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Para que te chamen comunista
ando lle dou pan a un pobre, din que son un santo.
Cando pregunto por que o pobre non ten pan,
chámanme comunistas " dixo un ha vez o coñecido
arcebispo brasileiro Don Helder Cámara. Preguntarse o por que das causas e o para que, son preguntas
políticas, porque se se tan honradamente, e en fondura ,
lévannos a preocuparnos pala xustiza ou inxustiza do que
ocurre, do que está ben e do que debería cambiar, e estas
xa son posturas claramente políticas.
Todo ven a canto, da xa tradicional Campaña contra a
Fame que está aí como cada febreiro (segundo venres día
do xexún voluntario e segundo domingo día de colecta nas
igrexas) lembrándonos que cada día marren antes tempo
40. 000 nenas, que no mundo un tercio da humanidade é
rica e dous tercios está famenta , que mil millóns de persoas
carecen de viverda digna e mil datos máis que de tan oídos
xa nos resbaran e que parece que crean en nós unha
postura de non querer oí/os máis porque nos esmagan sen
que pareza que non podemos facer nada.
E si que podemos facer algo. Para empezar preguntarnos
por qué pasa o que pasa. Pode ser que así deixemos de
considerarnos bos porque damos unha limosniña de cando
en cando e comecemos a descubrirnos coas mans lixadas e
coa honradez hipotecada porque a abundancia nasa ou das
nasas sociedades faise a costa da miseria de moitos.

Os Papas e os 52 Premios Nobel firma ntes dun manifiesto contra a fame téñeno dita : os chamados países "pobres" son maiormente " empobrecidos'', os chamados "en
vías de desenrrolo" son case sempre "países roubados". A
fame non existe por falla de alimentos, nin por escasez de
terra, nin por excesiva poboación, senón que é sobre todo
un caso de inxustiza, de explotación, de roubo dos páises
ricos sobre os pobres.
As ferramentas de roubo son bastante coñecidas: materias primas mal pagadas e ó servicio do rico mundo "do
norte ", débeda externa que sangra a súa economía e converte en a/leo o propio capital, gastos industriais do Norte
están expoliando ós empobrecidos do Su 1entre un 15 e un
401 dos seus bens. Desde 1980 comprometéronse a devolver anualmente un O, 7 de Producto Interior Bruto pero só o
tan Holanda, Noruega, Suecia e Dinamarca.
¿Facer algo? Pois si, todo menos quedar pasivo. E todo
vale se todo se entende como un paso para ir dando outros,
aínda que nos parezan accións pequenas. Velaí algunhas
posibles: 1. Colaborar con Mans Unidas promotora da Campaña contra a Fame, ou con outras institucións humanitarias
e concienciadoras: Xustiza e Paz, Caritas, Cruz Verme/la,
Medicus Mundi, Comités de So/idariedade con América
Latina. 2. Enterarnos da realidade do problema e das súas
causas: ten abundantísima documentación o Movemento
Cultural Cristiano (Avda . Montarte de Lemas 162, Madrid)
que se complace en enviar a quen /la pida 3. Renunciar a ser
"apolíticos" aínda que non saibamos ben como hai que ser
políticos para solucionar este problema. 4. Esixir ós nasos
partidos e ós a/leos que os diferentes Presupostos (e o
galega vai estar axiña en discusión) dos Estados ou Autonomías adiquen o O, 7 por cen (como xa fixo o Vasco) a axudar
a algún país empobrecido 5. Consumir moitísimo menos do
que consumimos e gozar coa nova liberdade que isa dá. 6.
Espal/ar información que vaia sensibilizando a máis xente:
presta, fotocopia, escribe a xornais, pega carteis ... Z. Rezar
cada día e honradamente o Naso Pai con aquelo que di "o
naso pan de cada día dáno/o hoxe" ... e reza/o cos irmáns do
mundo miserento, a veces tamén moi perta de nós.

