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lgrexa, Cáritas e 
Declaración da renda 

N 
on se nos acaba a escolla coas elec
cións xerais veñen xa en riba as gale
gas, e ven a declaración da renda que 
hogano, excépcionalmente, terá lu

gar durante o mes de novembro. Tamén aquí 
nova elección: ¿onde paño a cruciña para que 
a Facenda destine o 0,5 do que eu pago? ¿Na 
casiña que manda adicalo á lgrexa Católica? 
¿Na que indica "outros fins de interés social"? 
O ano pasado o 36% dos declarantes optou 
pala da lgrexa, sobre un 10% escolleu o des
tino de "outros fins .sociais", e a maioría do 
54% deixou en branca. 

¿Que face'r este ano? a voz dos nasos bis
pos chama a esta maneira concreta de apoiar a 
economía da lgrexa, aínda recoffecendo que 
non é a ideal. Outras voces, dentro mesmo da 
lgrexa de base, opinan que para ser máis evan
xélica e libre a lgrexa debe sosterse sen inter
vención ningunha do Estado, e que o sistema 
implantado o pasado ano non axuda á respon
sabilización dos crentes. 

Desafortunada ou non, a ocasión pode axu
dar a medrar na conciencia de que ser católico ~ 
debe ser un ha es:;ol/a libre que nos capacita -e 
moralmente abriga- tanto a esforzarnos por 
unha lgrexa máis libre e fiel ó evanxelio como 
nos compromete, da maneira que creamos 
máis xusta, a sostela económicamente. 

¿Que paso u cos 7. 600 millóns que os decla
rantes quixeron destinar a fins de interés social 
distintos dos estrictamente relixiosos? A gran 
tallada foi para a Cruz Verme/la, organismo be
nemérito pero tan vence/lado ó Estado, que 
participa xa directamente dos seus presupos
tos e dos da Seguridade Social: neste caso 
recibiu do Ministerio de Asuntos Sociais, a 
cantidade de 3. 033 millóns, e algúns deles 
para programas tan sorprendentes como o de 
"ocio e tempo libre" de xoves e menores ó que 
se destinan 600 millóns. 

Foi mágoa que unha institución como Cáritas 
que está senda recoñecida por tantos como 
voz dos máis marxinados e conciencia crítica 
desde os pobres resultase tan abeirada no re
parto, con só 63 millóns. Sobre todo tendo en 
canta que Cáritas no seu campo de asistencia 
non mira a colores relixiosos ou ideolóxicos e 
que está levando adiante actuacións que supe
ran a asistencia para entrar xa no da promoción. 
Sirva de mostra aquí en Galicia a creación do 
programa "preescolar na casa" para os nenas 
rurais, o apoio ó mundo dos xitanos, ós inmi
grados mal documentados e con problemas, 
ós anciáns que viven sos etc. Unha das súas 
aportacións máis sonadas foi o Informe Sobre 
a Pobreza en España que pota realidade san- · 
grante que revela parez que non gustou ó 
goberno. 
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Caramelitos centralistas 

O 
s argumentos a favor 
do nacionalismo des
pois de tanta cam
paña e tanta con-

versa frustrada, empezaban a 
estar gastados. Efectiva
mente, e sen quitarlle un bo
cado de razón, o discurso so
bre a necesidade de valorar o 
noso, de medrarmos a partir 
dunhas raíces propias e dife
rentes, de rachar co papana
tismo españoleiro, de deixar 
de sérmo-lo noroeste de nin
gures para sérmo-lo centro de 
nós mesmos, de muda-las de
pendencias culturais e inde
pendencias creativas, de 
avanzarmos na autoestima e 
no reencontro co máis orixi
nal do noso xenio, ... Todo ese 
discurso, digo, corría o perigo 
de ser unha prédica no de
serto, un monólogo fronte a 
un muro, un pan sen sal, un 
polbo á feira sen picante e o 
que é pior un debate electoral 
sen contrincante e, xa que 
logo, sen público. 

Pero velaí que aparece o 
CDS coa súa campaña electo
ral deseñada en Madrid a bo
tarlle á pota do caldo electoral 
o sal que lle faltaba e a demos-

trar, para alivio dos partidos 
galeguistas, que todos aque
les argumentos teñen vigor e 
que hai razóns políticas para 
teimar neles. Porque o susto 
que nos acaba de meter o CDS 
ameazándonos ós galegos 
con subi-los alugueres das vi
vendas a 40.000 ptas é como 
para lles poñer a todos eles un 
foguete naquel sitio e devol
velos a Madrid pola directa 
onde, por certo, tampouco 
Hes faría moita gracia seme
llante promesa ós obreiros 
dos arrabaldes. 

Pero insisto, o efecto desa 
burrada plasmada nos vala
dos electorais das nosas vilas 
máis populosas non é só, nen 
principalmente, un efecto 
contra un CDS aneo á Galicia, 
senón, se o saben aproveitar 
con intelixencia e tacto, o me
llor rempuxón ás ideas nacio
nalistas. Nesa ameazante pro
mesa contense a clave de por 
qué cada país debe rexe-los 
seus destinos e por que preci
samos de valedores en Ma
drid que nos libren do sabor 
amargo de semellantes cara
melos. 

©~raom(9 
----Por XOSE LOIS----

¡ r(iAsÍ GUt / AS MULLE.RES POÑEÑ--AS 
CASTAfiAS E. OS HOMES OS CHOlJ 
, RitOS, E:~, Pi LLAVAN ~ 

¡-ri\i;~,i~1s de. alquiler 
a 40~000ptas. 

' i s i, FOR&ut: A9., Ül 
(LUHE PRENDE. soio,~ 
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BOA NOVA 

No día dos defuntos 

E 
stá ás portas o día de 
tódo/os defuntos. Du
rante o 1 e o 2 do mes 
de Santos intensifícase 

unha tendencia da espirituali
dade relixiosa galega que ten ós 
martas coma principais protago-

nistas. Curas e feligreses, con 
Misas, responsos, novenas e 
outros rezos asumen e transmi
ten unhas tradicións nas que se 
misturan sentimentos cristiáns 
auténticos con outros que teñen 
ben pouco de cristiáns. Perma-

PALABRAS DE IGREXA 

Sinxeleza na liturxia de difuntos 

- Recoñecemos como un valor do naso pobo a súa 
postura diante da marte e o cuidado dos seus defuntos. 

Nembargante, é preciso que a pastoral tenda a situa
los no seu verdadeiro lugar, respecto ó resto da pastoral 
litúrxica e das demáis accións pastarais. Para isa o 
Concilio Pastoral da Galicia propón que a liturxia de 
defuntos. sexa simplificada nos seus elementos propios 
e nos profanos que acompañan a aqueles sen fac.er 
distincións entre persoas. Nas sucesivas conmemora
cións, cabodanos, ofrendas, etc, póñanse os medios 
para un ha maior reducción . Procúrese sobre todo que a 
liturxia funeral non vaia en prexuizo das outras accións 
pastarais máis urxentes. 

- O Concilio Pastoral de Galicia pronúnciase en con
tra dos "responsos", entendidos no senso que o uso e 
costume lle dá entre nosoutros por consideralos unha 
contrasi nal. 

- Co fin de fomenta-la participación que expresa o 
senso comunitario da marte cristiá, o Concilio Pastoral 
de Galicia propón como norma ordinaria, o funeral ce~e
brado pala Comunidade baixo a presidencia do pá
rroco, axudado pastoralmente por algún outro crego. 

Concilio Pastoral de Galicia, A Liturxia Renovada 
na Pastoral da lgrexa, nºs 10.1; 10.7; 10.11. 
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nentemente se vén insistíndo 
desde diferentes instancias, na 
necesidade de reordenar toda 
esa marea de circunstancias 
coas que rodeamos ós martas, 
pero parece que pesa máis a 
inercia e a rutina que a creativi
dade e a renovación. 

