Cavilacións para o elector galega

O

veremos compartir cos nasos
lectores uns breves comentarios ante as próximas eleccións
ó Parlamento español o día 29
de outubro.
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Hai xente que queda na casa porque
non sabe a quen votar- e igual fai ben. - "
Pero sería de desexar que non fose por
preguiza nin por desconfianza total.

O da preguiza vai non só pota nugalla
en saír da casa,· hai outra que tampouco
é boa, é a que se nega a ocuparse algo
en averiguar quen vai apoiar mellar ós
pobres, á organización do pobo, a Galicia, ó respeto mutuo.
Hai xente que se queda por descon fianza total coma dicindo " os políticos
todos son iguais e todos comenencias ".
Razóns para desconfiar hai, pero que
non sexa por aqueta de "pensa o ladrón
que todos son da súa condición ". Coi da mosque hai que peneirar. E as eleccións
son unha peneira.
Hai xente que vai votar coma quen
cubre unha quiniela só con desexos de
acertar o gañador. A eses sera/les máis
doado atinar en España que en Galicia.
Pero que non contundan gañadorco mellar. Polo menos non necesariamente:
igualé que ten máis cartas ou poder.
Hai xente que coma nós ten simpatías
nacionalistas e andará algo mosca e ata
se cadra cansa, como cando lle preguntan a un cativo ¿a quen queres máis a
p"apá ou a mamá? Nós ós dous. Non se
chegou á unión aínda ¡que lle imos fa cer!, pero andivo moito máis cercana
que outras veces. E chegará se os bos e
xenerosos non cansan.

OUTRA VEZ
A VOTAR

Hai xente que di preocupar/le o voto
útil ¿e a quen non?. Compría valorar calé
máis útil. Un para apoiar partidos grandes que seguramente tan talla. Outro
para apoiar xentes e partidos que son
tormento dun país diferente e mellar. Un,
útil para ir tirando. Outro, útil para a esperanza de ir cambiando.
Por iso nós non valoramos só o éxito
coa medida que dan os diputados conseguidos. Se cadra, hai votos "gañado res" máis perdidos (ou máis inúteis para
Ga/icia) que outros "perdedores " que
son úteis oara fortalecer o naso país.
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- Programa de desenvolvemento comunitario.- Axudas para a
realizació n de todo t ipo de ob ras comunitarias nas parroquias (pistas , locais sociais , amañ o de igrexas .. .).
Tramitación nas Axe ncias de Extensión Agraria. Ata o 30 de
outubro .
- Concursos promovidos polo Museo do Humor do Concello de
Fene.- " O humor na escala" (gráfico ou literario) . Ata 31 outubro .
" Premio Curuxa do humor" (gráfico , literario ou oral). Ata 16 de novem bro . lhformac ión : Xaquin Marín . Director do Museo do Humor
Tfno . 34 19 41 - Com isión cultura. Tfno . 34 03 66 .

Daniel López Muñoz

Negra é a noite
E, daquela, Venerable
Mestre Locutor deportivo, Sacerdote dos deuses do
Olimpo madrileño, Espada
dos lnfieis, Novo Bastión do
Imperio, ¿Tan "lamentable"
consideráde-la actitude do
público coruñés no partido
España-Polonia? · -preguntei
con respeto e inxenuidade.
- Lamentable y bochornosa, impresentable y fatal respondeume impenetrable o
Gran Latricador.
- Pero, Mestre da Amenidade -ousei proseguir- disculpade a miña teimosía, sen clúbida producto da pailana procedencia deste humilde oínte,
¿non é certo que o tal Fernando Hierro se portara coma
un férreo sachador de pernas
magoando gratuitamente ó
deportivista
Fran
nunha
pouco memorable semifinal
da Copa?
- Nada importa la pierna de
un periférico de segunda al
lado de la grandeza imperial
de nuestro glorioso combinado -afirmou remexéndose
no seu maxestuoso escano de
mármore negro-. Hai que cerrar filas cuando la patria selección cabalga · sobre el
césped.
- Ben, ben ... pero Señor
das Ondas, comprendede, ...
Aquí somos algo distintos.
Por veces non ternos ese fervoriño patriótico. Gústanos

enxerga-las cousas antes de
falar, sopesamos moito os
pros e contras e témoslle pavor á fe cega, ó todo sí ou todo
non. Preferimos o "depende".
Será que somos algo rústicos,
unha
nacionalidade
algo
especial.
Silencio! · -espetou
secamente-. O oráculo vai
falar.
E o oráculo dos deuses de
acolá resoou no Templo da
Telecomunicación con voz de
(G) guerra: "Poropopó, poropoporopopero, peró, poropoporopopero, peró, ya viene el
noventa y dos". E tras deste
retrouso en clave, un coro de
azafatas con tanga rojigualda
e sombreiro cordobés entoaba con entusiasmo digno
de noite post-electoral as estrofas seguintes:
"El artículo segundo
de nuestra Constitución
es una cosa mu shunga
que genera confusión".
"Aquí somos tos lo mismo
y estamos emosionaos
con el quinto sentenario
las coñas se han acabao"
As seis e cuarto o despertador libroume deste sufrimento. Fun traballar obsesionado. Aínda me estremezo ó
recordalo.

ººººº

- - - Xaquín Marín - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RlltlA -2

BOA NOVA

Manolo Regal/Ramón Raña

sano de catequese potas súas
boas iniciativas, e queremos suliñar algunhas causas que, ó
naso ver, tan relevante este
feito.
Hai moitas razóns que xustifican e ata tan u·rxente a catequese de adultos:

· O coñecemento de Deus,
que non ten medida na súa grandeza, na súa fermosura, na súa
xustiza, nos seus plans de liberación ... ; renunciar a un coñecemento a fondo de Deus sería renunciar a unha fonte de gozo e
felicidade, de luz, de forza, de
xustiza, de revolución ...

· A necesidade de saber
razona-la nosa fe: non se pode
seguir vivindo coma quen di a

.Cristiáns maduros para un mundo mellorado

e

os primeiros días· do
pasado mes de setembro houbo en tódalas
dióceses de Galicia unhas xornadas de sensibilización
cara á catequese dos adultos.
Tentábase facer ve-la importancia que ten para a vida da lgrexa

en Galicia o feito de que se poida
contar con grupos de adultos nin cregos nin monxas- que profundicen na súa fe cristiá.
Queremos recoller aquí a noticia, boa e humilde noticia, desde
lago; queremos felicitar unha
vez máis ó equipo interdioce-

PALABRAS DE IGREXA

A catequese de adultos
"A catequese de adultos é a forma principal da catequese, porque está dirixida ás persoas que teñen as
maiores responsabilidades e a capacidade de vivi-la
mensaxe cristiá baixo a súa forma totalmente desen rolada (... ) O mundo no que os m9zos están
chamados a vivir e dar testemuño da fe que a catequese quere afondar e afianzar, está gobernado polos adultos: a fe destes debería igualmente ser al·umeada, estimulada ou renovada sen cesar coa finalidade de penetra-las realidades temporais das que
eles son responsables. Así, pois, para que sexa eficaz, a catequese debe ser permanente, e non daría
os seus frojtos se se detivese precisamente na entrada da idade madura ... ".
"Así, pois, os adultos de calquera idade, incluídas
as persoas de idade avanzada -que merecen atención especial dada a súa experiencia e os seus
problemas- son destinatarios de catequese o
mesmo que os nenos, os adolescentes e os mozos.
Tamén habería que falar dos emigrantes, das persoas marxinadas pola evolución moderna, das que
viven nas barriadas das grandes cidades, a miúdo
desprovistas de igrexas, de locais e de estructuras
axeitadas. Por todos eles desexaría que se multiplicasen as iniciativas enca,miñadas á súa formación
cristiá cos instrumentos axeitados".
(Xoán Paulo 11, na "Exhortación sobre a catequese
hoxe", nn. 43.45).
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cegas, sen sabe-lo que un ere e
o que un non ere; sen sabe/o
expresar, así sexa en formas e
maneiras ben sinxelas. O mundo
de confrontación no que vivimos
demándanos esta capacitación
mínima, agás que queiramos
vernos reducidos ó ridículo
social.