Non podemos oontentarnos con mirar

'''"'"

Daniel López Muñoz
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TABOLEIRO

gora que seica queda un
so imperio e que ten menos sentido que nunca a
tolemia annamentista, a
carreira espacial e a guerra das
galaxias, haberá que empezar a
pensar en darlle outro uso a tanta
tecnoloxía billonaria destinada á
marte.
Agora que quedan argumentos
políticos, os señores da guerra
dos nasos días están a defendelo tinglado da industria militar
afirmando as súas avantaxes
económicas. De feito, durante a
época Reagan, ó tempo que se
recortou o gasto en servicios públicos para todos, converteuse o
aparello militar en motor da economía estadounidense. E non se
trata ó parecer dunhas pirotecnias como as da nasa terra pero
medradiñas, nin sequera ten nada
de parecido coa gloriosa fábrica
de annas da Coruña. O despregue
de refinadísimas tecnoloxías de
óptica laser, da microelectrónica
e as súas versións infonnáticas e
robóticas, das telecomunicacións de vangarda ... , nada teñen
que ver coa pólvora.
Pois ben, se do que se trata é de
non desmonta-lo aparello, polo
que de beneficioso ten para a
economía do imperio, podemos
propoñer -sabedores da forte influencia que temas no Congreso
norteamericano- que se reconvertan os seus fins. Sigan, señores nasos, investigando e produ-

A

cindo artiluxios infalibles, pero
non para mata-la vida, senón para
mata-la morte.
Por exemplo. En menos de
dous meses, máis de cinco naufraxios arrepiantes no mar que ternos mesmo diante. Algún deles
acabou coa vida de mariñeiros
galegos, rumanos ou iranianos.
Algún outro estragou a vida do
mesmo mar, emporcando todo de
petróleo.
Pois ó que vamos. Quen pode
deseñar e construir un superbombardeiro invisible, un misil de
cruceiro, un laboratorio espacial
-ou un virus do S.l.D.A.,
cuidadiño-, pode, no canto de
todo eso, preparar avións cisterna mostruosos con succionadores de petróleo, barcoslaboratorio con sensores de contaminación mariña, predictores
case infalibles de temporais, satélites con radares ultrasensibles
que detectasen o tráfego ilegal de
mercadurias
contaminantes,
naves-vasoira que filtrasen cen
metros cúbicos de auga por minuto, submariños para controlala vida das profundidades e
sementa-lo mar de especies en
perigo, etc... Poderíamos falar tamén das enerxías alternativas, da
fame no mundo ou dun aparato
que fixese chover no deserto,
pero convén sennos realistas e
pedir unicamente o imposible.

ººººº

Sábado día 3 de febreiro, mañá e tarde no Pazo da
parroquia de Galegos (Ordes)

" IRIMIANZA": Encontro de simpatizantes e colaboradores de Asociación lrimia: Encrucillada, Revista IRlMIA,

Romaxes,

Escala

Alento,

Acampadas

de

Mocidade ...

Estamos todos invitados.

Non se poden pecha-los ol las ante a inxusticia

RltllA-2

·BOA NOVA

Aprendendo aadmirar

s

e eu fose Conse/leiro
de Cultura da nasa
Xunta galega ocurriríaseme algo así coma poñer en tódalas escalas, desde os
primeiriños anos nenas, unha
asignatura para aprende-la arte
nada doada da admiración. E
isto, ¿por qué? Porque entendo
que unha das cualidades que fai
máis profundamente humana a
unha persoa é a súa capacidade
de admiración.
Admirarse é algo así como
deixarse prender polo grande e
asombroso do que temas diante
de nós. Ben entendido que o así
chamado "grande e asombroso" non ten por qué ser un
feíto ou unha realidade precisamente de grandes dimensións físicas ou históricas. Tanto é así
que un bo admirador demóstrase xa non na súa capacidade
de aprecia-lo asombroso do
grande, senón na capacidade de
goza-lo asombroso agachado
nas formas e dimensións máis
humildes. Por suposto que, ó

PALABRAS

DE

IGREXA

Buscadores de sabiduría
"Ten razón o home, partícipe da luz da mente divina, ó se
crer superior ó universo material pala súa intelixencia. Co
exercicio infatigable do seu propio inxeño ó longo dos séculas, o home foi creando o progreso nas ciencias empíricas e
nas artes técnicas e liberais; e na era actual obtivo os seus
grandes éxitos, sobre todo na investigación do mundo material e na tarefa de sometelo ó seu mando. Sen embargo, sempre buscou e atopou un ha verdade máis fonda; a súa intelixencia non se limita ~amente ós fenómenos evidentes, senón que
é capaz de acadar con verdadeira certeza a realidade intelixible, e isa a pesar de que se atopa parcialmente débil e a
escuras como consecuencia do pecado.
Finalmente, a natureza intelectual do home perfeccionase é
debése perfeccionar ·pala sabiduría, que atrae suavemente a
mente humana cara á busca e ó amor da verdade e do ben.
Guiado por ela, o home trascende do visible ó invisible.
A nasa época, moito máis que os séculas pasados, ten necesidade desa sabiduría para humanizar tódolos descubrimentos que o home vai facendo. Está en perigo o destino futuro do
mundo, se non se dan preparado homes dotados de maior
sabiduría. E nótese en relación con isto que moitas nacións,
máis pobres certamente ca outras en recursos económicos,
pero máis ricas nesta sabiduría, poden ofrecerás demais un
servicio incalculable".
(Concilio Vaticano 11, "Constitución sobre a lgrexa no mundo actual" n. 15).
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REMOENDO

