc. 
Están a elaborar productos 
standard pouco diferen
ciados. A pesar do estarzo 
de tecnificación dos últi
mos anos é necesario que 
no futuro diversifiquen 
máis a producción e logren 
penetrar no mercado con 
productos de calidade. 

4.- A nasa industria coo-' 
perativa carece de torres 
que transformen o leite en 
productos aptos para a in
tervención · -leite en pó-. 
Estas instalacións son ne
cesarias para regu~a-los 
excedentes estacionais. A 
súa carencia réstalle com
petividade. 

A. Fernández Oca 
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IRIMIA (Meira) 

16 - 9 - 78 

No Pedregal de lrimia 
foi "Eu renazo galega", 

das tontes do río Miño 
dei.tou o canto irimego. 

AGUIÑO 
15 - 9 - 79 

E "Batidos polo mar" 

mariñeiros, moita xente 

e en cada romería 

Aguiño está presente 

OS PEARES 
13 - 9 - 80 

Foi "A cantiga das augas" 

Vila ourensá dos Peares : 
ríos Búdal , Sil e Miño 

xuntaron os seus cantares. 

LAGOA DE CASTIÑEIRAS 

(Pontevedra) 

12-9-81 

''Chamados desde a lagoa'' 

tomos a Cotorredondo; 

a lagoa está sen auga, 

pro nós, contentos no fondo . 

UNHA DUCIA 

"Todo foi hai xa uns anos 
cando na serra de Meira 
no Pedregal de lrimia 
houbo a Romaxe primeira. 

Nas augas virxes do Miño 
proclamabámo-lo Credo: 
"Coa forza do naso pobo 
hoxe renazo gal ego ''. 

As verbas do sempiterno 
cantor irimego, Pepe Chao, es
critas hai uns anos, lévannos 
unha vez mais á orixe desta 
festa galeguista e cristiá que 
neste ano chega a ese número 
tan bíblico que é o doce. A Ro
maxe de Crentes Galegas, -"A 
Romaxe"- é unha festa humil
dosa que segue adiante ano 
tras ano pala teima e ilusión 
duns poucos, pero estamos 
convencidos que é tamén gra
cias ó empuxe do Espírito. 
Non contamos co apoio oficial 
nin de xerarquias eclesiásti
cas nin político-civis, anque 
tampouco buscamos a con
frontación nin a exclusión ; 

non xuntamos grupos en ci
fras de cinco ceros, coma -su
cedeu hai unhas semanas en 
Santiago, pero chegamos a 
convocar cada ano entre 6.000 
e 8.000 persoas (algún ano 
menos, anque foi medrando 
desde o comenzo); non ternos · 
unha cobertura informativa 
asoballante, nin "sponsor" or
ganizativo que mova millóns. 
Pero sí a nasa pequeniña gran 
verdade que berramos a tódo
los recunchos de . Galicia: 
nesta terra ser cristián signi
fica tamén amar a un pobo e 
unha cultura concreta, e loitar 
pala súa liberación, polo seu 
autodesenvolvemento, por
que non esmoreza a súa iden
tidade perdida nun falso uni
versalismo uniformante; nesta 
terra ser cristián significa de
fender a realidade cultural e 
humana dos mais cativos, dos 
sempiternamente rexeitados 
por ser coma son , significa le
varlles a mensaxe liberadora 
de Xesús partindo da súa rea-

12 Romaxes un longo camiño co pobo ... 

S. ALBERTE. ROCA (Guitiriz) 
11 - 9 - 82 

Se os que non talan camiñan 

a rogar ó San Alberte, 

iso de "A tala é camiño" 

é pra que o pobo esperte 

MONTE ALOIA (Tui) 

10 - 9 - 83 

Fornas ó monte Aloia 

con Portugal cara a cara : 

celebrámo-la irmandade 

porque "O Miño non separa" 



DE ROMAXES 

· lidade sociocultural concreta; 
nesta terra ser cristián significa 
-no mais . amplio senso da 

· verba, non só na estreitez do 
marco político- ser galeguista. 