Coidamos que hai tres puntos 
claves ó redor dos cales debería 
xirar ca/quera estarzo de trans
formación desta rea/idade reli
xiosa galega: 

a. - Que a crenza nun máis alá 
confuso e pavoroso, dominado 
por sombras de marte e arre
píos, ceda o seu posta a unha 
crenza sá e esperanzada, ba
seada fundamentalmente na fe 
que os cristiáns temas nun Deus 
Pai, que sempre fai prevalece-la 
misericordia sobre o xuizo, e 
que é fiel aínda cando nós non o 
somos. 

b. - Que se desvence!lase todo 
o culto relixioso do tráfico dos 
cartas. Aínda segue habendo 

Manolo Regal /Ramón Raña 

unhas ideas mercantís no ánimo 
de moitos curas e de moitos feli
greses, que lesionan directa 
mente o carácter gratuito da sal
vación de Deus. Responsos co
brados, estipendios, tasas de 
novenas, etc., seguery axu
dando, por moito que se /les fre
gue a cara, a que os cristiáns 
vivámo-la fe en Oeus e na súa 
gracia de maneira retorta e 
engañadora. 

c. - Que se implicase a vida 
como forma preferencial de culto 
ós martas. Unha vida cristiá que 
trabal/a por ser auténtica é a me
llar maneira de aportar apbio es
piritual ós irmáns xa martas. E 
sen esto todo o demais convér
tese faci!mente nun intento esté
ril de solidariedade, que non leva 
a nada como non sexa a quedar
nos nós mesmos unha miguiña 
máis tranquilos. Debemos ser 
serios, e non comungar, nin dei
xar que nos fagan comungar, 
con rodas de muíño, que se tan 
unha miguiña grandes. 

REMOENOO O EVANXEO 

Orar para avanzar 

(Dom. 30 do T. Ordinario. 29 de outubro) 
"Oaquela Xesús propuxo tamén esta parábola dirixíndose 

a uns que estaban moi seguros de si mesmos, créndose 
perfectos e despreciando ós demáis: 

- Oous homes subiron ó templo a orar; ún era fariseo e 
outro recaudador de impostas". (Le. 18,.9-1 O). 

Cada·ún de nós, cando subimos a orar, irnos tal como 
somos, e as máis das veces baixamos tal como subimos. 
Non se produceu ningún cambio. hai casos en que a 
oración serve para pechamos máis nas nasas ideas e 
autoconsolarnos nas nasas accións. 

lsto é serio · 

(Dom. 31 do T. Ordinario. 5 de novembro). 
"Zaqueo, pasto de pé, díxolle ó Señor: 
- Señor, darei a metade de canto teño ós pobres e, se 

algo roubei a alguén, devolvereille catro veces máis. 
Entón díxolle Xesús: 
- Hoxe chegou a salvación a esta casa". (Le. 19,8) 

Non hai salvación, se non hai conversión; e non hai 
conversión , se non se dá previamente unha revisión 
seria da propia vida. O acoller a Xesús na nasa casa para 
remoer con el os nasos ideais a prantexamentos é im
prescindible para que sedea unha auténtica conversión 
cristiana. 



A PENEIRA 

AS "TERTULIAS DOS 
XOVES" son un " FACHO" 
aceso na c idade da Co
ruña, organizadas por esta 
Asociac ión Cultural , que 
xa leva funcionando máis 
de vi ntecinco anos. Neste 
tr imestre fa laráse de in
cend ios foresta is, arqueo
loxía, c ine, etc. E un ache
gamento á vida do país no 
med io du n ermo que son 
moitas veces as nasas 
c idades. 

SAN MARTIÑO DE 
TOURS, Partono da Dió
cese de Ourense, festéxase 
nestes días (once qe no
vembro) , e a súa devoción 
arranca de cando Galicia 
era reino suevo. Fundou 
lonxe daquí mosteiros e 
comprometéuse cos máis 
pobres. O outro San Mar
tiño , ~ o de Dumio, (20 de 
marzo) , trouxo de Francia 
as súas reliquias e a súa 
memoria, erguendo a pri
meira catedral, non lonxe 
das Burgas. Ámbolos dous 
eran de Panonia. 

Razso Nyers: o presidente do novo 
Partido Socialista de Hungría 

HUNGRÍA celebróu o 
aniversario da invasión das 

GORBACHOV NO VATI
CANO vaise ato par con moitos 
papeis sobre da mesa; un de
les: a legalización da lgrexa 
católica ucraniana, clandes
tina desde os tempos de Sta
lin , cando tiveron que entrar 
na lgrexa ortodoxa rusa. Son 
máis de cinco millóns decida
dáns rusos que poden axudar 
á perestroika de Gorbachov. 

Diccionario 
Xerais da 
~ua. 

• r$Jl ••••• ~·-.;::~:::·:. 

~~ 
Diccionario 
Básico da 
L~uaGal~a. 
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Alfonso Blanco Torrado 

tropas soviéticas no cin
coenta seis (23 de outu
bro ), dun xeito novo: rexei
tando todo tipo de dictadu
ras, e advertendo que o uso 
da forza para impedir evo
lucións sociais non chega 
a lonxe e xenera reaccións, 
como a que está a vivir este 
país neste momento, que 
vén de optar polo plura
lísmo político e de disolve
las "milicias obreiras" ata 
agora armadas contra os 
"demos internos" que 
sempre xorden en cal
quera dictadura. 

O MEL: "PRODUCTO DE 
CALIDADE", desde hai unhas 
semanas. .. concentra o es
forzo e a imaxinación de moi
tos apicultores; mesmo nesta 
última semana de outubro , 
unha representació.n galega 
participou nun Congreso en 
Rio de Xaneiro , aportanqo a 
experiencia galega neste eido. 
Segundo o ano , en Galicia es
tanse a producir entre catro
centas e seiscentas toneladas 
de mel , das que se comerciali
zan moi poucas: a meirande 
parte dun xeito marxinal, e só 
unhas corenta toneladas nun 
envase reglamentario. 

Diccionario 
Xerais da 

~ua. 



AS DEPUTACIÓNS son 
coma "reinos de taifas" na 
política galega. Os Cacha
rro , Guiña, Victorino ... , eles 
o guisan e eles o comen , 
menos mal que tiñan unha 
poltrona baleira na Co
ruña, e alí colocaron a 
Fraga, na cabeceira das lis
tas electorais, sen perder 
eles nada do seu feudo , por 
se acaso ... Todo menos ar
tellar un partido. 

ººººº 
UN MES DE CINE vai resul

tar este de novembro coa cele-
bración do Festival Internacio
nal de Video na Coruña, e a 
Mostra de Cine Galega en. 
Vigo , coa proxección por pri
meira vez das películas gale
gas : " Sempre Xonxa" de 

Chano Piñeiro , " Continental " de Xa
vier Villaverde, e " Urxa" de Carlos Pi
ñeiro. Vanse rodar dous curtos: " Ma
cana de dote, che" do realizador Mi
guel Castelo e "Vento ferido " de Fer
nando Fernández, así coma dúas lon
gametraxes sobre temas nosos: o 
" Martes de Carnaval " e o "os fuxi
dos" da Guerra Civil. 

galicia 

AS NOSAS LETRAS VIA
XAN cada xeira máis ... Non só 
os que están integrados no 

que se chama P.E.N. Clube, e 
que veñen de participar nunha 
xuntanza de escritores de 
todo o mundo alá no Canadá; 
nestes mesmos días estan a 
dar conferencias : Manuel Ma
ría no Cent ro Galega de Bar
celona, acompañado en cada 
momento polo noso embaixa
dor en Catalunya: Xosé Lo is 
García; e outro poeta máis 
novo, Claudia Rodríguez Fer, 
anda polos centros galegas de 
Xenebra e Basilea da man 
doutro gran escritor: Xosé 
Anxo Valente, res idente alí. 

"DEPORTE XOVE 1989- porte esco lar que están 
90" é unha campaña que bloquead a~s en vari as co
vén de escomezar, empu- marcas por fa lla de enten
xada pala Xunta de Galicia demento entre a adm inis
para fomenta-lo deporte t ración e os colexios. Nas 
entre a mocidade, e agar- Delegacións de Cul tura hai 
damos que teña máis fu- información sobre os ob
turo cas campañas do de- xectivos desta ini ciativa. 