Manolo Regal/Ramón Raña

naso ver, a xénte coa súa realidade complexa, non sempre positiva, é para nós o primeiriño obxecto da nasa admiración.
Educar na admiración é educar no sentimento compartido,
na solidariedade máis básica e
radical, na apertura ó que nos
rodea, na humildade do que
sabe relacionarse sen pensar en
dar sempre. Educar na admiración é un dos me/lores pasos
para iniciar na crenza, na oración, no trato con Oeus.
Unha persoa que afogase a
súa dimensión admirativa -ou
comtemplativa, que vén senda o
mesmo- terá moitas dificultades
para abri-lo seu corazón a Oeus.
Unha sociedade que anule tamén os seus espacios admirativos terá que andar un camiño
máis difícil, se quere atoparse
con Deus nas portas da súa existencia. Incluso se quere de verdade atoparse consigo mesma.

O

EVANXEO

Sal da terra, luz do mundo
(5º Dom. do T. Ordinario. 4 de febreiro)
"Vós sóde-lo sal da terra. Pero se o sal se volve insulso, ¿con que se vai salgar?. Para nada vale xa, senón
para tirar con el e que o pise a xente.
Vós sóde-la luz do mundo. Non se pode agachar un ha
cidade afincada na cima dun monte. Tampouco se encende unha lámpada para poñela debaixo da artesa,
senón sobre o candeleiro, para que alumee a tódolos da
casa. Alumee así a vosa luz ós homes, para que, vendo
as vosas boas obras, glorifiquen a voso Pai que está no
ceo". (Mt. 5, 13).

Imitar a Cristo
"Tanto que comades, coma que bebades, facédeo
todo para gloria de Deus. Non sexades tropezo nin para
os xudeus, nin para os gregos, nin para a lgrexa de
De us.
Así tamén eu procuro agradar a todos en todo, non
buscando a miña comenencia, senón a da maioría, para
que se salven.
Procurade imitarme a min, como eu imito a Cristo" (1 ª
Cor. 10, 31-11,1).

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O MEIRANDE ESTADO MULTINACIONAL é a Unión Sovi éti ca
qu e pasa nestas semanas por
un ha sit uació n dif ícil , con dousce ntos oitenta e se is mill óns setecent os dezasete mil c idadáns
algo así com o du as veces China e
tres Estados Unidos ... A URSS
está formada po r q uince repúbli -

cas federadas , que conteñen vinte
repúblicas autónomas, oito rexións autónomas e dez comarcas ... , que afectan a vinte seis nacionalidades . O stalinismo non foi
capaz de destruí -las diferencias e
as liberdades de tantos pobos que
agora rexurden con forza.

1990 PODE SELO ANO DA
LOITA CONTRA O NARCOTRÁFEGO, máis a tarefa non é
doada, así nun val do Perú
trescentas mil familias cultivan duascentas mil hectáreas
do arbusto que produce a cocaína, que moita dela vai parar
ós petos de vinte millóns de
consumidores que hai só en
Usa. O trafego da droga move
entre cen mil e cincocentos
mil millóns de dólares, dos
que só mil chegan ó Perú (o
vintecinco por cento do total
das súas divisas).

1990: UN ANO DE ELECCIÓNS EN EUROPA que
pode
renovalo
rumbo
deste vello continente; por
unha banda a cita coas turnas na Alemania Federal, e
por outra en case tódolos
estados veciños: escomezando en Hungria (25 de
marzo), e seguindo con
Romanía (abril), República
Democrática de Alemania
(maio), e xa en xuño: Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia ... E ó fondo a posibilidade da unificación de
Alemania
A IV SEMANA DE TEOLOXÍA PARA SEGLARES
terá lugar en Lugo na primeira semana de febreiro,
coa participación da palabra sempre lúcida do Cardeal Tarancón. A Diócese
de Lugo ven facendo un
forte esforzo por comprometer a todos no seu labor
eclesial, a traveso do Movimento da Mocidade, do
Movimento Bíblico, dos
catequistas ...