Esta nasa pequeniña gran 
verdade é a que queremos fes
texar cada ano un dia, e cami
ñar con ela tódolos días ano 
tras ano, coa humildade das 
limitacións e contradiccións 
do naso camiño, pero co con
vencemento de que é algo 
grande, e non para gardar, se
non para espallar por toda a 
Galicia enteira. Sentímonos 
fondamente galegas, fi llos 
desta terra, ou por nace
mento , ou por namoramento, 
ou por esixencia da nasa vo
cación cristiá. Por isa sentí
monos, tamén fondamente, 
lgrexa, lgrexa en Galicia; fil los 
desa gran familia dos que que
ren camiñar con Xesús, pero 
familia concretada aquí; so
mos cristiáns en Galicia, ela é 
a mediación concreta da nasa 

fe cristiá, e -no mellar senso 
da palabra- católica, é dicir, 
universal. Nin somos tribu , nin 
somos secta, nin ternos con
ciencia de ser catro extrava
gantes, anque non queremos 
arar por camiños trillados, nin 
sachar no ermo; só queremos 
ser cristiáns galegas, cos " pés 
no presente, o corazón no fu
turo" e a esperanza no Cristo 
resucitado. 

Remato con outras espe
ranzadas verbas de Pepe 
Chao: 

" Nós ós bós e xenerosos 
deixaremos de estar cegos, 
habemos abrir os o/los 
pra rexurdirmos galegas. 

iVeña outro rexurdimento 
reverdeza a nasa fe! 
"/rmandiños " pró momento, 
santos de andaren a pé " . 

Victorino Pérez Prieto 

. . . presidido pota fe en Xesús e o amor a Galicia 

PONTE LEDESMA 

15 - 9 - 84 

Na insua, en Ponte Ledesma 

fornas " Prender lume novo " 

pra que o fogar de Breogán 

quentase ó naso pobo. 

LOBADIZ 

19 - 9 - 85 

Ferrol, Lobadiz, o castro 

a xente irimega berra 

que o labrego e o obreiro 

é " Filio e señor da terra ". 

ANCORADOIRO 

9-9 - 89 

E se a semente prendeu (he) 

hoxe aquí estamos de novo 

porque "Ancorar no futuro " 

é a forza do naso pobo. 

OINCIO 

10 - 9 - 88 

E " Tempo de sementar" 

e un cento de castiñeiros 

do lncio, en toda Galicia, 

medran prós tempos vindeiros 

BEMPOSTA 

12 - 9 - 87 

Por "30 anos de Jaita" 

• fomos facer homenaxe 

á cidade dos Rapaces 

xa na décima Romaxe . 

CEREIXO 

6 - 9 - 86 

En Berdoias e Cere ixo 

pu ido oír todo o concello 

que hai que. "Fender vellos 

xugos " 

dos cac iques e pelellos. 

XII 
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Crónica da Xornada Mundial da 
Mocidade e a visita do Papa 

- Durante a semana previa 
ó IV encentro Mundial da Mo
cidade numerosos xoves que 
adiantaron a súa viaxe, puide
ron participar nas catequeses 
que sobre o lema da xornada 
"Cristo, Camiño, Verdade e 
Vida" se impartían en diferen
tes idiomas nas diversas igre
xas de Santiago. E de destacar 
que o arcebispo Rauco Varela 
foi dos que participaron na de 
lingua galega . . 

- Outros nomeados cate
gu istas foron cardeais como 
Lustigier, Pironio ou Suquia, 
bispos como Helder Cámara 
ou leigos como Kiko Arguello 
e Clara Lubich. 

¿Como hai que interpretar que 
onde había milleiros de xoves 
menos dun cento fosen escoitar 
a Helder Cámara, home que con 
tanta gracia e radica/idade repre
senta a voz dos colectivos e po
bos máis pobres?. 

- Numerosas conferencias, 
concertos, debates e mesas 
redondas tiveron lugar, en 
Santiago durante toda a se
mana previa. 

- O mércores día 16 finali
zaba o Forum da Mocidade 
Mundial Católica que reuniu 
en Compostela a 250 xoves re
presentantes das diferentes 
asociacións católicas de todo 
o mundo. As súas conclusións 
recollen a especial sensibili
dade dos xoves ante os pro
blemas da inxusticia e marxi
nación, maiormente co ter
ceiro mundo. 

- O sábado día 19 de 
agosto xuntáronse en Com
postela o Papa e máis de 
300.000 mozos. Moitos tiveron 
que dormir ó vintimperio. Cha
mou a atención o comporta
mento exemplar desa moite
dume. 