ººººº 
GREENPEACE vén de denunda

la contaminación das centrais tér
micas de Meirama e das Pontes, 
como as máis perxudiciais. O POR 
(Plan de Desenvolvemento Rexio
nal) galega quere invertir antes do 
93, sesenta e catre mil millóns de 
pesetas en saneamento ambiental: 
rías , residuos e protección do 
medio . 

AS DÚAS SUIZAS acoden ás fu r
nas neste mes: a europea confede
ra! , e a "suiza americana" como foi 
coñecida Uruguay nos seus tempos 
mellares. A primeira nun referendo 
sobre a creación do exército, e a se
gunda en eleccións destinadas a 
supera-la historia máis recente, 
cando se veu envolta nunha dicta
du ra e nun marasmo económico dG 
que aínda non se librou. 
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O MEXILÓN é outro dos produc
tos que vai ser estudiado nestes días 
en Galicia, nun Congreso organi
zado pala sección de Ciencias Mari
ñas do Seminario de Estudios Ga~e
gos. O sesenta por cento dos mexi
lóns que chegan ós fogares do 
mundo son galegas (duascentas co
renta e cinco mil toneladas ó ano). 



Barreiro 
absolto 

A 
primeira senten

cia do recén cons
titu ído Tribunal 
Superior de Xus

tiza de Galic.ia foi para ab
solver. Para absolver en 
galega (é das primeiras ve
ces que se utiliza esta fala 
para administrar xustiza) e 
a un galego. O absolto foi 
Xosé Luis Barreiro, ex
vicepresidente da Xunta de 
Galicia e actual Secretario 
Xeral de Coalición Galega. 

A sentencia sufríu unha 
apertada discusión. Mais o 
resultado final foi a absol·u
ción e a isa hai que aterse 
anque a fiscalía é posible 
que recurra diante do tri
bunal Supremo do Estado 

Está claro que a inten
ción primeira (e quizabes 
exc lusiva) dos antigos 
compañeiros de Barreiro 
(os daquela integrantes de 
A.P.), foi, por enriba de 
todo, de revancha política 
Mentres permaneceu nas 
ringleiras de Alianza Pop·u
lar todo se lle deu por ben 
feíto. En canto virou cara a 
outras posicións foi levado 
a tribunal e acusado sen 
maiores miramentos. Des
graciadamente, para o 
hoxe chamado Partido Po
pular, Barreiro foi absolto e 
segue na política disposto 
a disputárHe-las ideas e os 
votos. 

Polo momento, o electo
rado galega conservador 
non tiña outra opción polí
tica para votar que non 
fose a do' Partido Popular, 
que hábilmente nas cam
pañas se revestía dun apre
surado galeguismo: "Ga-
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lego coma ti " . A opción po
lítica que Barreiros e de
máis compañeiros inten
tan poñer a andar desde 
Coalición Galega, supón a 
aparición dun adversario 
entre a clientela dos Popu
lares. O voto conservador 
xa ten varios horizontes ós 
que mirare non ten porque 
dirixirse ó mesmo venta
nuxo de sempre. Un par
tido galega de centro
dereitas resulta un compe
tidor non desexable para 
quen ata o presente non 
tivo , dentro de Galicia, ou
tra oposición conserva
dora e galega. 

Xa se verá se o intento de 
Barrei ro a cada eco entre o 
elector galega. Parte 
dunha posición difícil por 
canto todo o proceso pa
sado empanou fondamen
te a súa ti.gura pública. O 
tempo , non moi lonxano, 
irá dando a entende-las 
posibilidades do proxecto 
que hoxe defende. 

Sen tomar postura a fa
vor ou en contra , urxe 
constata-lo lastimoso que 
resulta para o naso país, 
que unha iniciativa deste 
estilo naza xa arrodeada de 
excesiva e malintencio
nada confusión. 

ººººº 

, 
SUDAFRICA: 

N 
on só se chama ledicia ("Joy" en inglés) senon que 
é leda. Sabe conxuga-la forza do apaixoamento coa 
serenidade; moi expresiva á hora de talar sabe es
coitar con total receptividade. Joy Smith, 43 anos, 

neta de irlandeses e ela sudafricana branca, é _profesora, 
monxa da Sagrada Familia dende hai 25 anos, pertence ó 
Canse/lo Xeral da súa Orde dende hai oito, e fálanos do seu 
país con acougo pero dende unha radical simpatía pota causa 
negra. A recente liberación de líderes negros con moitos anos 
na cadea, puxoa de actualidade. 

- .Joy, queremos que nos 
informes sobre a situación de 
Sudáfrica, o teu país. 

- De boa gana, pero ten en 
canta que nos últimos oito 
anos vou só anualmente por 
alí e que a información que 
nos chega, está filtrada polo 
goberno ... 

,- ¿Hai logo censura coma 
nas dictaduras? 

- Non hai liberdade de ex
presión. O medo da xente e 
dos pedodistas xa é a princi
pal peneira, pero é que ade
máis hai censura periodística, 
a TV está en mans do goberno, 
o que fai que, como che dicía, 
nos chegue unha información 
moi controlada. 

- Pero ós lectores de IRl
MIA máis que a última noticia 
interésalles saber da situa
ción permanente, da política 
do "apartheid" ou separación 
entre negros e brancas, e diso 
es ti coñecedora, ¿Que hai de
trás da política separadora ou 
segregacionista de Sudáfrica, 
Joy? 

- Hai unha gran inxusticia 
para a poboación negra, e en 
xeral para os non brancas ·e 
que se concreta en feitos 
coma estes: 

· Os negros (que son o 80% 
da poboación) non poden 
votar. 

· Os negros non teñen liber
dade para o cambio de domi
cilio , e non poden vivir nas zo
nas dos brancas. 

· Cobran menos que os 
brancas por trabal los 
semellantes. 

· Teñen que pagar por ir á 
escala (para os negros é vo
luntaria) , mentres que para os 
brancas é obrigatoria e gra
tuíta incluíndo gastos escofa
res de libros. Esto fai que entre 
a poboación negra haxa moito 
analfabetismo. 

· Hai escalas distintas para 
negros e para brancas e hai 
colonialismo cultural: a lei 
abriga a aprender inglés ou 
" afrikaans" (unha forma de 
holandés) e discrimina nas es-

colas os 13 idiomas africanos 
que se talan en Sudáfrica. 

· Ata hai 4 ou 5 anos non 
eran permitidos os matrimo
nios mixtos. Agora son " so
portados", pero con enormes 
problemas concretos: ¿onde 
vivir? , ¿a que escala mandar 
ós pequenos? . 

·O 15% da poboación (bran
cas) posee o 80% da terra , e 
ademais a mellar. O goberno 
organizou unhas Homelands 
ou especie de reservas para as 
razas negras de Sudáfrica (zu
lús, basothos , pedis, kosos, 
tswanas). 

· Hai discriminación nos 
transpqrtes e en moitos locais , 
anque estes detalles menos 
centrais están cambiando . 

- Cando un "apartheid" 
dura tanto ten que estar moi 
enraizado. ¿Onde en contra a 
súa forza, nas leis... nos 
corazóns ... ? 

- Sobre todo na economía, 
nese falso deus que é o di
ñeiro. Hai factores de mentali
dade, costumes de vellos , me
dos, pero o apego ós cartas e a 
unha situación de privilexio é 
hoxe o principal obstáculo 
para que se produza un verda
deiro proceso de integración. 
Os brancas saben que o día 
que remate a segregación 
acabaríanse moitos dos seus 
privilexios de hoxe e por iso se 
resisten . 

Evidentemente tamén inflúe 
a educación e a falla de con
tacto entre o colectivo branca 
e o negro. Eu mesma educada 
nunha familia católica de 
orixe irlandesa fun ensinada a 
tratar con educación e cari
dade ós negros, pero non a 
rexeita-la situación que pade
cen como inxusta. Eran dife
rentes e lonxanos. A segrega
ción fai posible que medren os 
nenas brancas sen relación 
ningunha cos negros, sen o · 
contacto cotidiano ,' sen ami
gos doutra color, sen coñecer 
as condicións de vida misera
bles que moitos deles teñen 
que soportar. Eu de cativa vía 
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Unha sudafricana branca que apoia as reivindicacións negras 

un negro cando había que 
repara-la auga da miña casa ... 