• t

D · cionario Escolar Galego
NOVIDADE
Normativo; útil.
Feito para estudiantes de E.X.B. e B.U:P.
Unha nova aportación de Galaxia.

*·..

PIDEO POLO SEU NOME:-DICCIONARIO ESCOLAR GALAXIA

Mans ~Unidas
"COMPARTIR E FACER XUSTICIA" é
a mensaxe da Campaña contra a fame
deste ano. Nas delegacións diocesanas,
parroquias, bancos ... , hai contas abertas
para recaudar fondos, e cortar coa fame
e miseria que medra no mundo, pois nos
nosos países occidentais de cada mil pesetas, cincoenta e catro van adicadas a
gastos militares e só tres destinadas a
axudar ós pobres, e así na mesma proporción, de cada mil cidadáns, vinte tres
con vintecinco (23,25) son soldados, e
aínda non chega a un (0,76) médico.

"O PAPA ABRE O CEO ÓS ANlMAIS" foi un dos titulares dun xornal italiano ante unhas palabras de
Xoan Paulo 11, referíndose "ó soplo
espírito de Deus, que non só crea,
'
¿ '
senon
que tamen
conserva e renova
continuamente a creación". O feito
é que no mundo están desaparecendo especies que nin sequera son
coñecidas e calificadas polo home.
En tempos de Noé había entre cinco
e trinta millóns de especies. Agora
só son descritas un millón catrocentas. No último século estivo desaparecendo unha especie por ano, e a
perda vai en aumento.

ººººº

O CONSUMISMO que ame- pesetas para a adquisición de
naza a nosa sociedade coñe- vivencias, e máis de billón e
céu novas cotas coa borra- . medio para a compra de vichera das rebaixas destas se- deos, teles, coches, etc. O comanas. A xente merca se- renta por cento dos que mergundo necesidades provoca- can un televisor fánno con
das pola publicidade, aínda créditos, pero o caso é disfruque sexa a base de créditos. talo antes có veciño, pois o
Segundo datos duns meses que mola é a imaxe e o darse
atrás, a banca española tiña importancia social.
prestados case tres billóns de

ººººº
CAIXA GALICIA pisa cada día
máis forte, aí está a súa implantación Portugal, e mesmo no Banco
Pastor onde ven de mercar un lote
de accións gañándose a olleriza de
varios directivos desta institución.
Máis, o futuro da Caixa pasa pola
fusión coas outras caixas de Galicia
(Vigo, Ourense e Pontevedra), pero
éstas non queren saber nada, pertrechadas como están nos seus dominios provinciais, e apostando por
multiplica-las sucursais e a competencia dentro de Galicia. O vello aforísmo: "a unión fai a forza" podería
se-la solución do futuro ...

•,lttlA- 5

A CONCENTRACIÓN DE
GAITEIROS na toma de posesión do novo Presidente da
Xunta é unha das notas máis

ººººº(en 1989 acadaron os douscentos

A ELECTRICIDADE SEGUE A
SUBIR para uns consumidores
que na metade non reciben o
flúido necesario nin axeitado, paralizando en parte a súa vida doméstica e económica. Entre tanto ,
Fenosa medrou un vinte dous por
cento
as
súas
gañancias

" Xosé Luis Méndez, Director da Caixa,
o primeiro banqueiro de Galicia " .

salientables deste acto, gracias ó labor e dirección de
Xosé Luís Foxo, un dos grandes gaiteiros e compositores
para este instrumento que
hoxe veñen traballando por
estos lares. Director da Escola
de Danzas da Diputación de
Ourense é un deses tintes que
o Victorino apelida nacionalista e que quere aportar ós
proxectos de Fraga. Xosé Luís
Foxo é o organizador das
"Xuntanzas lnternacionais de
Gaiteiros" que teñen lugar
cada ano.

corenta e cito mil millóns de pesetas). O absurdo é tan arrepiante
que a metade da enerxía eléctrica
que produce Galicia é exportada,
mentras aquí non temo-lo necesario.