- A xornada do Papa co
menzou no aeroporto onde foi 
recibido polos Reis de Es
paña, o arcebispo Rouco e 
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Santiago acolleu a mozos de tóda/as 

partes do mundo 

moitas autoridades e pastores 
de lgrexa con milleiros de pe
regrinos. A súa posterior visita 
á catedral quixo ser como pe
regrino penitente, discípulo e 
apóstol. Previamente na praza 
do Obradoiro falou á xente, i-n
cluindo palabras en galega. 

- Foi emotivo o seu encon
tro cos enfermos e minusváli
dos, onde tamén empregou en 
parte do seu discurso a lingua 
galega. 

- O acto central coa moci
dade foi o encontro nocturno 
no Monte do Gozo. Recolle
mos algunhas das súas pala
bras nesta mesma páxina, que 
o -Papa foi intercalando entre 
os tres cadros escénicos de 
canción e danza que ían re
presentando o lema da Xor
nada: "Cristo, Camiño, Verdade 
e Vida" e que prepararan os 
Salesianos de León e Palencia 
cunha linguaxe plástica de ca
lidade e actual que algúns xo
ves conservadores (e que 
abondaban na concentración) 
rexeitaron. 

-A misa do domingo día20 
incorporou a novos peregri
nos. Foi seguida en varios 
idiomas, entre eles o galega, 
con gran sentimento e 
devoción. 

X. A. Miguélez 

O Papa falou 

en Santiago 

1.- Por Que veño 

«Veño como sucesor de Pe
dro para alentar ós meus ir
mans, para aviva-las forzas 
dos mozos e confortarme con 
eles e para anunciar a Xesu
cristo como Camiño, Verdade 
e Vida. 

Para comprometer a todos 
na construcción dun mundo 
onde resplandeza a dignidade 
do home, imaxe de Deus, e se 
promova a xusticia e a paz,, . 

«A razón primordial que me 
moveu a ir ata a tumba do 
Apóstolo é anunciar desde 
aquí, que Cristo é, e seguirá 
sendo " o Camiño, a Verdade e 
a Vida" . 

2.- Palabras ós enfermos 

«Dende a vosa enfermidade 
non só sóde-los privilexiados 
ante a mirada de Deus senón 
que sóde-los que mellar pode
des pedir e facer que a xuven
tude do mundo atope a Xesu
cristo, Camiño, Verdade e 
Vida. Nun tempo no que se 
oculta a Cruz, vós aceptándoa 
sodes testemuñas de que Xe
sucristo quixo abrazala para a 
nosa salvación,,. 

3.- O camiño cristián como conversión 

«Para nós, igual que para os 
peregrinos que nos precede
ron en épocas pasadas, o Ca
miño de Santiago expresa un 
profundo espírito de conver
sión. Un desexo de volver a 
De u s. 

Un camiño de purificación e 
de penitencia, de renovación e 
de reconciliación . 

Para iso, para todos nós, 
como para os peregrinos que 
nos precederon, é moi impor
tante terminalo cun encontro 
co Señor, a través dos sacra
mentos da Penitencia e da 
Eucaristía». 

4.- A chamada de Xesús 

«Igual que Xesús chamou a 
Santiago e ós outros apósto
los tamén nos chama a cada 
un de nós. Cada un de nós, 
aquí en Santiago, ten que en
tender e crer: " Deus me 

chama, Deus me envía" . 
Desde a eternidade Deus pen
sou en nós e nos amou como 
persoas únicas e irrepetibles». 

5.- Ecoloxía· e pecado 

«Estou ben seguro que, 
como case tódolos xoves de 
hoxe, vós estades preocupa
dos pola polución do aire e do 
mar, e que !evades no corazón 
a cuestión ecolóxica. 

Estades escandalizados do 
mal uso dos bens da terra e da 
progresiva destrucción do 
medio ambiente. E tedes ra
zón. Cómpre emprender unha 
acción coordenada e respon
sable antes que o noso pla
neta sufra danos irreparables. 

Pero, queridos xoves, existe 
tamén unha polución de ideas 
e costumes que pode condu
cir á destrucción do home. 
Esta polución é o pecado, 
onde nace a mentira.». 