- ¿Cómo é posible que 
pase iso nun país que se con
fesa maioritariamente 
cristián? 

- Unha cousa é a relixión 
que se confesa e outra o deus 
a quen se obedece. A lgrexa 
principal é a Reformada Calvi
nista que desde posicións cfa"' 
ramente segregacionistas 
está tendo un cambio. Está 
chegando a luz. Ata agora 
máis que a relixión era o carto 
quen talaba, pero dende hai 
poucos anos hai uns homes 
formidables, pastores protes
tantes, que loitan contra o 
"apartheid". 

Hai tres lgrexas, a Católica, 
Anglicana e Metodista, con 
posturas hoxe claramente an
tisegregacionista, pero son 
minoritarias: católica é o 7% 
da poboación, anglicana 
pouco máis e os metodistas 
son aínda menos. Sen quitar 
mérito ningún a Desmond 
Tutu, o arcebispo negro angli
cano, hai que dicir que a pos
tura máis clara como lgrexa 
contra o apartheid é hoxe a da 
lgrexa católica, porque é unha 
postura · colexiada dos seus 
bispos, non de individualida
des. Na postura hoxe tan clara 
e valente do episcopado cató-
1 ico tivo un gran papel Monse
ñor Denis Hurley, bispo de 
Durban. 
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- ¿Que fai logo en concreto 
a lgrexa Católica e por que 
non empezou antes a loita 
contra a segregación? 

- Eu coido que porque non 
liámo-lo evanxeo, ¿non che 
parece? ata o Concilio Vati
cano 11 incluso os católicos 
máis relixiosos fundabámo
nos pouco no evanxeo. Agora, 
desde que se le, a xente está 
empezando a cambiar. Cando 
eu empecei a dar clases, na 

SUOÁfRICA 
- htensián: 1.123.226 Quiló
metros coadrados. Algo máis Que 
dúas fspañas. 
- Poboacián: 27.700.000 habi
tantes. Deles 5.178.884 brancas 
3.000.000 mestizos. 921.000 
asiáticos 18.612.969 negros. 
- fconomía: fa principal poten
cia industrial de Africa e unha 
das primeiras mineiras do 
mundo : encabeza a producción 
de ouro (70% mundial) diaman
tes (38%) Uranio (25%) e outras. 

nosa orde aínda tiñamos cofe
xios separados para brancas e 
negros porque era o que o go
berno mandaba. Hoxe, desde 
hai uns 15 anos, as nosas es
calas son abertas e multira
ciais a pesar de que o goberno 
ameaza con pechalas. 

Os nosos bispos, na súa to
tal idade, están sen do nesto 
moi claros e terminantes: tó
dalas igrexas, escalas, clíni
cas ou comunidades católicas 
teñen que ser abertas a negros 
e brancas. Pensa que según a 
lei aínda as monxas negras e 
brancas da mesma orde teria
mos que vivir separadas. Non 
che oculto que hai católicos 
que, polo que antes che expli
quei, están a favor do "apart
heid ", pero a postura dos na
sos bispos está sendo formi
dable (aínda que nunca o é 
bastante). Exercen a denuncia 
dos abusos con claridade e 
cada vez está habendo máis 
aproximación á causa dos po
bres que é a de Cristo. 

- ¿Tes esperanzas de que 
se poida producir un cambio 
pacífico? 

- Pouca esperanza. Téñoa 
porque creo que Deus está 
presente e El empúxanos coa 
mesma forza á xustiza, á liber
dade e á reconciliación. Pero 
coido que o goberno de De
klerk (Partido Nacionalista) 
que saíu das eleccións (entre 

~1 
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Joy Smith, tala para lrimia 

brancas) de setembro deste 
ano, a pesar de que se pre
senta como algo máis aberto, 
vai cambiar pequenas causas 
non esenciais. Os negros tive
ron sempre moita paciencia 
(¡demasiada!) e agora sín
tense por un lado cada vez 
máis frustrados e por outro 
cada vez máis decididos a 
consegui-19 transformación 
da sociedade. Con eles hai ta
mén bastantes brancas, 
apoiándoos, pero hoxe por 
hoxe a postura do poder é, no 
fundamental, pechada. 

Por outra banda o sistema 
tivo unha actuación en boa 
parte cega, porque eliminou 
físicamente , ou encarcerou ou 
perseguíu e mandou fóra do 
país ós líderes negros, maior
mente do African National 
Congress que é a principal or
ganización aposta á segrega
ción , e que é un partido ilegal, 
clandestino. 

- Alguén ten criticado que 
o arcebispo Desmond Tutu, 
premio Nobel da Paz de 1985, 
reforce a postura de sancións 
económicas que moitos paí
ses de occidente adoptaron 
con Sudáfrica, e aínda que so
licite un meirande boicot co
mercial, porque din que a 
máis perxudicada é a poboa
ción negra ¿como se vive iso 
en Sudáfrica?. 

- E certo que as sancións e 
o boicot económico a Sudá
frica a quen máis afecta é a 
poboación negra. Pero tamén 
é o que está presionando máis 
para que as leis racistas vaian 
cambiando. As mellaras des
tes últimos anos poden ser 
atribuídas sobre todo ás pre
sións internacionais e maior
mente ás económicas. Os ne
gros aceptan os sacrificios 
porque cada vez son máis 
conscientes da inxustiza e xa 
non o queren soportar máis. 
Teñen xa tantos miles de mor
tos nesta · loita que cada vez 
hai máis xente disposta a da-la 
vida para que os irmáns do fu
turo vivan doutra maneira. 

X. A. Miguélez 
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ALUMINA - ALUMINIO DESPOIS DE DOUS 

A 
ntes que nada queremos aclarar/le ó lector que o que 
se dispón a fer está escrito baixo a análise persoal 
duns obreiros que están a padece-la situación · 
creada no eido da empresa que está sen os repre 

sentantes habítuais que ten ca/quera empresa (léase Comité 
de Empresa), aínda que tódo/os datos e cifras que ne/ apare
cen son tomados de informes e documentación pubricados 
pala Empresa e o Comité, e tratando de se- lomáis obxectivos 
posibles. 

Da árbore ca(da todos fan 
estélas 

Hoxe é calquera día do Ou
tono, a fala xeral na factoría é 
dos temas triviais e cotiáns: os 
resultados deportivos da xor
nada, aquel incendio, as anéc
dotas políticas deste ou da
quel candidato; mais no sub
consciente de todos está a si
tuación laboral que atravesa o 
comp lexo. 

Esta situac ión está a piques 
de cumpri- los dous anos e dos 
feitos que a orixinaron nin 
guén fala, nin os gañadores 
nin os perdedores. Os primei
ros porque non os hai e os se
gundos -que son todos- pois 
tampouco. 

A situación é máis ben de 
pena, de tristura xeral; aínda 
que uns máis inquedos ca ou
tros tratan de que selles atope 
emprego ós que o perderon e 
outros nin falan por temor a 
perde-lo deles. 

Todo este sentir coñéceno 
os directivos; e coma da ár-

bore caída é doado facer este
las, aproveitan para amarrar 
calquera cabo solto ó seu fa
vor, dende causas sinxelas, 
coma permisos ou promo
·cións ata cuestións tan impor
tantes coma a seguridade e a 
hixiene. 

Os mellares resultados da 
Empresa na súa historia 

Para ir entrando en datos 
que nos vaian situando no 
conflicto e nos poidamos, fa
cer un ha boa composición po
demos escomenzar co pri
mei ro dos párrafos da 
Memoria -88 do Grupo INESPAL 
(ver gráfico) pertencente a 
unha carta do Presidente do 
Grupo, Fernando Rubio , ós 
seus accionistas: " Los resul
tados económicos alcanzados 
por el Grupo INESPAL durante 
el Ejercicio 1988 (ano no que 
estiveron paradas as cubas, 
dende Decembro-87 ata Maio-
88) fueron los mejores de su his
toria, por segundo año conse-

COTIZACIÓNS DO ALUMINIO 

Media ano 1987 
Media ano 1988 

952 libras!Tm. 
2.014 libras!Tm. 