A CANDELORIA, o día dous de febreiro , é
unha das festas da luz, e urxe manter acesos
moitos tachos coma éstos da esperanza que
está prendendo este mozo berlinés: a teima
dunha comunidade de pobos nunha Europa
solidaria.

Xeira nova .
PorTintxu

A

caba de empezar unha nova etapa no que é a
historia actual de Galicia, coa elección do terceiro Parlamento Galega. Nela o país estará
dirixido por un presidente de forte personali- .
dade recoñecido dentro e fóra da nación galega, independentemente da proximidade ou lonxanía ideolóxica que se poida manter con el. Se moitos agardabamos un resultado diferente das eleccións, coa esperanza de que fose mellar para todos , non se pode
descoñece-la realidade e cómpre tirar dela os mellares
froitos posibles para o futuro.
Efectivamente, o liderato de Manuel Fraga sobre
Galicia será moi diferente do poder máis simbólico
que tiveron os seus dous predecesores, e o mesmo
acorre con respecto ó recoñecemento externo, máis
aló das diferencias ideolóx icas. Se alguén o dubidaba
non tivo máis ca ver como nada máis pechadas as
urnas o responsable das autonomías no goberno central se ofrecía a negociar con Manuel Fraga unha chea
de asuntos que non tratou co seu compañeiro de partido González Laxe, lexitimamente presidente da
Xunta de Galicia.
Sen embargo, como xa pasou nos gobernos presididos por Fernández Albor, o perigo é que a autoridade
que podería exerce- lo novo presidente da Xunta de
Ga li cia se vexa med iatizada por persoas e intereses
que teñen en Manuel Fraga a súa representación máis
positiva. No momento de escribir estas liñas non se
coñece n máis ca filtracións, probablemente interesadas, da composición do equipo de goberno que dirixirá a Xunta de Galicianos próximos anos.
Pero o propio Manuel Fraga manifestou en máis
dunha ocasión que solicitaba dos propios órganos
provinciais do seu partido -que ata agora nunca demostraron ter unha conciencia de que Galicia existeas suxerencias da liña a seguir e das persoas a integrar
no seu futuro goberno. Xa é sabido que a eficacia dun
goberno depende nun altísimo grao -ternos aí o exemplo de González Laxe- do equipo de colaboradores de
que pode dispoñer e das medidas de choque que pode
adoptar nos primeiros , meses de actuación, nos
que dispón dunha marxe de manobra que se vai reducindo pouco a pouco.
Por iso tememos que a autoridade política e moral
da que Manuel Fraga debe dispoñer no partido no que
el é todo e o peso político que os resultados electorais
lle concederon poidan ser dilapidados desde agora. A
oposición socialista ten a responsabilidade que lle da
a se-lo partido amplamente dominante na oposición,
por máis que aspirase a seguir controlando o poder.
Xustamente un ha das grandes incógnitas do actual
parlamento é a de ver que papel pode xoga-la oposición e dentro dela os sectores máis dinámicos, que en
boa medida se corresponden co nacionalismo. Dentro
deste subsector haberá que ver tamén como consegue
o BNG aproveita-lo salto adiante que lle supón o multiplicar por dous os votos e por cinco os escanos de
1985. A dificultade de lidera-la unificación do nacionalismo é moito máis forte cando está sen resolver aínda
a unidade interna dunha organización que se define,
en 1990, coma unha fronte dirixida por un partido que
se segue declarando comunista, marxista-leninista.
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Recordosde
infancia e proxección
de futuro
Por Eliseo Miguélez Díaz

e

ando eu era pequeno a miña familia emigrou a
Barcelona. A nosa era unha familia extensa e
semp re tiñamos a maiores algún achegado
que compartía connosco a casa.