B.- Amor, matrimonio e vida 

«No amor que desemboca 
no encontro da masculinidade 
coa feminidade .encárnase a 
chamada de Deus que creou ó 
home " á súa imaxe e seme
llanza" como " home e 
muller . 

Cristo fixo tamén esta cha
mada arrequecéndoa de valor 
novo na alianza definitiva esti
pulada sobre a cruz. E ben , 
meus amigos, no amor de 
todo bautizado, Cristo quere 
poder experimenta-lo seu 
amor á lgrexa pola que sacri·fi
cou todo. 

¿Estades dipostos e dipos
tas a salvagardar a vida hu
mana co máximo cuidado en 
tódolos instantes aínda nos 
máis dificeis? . 

¿Estades dispostos, como 
xoves cristiáns a vivir e 
·defende-lo amor a través do 
matrimonio ind isoluble , a 
protexe-la estabilidade da fa
milia que favorece a educa
ción equilibrada dos tillos ó 
amparo do amor paterno e 
materno que se complemen
tan mutuamente? . 
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~féC4.M?5Cf?/í() 

dJ se~ tv1no 

,#n:,6~/Mah 

Atrevida aventura de dous 
rapaces, despois de unha 
catástrofe. Manual de 
Supervivencia. 
800.000 exemplares vendidos 
en catalán. 

Selección de contos de 
prestixiosos autores galegos. 

Exquisita colección de relatos 
que cautivan pola sua 
sensibilidade. 
Unha auténtica revelación 
literaria. 

OS DOUS 
DESEMPRE 

g.d.1xiJ · 11.1rr.U t\,1 

Un clásico imprescindible na 
lit~tura galega. 

Nove r~latos que contribuen 
a confirmar a Otero como un 
narrador excepcional. 

/ .. ·. 
/ 

ga~;.!:nquista, 1 

( ~6201 Vigo 

\ Telf. 432100 

A historia de amor dunha 
parella contada ·con sinxeleza 
e tenrura. 

~···· 

g-J.laxia-na r r.1 civ~ 

1 

j 
A análise fonda, chea de 
matices, dunha alma feminina 
delicada, intelixente e 
sensible. 

a nosa 
CINZA 

~, ,l\ ! • •, 1, • ¡ '. ¡ 

O libro máis leido por 
alumnos de BUP 

Colección literaria: a liter~tura galega 



Nun cemiterio de coches (2) 
as palabras do Eleu
terio adiviñábase 
unha pizca de ter
nura. Con moito xeito 

para non ferir remexendo no 
pasado, seguíu preguntando. 

- E dime, se non te magoa 
que che pregunte, ¿ viñeches 
ti ou trouxéronte?. Porque o 
Arximiro non foi o teu derra
deiro amo. 

- Non. Da súa man pasei á 
dun rapazolo de dezanove 
anos pouco asentados, que se 
desfixo de min ó tocarlle un 
Ritmo nunha rifa dunha sala de 
festas. O mesmo día que veu 
matricular o outro xa me dei
xou a min aquí a precio de 
desguace. A mocidade é moi 
precipitada. 

ban de dar. 
Tiña historia aquel pequeno 

e vello coche. Primeiramente 
tora dun médico que o tiña a el 
para os camiños e un Mil e 
Pico para as estradas. Despois 
pasou a un crego que tivera 
antes unha Montesa. Logo, ó 
Arximiro, empregado dun ma
tadeiro de polos en turno de 
noite. De remate foi parar ás 
mans do mozo de dezanove 
anos. Sempre que se presen
taba a ocasión contaba: 

- O mozo foi quen me levou 
a máis festas. Con el vivín as 
meirandes emocións, porque 
simpatizaba cun partido que 
comenzaba a medrar na clan
destinidade. Cando había que 
espallar propaganda aló polo 
medio da noite sempre que
rían que fose eu, debido a que 
tiña moi boa luz, e non é por 
chufar, ademais de que podía 
acubillarme en calquera re-

6• 
ACAMPAJ)A 

el.,._ 

MOCI DAJ:)E.'n 

Pode interesar a: 

Calquera mozo ou moza 
que: 

- Simpatice co Evanxelio de 
Xesús. 

- Estea animado a coñecer e 
compartir con outros mozos e 
mozas. 