· Por responder á nosa condición de adultos: dáse na
maioría dos crentes unha grave

anomalía; mentres noutras áreas
da vida soubemos saír de nenas
e manexámonos con personalidade dentro da sociedade, no
campo relixioso, no campo das
crenzas, preferimos estar sempre, coma picariños, baixo a tutela de cregos e monxas; e esto
ou leva a comportamentos infantís permanentes, nada saudables, ou leva a rupturas radicais
coas persoas que representan
para nós a tute/axe referida. Do
"sen o cura, nada", pásase ó
"non quera saber nada cos
curas".

· Por poder tomar parte na
marcha da lgrexa: mentres non
haxa cristiáns adultos que teñan
incorporado na súa vida o ca miño cristián dunha maneira
timpa, consciente e fonda , os niveis de participación na vida da
comunidade cristiá serán mínimos, e a lgrexa seguirá senda
" causa de curas", cos graves
perxuizos que esto trae para o
ser e para o funcionamento da
lgrexa . Se a lgrexa é "causa de
curas ", esa lgrexa non é lgrexa,
non é a lgrexa que Oeus quere.

REMOENDO O EVANXEO
Unha gran verdade
(Dom. 28 do T. Ordinario 15 de outubro)
"Lémbrate de Xesús Cristo , resucitado dos mortos, da
semente de David. Este é o meu evanxeo , polo que padezo ata estar preso como malfeitor. Pero a palabra de
Deus non está encadeada. Por iso soporto tódalas cousas por causa dos escolleitos , para que tamén a eles lles
toque en sorte a salvación que vén de Cristo Xesús coa
gloria eterna. Velaquí unha gran verdade: se marremos
con el , tamén viviremos con el. Se padecemos con el ,
tamén reinaremos con el. Se o arrenegamos, tamén el
nos arrenegará. Se fallamos na fe , el permanece fiel porque non pode arrenegar de sí mesmo ''. (2ª Tim. 2,8-13)

Non lle merecía isto a Deus
(Dom. 29 do T. Ordinario. 22 de outubro) .
"¿E lago Deus non vai facer xustiza ós seus elexidos ,
que claman día e noite? ". (Le. 18, 7)
Señor, levo as gorxas secas de tanto berrar; teño o
corazón que reventa por non saber quen é o culpable dos
meus males. Ardéronme os montes, non teño auga para
darlle ó gando , o meu home enfermou dos nervios ... Non
aguanto máis, Señor. Non me peches,Deus bo.a porta da
esperanza.

A PENEIRA

·

O DOCE DE OUTUBRO é
contestado por moitos
sectores da poboación galega, cunha campaña de
mentalización sobre a desfeita que fixo España, hai
cincocentos anos, e de-

A INTEGRACION DE MlNUSVALIDOS no en si no
básico vai moi lenta. Só
trinta e nove colexios de
EXB , públicos e privados ,
apo stan por este xeito de
ig ualdade, onde os minusválidos participan dunha
cl ase normal , apoiados por
un profesor de Educación
Especial. Lugo canta con
dezasete destes centros,
Coruña con doce, Ourense
con seis e Pontevedra con
catro.

Alfonso Blanco Torrado

nunc1an: a man1pu acion
histórica de Galicia e a utilización do drama popular
da emigración como compoñentes da "hispanidade " . Actos en Baiona ,
Compostela e moitas vilas ... , estan servindo para
coñecer mellar a historia
daquel intre. Nós aconsellamos para estos tempos
de triunfalismos: películas
COLABORA NA DEFENSA
coma " Aguirre ou a cólera
DO BOSQUE GALEGO
de Deus" , "Queimada", ou
GRUPO ERVA . APDO , 317
36200 VIGO
"A misión ", ou libros
coma:
" Memorias
del
OS MAGOSTOS son a
fuego" de Eduardo Gafesta
do outono que vimos
leano, ou "Historia del desde
estrenar.
Viña e ca$tacubrimiento y conquista de
Morales ñas fan pobo arredor do
América "
de
Padrón .. .
lume. Moitos fano o pri-

Grupos
ecoloxistas,
coma ERVA, de Vigo, aproveitan esta estación e todas para facer unha campaña de apoio ós nasos
bosques de sempre, agora
tan desfeitos.

A LOITA DO ULSTER por ·liberarse do Exército inglés hnguiuse outra .vez de sangue.
Xa son vintesete soldados británicos, destinados a esa provincia de Irlanda do Norde que
morreron en atentado no que
vai de ano , así coma corenta e
seis cidadáns. E mentres
tanto, todo é silencio na metrópoli da Súa Maxestade.

RUIZ MATEOS chíscalle o
ollo a Galicia nestas eleccións, e a súa ollada está posta
aquí. Os mesmos empresarios
que se moveron para acadar
tantos votos nas europeas,
agora estano a facer con vistas ás xerais e autonómicas.
Fraga non
sabe para
onde
mirar; ou ó
Duque de
Suárez ou .
a
Ruiz
Mateos.

meiro de novembro; en
Ou rense na festa do San
Martiño ... E xa soa en tódalas
aldeas
a
mesma
cantiga:
Acabáronse as vendimas
e veñen as esto/ladas,
para comer coas mozas
catro castañas asadas.

Chega antes coa nova IRIMIA
No 91cumplimos10 anos
Seguimos medrando pero necesitamos de ti.
Fai un suscriptor mais ¡E un ha boa inversión!
¡Irresistibles no mercado único europeo!

Recorta e envianos a: IHIMIA Apdo. 5 Vilalba (Lugo)
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Nome ........................ .. .........................................................................................................................................................
Rua ou parroquia .... ................................................................................................................................................. :......... .
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RlltlA-4

O IRPF, o imposto sobre
a renda, xa angustia amáis
de un ... Trescentos mil millóns de pesetas embolsará
o Estado cos impostes dos
cidadáns. Mentres tanto
convídasenos a aforrar,
pois consumimos máis do
que producimos, con números vermellos no intercambio comercial cos outros países e cuns precios
que non deixan de subir.
No mes de novembro
limparánno-los petos ...

ººººº
O ALCALDE DE LUGO, Vicente Quiroga, está verdadeiramente acordonado no seu
sillón de mando, debido ás
liortas das dereitas daquela cidade, e por culpa do Plan Xeral de Urbanísmo que manca a
máis de catro constructores,
afeitas a construir ó seu xeito ,

A XORNADA DO DOMUND
{o vintedous) e o DIA MUNDIAL DA ALIMENTACION (o
dezase.is) tratan de abana-las
nosas conciencias e facernos
máis solidarios co Terceiro
Mundo, no que habitan catro
de cada cinco cidadáns (catro
mil millóns dos cinco mil
douscentos que poboamos a
terra), e no que as diferencias
son cada día máis grandes: se
a renda per capita nos países
occidentais acacia os dez mil
setecentos dólares ó ano, nestes países máis pobres
chega ós seiscentos
coenta.