Un dos que botou máis tempo foi o Toni , un parente
lonxano de Monforte de Lemes que estudiou a carreira
de aparellador e que hoxe anda por Girona. O Toni e
máis eu compartiámo-la mesma cama e sempre me
pareceu un agravio comparativo que el e o seu compañeiro e paisano Paco Dapena, hoxe ·aparellador na
Coruña, rematasen o curso moito antes cá min e os
meus irmáns. A miña nai para consolarme sempre me
dicía; non te preocupes filliño, que cando tí vaias á
Universidade xa terás as vacacións antes coma o Toni.
Os anos foron pasando e cando cheguei á Universidade ocurríuseme ~scoller unha carreira que remataba os esames sobre o dez de xullo, é dicir, tan tarde
coma no colexio.
Contaba con desquitarme coa xubilación. Sí, vós
sabedes que nos últimos tempos foise reducindo a
idade de xubilación. Agora mesmo seica está nos 65 e
aínda non hai tantos anos había que te-los 70 para
cobrar. Seguindo coa mesma tendencia -pensaba eu-,
cando cumpla 55 igual empezo a ter vagar para adicarme ó que queira cobrando o retiro.
O meu gozo nun pozo. As miñas esperanzas fanadas
cando o Sr. Guerra, Don Alfonso (haberá que aclara-lo
nome porque lego é tan famoso o seu irmán D. Juan)
predecíu ente, día 18 de xaneiro, na TY que a tendencia vai cambiar porque agora a xente chega en boa
forma física e con plena capacidade intelectual á idade
do retiro e quere seguir traballando.
Esta mañá ó erguerme non me topaba tan ben como
adoito e non sabía a razón. O ir redactando este artígo
as causas fóronseme aclarando. ¿Cómo será posible,
Señor, que un goberno que promoveu e apoiou tanto
os xogos de azar para que a xente vivise de ilusións
mandase ente á noite a ese paxaro de mal agoiro á TV a
dici-lo que dixo?. Confiemos en que falle na predicción como a miña nai.

-

O CAMPO

-A lei de montes veciñais en man común do ano 89 aprobada polo parlamento galega xa que non se reingresa nos
repartos proporcionais, di :ñeiro para o seu mantenemento e investimentos necesarios. Resérvase desta manei ra na Lei un 15% ou máis
dos aproveitamentos para investimentos na mellara, podéndose así en parte solucionar dita problema.
C.- Neste terceiro apartado
resumiremo-lo que a Lei engade con respecto a clasificación, protección e xestión

Un ha boa lexislación sobre os montes comunais pode facilitar un aproveitamento razonable do monte,
na liña de experiencias xa realizadas

ixéronse en dita lei
unha serie de modificacións e engadidos
á do ano 1980 (máis
liberalizadora que a do 68, que
se recoñecía a figura) que a
continuación comentaremos.
Non debemos esquece-la
importancia tan grande que
esta superficie (máis de
800.000 Has.) supón dende tódolos sectores para a economía galega, non quitando importancia á función social que
esta propiedade ten.
Resumindo diremos que intenta conquerir unha serie de
fórmulas que permitan nas diferentes realidades socioeconómicas que rodean a
cada monte; dan lle as posibilidades para pasar a formar
parte das actividades que
máis conveñan en cada situación, sendo os comuneiros os
propios protagonistas do futuro de ditas terras.

F

A.- Permite máis axilidade na
organización da comunidade
A comunidade ademais de
ter plena capacidade xurídica
recalca os conceptos de autonomía, así como ser ela a propia protagonista das súas
transformacións. Para elo a
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asemblea Xeral (órgano supremo de expresión da vontade da Comunidade Veciñal)
queda válidamente constituida cando teña o 50% dos
comuneiros na 1ª volta e 25%
na 2ª volta (antes 3/4 partes
dos membros).
A Xunta Rectora (órgano de
goberno, xestión e representación) constitúiese por un período máximo de 4 anos.
A Xunta provisional constituida por un presidente e dous
vocais teñen un ano (e non
dous coma antes) para a redacción do proxecto de Estatutos da Comunidade.
B.- No que respecta ó réxime
xurídico e aproveitamento diremos o seguinte:
As comunidades de veciños
poden ceder en arrendamento
as súas terras como xa estaba
recollido na Lei de 1980, coa
diferencia que aquí se especificaba a limitación no tempo
para diferentes actividades;
así, son 10 anos para cultivos,
30 anos para instalacións e un
único turno de corta da especie plantada nos casos de explotación forestal.
Non debemos esquecer que
neste último caso, ó non

especifica-lo turno nin especies, as empresas interesadas
no arrendamento tenderán a
plantar especies de crecemento rápido con tornos cortos nas características do
mercado actual, e a máis
pronta
amortización
do
investimento.
Algo que non estaba recollido na anterior Lei, é a posibilidade de acorda-la comunidade o aproveitamento individual de parte das súas terras,
senda este de carácter temporal, non podendo sobrepasar
os 11 anos, e para os propios
veciños, tendo ó mesmo
tempo medidas de protección
para que a unidade dos montes non se vexa alterada.
Faise posible esta alternativa do monte á mellara de certas explotacións con pouca
base territorial, ou con posibilidades de aumentala tendo
para esto en canta os criterios
agrolóxicos máis axeitados,
non esquecendo a importancia que o equilibrio agroforestal ten na conservación do
noso medio e a trascendencia
económica que éste ten.
Unha das queixas xeralizadas en comuneiros que viven
os problemas do monte, é a
falta de capitalización de éste,