- Estea disposto a facer algo 
pola súa terra. 

- Teña ganas de pasar uns 
días divertidós. 

- Teña entre 17 e vintemoi
tos anos. 

Precio: 

Só escotarémo-los gastos, 
espérase que saia arredor de 
2.500 ptas. (lsto non ten que 
ser impedimento para que 
veña quen queira, compar
tirémo-lo que haxa). 

Apuntarse: 

Carlos, Sabela e Pepe 
27377 - MUIMENTA (Lugo) 

Teléfono 982 - 528143 

Non facía falla ser moi 
agudo para darse conta de 
que o Seiscentos estaba doído· 
de menosprecio de que fora 
obxeto. Co seu talar lento e 
dificultoso continuou: 

-Tiven sorteó podervirpor 
min mesmo, que ós que non 
poden facelo , trátanos de cal
quera maneira. A maioría dos 
seiscentos que non poden vir 
polos seus propios medios 
chegan remolcados clandesti
namente por tractores agríco
las. En cambio , aquel Merce
des que podes ver alí adiante 
chegou un día, pala media 
tarde, nunha plataforma gran
dísima que tiña pintada a todo 
o longo da banda a bandeira 
nacional. Para baixalo da pfa
taforma puxéronlle 1,mhas es
cadiñas cromadas como eu 
nunca vira nin volvín a ver. 

cuncho. Claro que, todo hai que dicilo, tamen me metía ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
uns aceleróns tolos, facíame día dar canela lixeira. O crego 
derrapar nas curvas e, mesmo, era moito máis desdeixado. 
unha vez, para dicirlles adeus Tanto se lle daba. E para dicir
a unhas rapaciñas, reducíume cho todo sen que me pregun-

sou contradicir. 

- Sería dun ministro ou dun 
· conselleiro-, terciou o 
Eleuterio . 

- Non ; -seguíu o Seiscen
tos-. Polo visto foi dun militar 
que llo mercou con tres ou ca
tro mil quilómetros a un bispo , 
que se viu abrigado a desfa
cerse del ó clausurarse o con
cilio Vaticano Segundo. 

- ¿E lago, quedo u sen chó
fer, ou que lle pasou?-. Volveu 
a terciar Eleuterio. 

- Non, home, non. Foi para 
dar testemuño de renuncia ós 
signos externos de riqueza. 
· - ¡Ai , por iso! -Comentou o 

home, e o Seiscentos prendeu 
un cigarro dos que lle acaba-
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. á segunda sen pisa-lo embra- tes, tamen che contarei que o 
gue. Aquel o deume que sentir. médico era moi puntual no 

Cun lixeiro sorriso, seguíu cambio de aceite e. reposición 
interrogando o Eleuterio, de valvulina, pero eu sentíame 
agora xa sen miramentos acomplexado polo Mil e Pico 
visto que ó Seiscentos non ll~ que me miraba con desdén . 
importaba, ou case disfrutaba Claro o amo dabálle alas, por
relembrando 0 pasado. ' que diante das amistades 

- ¿Que me contas do Arxi- sempre o chufaba a el. 
miro? Ambolos dous interlocuto-

- O Arximiro sempre me res deixamn pasar un peda
tiña limpo e relucente. Como ciño de silencio coma se tóda
un día estivese cuberto dunha las présas quedasen esquen
capiña de pó e a un pequeno cidas fóra daquel recinto só se 
se lle ocurrise poñerse a facer escoitaba o petar de dous 
garabatadas co dedo, xa po- martelos que golpeteaban con 

forza as talladeiras e corta-
fríos aló no alpendre de des
guace a cuberto. Retomou a 
palabra o Seiscentos. 

- Aínda non llo dixen a nin
guen, ¿sabes?, pero teño a ilu
sión de non morrer de todo, ou 
de pervivir moitos anos, cando 
menos. 

O Eleuterio mirouno con 
esa cara de conmiseración 
que todos poñemos cando 
nos percatamos de que o an
cián co que estamos a falar xa 
é un vello que chochea, e sen 
toma-lo son de polémica, ou-

- lso xa me parece máis di 
fícil , tendo en conta que, ó fin 
e ó cabo , non pasas de ser un 
coche. 