ººººº
ITALIA TAMEN ACODE
AS FURNAS no último dümingo de outubro, e por
primeira vez , a lgrexa de
Roma non fixo un chamamento aberto a apoiar a
Democracia Cristiá, como
viña facendo desde hai corenta e cinco anos. O líder
da OC , Andreotti é acusado
por moitos sectores de tal la de limpeza moral e de
maridaxe coa corrupción
económica.
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e sen mirar ó ben da cidade . As
redes do poder están funcionando, e o PP . desde a sombra
está manexando os intereses
creados das forzas económicas . O Alcalde de Coalición
Galega segue no mando gracias ó apoio dos socialistas
creadores do devandito plan .

ººººº

AS CONSERVEIRAS están a
sufrir unha situación comp licada debido á competencia
que están a ter con outros países coma Marrocos, que produce máis barato , ou Portugar
que ten un arancel moito máis
pequeno ca nosoutros á hora
de exportar ós países da CEE.
Fálase de que a producción
galega de conservas vai · ter
que ser reducida considerablemente ante as restriccións
que o Mercado Común impuxo á España neste sector.

abren o novo mercado do outono ... Monterroso, Betanzos,
Gontán , e outras, animan estas concentracións que serven para case todo na nosa
Galicia rural. Os cogumelos,
as castañas , a caza ... , da11 cor
distinto a unhas tradicións
que
merecen
remozarse .

Aí nda que só sexa po~o seu
pulo gastronómico, as nasas
feiras con nova paisaxe, estanse reconverti1ndo. O g ra.n
creador de imaxe X. Suá re:z i1nmo rtalízóu para sempre moitas esceas das feiras de sempre , tal coma vemos nesta
reproducción .

uaoao
O CONGRESO DA CULTURA GALEGA DO EXTERIOR estase a preparar para o
mes de Decembrn (días 21 e
22 ) no Pazo de Vilamarín de
Ourense, organizado polo
Club Cultural Adiante, ligado á
CXTG-IN, e que preside o escrito r Xosé Luís Méndez Ferrín . O seu obxectivo é achegarse á cultura galega que se
está a facer en comarcas de
León , Ast urias e Zamora, que
adm inist rativamente
están
máis alá do país .

1

lgrexa e democracia
Por Francisco Carballo

mesma palabra "igrexa" evoca o funcionamento da "democracia" máis antiga, a ateniense. A asemblea de tódolos atenienses ·libres, "demos", chamábase "eclesia". Os traductores da Biblia ó grego utilizaron ese vocablo para
denota-las asembleas do pobo de Israel convocadas
por lavé. Xa de entrada, debería constar grande simpatía entre a democracia social e política, as comunidades cristiás e a gran comunidade, a lgrexa.
Democracia expresa un sistema político con voz e
voto dos cidadáns. A democracia ateniense só daba
esa participación ó "demos", conxunto minoritario de
cidadáns libres; quedaban á marxe os "metecos" ou
extranxeiros con domicilio na polis ateniense e os
escravos. A democracia recuperada na Europa do
XVill-XIX, fóra de escasas excepcións, reservaba voz e
voto ós propietarios e profesionais altos. Por fin os
movementos progresistas e socialistas conseguiron o
sufraxio universal masculino, primeiro, e feminino nos
anos ·avanzados do s. XX. A democracia como horizonte reivindica a participación de tódolos cidadáns e
uns gobernos representativos deses cidadáns. O poder soberano e mana do pobo. As democracias reais
funcionan con máis ou menos representatividade e
p a rt i e i pació n.
A lgrexa evolucionou ó longo dos séculas modi·f icando a súa forma de goberno . Os cristiáns elixían de
diferentes maneiras os seus gobernantes. A feudalización da lgrexa comprometeu estas·eleccións dando ós
padróns e nobres en xeral unha inxerencia progresiva.
Na ldade das monarquías absolutas os grandes metropolitas, e concretamente obispo de Roma, conseguiron o control dos altos cargos da lgrexa en acordos
con monarcas. A lexislación actual da lgrexa Católica
mantén as formas consagradas da época das monarquías absolutas. Agora be-n, cando hai gobernos que
funcionan en contradicción coa marcha da sociedade,
surxen crises e revoltas. Os cristiáns están nunha sociedade, na maior parte do mundo, que busca formas
democráticas de organización. Estas formas non contradín a' peculiaridade da lgrexa coma institución relixiosa. O Espírito Santo tanto pode inspirar o Papa para
que elixa ben, como a unha diocese para esa mesma
elección. Ademáis, a constante incitación de San
Paulo a exercer "o propio carisma" está máis en consonancia cunha forma democrática que con formas
autoritarias e verticalistas.
O sistema gubernamental da lgrexa Católica debe
evolucionar. A resistencia ó cambio entraña perigos:
unha institución que se proclama sacramento de salvación e que nega certos dereitos no seu interior funcionamento, tira pedras ó propio tellado: escurece a
súa significación como signo de irrupción do Reino de
Deus. reino de paz, liberdade e participación.
Para que esta democratización avance, os institutos
e as institucións da lgrexa deberían modifica-las súas
organizacións verticalistas. Tanto o "clericalismo" autoritario como o "monarquismo" das abadías e conventos parecen do pasado medieval e absolutista. Son
formas máis de museo que de vitalización da sociedade para o desenrolo do Reino de Deus.

A
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JESUS MAR
Un cura vasco, de rai

primeiro que chama a atención en Jesús Martín é a
súa o/lada serea e pacificadora; pero de seguida a un
vánselle os o/los cara ás súas mans, unhas mans
enormes de "pelotari", deformes dos tremendos
golpes contra a maziza pelota basca; e o seu carpo desgarbado e rexo, a pesar de ir camiño dos setenta. Pero o mais
grande de Jesús non é o seu carpo, senón o seu espíritu e a
súa vontade de entrega á causa do Evanxeo feito carne entre
os obreiros. E a historia viva da HOAC (lrmandade Obreira de
Acción Católica), e quena fixo rexurdir de novo en Galicia, no
Ferro/ dos contrastes e a reconversión brutal.
Jesús Martín vaise da nasa Terra, tras dez anos de actividade ininterrumpida a golpe de zapatilla e coa súa ve/la carteira por toda equipaxe. De Ferro/ a Ourense, a Vigo, a Cervo,
semana tras semana, ano tras ano. Vaise ó ermo extremeño,
pero deixa aquí bos amigos e bos militantes cristiáns obreiros.
Oeixa xermolos de vida.

Jesús, ¿que é a
HOAC? ¿Que é o mais definitorio dela?
- Un Movemento apostólico para a evanxelización do mundo obreiro. O
máis característico dela é
asimilar todo o que é o
mundo obreiro, encarnándose na súa vida e tratando
de comprometerse en todo
o que precisa a clase
obreira. E desde alí leva-lo
Evanxeo como Boa Nova
para os pobres. E isa facéndoo os mesmos obreiros, non mediante un paternalismo,
senón
mediante os apóstoles obreiros.
- Levas na HOAC desde
1946, prácticamente desde
que se fundou. ¿Qué lembras daqueles tempos?.
- A HOAC comenzou en
Setembro de 1946. Eu estaba daque.la no seminario
de Vitoria e coñecía a seminaristas que trataban ós
iniciadores da HOAC en
Bilbao e en España. Alí
dinme de canta de que era
unha moi boa resposta
para o mundo obreiro, pois
respondía ás súas aspiracións e leváballe a mensaxe do Evanxeo, coma
Boa Nova.
Bastantes daqueles iniciadores eran conversos

de posicións laicas. Viñan
do Partido Comunista, dos
Anarquistas da CNT, etc.
Dirixentes
importantes,
como Paco Mera, do Comité Central do PC, ou Ramón Quintanilla, xefe dos
pioneiros obreiros de Euzkadi.
Entusiasmáronse
polo Evanxeo e convertéronse nos apóstolos máis
firmes da lgrexa no seu
tempo.