Débense destacar certos
cambios na formación dos Xurados provinciais así como o
compromiso de levar a cabo
os desl indes e sinalamentos
de forma gratuita por parte da
Consellería de Agricultura (xa
comprendido na Lei do ano
1980).
Outros puntos a destacar
son:
- Medidas necesarias para
a xestión , explotación , protección e defensa do mesmo
(prevencións e extinción de
incendios).
- Carácter preferente nas
axudas económicas.
- Conservación e integración do monte.
-Convenios
- Plans de mellara
- Impulsar e promove-lo
aproveitamento cooperativo "
do monte.
Xestión cautelar pola
Consellería de Agricultura nos
casos de que se extinga ou
despareza ou no caso de que o
monte non sexa xestionado de
forma correcta: é dicir cando
sexa declarada a situación de
estado de grave abandono ou
degradación do monte. Esto
implica a execución dun plan
de mel lora e aproveitamento.
Esperemos que esta Lei
axude a que estas terras tomen os vieiras máis axeitados,
·sen esquecer que a sociedade
en xeral somos responsables
de que o monte tome o seu
propio protagonismo, e no
caso dos comunais a importancia que os comuneiros teñer no progreso dunhas terra~ ue merecen a consideración de todos.
Xosé Antón Meixide

O papel reciclado
evidente que vivimos nunha cultura que fundamenta o seu desenvolvemento no intercambio
informativo,
é
unha cultura da información. Por outra banda, é tamén evidente que todo medio informativo precisa
dun soporte material determinado sendo un dos
máis importantes o papel,
1i bros, revista, xornais, carteis, panfletos ... ; toneladas
de papel consumido diariamente, millóns de árbores taladas cada año. De
seguí-lo actual ritmo, ó
cabo duns decenios xa non
haberá bosques, se ben os
nosos netos poderán velos
ou ler sobre deles nos
libros.

E

O máis paradoxico é que
a maior parte do papel que
empregamos é desperdiciado considerando que
acaba no caldeiro do lixo.
Os verquedeiros rebosan
papel sen máis utilidade
que a de contaminar un
pouco máis aínda, e o caso
é que a mei rande parte
deste material pode ser
reutilizado mediante a técnica do reciclaxe, sen necesidade de plantar máis
perniciosos eucaliptos nin
de crear innecesarias fábricas de celulosas.
As avantaxes son todas,
salvando a de non ser un
negocio lucrativo, permite
o aforro enerxético, disminúe enormemente a polución, desconxestiona os

verquedeiros, e crea máis
postas de traballo.
Considerando todas estas razóns e ante a absoluta despreocupación administrativa o Colectivo
XEVALE , decidiu acometela empresa de distribuir papel procedente do reciclaxe (papel reciclado) en
Galiza,
como
primeiro
paso para a creación, nun
futuro o máis próximo posible, de centros de reciclaxe de materiais de
refugallo.
Se cadra algun día os galegas cheguemos a concienciarnos de que se non
coidamos da nosa terra
perderemo-lo único que
realmente nos pertence. A
loita como a supervivencia

é de todos. Despois de
todo os libros non se
comen.
Nota: Algúns datos: papel non reciclado 40-60 % da
madeira producida en España; 31 % acaba como
lixo na CEE; gastos de 1 TM
- 5,3 ha. bosque, 200.000 l.
agua, 7600 Kw-h.
Papel reciclado. Non fai
falla cortar ningunha árbore, tan só papeis usados,
aforro 2000% auga, aforro
200% enerxía.