- Escoita, -seguíu con par
simonia o Seiscentos-. Non 
quero que me teñas por mellar 
do que son , pero teño feito 
doación de parte dos meus ór
ganos: dos faros , dos palieres, 
da bomba de gasolina, do car
burador; que os bos carbura
dores é o que máis escasea 
para trasplantes. 

- Pois non deberan esca
sear, porque, total , despois de 
mortos, xa me dirás para que 
se queren. 

- Eche que os hai moi con
servadores. Aí tés por exem
plo o Mercedes que non houbo 
maneira de que cedese nen 
unha buxía. Será que el 
mesmo tén rechazo , por ser de 
orixe alemana. 

- ¿E que tén que ver a orixe 
alemana, preguntou de novo o 
Eleuterio, que preguntar era o 
seu . 

Con certa picardía nos fa
ros, respondeu o coche. 

- Home, eu teño entendido 
que houbo e hai certos secto
res da raza aria que teñen 
moito rechazo ós alleos. 

- ¿E como sabes t i isa? 
Xosé Manuel Carballo 



Os nosos lugares---------- --Buzón 

O camiño francés a Santiago 

P 
aso a paso, gardando 
a beira da estrada, 
vanse achegando a 
Compostela. Este río 

de pereg rfns que cada ano 
verque no noso país empezou 
a c ircular ó redor do ano 1000 
e ab ril e setembro eran os me
ses escollidos. O mesmo cas 
anduriñas. Parían co bó 
tempo da primavera e volta
ban antes da vendima e do in
verno . Uns 200.000 homes e 
mulleres camiñaban cada ano 
na percura do Señor Santiago. 
Pero poucos deixaron cons
tancia delo. De entre os varios 
millóns de franceses que alí 

Familia 

acodiron , entre os séculas X e 
XVIII , tan só uns quince deixa
ron testemuña escrita. O, pri
meiro deles un tal GODES
CALC, obispo, no ano 951. 
Despois o monxe Aymeri Pi
caud , que escribe a primeira 
GUIA DO CAMIÑO DE SAN
TIAGO DE COMPOSTELA, na 
que da canta de lugares, pau
sadas, fontes. 

E antes e despois deles, mi
les de anónimos labregos, 
guerreiros, mercaderes, seño
res, frades, transeuntes e 
constructores desta grande 
vía europea. 

¡Papá e mamá danse un bico! 

Os nenas aprenden a dar e 
sentir afecto, por medio das ma
nifestacións externas de aga
rimo que observan nas persoas 
coas que conviven. Os pais dis
tantes, inexpresivos e serios, 
que non tan bromas, nin se bican 
ou agariman diante dos seus fi
l/os, crean ne/es un afecto repri
mido, recortado. De maiores, es
tes nenas terán dificultades para 
expresa-lo cariño xa que nunca 
aprenderon a manifestalo. Os 
coitadiños e retraídos son, ás ve
ces, producto das relacións 
"frías " que se manteñen na 
casa. 

Debemos cultivar, sen medos, 
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as expresións de agarimo diante 
dos fil/os. Bicarse, acariñarse, 
entre pai e nai e entre país e 
fil/os, é unha ensinanza funda
mental para que a personalidade 
do cativo/a medre sá e 
equil ibrada. 

buzón 

Desde Bolivia 

Amigos de IRIMIA: levo xa 
un mes en Bolivia, Potosí, e 
gustaríame seguir recibindo a 
revista para non perde-las mi
ñas raíces, os meus ancestros, 
aínda que loite por idenhfi
carme con estes pobos pobres 
e asoballados desta querida 
Bolivia. 

Miguel Sotelo. 

As autoridades e os incendios 

O colectivo ecoloxista e as bri
gadas de voluntarios contrain
cendios "XEVALE", denante da 
praga de ince[1dios que arrasa 
unha vez máis Galiza, denuncia a 
actitude apática dos alcaldes, má
ximos responsables no labor da 
extinción do incendio xa que se
gún a resolución do 29 - 5 - 89 da 
Xunta de Galicia dacordo ca lei 
181-68, "os alcaldes no caso de 
non ser suficientes os medios de 
qu~ dispoñen, poderán movilizar 
a todalas persoas ·de idade entre 
os 18 e os 60 anos que lle fagan 
falla para apaga-lo lume" , coma 
esta medida electoralmente é 
contraprnducente, non tan caso 
da "!lesma, e incendios, que se po
denan apagar nos primeiros mo
mentos do mesmo, con máis 
~~nte , d~ixanos medrar ata que xa 
e 1mpos1ble a súa extinción. 