192 pts./Kg. 
416 pts./Kg .. 

PRODUCCION E VENDAS DO ALUMINIO 
EN SAN CIBRAO 

Producción 
V'entas 

184.147Tm 
35.116 Millóns 

Ano 1987 

136.377Tm. 
52.878 Mill. pts 

Ano 1988 

Unl1a cuba electrolitica (Aluminio) . A empresa aproveitou a crise do ·'Casón'' 
para cambia- las cubas á con ta dos Seguros 

cutivo. En 1988, los beneficios 
consolidados fueron de 13. 806 
millones de pesetas y la genera
ción de fondos ascendió a 
23.551 millones de pts., frente 
a los 1.693 millones de pts. de 
beneficio y 10.791 millones de 
pts. de fondos generados en 
1987". 

A cantidade de 12.027 mi
llóns de pts. téñenlla reda
mada ás compañías asegura
doras da factoría, nestes mo
mentos por vía xudicial , pois 
aínda non quixeron facer 
efectivo o pago por non estar 
clarificados os motivos da pa
rada. O que nos vén demostrar · 
que os traballadores e os seus 
representantes non fómo-los 
responsables; se así fose , xa 
houbese percibido a empresa 
as indemnizacións correspon
dentes. 

Estas cifras son sustancial
mente distintas no que res
pecta ás perdas (según em
presa) das que calcularon o 
Comité de Empresa nos seus 
informes económicos, un de~ 
les, incluído no dossier da Co-

ponsables de todo o escán
dalo do incidente do "Casón". 

Os datos máis significativos 
destes informes témolos nos 
seguintes conceptos (tamén 
en A NOSA TERRA, 381 ). 

Gañancias e aforros da em
presa por mor da parada 

- Refundición de 30.000 
Tm. de aluminio importadas a 
precios do 87 e vendidas cas 
cotizacións do 88. 

- Cancelación dun con
trato de venda de aluminio no 
Xapón (un día antes da pa
rada, denunciado tamén polo 
xornal A NOSA TERRA) a un 
precio nun 25% por baixo das 
cotizacións no mercado 
londinense. 

- O aforro, perta os 6.000 
millóns de pts, en enerxía 
eléctrica. 

- A reciclaxe de cubas es
gotadas polo seu uso normal e 
non pola parada, que igual 
que outras instalacións foron 
incluídas en perdas materiais. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -m isión de lnve~igación, - E out ros coma o aforro de 
gastos de persoal , 64 millóns 
en salarios dos 23 membros 
do Comité, 277 millóns na re
gulación de emprego reali
zada; e en materiais deixados 
de consumir (alúmina, criolita, · 
fluoruro, silicio , etc.). ' 

PERDAS POLA PARADA 

Danos Materiais 
Perdas cese producción 
Perdas pendentes de 
materializar 
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1.772 Millóns pts. 
8.176 Millóns pts. 

2.079 Millóns pts. 
Total 12.027 Millóns pts. 

creada tamén polo Comité 
despois de ser rexeitada a súa 
composición, dun xeito ofi
cial, dende os gobernos do Es
tado e do de Galicia polo voto 
negativo dos socialistas; que 
coma rexidores da Xunta 
(conxuntamente con C.G e 
PNG) foron os máximos res-

Totalizándose unha canti
dade aproximada ós 18.000 



~ ANOS DO "CASON" 
GRUPOINESPAL 

Empresas Materia Empr. de Aluminio Alumin. primario 

Prima Primario e transformados Out ras 

pequen as 

Alumina Española Aluminio Español lnespal filiais de 

Alumin . Esp. 100% lnespal - 75 ,02% INI - 72 ,65% transfor-

INI -18 ,69% ALCAN - 23 ,91 % mación 

1 
ACCIONISTAS 1 Bancos e Bancos e 

outros - 6,29% outros - 3,44% 

ALUMINA - ALUMINIO S. A. 

Planta de San Cibrao 

millóns de pts. que Alúmi
na/Aluminio aforrou por mor 
da parada. 

Unha Comisión de Investiga
ción 

Con anterioridade falamos 
dunha Comisión de Investiga
ción artellada polo Comité de 
Empresa. É abrigado resalta-

· lo traballo desta Comisión , 
pese a ser silenciado polos 
medios de comunicación. A 
súa obxectividade e imparcia
lidade quedou avalada xa pola 
súa composición, onde se in
vitou a todos, sen excepción 
(houbo grupos políticos que 
se autoexcluíron coma o 
PSOE) a participar. Nela esti
veron persoalidades impor
tantes na vida social , políticos, 

técnicos e asociacións. Déles 
podemos citar algúns coma: 
Joaquín Ruiz Gimenez, ex
defensor do pobo, catedrático 
e avogado; Nicolás Sartorius, 
deputado do congreso; Enri
que Curie! , catedrático ; Al
berte Xullo Rodríguez, avo
gado laboralista ; Beiras To
rrado, parlamentario e econo
mista; os alcaldes de Noia, 
Corcubións e Viveiro : e aso
ciacións coma, Dereitos Hu
máns, Xustiza e Sociedade, 
Colexio oficial de Psicólogos 
de Galicia, ADEGA, AETl
NAPE, etc. Un total de 27 
membros que unánimemente 
chegaron a asinar un informe 
que fundamentalmente excul
paba o Comité de moitas das 
responsabilidades que se lle 
imputaron , ademáis duns ri-

A enorme nave de almacenamento da bauxita na zona de Alúmina 

Zona de "dixestión " (Alúmina) , tristemente famosa pota súa perigosidade, 
debida á altísima presión que circula polos tubos. A neglixencia ocasionou xa 

varios accidentes por reventóns 

gurosos informes: sicolóxico, 
de embarrancamento do Ca
són , económico, sindical , so
bar de cargas perigosas, marí
timo e ecolóxico ; que foron i·g
norados polos grandes me
dios de comunicación , polos 
maxistrados e poto goberno. 

O máis urxente hoxe: solu
ción da situación dos 
despedidos 

Na actualidade atopámonos 
sen o Comité por mor das sen
tencias, primeiro da Maxistra
tu ra de Lugo e posteriormente 
ratificado por dous dos tres 
Maxistrados do Supremo, o 
terceiro dos Maxistrados emi
tiu un voto particular excul
pando de responsabilidades 
ós membros do Comité. O Re
curso efectuado no Tribunal 
Constitucional nin tan se
quera foi admitido a trámite. E 
durante o mes de Outubro re-

1 
mitiuse o Recurso correspon-
dente ó Tribunal Internacional 
de Estrasburgo. Sendo esta 
un ha pequena escolma da tra
xectoria xurídica do conflicto. 

Paralelamente ó labor xurí
dico, manifestacións, rodas 
de prensa, comisión de inves
tigación, etc.; dentro da facto
ría, os delegados sindicais das 
distintas centrais sindicais re-

presentativas no centro (UGT, 
INTG, USO e CCOO) mantive
mos coma punto primeiro en 
tódalas negociacións, in
cluída a do convenio (aínda 
sen negociar) a da readmisión 
dos 23 representantes legais 
que son os membros do Co
mité despedidos ou unha so
lución digna á súa situación 
persoal. E suliñar tamén , 
neste aspecto da solidarie
dade do resto dos traballado
res, a función que tivo e está a 
ter o Fondo de Solidariedade 
creado no escomezo do con
flicto e que serviu para pagar 
salarios ós despedidos e 
solventa-los gastos xerados 
por tódalas xestións levadas 
ata o momento. Chegáronse a 
recaudar neste fondo uns 23 
millóns de pts. 

Agora, tanto ós que conti
nuamos traballando coma ós 
que quedaron despedidos, 
vólvenos un anaco de opti
mismo coci chegada das elec
cións, por canto contamos 
que nun arrebato de capta
ción de votos, un ou outro par
tido político, se poida intere
sar pola súa situación e lles 
ofreza unha solución , aínda 
que non satisfactoria, sí que 
lles poida permitir volver a 
comportarse coma auténticos 
cabezas de familia. 