- ¿Tí non es tamén un
converso?
- Ben, a medias. Meus
país eran obreiros e cristiáns. Eu fun ó Seminario
despois da mili, e alí descubrín ó Cristo obrei ro, entusiasmeime coa súa persoa ;
algo radical que enganchaba coas miñas raíces
obreiras, e que me colleu
completamente.
- ¿Qué representa para
ti Guillermo Rovirosa?
- Coñecino o ano 1955,
nun curs1no apostólico
para obreiros, en Bilbao.
Eu xa levaba dez anos na
HOAC, ía ás reunións da
comisión diocesana de Bilbao, lía o Boletín da HOAC
("Tu"), que era sobre todo
obra súa, unha publicación
que transparentaba un tremendo espírito evanxélico
encarnado
no
mundo
obreiro.

.,i

xa me tiña preparado Alfonso un grupo para iniciar, xente de varias parroquias · que nos reuníamos
no Socorro. Pouco a
pouco foron xurdindo gruorixinalidade, e perdendo pos en Caranza e no Alto
do Castaño, algúns intenforza .
. tos frustráronse , pero ou- ¿Cando apareciches tros seguiron ata hoxe.
tí por Galicia e en que
- ¿Calé a situación accircunstancias?
¿Cantos
grupos
- Eu estiven iniciando a tual?
HOAC en Sevilla desde o 69 existen hoxe na diócese?
Oito ou dez, algún
ó 79 ; fara despois de estar
moitos anos nun barrio de aínda non está totalmente
Bilbao. Cando vin que des- estabilizado. Varios xa fóra
pois de dez anos a HOAC de Ferrol, como o de Xovede Sevilla funcionaba e xa Cervo , o de As Pontes e o
había moitos militantes ca- de Neda. Deus fai moitas
paces de facela avanzar trampas e lévanos por oapor Andalucía, decidinme mi ños que de primeiras
ir
"fu ndar" ou animar a non entendemos. Así me
outro sitio. Vin a Galicia, ocurríu aminen Galicia.
porque xa coñecía galegas
- Simultaneamente co
de Bilbao, obreiros emi- traballo de FerroJ estes
grantes. Coñecía a Alfonso anos
dinamizáche-la
Gil e pedinlle que me bus- HOAC noutros puntos de
cara sitio ...
Galicia. Cántanos algo.
- Primeiro fun iniciar a
- E aparcaches en FeOurense,
onde hai actualrrol, na parroquia de Piñeiros, por obra e gracia de mente catre grupos funE posteriorDon Miguel Anxo Araújo, cionando.
mente
fun
a
Vigo
, onde xa
como out ros ... ¿Como atoestaban
funcionando
vapaches a situación obreira
rios grupos de tempo atrás ,
en Ferrol?
- No ano 79 quedaban pero eu iniciei outros nona HOAC "os últimos de Fi- ves ; actualmente están
lipinas": Angel Leira, Juan funcionando uns seis .
Silva e Alfonso Gil; tiñan
- E Coruña e Ponteveunha certa relación coa dra ¿por que non?
HOAC motivada sobre todo
- Por falla de tempo .
pola editorial ZYX , que su- Porque os outros me chafrira un atentado que d.es- maron primeiro. Ademáis,
truíu o seu depósito de ·li- en Coruña hai grupos crisbros no ano 1974. Vin en tiáns de obreiros en Pa~a
Setembro e ó mes seguinte vea e outros barrios. En
Pontevedra terán que iniciar os vellos militantes de
Vigo , eles foron os pioneiros da HOAC galega , xunto
cos de Ferrol.
En xeral vexo a situación
con optimismo , a HOAC de
Galicia ten moito futuro
porque está ben asentada
e conta con bos consiltarios.

TIN, PIONEIRO DA H.0.A.C.
gaños obreiro_s e querencias galegas

- Oín que algún cura se
convertera realmente en
cura, descubrindo a verdadeira dimensión da súa vocación, gracias a Rovirosa,
un leigo, un obreiro.
Guillermo Rovirosa
era un místico cristián .
Chegou ata o fondo do
Evanxeo e ensinounos a
ser cristiáns . Para min foi
coma un susto: como tiña
unha fonda relación a vida
concreta de cada día co
Evanxeo, e había que vivilo Evanxeo na vida concreta, non nas nubes.
- Outro persoeiro fundamental da HOAC foi Tomás Malagón ¿que lembras del?
Coñecín a Malagón
nalgún cursiño da HOAC,
xa de sacerdote, polos
anos 50 tamén. Era un sacerdote moi intelixente ,
pero que pronto tomou a
opción polos pobres, polo
mundo obreiro. Foi quen
estructurou realmente a
HOAC. Filósofo, teólogo ,
historiador; tora cóengo e
exerceu a doencia, pero foi
deixando todo para entregarse totalmente á HOAC,
creando métodos noves
para leva-lo Evanxeo ós
obre iros.
- Malagón e Rovirosa
· foron destituidos dos seus
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CCJrgos na HOAC pola xerarqu ía da lgrexa, con
pouca diferencia de tempo
¿Qué nos podes dicir deses anos tremendos da
HOAC, a primeira mitade
dos 60?.
- A situación veu creada
por varias circunstancias.
A hostilidade do réxime
franquista que se sentía
atacado polo seu aliado
meirande que era a lgrexa,
e tamén a hosti 1id ad e da
xerarquía eclesiastica, que
non comprendía a unión
que facia a HOAC entre as
lexítimas
aspiracións
obrei ras e o Evanxeo , a
loita pola defensa dos dereitos dos traballadores e o
compromiso cristián. Rovirosa entendérao moi ben ,
porque estivera na cadea
por se-lo presidente do comité de empresa da súa fábrica. O Estado sabía o tremendo poder da HOAC ,
que entre ela e a JOC xuntaban máis militantes que a
Falange e tódolos partidos
da oposición xuntos, (máis
de 20.000 militantes) por
iso lle tiña medo.
Pero tamén influíu que
os militantes da HOAC deixáronse deslumbrar palas
análises marxistas e a organización de sindicatos e
partidos, perdendo a súa

- Gracias, Jesús, e boa
sorte no teu novo destino.

De Bilbao a Sevilla , de
Sevilla a Ferrol , e de Ferro!
a Badaxoz, pero non desterrado coma Castelao , senon coa ilusión dos que ~e
van un tesauro ¡Boa serte!.
Victorino Pérez

ALEMANIA
ohannes Merkel e Irene Stock/ viñeron caerá Ermida
(Foz); na Mariña luguesa. Tódolos anos, polo mes
de outubro vanse para Bremen; unha cidade situada
ó norte de Alemania Federal (R.F.A.). Oespois,
cando chega a primavera de abril, voltan para Galicia acompañados da súa filfa Marie. Johannes exerce de profesor de
universidade (pedagoxía social) e Irene é educadora de nenas con minusvalías psíquicas. Ambo/os dous son coñecedores directos das dúas Alemanias que nestes días ocupan boa
parte da información mundial. Xa noutras ocasións temas
parolado desta curiosa e complicada historia. Agora conversamos pausadamente. Tratamos de adiviñar a razón de ser da
Alemania dividida e os motivos que levan a miles de persoas a
fuxir da A.O.A. (Alemania do Leste) e instalarse na R.F.A.
(Alemania do Oeste).