Así mesmo denunciamos o total 
~esinterese mostrado palas dis
tintas administracións á hora de 
subvencionar patrullas de volun
tarios contraincendios xa que se
gún eles "non están contempla
das na lei" 

XEVALE. Monforte de Lemos 

Campamento diocesano "A Devesa'89" 

U
n ano máis -xa van 
once- tivo lugar nas 
instalacións do Cam
pamento Xuvenil de A 

Devesa (Ribadeo) a acampada 
do chamado Colectivo Campa
mento Diocesano de 
Mondoñedo-Ferrol, na segunda 
quincena do pasado mes de 
xullo en pleno verán. 

Fumos uns cento vinte 
acampados (nenas e mozos 
de ambos sexos, entre 9 e 17 
anos) e vintesete monitores. 
Os obxectivos que nos propo
ñemos acadar cada ano, aínda 
que non sempre a realizalos 
plenamente, son: 

· coñecer, valorar e cuida-la 
natureza, 

· viví-lo compañerismo e a 
am istade entre todos, 

·asumir como propio o feito 
dé Galicia e a galeguidade, 

comparti-la mesma fe 
cristiá. 

Un día suliñado é o adicado 
ás familias, que coincide co 
"Día da Patria" e a festa do 
Apóstolo Santiago. E unha 
xornada con aires de remaría 
con Misa, queimada e festa. 

Para rematar, un feito signi
ficativo: a manifestación eco
loxista que fixemo-los acam
pados na praia de Reinante, 
recollida na foto. 

Toño aasanta 



TV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

Televisión Espectáculo 

s erá case coma ter 
o cine na casa. As 
em1s1ons acada

rán tal calidade que se po-

derá recoñecer un xoga
dor anque o cámara non o 
recolla nun primeiro plano. 
Co son estereofónico e 

dunha fidelidade seme
llante ó dun disco com
pacto. Estamos a talar da 
televisión de alta defini
ción. "Definición" signi
fica o número de liñas e de 
puntos de luz de cada liña 
que ten o televisor. Os re
ceptores ou T.V. que hoxe 
ternos funcionan con 625 
liñas e uns 300.000 puntos 
de luz. As imaxes da nova 
televisión que está a che
gar serán definidas me- . 
diante 1.250 liñas e uns 
2.000.000 de puntos de luz. 
A color, a nitidez, o con
traste, mellorarán apreda
blemente. Estadouniden
ses, Xaponeses e Euro
peos están aínda en fase de 

investigación co fin de aca
dar un producto que lles 
permita facerse co mer
cado no futuro . Anque 
arrincaron con retraso, os 
europeos xa conqueriron a 
grande avantaxe de dar 
cun sistema que ofrecendo 
a calidade de imaxe pre
tendida, non _precisa que o 
usuario merque un recep
tor novo. Sírvélle o que ten 
xa no domicilio. Pero aínda 
non está todo dita. O certo 
·é que a T.V. de fins de sé
culo será, en son e en 
imaxe, moi superior a ac
tual, ademáis dos 50 canais 
que xa a primeiros dos no
venta se poderán ver nos 
nasos receptores. 

r---- Saúde------------, ..--- Pasatempos-------------. 

¿Alimentan os xe/ados? 

O 
s ingredientes dos 
xelados: leite, ovos, 
azucre, froitas , zu
mes... son ricos en 

calcio e proteínas, hidratos de 
carbono , vitaminas e sales mi
nerais. Por todo elo , resultan 
ser moi enerxéticos e reúnen 
un alto número de calorías, o 
que os converte nun alimento 
especialmente indicado para 
nenos, convalecentes, anémi
cos. E bon saber que os nenos 
consorhen o mesmo número. 
de calorías en caramelos ou 
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lambetadas que non lles apor
tan a mesma riqueza en calcio 
e proteínas. Un xelado de 
crema pode sustituí-lo boca
dillo de queixo ou chocolate 
da merenda. ou tamén un 
prato de morangos ("fresas" ) 
con nata. Os " polos" , menos 
nutritivos, poden servir de r-e
fresco a media mañá ou acom
pangar un postre lixeiro de 
froitas, xa que equivalen a un 
zume azucrado rebaixado con 
auga. 