Equipo Redacción "Espíñof' 
Sección Sindical da INTG 
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O CAMPO 

Características actuais do 
cooperativismo galega 

Se tacemos algunhas ex
cepcións (COREN, CAP, FEl
RACO, etc.) pódese afirmar 
que: 

O naso cooperativismo é "mi
nifundista" é dicir: está formado 
por sociedades cooperativas 
que teñen en común as seguin
tes características: 

- Un número baixo de so
cios por cooperativa. 

- Pouco volume de activi
dade económica. 

- Realizan actividades ruti
narias de abastecemento dun 
xeito illado e sen conexión en
tre elas. 

- Nos últimos tempos na
ceron cooperativas de comer
cialización, principalmente de 
leite, co único obxectivo de 
actuar coma grupos de pre
sión para lograr mellares pre
cios diante a industria, · sen 
plantearse en moitos casos, a 
resolución da problemática 
xeral do sector. 

Nor:i se deu ata agora a con
centración cooperativa que 
pensamos é necesaria, xa 
sexa por fusión de cooperati
vas, por integración destas en 
Cooperativas de 2º grao ou 
formando outro tipo de sode
dades. Mentres esto non su
ceda as cooperativas carece
rán, por non poder facerlles 
fronte económicamente, de 
cadros xerenciais e técnicos e 
levarán unha vida lánguida 
que todos desexamos romper, 
para convertelas no instru
mento básico que impulse a 
modernización das explota
cións 'agrarias a elas asaeta
das. Para esto, pensamos, que 
o cooperativismo agrario en 
Galicia debe potenciarse para 
resolver aqueles problemas 
que dun xeito crónico veñen 
sufrindo as nasas explota
cións familiares e que teñen 
mellar solución a través dunha 
cooperativa, que afrontados 
individualmente por cada ex
plotación dun xeito illado. 

Propostas comuns para as 
sociedades cooperativas 

Como premisa fundamen-
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futuro das cooperativas agrarias (1) 

Compre atapar un modelo de cooperativismo que rache co minifundismo actual 

tal, coido que para desen
volve-lo movemento coopera
tivo agrario en Galicia, hai que 
partir da súa real id ad e actual e 
atapar un modelo que o arti
cule rachando o seu minifun
dismo, e transformándoo 
nunha ferramenta eficaz que 
permita ás explotacións fami
liares resolve-la súa probfe
mática en tres campos: 

- No abastecemento dos 
factores de producción 

- Na prestación de servi
cios técnicos 

- Na comercialización e in-
dustrialización das súas 
produccións. 

Unha sociedade coopera
tiva pode abarcar estes tres 
campos pero hai que ter en 
canta que se quere ser eficaz, 
ha de atapar en cada un deles, 
a dimensión económica que lle 
permita ser competitiva coas 
empresas que estean reali
zando esta mesma oferta ás 
explotacións. 

Propostas especificas para 
potencia-las cooperativas de 
abastecemento 

Das 312 Cooperativas que 
hoxe teñen certa actividade 

económica, pertencen a este 
grupo (só de abastecemento 
ou con actividade mixta) o 
75% das mesmas. Neste con
xunto hai que suliñar que hai 
21 que teñen fábrica de penso 
composto. 

O obxectivo básico destas 
cooperativas é facilitar ós seus 
asociados os factores de pro
ducción que garden a mellar re
lación entre a súa eficiencia pro
ductiva e o seu custo, sempre 
abaratando o precio dos 
mesmos. 

Para que esto poida suceder 
é necesario que este grupo de 
cooperativas se articule 
dende as cooperativas de me
nor ámbito (locais ou comar
cais) ata unha sociedade de 
ámbito galega que xestione a 
adquisición das materias pri
mas necesarias, e que en cada 
momento conveña para todo o 
conxunto. 

Neste modelo existirían: 

- Cooperativas que só rea
lizasen o papel de almacén de 
distribución dos factores de 
producción. 

- Cooperativas que ade
cúen as materias primas para 
ser utilizadas dun xeito inme
diato palas explotacións, con 
suministro directo e a través 

das cooperativas locais. 
- Unha sociedade (coope

rativa ou non) de adquisición 
de materias primas na que 
participen todas. 

Se este modelo fose capaz 
de materializarse, chegando a 
contar cunha estructura pro
pia, que permitise o almace
namento das materias primas 
en instalacións portuarias con 
terminais de ferrocarril , ga
rantizaría a racionalización do 
suministro dos IMPUTS que 
necesitan as explotacións: 
pensos compostos, fertilizan
tes, sementes , etc. 

Pasariamos dunhas .coope
rativas illadas que na actuali
dade carecen en moitos casos 
de cadros técnicos e xeren
ciais , a un sistema que permi
tise acceder a eles sen que re
sultasen caros ós socios. 

Durante estes últimos anos 
déronse pasos neste senso. 

· Hoxe pode mirarse con opti
mismo o funcionamento 
dunha central de compras na 
que participen varias coope
rativas que tratar de levar a 
cabo un modelo de articu~a
ción semellante ó antes 
exposto. 

A. Fernández Oca 
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Dos soutos, noutrora abon
dosos en Galicia e que aínda 
hoxe se extenden palas ribei
ras do Sil e do Miño, derivan os 
nomes de lugares como: Sou
telo, Souteliño, Soutiño, Soutu-
1/o, Soutillan, Soutonovo, Souto
chan. Os castiñeiros bravos 
chámanse rebordans ou rebor
daos e xunto co nome de re
bordiños batizan numerosos 
lugares e aldeas da nasa 
xeografía. 

Cando chega a primavera 

Acéndense os castiñeiros 
coas candeas, recandeas ou re
candeos semellando xigantes
cos candieiros. Das candas 
saen os ourizos que cando non 
teñen froito ou é van, chá
manse abragos, borra, cascabu-
1/os, esparros falsos, lelos ou ro
ba/los, segundo os diferentes 
lugares. Madurecen e cando 
chegan á sazón diseque rega
ñan; ábrense logo para da-lo 
froito . 

No tempo da outonía 

Apaña-las castañas caídas 
de seu é soutar en Lugo e asou
tar en Ourense e tamén ir ó 
busco- ou rebusco. Mais a co-
1 leita xeral faise polo outono, 
agatuñando para sobir ós cas
tiñeiros anque tamén se em
pregan escadas e uns paus 
longos rematados nun gan
cho. Chámanse largueiros, ba-

. /oiras, varexas, varales ou chan
zas. Con eles vareanse, vare
xanse, escudense, pinchanse, 
mallanse ou abalanse as polas 
para facer cai r os ou rizos. 
Para apañalos do chan empré
ganse forquitas, quitas, ou gal/i
tas botándoos logo en cestos 
chamados pese/os ou goxos en 
Lugo e queipos en Ou rense. 
Lévanse logo ás casas onde se 
fan mareas nomeadas uricei
ras ou corripas. Despois de 
deixa-los ourizos algún tempo 
para que vaian regañando, lé
vanse a unha aira onde se ma
llan, esbagan, mazan, debul/an, 
ou pisan con mazos, co restrelo 
ou cos zocos que un leva cal
zados. O mazo tamén é deno
minado malluco, pisan ou pe
te/o. Unha vez debulladas as 

, castañas compre arredalas 
dos ourizos que as gardaba, 
operación que se di xebrar, an
gazar, esbagutar, esbillar ou bu
llar. Lago de limpas, extén
dense no chan da aira for-
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Tempo de Soutar 

A 
s landras dos carballos e os bullotes dos 
castiñeiros serviron de mantenza ós primeiros 
habitantes de Europa. O que alimentou os estó
magos, alimentou tamén con curiosas e nume

rosas palabras a tala daqueles que o consumían. 

mando curripas, airadas ou 
/aradas. 

"Denominacións de orixe" 

As castañas ou bu/lotes reci
ben distintas denominacións 
segundo forma, tamaño ou 
cor. As cativas fe longas dinse 
bravas; as meiras son tamén 
longas e esquinadas; as gran
des e redondas reciben o 
nome de bil/arengas ou mil/a
rengas; as areás son pequenas 
e tardías, o mesmo cas sero
dias ou sarodias; asemade con 
pequenas as belaúdes ou bela
rudas; as · grandes chámanse 
bouraos e meradas. 