J

- Johannes, ¿por que
se dividiu Alemania?
- Os libros de historia
poden talar disto mellar ca
min . Resumindo un pouco
podemos dicir que o probl ema da división nace co
rem ate da segunda guerra
mundi al (1945) . Na cidade
ru sa de YAL TA , os daquela
ali ados (Inglaterra, Fran c ia , URSS e USA) , repárt ense a administración
conxunta da cidade de
Berlín (entón capital de
Alemania) e dividen o país
en catro partes que pasan a
seren administradas por
cada un deles. Esta división chega ata o 1948.
¿Que
aconteceu
despois?
- No 1948 os tres poderes do oeste (Inglaterra,
Francia , URSS e USA) ,
acordan a unificación dos
territorios administrado~
por eles e nace a R.F.A.
(Alemania do Oeste).
- ¿Porqué?
Era o momento da
guerra fría . De relacións internacionais moi tensas . O
comunismo aparecía coma
unha ameaza. Había que
evitar que Alemania fose
engulida por el e mesmo
crear un territorio que ser-
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vira de frontei ra entre os
dous mundos (Leste e
Oeste) nos que se dividía
europa. Acorde ben a propaganda cando eu era pequeno: nun cartel aparecía
a R.D.A. (Alemania do
Leste) queréndose tragar e
apoderar do resto do país.

- ¿Cando naceu a Alemania do Leste (R.D.A.)?
- Naceu posteriormente
á Alemania do Oeste
(R.F.A.). Como reacción ó
que fixeran os aliados.
¿Non cabía outra
solución?
- Si. A que seguíu Austria. Alí tamén había oc-upación militar. Pero houbo
acorde e deuse unha retirada completa baixo condición de que Austria permanecese neutral. Foi no
1955.
- ¿Por que non se seguiu o modelo Austriaco?
- Adenauer (representan.te
dos
DemocrataCristiáns) era partidario da
separación . Coidaba que a
URSS deixaría a R.D.A. en
base á forza e que ademais
se debía evitar, como fose,
o risco de ser engulidos
pola mesma R.D.A. Tamén
o sector empresarial e

unha boa parte da opinión
pública da R.F.A. apostaba
pola segregación. Sabían
que así poderían contar
coa axuda económica dos
países do oeste e lles sería
máis doada a reconstrucción do país e entrar no cf rculo de nacións avanzadas. En efecto, Alemania
do Oeste foi a grande beneficiaria do famoso plan
de ax u da chamado "Plan
Marschal".
¡Foi un ha lástima!
Aínda se deron outros i·ntentos. Cavilo que foi no
1953 cando Stalin propuxo
a reunificación das Alemanias, segundo se fixera en
Austria. Falaba de reuni·ficar a cambio de que Meman ia permanecese neutral. Esta carta non foi nin
contestada polos occidentais. Sempre o Oeste foi o
primeiro en afondar nas
medidas tendentes á separación. Esta é a verdade.
"O pacto de Varsovia" naceu despois da "OTAN". O
mesmo exército da R.D.A.
naceu tamén posteriormente á creación do novo
exército da R.F.A.

Actualmente, ¿que
pensan os alemáns sobre
da reunificación?
- Nos anos 70 o goberno da Alemania Occidental (R.F.A.), ocupado
polo partido Socialista dá
un xiro. á política de refacións coa R.D.A. Estabfécense relacións económicas e políticas e abandónanse as post u ras de i-ntransixencia anteriores. De
feíto a R.D.A. case se converte nun membro clandestino da Comunidade
Económica
Europea
(CEE).

oo·LESTE (R.D.A.)

Con estes noves acordes .
ámbalas dúas Alemanias
saen gañando social e económicamente. Tanto no
Leste (R.D.A.) coma no
Oeste (R.F.A.) é maioritaria
a opinión favorable á reunificación. Sen embargo
este sentimento non ten
unha fórmula política pre~isa que o faga valer. Incluso na Alemania do
Oeste (R.F.A.) é moi uttlizado
electoralmente
e
coma progaganda pero
sen seriedade de fondo. En
realidade a reunificación
enténdese máis ben (por
parte dos altos poderes)
coma un sometimento e
unha derrota dunha Memania (a do Leste) respecto da outra (a do
Oeste).

1: ¿UN PAIS EN-DESBANDADA?
- Deixemos agora a historia pasada.e irnos ó presente. ¿Que pasa? ¿Porque se escapa a xente da
Alemania
do
Leste
(A.O.A.)?
- Anque boa parte fuxa,
cómpre aclarar que outros
o tan·cos pasaportes e permisos en regra_ Antes e
agora. Os motivos son varios· -comenta Irene-. En
primeiro lugar o econó-:.
mico. Os cidadáns da
R.D.J\- teñen o nivel económico máis alto de entre os
países do Leste. Teñen cartas pero non teñen en qué
gastalos. Desexan adquirir, consumir, pero non hai
en que. As necesidades básicas están cubertas e sen
ter que facer colas coma
neutros lugares. Pero se
queres
construir
unha
casa, non atopas materiais; se solicitas un piso
para vivir, agardarás nunha
espera que durará 1O ou
máis anos;_ Mentres ti.. e
mai~ a muller, terás que
que vivir cos pais_ Se solicitas un electrodoméstico,
porque tes cartos para elo,
pode que non o consigas
xa que non hai existencias
no mercado e as atencións
son lentas_ ..
Doutra banda están as ·limitacións sociais. Queres
e tes cartos para viaxar,
pero non podes facelo con
total liberdade. A liberdade
de expresión e reun1on
tampouco están coñecidas.
Un dos poucos espacios
no que se permite exercer
mínimamente este dereito
é no interior da igrexa protestante. Alí se conformou
unha sorte de movimento
cristián - poHtico - ecolóxico. Grupos de xente nova
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participan e fórmanse ó
abeiro deste grupo. Mais
non tardan en atoparse cos
seus estreitos límites e boa
parte dos integrantes, decepcionados e cansos de
non poder ir máis aló, optan por pasarse á outra
Alemania.

¡A imaxe do Occidente como un mundo totalmente feliz tamén tirará
o seu!.
- Sí· -continúa Irene-;
coñecen o Oeste pala T.V.
e a radio. Quedan un
pouco deslumbrados con
elo. Ademáis, en principio,
son ben acollidos. Danlles
pasaporte, cartas de axuda
e mesmo traballo.

- ¿ Traballo?
- Na Alemania do Leste
(R.D.A.) · -er:igade Johannes- manteñen un sistema
educativo moi capaz. os cidadáns que veñen dalí
traen unha moi boa preparación profesional e son
apreciados pola súa cualificación _ Por elo que atopan traballo con certa facilidade e mesmo as empresas os buscan.

. - Pero isto vai supoñer
un probl.ema para moitos
traballadores (turcos, iugoslavos, galegas mesmo
alemáns ... ) que xa hoxe están no paro.
- Certo. Alemania Occidental xa conta con dous
millóns de parados a este
aluvión parece que fará
medra-lo problema. Pero,
en principi<?, o goberno e
empresarios pensan que
isto é transitorio xa que
cando se leve a cabo o
mercado europeo único, a
economía alemana se ex-

pandirá aínda máis.
Eu
coido
-continúa
Irene- que as ofertas de traballo que se lles tan tamén
teñen a finalidade de minala moral e a economía da
Alemania do Leste. Custa
moito formar este personal
cualificado e a perda del
supón para aquel país
unha sangría considerable. Non todo é humanitario neste asunto_

- ¿Unha vez na Alemania do Oeste (R.F.A.),
como reaccionan?
- Unha boa parte quedan -di Johannes- anque
algúns (hai uns anos cerca
dun tercio) regresan á
R.D.A.
O cabo duns meses
vanse decatando que non

todo é color de rosa. Que
aquí hai que competir para
gaña-lo posto, que as re~a
cións son máis frías e que a
soidade social contrasta
fortemente co clima máis
familiar, menos competitivo e sen pantasmas de
paro que tiñan na R_D.A.
Deixando clara a existencia de deficiencias notorias no sistema da A.DA
cómpre dicir que na prensa
e T.V. de occidente se ocultan deliberadamente verdades que axudan a comprender mellor o asunto.