COMPRE CAVILAR 

Xogos de mistos 

r r • 

• 

A chave está feíta con dez mistos. 
Cambie d~ lugar catro deles, de xeito que aparezan tres 
cadrados. 

r r r 1 
· r r 1 l. . -· 
l. l. ¡~ ¡ 

Repare ben e verá nove cadrados. Retire catro mistos, de 
xeito que aparezan cinco cadrados. (Solucións no se
guinte nº) 



- , -
A FALA E CAMINO 

Ler en galego 

Estamos de cheo no verán e 
eu interrumpo de momento a 
serie de escritos sobre as perí
frases verbais para lle reco
mendar ó irimego algo que 
quizabes xa está a facer pola 
súa conta. 

Poño un exemplo : unha nai 
de familia que fixo un curs iño 
de galego, agasalloume ó día 
seguinte do Día das Letras Ga
legas (17 de maio) con este co
mentario : "A miña f il la díxome 
que onte viña todo o periódico 
en gal ego e eu xa o lera sen me 
decatar''. 

Tra la sorpresa e ledicia 
desta alumna, había unha ob
servación moi pert inente: non 
estamos afeitas a ler en ga
lega, anqueo lector de IRIMIA 
poida ser unha excepción. 
Po lo que moita xente atopa di
ficu ltades para afrontar unha 
lectura algo seguida en 
galego. 

Sería conveniente -e este é 
o meu consello - co llermos un 
libro máis longo do que é un 
arti go da revista, no noso 
idioma e lérmo lo todo seg uido 
(respirando, claro está, e 
acoug ando de vez en cando). 

Como auxiliar da lectura xa 
talamos aquí hai tempo do va
lioso " Diccionario Xerais da 
Lingua", que agora está na 
súa segunda edición e ade
mais ten un pequeno diccio
nario escolar. 

Quero referirme tamén a ou
tro diccionario que saíu á rúa 
hai relativamente pouco: é o 
Diccionario Galego-Castelán 
que editou Galaxia e que ten 
moitas entradas (palabras) , 
ademais de te-la garantía de 
estar feito por xente moi ven
ceJ lada ó Instituto da Lingua 
Galega, que trabal la no asunto 
dun Vocabulario normativo. 

Con todo , se alguén , e pola 
razón que for, tivese dificulta
des. no manexo dun dicciona
rio , aconséllolle ler un libro en 
galego sen se preocupar de
masiado das palabras que non 
entenda, xa que, normal
mente, polo contexto da lec
tura halles tira- lo significado. 

Hoxe hai libros de abondo 
para face r esa lectu ra. Non 
vou dar aquí unha listp, que 
habería de ser, necesarta
mente, parcial e incompleta. 

O CANTAR DO IRIME~O 
Triunfo rotundo en Santiago 
que a tantos soubo a pouco; 
felicitacións á Xunta 
e mais pra monseñor Rauco. 

Na historia de Compostela 
abriuse un rego profundo 
e o nome de Galicia 
camiñou por todo o mundo. 

Do que sexa no futuro, 
diso talará a historia, 
porque a crónica está 
emborrachada de euforia. 

Con todo, hei preguntar 
a toda aterra e ó ceo 
se ese culto á persoa 
é conforme ó Evanxeo. 

Ademais, a mocidade 
que houbo no Monte do Gozo 
¿é promesa de futuro 
ou metida está nun pozo? 

Porque a pregunta évos esta: 
xunto a tanto integrismo 
¿ vai facerse algo máis crible 
a forza do cristianismo? 

iGalicia por todo o mundo! 
Pero é boquea xente vexa 
que en Compostela se deu 
parcial imaxe da lgrexa. 

Unha imaxe volteriana 
do Monte do Gozo arrala 
e o indiferente percibe: 
" to tus tuus ", "coca cola ". 
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Causas ve/las, xentes ve/las, costumes ve
llos. Un ante que se foi, deixándono-lo sabor 
dunha calidade humana, agachada en panos, 
cociñas e días mauros. 

Chamada a outros amenceres, que non 
teñan a pretensión de se sentir creadores e 
amos da luz. 
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