Pola cor poden ser branqui
ñas, maretas, bermel/as ou mer-

mellais, /auras, verde/las e ne
grais. As que quedan valeiras 
por dentro dinlles en Lugo 
abarqueiras. 

A vestimenta 

Das dúas códeas que teñen 
as castañas a de fara, que é 
dura e lustrosa, dise: capela ou 
carapela, casca ou cosco, pela, 
paraza ou monda. a interior, 
máis branca e delgadiña, leva 
os nomes de entrecáscara, pe
/exa, albarda, casulla, casca, 
'meimiña, paraza de carolo, pu/
gaza e tona . 

Cando as castañas medran 
xuntas dentro da mesma 
casca diseque " a castaña ten 
un filio " . De aquí que tamén se 

lles nomee castañas afilladas ou 
tillas e aínda noutras partes 
lles din apegos, castañas ameci
das e castañas galladas. 

As castañas falsas ou que 
non madurecen levan os no
mes de bolecas, bolercas, bolei
ras, belecas, fo/ecos, toles, gu-
1/erpas, caga/las e topas. 

Se as castañas foron pica
das polo verme son cogosas, 
mormiosas ou paradas. Cando 
caen da árbore sen as sacudir 
diseque se destetan ou ben se 
lles chama castañas esbatuga
das ou batugos. 

O consumo 

Crúas, cocidas, asadas, se
cas, moídas, feítas pan . Na te
rra francesa das cevennes có
menas ademáis fritidas en 
aceite. No naso país tómanse 
tamén con leite e ó xantar pó
dense botar no caldo ou no 
cocido no canto das patacas . 
Antano secábanse ó fume nos 
canizos ou cainzos, pastos en 
souto por riba das lareiras. Na
mentres a xente quentábase ó 
redor do lume agardando que 
caera algún bulló. As castañas 
curadas deste xeito teñen o 
nome de ve/las, revellidas, se
cas, maias, maio/as e pelongas. 

A forma máis primitiva de 
asa-las castañas son os ma
gostos, feítos no campo , ben o 
día de Santis ou o de San Mar
tiño. Faise brasa e bátanse 
nela as castañas que estou 
pan , por veces, coa bulla dos 
magosteiros. Cómpre que o 
magosto vaia xunguido ó viña 
novo , elemento indispensable 
para poder degulir os bul/ós. 
Este é un costume galega e 
mais portugués por teren ta
mén terras castiñeiras. Pó
dense asar finalmente nas ca
sas en tixolos e en asadores 
das máis diversas feituras. 

A maiores destas prepara
cións das castañas compre 
engadir que este froito popu
lar e vedraio soubo chegar ás 
mesas máis caprichosas baixo 
a forma de. marrón glacé que, 
anque non é mais ca castañas 
en doce, a pericia e o antol lo 
colocáronas no curuto. 

Xosefa García Vázquez 



Os nosos lugares--------

Camiños de entrada 

Actualmente máis accesos 
penetran en Galicia. Un deles 
o que se abre paso polo cen
tro, entre o encaro de Pena
rru bia e os Montes das Médu
las. Montes onde os romanos 
tiñan localizadas minas de 

·' ouro e montes onde os Celtas 
libraron a derradeira batalla 
de resistencia á dominación 
dos primeiros. Avanzando por 
esa vía pode un atoparse co 
Montefurado, lugar onde os 
Romanos furaron nas penas 
un tunel de 400 m. de longo 
para desvia-lo río e recoller así 
as pibidas de ouro da súa 
can le. 

n grande balado na
tural separa as terras 
galegas da meseta 
castelá. Para librar 

desta fronteira fóronse fa
cendo desde a antiguidade 
vías de penetración. Dous pa
sos abriron os enxeñeiros ro
manos. O primeiro por Pedra
fita do Cebreiro (na foto). Por 
alf pasaron miles de peregri
nos xacobeos e tamén en de
cembro de 1808, as tropas do 
xeneral inglés John Moore, 
perseguidas pala " Grande Ar
mée" francesa que deixou 
5.000 homes feridos enfermos 
ou extraviados na apresurada 
carreira. O segundo, pala 
cunea do Sil , que perdeu a im
portancia da antiguidade. 

Familia 

Oavó 

O avó queda sentado. Os da 
casa fóronse ó traballo . Os nenas 
van no colexio . O avó queda espe
rando. Deixáronlle algún encargo 
para facer: " garda estas causas", 
" pasa o cepillo pala cociña" , 
" pela as patacas". · 

Se hai humor, o avó irá dar un 
paseo por fóra. Pero case que non 
sabe onde ir. Se anda sen rumbo, 
os veciños dirán que folga ou que 
" ó vello váiselle a cabeza". O avó 
queda mirando pala ventá. Fai os 
pequenos traballos domésticos e 
queda sentado. 

Cando cheguen os outros non 
lle van preguntar en que estivo 
pensando. Falarán dos seus asun
tos e se él fai algún comentario 
hanlle dicir: " ti non sabes destes 
temas", " agora non é coma nos 
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Desde Asturias, Ribadeo é a 
outra porta. Xa os peregrinos 
do camiño francés, cambia
ban por veces esta entrada 
pala de Pedrafita. A neve, os 
montes, as alimarias aconse
llaban efectua-lo troco. Aínda 
hoxe é un camiño de abondo
sas reví ravoltas a pesar de te
la denominación E-50, o que 
quer dicir "estrada de Esto
colmo a Lisboa". Ou sexa 
unha vía que une Europa de 
Norte a Sul. 

Finalmente, pala Fonsa-
grada, a vila máis alta de Gali
cia (1.000 m.) discorre outro 
acceso. Tamén vén de Astu
rias. Antigamente foi denomi
nado "camín Real". A beira 
deste "camín" fundou "Pedro 
el Cruel" no século XIV un 
hospital de acollida de 
peregrinos. 

teus tempos". O avó calará e que
darase mirando. Xa hai moito que 
se decatou de que el pouco máis é 
que os mobles da cociña. pero 
sabe que non o botarán. Algo va
len os seus cartas. 

Chegan os nenas: "avó, ¿que 
fas?" . O avó con ta historias cheas 
de sabiduría e cariño. Son moitos 
anos de experiencias, sufrimen
tos, traballos e de acontecemen
tos de alegría. Os nenas apren
den, síntense queridos e van 
construíndo a historia da súa fa
milia. Hai discusións e mesmo 
queixas pero tamén gusto mutuo 
pala compañía. O avó deitarase 
sentindo que quizabes paga a 
pena seguir .vivindo. Os nenas 
adormecerán ledos de ter un avó. 

oOoOo 

Cousasdacasa----------

A nasa queimada 
Vértese a augardente nunha cunea a poder ser de barro co

cido, na proporción de 120 grs. de azucre branca por cada litro 
de líquido. A isto engádeselle algunha mondadura de limón 
(unha por cada dous litros) ou de laranxa, e tamén uns graos de 
café. Despois de remexelo un pouco, prántaselle lume. 

Cun cazo, no que previamente colocamos un pouco de azucre 
con augardente, irnos achegándo o augardente de cunea ó do 
cazo, ata que o lume pase dun ó outro. Ardendo xa, remóvese 
ata que o azucre se consuma. 

Esperaremos a que as chamas adquiran unha cor azulada, 
síntoma de que a queimada está a punto. 

Non queda máis que servir e beber a grolos pequenos, inha
lando pala nariz o vapor que desprende .. 

Para que a queimada estea ria seu punto recomendamos 
face-los esconxuros correspondentes. 

ESCONXURO 

Lume 
lumiña 

que verde camiña 
da fraga 
a /areira 

e fas /umieira. 
Lume 

de quentura 
prá nasa fartura; 
Jume benzoada 

que rodea a queimada. 
Pingo ta 

de orballo 
folla de carbal/o; 

auga 
do agoiro 

me/ do fervedoiro. 
Cerqueira 
de fume, 

sen trasno nin fume; 
nin bruxa 

chuchona, 
nin meiga dentona 

Rolar 
muiñeiro, 

chiscar faisqueiro 
moxena 
lumiosa, 

vaga/ume rosa; 
viradoira de /us 

f 
a 

a cruz 
e 
m 
o 
s 

Polo 

arda 

sorte 

que escorrenta a marte; 

poi a 
auga 

da vida 

que sanda a ferida; 

poi a 

herba 

maura 

que busca a tesoura,· 

poi a 

pedra 

do raio 

que mata ó meiga/lo. 