Gracias, logo, por
dármono-la oportunidade
de achegarnos con máis
claridade ás angurias e clesexos deste río humano
que hoxe verte polas fronteiras caducas das dúas
Alemanias.
Xosé Lois Vilar

PUBLICIDADE
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O CAMPO

OMonte do Gozo, unha paisaxe luar
odo o mundo parece
coincidir en que a visita
do Papa a Santiago foi
un éxito. Tanto na organización xera l, como na montaxe
das instalacións precisas e no
desenrolo dos actos programados.
A xuventude que acudíu a reunirse co Papa veu salientando o
seu comportamento cívico epacífico. E aínda falta dicir, en favor
da multitude asistente, que
aceptou asentarse sobre un terreo inhóspito e impracticable,
quenonparacesenónqueseHe
ofrecese
coma
un
cilicio
especial.

maños. ¿Como ía nace- la
herba?. Sabido é que nas pegadas do cabalo de Atila non
nace a herba.

é lixeiramente ondulado , disposto en dúas ladeiras apostas e de suave pe11dente , que
miran cara unha zona máis
fondeira , no medio , pero tamén en pendente de abaixo
arriba, tal como se ve dende o
escenario principal , bordeado
todo o conxunto por unha especie de gran ferradura
alombada.
Nestas condicións, as árbores que había, máis ben poucas, non estorbaban nada nin
sequera a visibilidade , a non
ser estando mesmo diante do
escenario principal ou noutro
punto estratéxico: senda estas as únicas que seria preciso
eliminar ademais das correspondentes ó trazado das pistas de acceso e ó asentamento
do escenario e demais aparellos necesarios.
Calquera que teña un mínimo de sensibilidade sabe o
que as árbores suporían no aspecto paisaxístico e como
protección , vestido e beleza
do que debería ser un fermo so
anfiteatro natural.
Polo demais, sería suficiente con debouzar con
moito xeito e !impar ben as z-anas de maleza, respetando a
campa base e tódolos demais
tributos prop ios e naturais do
monte , pensando en conquerir un anfiteatro natural , non
en arrasar e desolar.

t se houbese nacido aherba ¿qué?

Para oluturo

T

¿Cómo foi iso?
Os medios de comunicación talaron de que nas perta
de 60 hectáreas " acondici-onadas " non naceu a herba por
falta de choiva, sen facer máis
fincapé no seu increíble mal
estado . Pero a herba non naceu porque a pisou moito , previamente, o cabalo de Atila.
O Monte do Gozo, antes de
ser "preparado" para este
acontecemento , tiña árbores ;
máis ben poucas e dispersas
dun xeito irregular, pero tiña
árbores. Certo que tamén tiña
maleza (toxos, xestas , fieitos e
silvas), pero tiña , así mesmo ,
campas , camiños, carreiros ,
pequenos valados e arrós (cámaros). Un ha paisaxe típica.
Eu estiven alí varias veces ,
unha delas o mesmo domingo
día 20 de agosto pala tarde , e
coido que, menos mal que
para a imaxe televisiva, a pr-opia xuventude xunto cos seus
avíos , supuxo un alfombrado e
decorado polícromo, pasando
o transfondo algo desapercibido. Cando a xente se foi ,
aquelo semellaba un gran vertedei ro de lixo , e non porque
non usasen os contenedores
nin por descuido ou desconsideración da concurrencia , senón porque para podérense
sentar ou pausa-lo saco de
dormir, víronse na abriga de
levar cada un o que puido:
cartons , plásticos, embalaxes
de todo tipo , porque o solo en
sí estaba imposible era un
leito de pedras, sobre unha
base de terra maura, removida
e feita po.

¿Cómo se conseguíu este desmán?
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Na parte máis fonda e regando, chegouse a conseguir algún fiaño
de vexetación entre as pedras

Por canta de quen se encargaron
do
"acondicionamento" do Monte do Gozo ,
que entraron a arrasar, destruír e desolar, sen deixar
nada en pé.
A primeira parte deste atentado ecolóxico consistiu en
pincha-las arbores. Seguioamente completouse removendo e destripando todo o terreo ,
converténdoo
nun
pedregal.
Oín dicir que por xuño e xullo sementaron herba, por
dúas veces , a razón de cen Qg.
de semente por Ha. de cada
vez. Non sei con certeza se
isto da semente foi así, pero o
que sei é que os labradores
sementan de vinte a trinta quilogramos por hectárea para
obter un prado, e adoitan facelo só unha vez, pero no seu
tempo , e despois de ter aterra
preparada.
No Monte do Gozo, nin sequera se ocupou ninguén ,
despois da desfeita, de apañar
ou amorea-las pedras. Alí hai
pedras a manta decenas de
pedras en cada metro cadrado, pedras de tódolos ta-

Aquilo estaría algo máis deFálase de deixar aquel lugar
cente e máis bonito do que es- como anfiteatro natural ó ventivo, pero non houbese desvir- temperio para grandes acontuado nada o atentado ecoló- tecementos multitudinarios.
xico previamente cometido .
Eu coido que para iso, a partir
Na "preparación" do Monte de como quedou , será predo Gozo , viuse o selo dese ciso , bási1camente e como mímodo de tace-las causas co nimo, recoller e amorear con
que o mesmo se derruba unha xeito centos de toneladas de
ponte románica que un castro pedras que están esparexidas
ou unha mámoa, ou se arrasa pala superficie; plantar árbotodo o que se atopa po r res nos lugares axeitados e,
diante, mesmo para construir así mesmo, setos cortaventos
unha pista ou achandar unha e de deslinde; coida-la campa
leira. E a teima de destruir e que se consiga e impedir que
transformar todo, en vez de ,prospere a maleza.
conservar, coidar e mellor:aTodo isto , poderase comlas causas , cando vale a pena, plementar e mellorar con oua partir do que xa ternos a pe- tros atributos diversos, pero ,
sar de que mo itas veces os re- por favor, que se trate de comsultados , ademais de nefas- plementar e mellorar, e non de
tos, son irreversibles.
destruir e asolar como ocorreu agora. O cabalo de Atila
hai que amarra-lo corto e ben
¿Uue se debería haber feito?
amarrado.
No Monte do Gozo, o terreo
Constantino Mariño Torreira
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Eleuterio nunca
tivera coche na
casa, anque xa se
lle pasara máis
dunha vez pala cabeza
mercar un de segunda
man, pero sempre lle quitou ánimos a muller, en
vista de que era medio
trangal lei rán.

A verdade era que a mecánica non chega a ser arte
do seu dominio, por isa,
tragou coma un pampallón
a patraña que o qeiscentos
acababa de inventar nun
derradeiro estarzo picaresco . Ou quizais non a tragase , porque case non a
escoitou, xa que acababa
de poñe-los ollas nun Peugeot moi flamante e ben
parecido, que medio se escondía tras dunha cami-oneta de circo ambulante.
Sen pararse a pensar se i·nterfi ría ou non na plática do
compañeiro , preguntou.
- ¿Aquel tan brunido é o
coche do director do cemiterio?
- Non. Aquel é un ha vfctima máis do stres da vida
moderna. Morreu en plena
xuventude dunha embolia
ó abri-lo segundo inxector.
Tornou a preguntar o
Eleuterio:
-

¿Sería dun executivo
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Nun cemiterio de ca.ches (e 5)
Xosé Manuel Carballo

ou do director dun banco?

me dirás.