Lume, 

fume, 

fume; 

Jume lumeada 

para aloumiñar 

a queimada queimada, 

na vira virada 

do borburellar. 

polo San Silvestre 

de pao de cipreste; 

chaga de San Roque, 

can e palitroque. 

Polo San Andrés 

e, polo Sant-lago, 

nun reviravés, 

queimada 

che fago, 

e, QUEIMAOA, és. 

ººººº 



Ecoloxía 

e 
documentación 

-1 
nformar, educar, 
divertir: un vello 
princ1p10 para 
unha vella e sem

pre nova televisión. A ver
dade é que moi poucos 
programas o cumpren, 
quizais porque por riba dos 
principios sempre estive
ron os cartas. 

Nembargante hai un pe
queno recuncho onde po
demos atopalo: nos doc-u
mentais, e dentro destes, 
nos documentais ecolóxi
cos. Algúns acadaron altos 
niveis de calidade. 

Poderiamos citar: "A roita 
da Seda", "El planeta mi~a
groso", "Los explorado
res", "Naturaleza de Aus
tralia", "Fauna", "La ma
risma y el llano", "La Gran 
Hendidura". E recollo pro
gramas das tres cadeas 
que podemos ver hoxe en 
Galicia. 

A increíble desfeita que 
ven sufrindo Galicia nos 
meses de verán por mor do 
lume e outros "foguetei
ros", fai da preocupación 
ecolóxica unha tarefa ur
xente e non unha moda 

postmoderna. 
A terra á a nasa casa, 

unha casa moi fermosa 
desde as fiestras destes 
programas de T.V. Pero ta
mén é unha casa moi des
venturada onde uns pou
cos espilidos medran nos 
seus luxosos áticos, men
tres a maiotía loita co lixo 
que lles botan por riba. 
Non sei a quen se lle oc-u
rriría a parvada de que mu
lleres e homes somos os 
reis da creación: a causa 
está en considera-la terra, 
a nasa terra, como un lugar 

para compañeiros. 
Vermes, augas, areas, 

paxaros, cans, árbores, 
non están ó naso servicio 
coma escravos. Arbores , 
paxaros, augas, están o 
naso lado coma compañei
ros. 

Por isa paga apena 
perde-lo tempo o lado dos 
pícaros, e contemp~a-lo 
mundo a través da " Fa
una" , "A ro ita da seda", "El 
planeta milagroso" , " La 
gran hendidura ... " un 
mundo aínda fermoso , 
pero ¡tan feble!. 

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

Alimentación sá 

ERROS 

- O touciño é o mesmo 
cá carne. 

- As verduras non man
teñen. 

. - As froitas son un luxo. 

-·Un bo caldo ·de pito ou 
de carne. 
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VERDADES 

- O touciño é unha 

graxa que case non leva 

proteínas. 

Non proporcionan 

case calorías. Pero levan 

vitaminas imprescindibles. 

- Son unha necesidade 

vital, a non ser que se to

men ensaladas (tomate, 

leituga, etc.), que sustitúen 

perfectamente ás froitas. 

- Os caldos limpos non 

manteñen nada: un pou

quiño de graxa na tona e 

algúns miligramos de sus

tancias extraídas da carne. 

Solucións ós pasatempos do número anterior 

Adiviña: "A vaca" 

Sumafroitas: 

A cada letra o seu valor 

Hai que adiviña-lo valor 
que ten cada letra para que 
ó sumar, en vertical ou en 
horizontal, dea o resultado 
que se indica. 

Daremos algunha pista: 

a letra D vale 1 punto 
a letra M vale 6 puntos 
a letra F vale 4 puntos 
a letra E vale 3 puntos 

ADIVIÑA: 

Unha casiña 
con dúas xanelas 
abren e fechan 
sen tocar nelas 

• 
L 

p 

D 

1 

.. 
25 

o 9 
8 2 
2 3 
3 o 
1 1 
5 6 
8 8 
4 5 

1( • 
e 

• H 

• 
• L 

• A 

L • 
33 18 

6 4 1 6 
4 5 3 2 
o 1 7 7 
-5 8 4 3 
9 1 9 1 
3 2 2 o 
8 8 8 8 
o 5 2 3 

p • 
301 .. A 

201 

D 1( 

1 2•1 
H p 

101 

A • 
e 21 I 

12 22 
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A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

Comendo o polbo 

Que ninguén se asuste, que 
non se trata de tragar po, agora 
que os camiños están, por 
culpa da calor e da falta de 
auga, tan poeirentos. Falo da 
palabra {XJ/bo, que é outra 
causa: do latín " polipu" e que 
os castelánschaman "pulpo'~ e 
quizais lles faga rir, picara
mente, a nosa denominación 
galega. 

Pois ben, fun a Lugo a unha 
p.semb/ea (do francés "ensem
ble", que significa xuntos) ou 
xuntanza e á. hora de xantar 
quedei apampado de ver que 
un velliño, que seica tiña cancro 
de estómago -non é que viñese 
do trópico de cáncer- era un 
campión (do . italiano "cam
pione") engulindo o cefaló
podo do que talamos, así cha
mado por te-los pés ("podas", 
en grego) unidos á cabeza 
("cefalo " ). 

Non é que se organizase un 
campionato; exprésome así 
porque o xantar de irmandade 
cos portugueses de Viana de 

Castelo, que por mor de disfru
taren das augas do Miño quixe
ron facerse i rmáns do Concello 
de Lugo, foi nunha especie de 
pavi/lón (do francés "pavillón", 
que vén do latín "papilione" , 
que significa tanto tenda de 
campaña coma bolboreta ou 
paxarela, en castelán 
"mariposa"). 

Todo isto sucedía pola festa 
do San Froilán, e ó voltar para a 
miña casa non fixo falla luz de 
ningunha lanterna (da mesma 
palabra latina) porque, se non 
me abondase cos faros do meu 
automóbi/, había ser suficiente 
a luz tráxica que os montes 
proxectaban en forma de arre
piante lumarada. Que non sei 
quen diaño anda gastando os 
cartas en mistos para facer 
logo o de Nerón: contem
plando, con ánimo montesío, o 
espectáculo macabro da súa 
man pirómana ("piros", lume 
en grego, e "mano" mantá
tico). 

O CANTAR DO IRIMEGO 

Agora os bispos de España 
tan documento xeitoso 
sobre as eleccións; con todo 
non é escrito miragroso. 

A súa letra vén dicindo 
que non hai voto católico; 
afirmación que non sei 
se queda en algo bucólico. 

Porque no discurso din 
-e fano por vez primeira
que un cristián ha votar 
libremente, a quen queira. 

Esta é a letra que escriben, 
pero a música de fondo 
quizais por vello costume 
xa se coñeza abando. 

Din que a xustiza social 
non hai que perder de vista 
o que pare.ce que apoia 
o voto máis progresista. 

Pero a doutrina moral 
á que a lgrexa está afeita, 
cadra ben, conservadora, 
cos partidos da dereita. 

E un cristián ha pensar 
se para el é verdade 
se a lgrexa ten que quedar 
en falsa neutralidade. 

Hemos ter que cavilar 
se acaso non é un ha perda 
que o irimego non vote 
nacionalismo de esquerda. 

Un mundo de grandes comuni
cacións e de grandes soidades. 

A chamada sempre tentadora 
de recursos externos que nos 
dean o que somos incapaces de 
descubrir dentro de nós mesmos. 

Cociñas noutrora escalas de 
comunicación, de narrativa popu
lar, de tradición, de familia, con
vertidas hoxe en loca/
espectáculo, onde ninguen tala, 
onde ninguén pode talar. 

E un faise home ou muller na 
medida en que dá e recibe, na 
medida en que se comunica. 
Canto máis intensamente, mellar. 
¡Queremos ser persoas! ¡Quere
mos ser xent~! ¡Queremos sim
plemente ser!. 

M.R. 
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