- Tamén tornou a responder o Seiscentos.

Desconcertado, tivo que
volver a preguntar o Eleuterio.

- Non. Foi dun viaxante
de roupa de debaixo, casado e con catro tillos. Tiña
unha querida en Baracaldo.
- ¿Quén o viaxante? .
Seguía insistindo Eleuterio.
- Non, o Peugeot. Non
deixaba de contestar o
Seiscentos.
- ¿Ai, isa ben?. Respirou o Eleuterio. E que tal
como te expresaches malicieime.
Pois non, · -engadiu
con aplomo o Seiscentos-.
O da querida era o peugeot, que se tiña por un
don Xoán. Namoriscárase
coma un perdidiño dunha
moto xaponesa nova do
trinque. E todo, porque ela
tiña dous tubos de ~scape
relocentes como a prata.
Un amor imposible, xa se
sabe, porque entre auto e
moto hai impedimento dirimente... Ademais, ten do
catro tillos como tiña, xa

- ¿Quen tiña catro ·t illos, a moto?
- Non.· ·-Notábaselle a
canseira ó Seiscentos-. O
dos catro fil los era o vtaxante e claro, senda pai de
familia numerosa, non podía leva-lo Peugeot a Baracaldo tantas veces como el
quixera; pero así e todo,
tiña que pasar moitas noites fóra da casa e, ¿quen se
extraña de que tivese algún
desliz?
- ¿Quen o viaxante?. l·nqui ríu no cumio da des-orientación Eleuterio.
i Puf!
i Pareces
pampa!. Era evidente o
agotamento do seiscentos.
Nun movemento reflexo
arricou outro cigarro do
paquete, pero xa non chegou a prendelo, porque lle
caeu ó chán. Tornouse moi
lucio. Falláronlle as forzas
para tusir. Acedéuselle por
un casual a luciña de marcha atrás. Estartelou os fa-

nnos de posición e cun
lene fío de voz dixo.
- Voume sen chegar a
tratar nunca a ningun coche de Servicio Oficial.
Gustaríame, por comprobar se son tan distintos,
pero ¿que se lle vai facer? ... Con esta eran xa
oito lúas cheas as que levo
aquí. Avisa, se me fa-lo favor, ó encargado do cemiterio ... Como teño feito
doacción, según xa che dixen, dalguns dos meus órganos, non convén que me
deixen arrefriar de todo ...
Gracias pala túa compañía. O Eleuterio tapouno
cunha manta raída da
couza e foi a todo correr
avisar ós que traballaban
no alpendre. Pero alí ninguén se apurou. Quizais
estivesen curtidos nesas
cou.sas. Con moita parsimonia veu un deles. Enfundou ambalas dúas mans
nuns guantes de coi ro. Sacou do peto de arriba da
funda unhas tesoiras e cortoulle definitivamente os
cables da batería.
Xa no autobús de liña, de
retorno para a súa casa, o
Eleuterio acordouse de
que non ·levaba o motorciño do limpa-parabrisas.

Os nasos lugares-------Sobre os cambios en lrimia
O director de lrimia.

''Montañeses''

E

STRABON non foi o
primei ro, pero sí o
má1
is detallista de en tre os xeóg rafos antigos que deron not icia de Gali cia. ESTRABON era un grego
que naceu 65 anos antes de
Cristo. No seu libro chamado
"Xeografía", describe os guerreiros Galaicos cos seus pequenos escudos red ond os,
corazas de liño e casc os de
tres cimeiras. Por veces chámaos " Montañeses" e xúntaos cos Astures, cantabros e
Vascos. De todos eles dí que
teñen un carácte r fero e br-utal. Para un cidadán grego ou
romano, todo o q ue acontecía
tora do seu mundo "a lto eco-

ñecido " resultaba extraño ,
atrasado e mesmo rexeitable.
Segundo ESTRABON eran
pois mal encarados , anque
non tiña o gusto extraviado xa
que cociñan con manteiga no
canto de aceite, beben cervexa de cebada e curan bós
xamóns. E tamén saben acomodarse para come·r. Sentarse en bancos de pedra pegados ás paredes e beber en
cuneas de madeira.
iOuen o diría! , mais o carpo
festeiro que ternos os galegas
de hoxe xa nos ven de lonxe.
ESTRABON comenta que bailan facendo roda, dando bri·ncos e axionllándose. Acompañados de frauta e corneta . Posiblemente a devarÍdita corneta fose unha caste de gaita
ou un antecedente dela.

Familia

Felicidades pelas reformas feitas en IRIMIA, coller
un aquel que ll_e dá aire
máis moderno, máis do
noso tempo; penso que
mellorou
considerab~e
mente. "A Peneira" está
moito mellar. O "Trasno"
de nova creación , por certo
que che está ben , ánimo
Daniel e continuar.
Pero o que si botei en falla foi na cabeceira os versos de. .. " Irnos facendo
memoria .... " etc , o cal non
me aquela se suprimise. O
que si me choca é que desaparecera o subtítulo de
"Revista de Crentes Ga~e
gos" . penso que esa fraseé
coma o documento de
identidade da revista e
polo tanto nunca debería
de desaparecer; quixera
nos explicaras as razóns
que tuvestes para tomar
tan importante decisión.
Unha aperta forte e cordial para ti e tódolos irmáns de lrimia.
Anuncio Maroño (A Coruña)

O diálogo é fundamental na
relación de parella. Falar das
causas que pasan e das que
non pasan. Se é necesario , poñerse nun acordona organización da casa e dos trabal los ou
no xeito de " leva-los " fillos.
Tamén é necesario saber
como se van tecendo dentro
de nós os sentimentos e dese-
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xos, as arelas e emocións. Coñecer os anceios do outro e
expresa-los anceios propios é
un labor diar,i10 que se pode
facer comentand o com o nos
van as cousas e como nos
agradaría que fosen. Adicar
tódolos días un pedaciño a talar de nós, coma nos tempos
nos que éramos mozos ou noivos, cando semellaba ca as 24
horas non abondaban para
poder contar todo o que acontecía dentro de cada un .
Preguntarse palas mañás;
¿como estás?, ou polo día;
¿como che vai?. Tamén buscar acougo para expli car as
penas que ternos ou os medos
que sentimos. Non deixarn os
envolver pala rut ina ou pa la
sensación de qu e xa sabemos
como som os.
Dialogaré compartir e abrir
camiños de nova feli cidade na
convivencia familiar.

ººººººº
Diferencias e simpatías
Aín da que em algum momento pensei em deixar a
su scripcom , o meu fulho
de 15 anos convenceu-me
de que a pesar de pequenas diferéncias com vós,
estades a fazer um labor
que em este pais concreto
e necessário e positivo. Ja
se sabe que as novas geracoms podem contribuir a
fazer mais flexiveis ás
anteriores.
E eu , despois de todo ,

tenho moita simpatía aos
grupos cristiáns de · base,
cujo labor com-leva compromiso
e
dificultade.
Desde ese ponto de vista
valoro a vossa opcom.
Un saudo .
Rosalía Castiñeira (A Coruña)

ººººººººº
6ª Acampada da Mocidade
Como ven sendo habitual , un grupo de mozas e
mozos participamos este
ano na 6ª edición da Acampada da Mocidade que organiza lrimia. ¿Que contarvos ó respecto?. Nada que
non sexan aplausos e sat isfacción . Xuntámonos ó
redor de 30 persoas que
durante cinco días compartimos experiencias e vivencias en xeral; aprendimos moitas causas que
non están nos libros: os do
campo
relacionámonos
cos da cidade, os estudiantes cos traballadores. Os
da mar cos de terra adentro... e ata coñecimos
xente de Alemania e
Austria.
Entre todos descubrimos mellar a Nasa Terra,
fi xemos oración e talamos
de temas tan interesantes
como son : a alimentación
biolóxica, a obxección de ·
conciencia, as asociacións
xuvenís ...
O tempo das despedidas
quedamos con morriña e
con moitos desexos de organizar e participar na xa
7ª acampada da Mocidade.
Desde aquí invitamos a tódolos · mozos e mozas de
Galicia a convivir uns d ías
do mes de setembro do
ano 90 no alto do mon te de
San Roque, en Vi vei ro
(Lugo) .

Debuxos animados

Hai dous tipos de programas de televisión que
chaman a atención dos
máis pequenos: os anuncios
e
os
debuxos
animados.
De anuncios haberá que

talar outro día.
Tamén teñen xurdido
programas que .engaiolan
a nenas e nenas: "El precio
justo", "Tariro, tariro" ,
"Dinastía",
" Falcan
Crest" ...

Máis que polo programa
en sí, p~r seren os pícaros
espellos dos adultos.
Pero volvamos ó principio. De debuxos estamos
servidos:
"Os pitufos",
"Tom y Jerry", "Los Pioapiedra". Unha ollada ás
tres cadeas chega para enchernos de "Superman"
(TV1), "Los hijos de la Pantera Rosa" (TV2) "Os pitufos" (TVG). Coma as tres
televisións mercan onda os
mesmos productores todo
se repite; xa estamos de
" Pitufos, Supermáns e Picapiedras" un chisco saturados, e mesmo cansos
das súas aventuras con frecuencia ridículas, estrafalarias e ata ·v iolentas. Polo
medio aínda quedan "Los
Osos os Amorosos" (TV1 ).
Tan amorosos que semellan vir doutra galaxia. Sóbralle sentimentalismo e

fáltalle
naturalidade
afectiva.
Pero non todo é mauro.
Paga a pena deterse un
anaquiño para ver "Fraguel Rock", viaxar poi a
imaxinación .e cantaruxar
as súas cancións (Venres
na TV1 ). Ou tamén volver
ós tempos en que éramos
nenas con "Huckleberry
Finn" (Domingo na TVG). E
aínda máis queremos que
reparedes sobre dunha fermosa serie de debuxos animados. Divertida, educativa, imaxinativa. ¡Guai total!, que din agora. "Erase
un ha vez a vida". (Xoves,
6.30 TV1)

p asat empos

Alimentación sá

Solución ó "lousado de números " anterior:
~

•"
•

"1
J(

;

4,

'llf 1

'
3"

Solución da adiviña·: "O ovo "

•"·al

"O sumafroitas"

ERROS
-

E mellar o leite "fres-

co" (do día) ca o esterilizado.
-

O queixo é indixesto

-

Os ovos crús, con cal-

do ou viño , proporcionan
moito alimento.
-

O peixe alimenta pou1

co; menos ca carne.
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VERDADES
- O esterilizado ou pasteurizado alimenta igual e
non
contaxia
enfermidades.
- E un grande alimento
pala súa riqueza en calcio
e proteínas.
- O ovo crú dixírese moi
mal. Aproveitase menos
dun 50%. Cocido ou doutro xeito , aproveitase o
97%.
- Alimenta exactamente
igual. O que pasa é· que se
dirixe mellar, e por isa
"non se fai pesado".

Cada froita ou hortaliza
ten un valor. Sumando o
que valen obtemos o resultado que aparece indicado
no debuxo. As rencas pódense sumar vertical ou
horizontalmente.
Irnos dar algunha pista:
os limóns 4 puntos, as berenxenas 5 puntos , as aloachotas O puntos.
Agora compre adiviñar o
valor do resto. E que sumen ben .

ADIVIÑA:
Catro trotamontes
catro correfontes
dúas torres altas
e un daUe-dalle.
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A FALA E CAMINO

A acción que se desenvolve
Seguindo o asunto, quizais
difícil, das perífrases verbais,
recordamos que a perífrase -o
talar perifrástico- consiste na
utilización de dous verbos xuntos para expresar, de xeito
máis matizado, o que en rigor
se podería dicir cun só verbo.
Hoxe detémonos nas perífrases imperfectivas, así chamadas
porque a acción é que se retiren aparece coma principiada,
pero non rematada: está
desenvolvéndose.
Estar X xerundio - Estar X a X
infinitivo. Son as máis frecuentes e importantes. Por exemplo: "estamos facendo -ou a
facer- un traballo importante".
Andar x xerundio - Andar x a
x infinitivo. Igual cá anterior, só
que o verbo "andar" indica
movemento continuado e engade ese matiz de acción repetitiva prolongada: "O párroco
anda a converter ós fregueses".
Levar x xerundio. Indica duración e adoíta facer referencia

O CANTAR DO IRIMEGO

Xosé Chao Rego

ó inicio da acción que se desenvolve: "Levo dicíndoche
desde hai anos que debes suscribirte a lrimia".
Seguir x xerundio. Continuación dun proceso que é anterior: "Seguían comentando a
película ó día seguinte da súa
proxección".
Ir x xerundio. Desenvolvemento gradual, progresivo:
" Vaise facendo noite". hai
unh9. expresión peculiar coa
reiteración do verbo ir: "ir
indo". Por exemplo: ¿Como
estás? "Irnos indo".
Vir x xerundio. Igual cá anterior; a única diferencia está no
verbo auxiliar, que non é "ir",
senón "vir". "Véñoche dicindo
hai tempo que debes talar
galega".
Ser x a x ·infinitivo. Adoita ir
precedida
do
indefinido
"todo" ou " todos", ou dalgunha expresión equivalente:
"Todos son a me animar para
que faga o traballo".

Aí veñen as eleccións
e os partidos, todos enteiros
andan partíndose a alma
por ver quen van de primeiros
Don Manuel Fraga lribarne
ten a Aznar coma vicario:
home de triste figura
con cara de funerario.
Don Felipe, na Moncloa,
pra que a campaña avulte
xa dispón de Alfonso Guerra
pra que a todo o mundo insulte.
Os socialistas propoñen
a dona Carme Romero:
por ser mu/fer do que manda
non ten que quedar en cero.
Os demais tan o que poden
e andan enchendo as listas:
"converxentes ", tamén vascos,
CDS e comunistas.
En Galicia procurouse
que se unise a esquerda,
pero os nacionalistas
mandaron todo á merda .
O irimego ha de pensar,
repasando ben a lista,
e entregar o seu voto
a persoas galeguistas.
Se o irimego é de dereitas
-¡causa que non é pecado!voto nacionalista
non lle sérá tan doado.

º

¡Outra vez as eleccións!
De novo as viaxes forzadas
acompañadas, aloumiñadas, vixia~
das, reprochadas.
Unha vez máis a busca insegura
do mellar ou do menos malo, sempre cun aquel de retranca secular.
Por milesima vez o momento dos
sorrisos lazmeiros, dos apretóns de
mans supostamente amistosos, das
promesas baleiras ou interesadas.
España enteira, Ga/icia enteira, a
"Galicia -dixera o poeta- do si e do
non e do quen sabe, dúbida in mensa, a dicir sempre o que lle mandan, sen sabe-fo que pe ns a".
¡ Eleccións! Imprescindible e
sempre me/lorable porción do xantar democrático dun pobo.
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