A este ritmo para o ano
2000 a masa forestal mundial disminuirá nun 40%
consecuencias: secas, enfermidades, fame ...
Colectivo Xevale

Razóns ecoloxistas d~ uso do papel reciclado ----------t
O BOSQUE

A ENERXÍA

Os beneficios que nos proporcionan os bosques son
moitos: materias primas para industrias, productos
agrícolas para alimentación, evitan as secas e enchentes, renovan o osíxeno que respiramos, embelecen a
paisaxe, son sitios de lecer, evitan a erosión etc. Sen
embargo, a industria do papel que conta coa colaboración do ICONA logrou en corenta anos reduci-la superficie total dos bosques que en España foi dun millón de
hectáreas.

A industria papeleira é unha das que consome máis
enerxía. Non hai que esquecer que a enerxía eléctrica
sae dos encaros dos ríos, centrais de fuel-oil ou nucleares. O naso principal déficit comercial prodúcese pola
importación de productos petrolíferos, dos que a meirande parte úsanse para a producción eléctrica. Coa
enerxía eléctrica saída das centrais nucleares pasa o
mesmo, xa que tanto a tecnoloxía coma o uranio supoñen un endebedamento exterior impresionante (3 billóns de pesetas na actualidade).
A fabricación de papel reciclado, xa que se usan papeis usados nos que no seu día gastouse enerxía, supón
un aforro desta moi importante.

A "razón" deste descalabro é que somos deficitarios
en pasta de papel derivada da madeira. Por isa a política
do ICONA é acabar cos bosques autóctonos e plantar no
seu canto especies de crecemento rápido (piñeiros e
eucaliptos). As consecuencias están á vista: reducción
do bosque, degradación do mesmo e aumento de incendios forestais xa que os piñeiros e eucaliptos arden
máis doadamente que outras especies.

Materias primas e enerxía para facer 1 TM de papel
PRIMEIRA CALIDADE

AAUGA
A auga é un recurso limitado e precioso. A fabricación
de papel branca esixe grandes cantidades de auga (400
litros por quilo de papel). Por iso os ríos reciben unha
contaminación importante da industria papeleira. Pala
contra producindo papel reciclado non se precisa madeira e disminúe sensiblemente o uso da auga. Incluso
hai clases de papel reciclado que poden ser producidos
en circuitos industriais pechados que non producen
contaminación e non gastan auga.
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PAPEL COR RENTE
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PAXINA LITERARIA

Facendo as filloas
o barrio de Manuela e de
Antón hai outros matrimonios cun estilo de vida semellante ó deles: tamén teñen un ha pequena explotación gandeira, tamén teñen labranza, tamén
teñen os rapaces no estudio ...
Manuela tivo un día, falando
cunha veciña, unha ocurrencia feliz:
- Carmiña -dixo Manuela- ¿por
que non vides algunha noite axudarnos a pasar un rato. Facemos un has
fil loas, contamos contos, falamos
algo das nosas cousas. Xa ves que
agora as noites dan pra todo.
- Paréceme unha idea feliz pero
eu aínda vou máis alá: ¿por que non
llo dicimos tamén a ... E aquí nomeou a outros dous ou tres matrimonios máis ou menos nas mesmas
condicións. E deste xeito chegaron
a xuntarse unha noite na casa dos
nosos amigos nada menos que
cinco parexas. Non é agora o caso
de contar moi longamente como foi
aquela xuntanza, á que cada quen
levou algo (aínda estaba cerca amatanza) e a cea foi domáis alegre que
podemos imaxinar.
Pero o que non quero pasar por
alto foi cando cara ó final alguén
dixo:
- ¿E cando se vai a repetir esto?
¡Co ben que o pasamos! ¿Ou non?
E tódolos demáis viñeron a dici-lo
mesmo. Tendo como ternos todos
unha vida semellante: o problema
do leite, as preocupacións polos tillos, os achaques dos vellos ...
- De todo esto -dixo Carmiña- o
dos fillos coido que o quemáis nos
preocupa todos.
- Eu tamén o vexo así, engadiu o
seu home. E penso que se falaramos
entre todos destas cousas que nos
preocupan poderíamos axudarnos
moito uns ós outros. E supoño que
aquí a miña Carmiña está de acordo
en que vos ofrezamos a todos a nosa
casa para outro encontro semellante a este.
- Pois vexo esto moi ben -dixo
Antón- porque eu son dos que penso que con ver televisión e máis televisión non se arreglan as nosas familias nin as nosas preocupacións.

N
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Espello dun cacique galego
Serpe su lermei ra,
· trasgo esbarad izo,
coma arco da vel la
campante sarrizo.
Sorrí cando mente,
solimán nas véas,
sempre anda á pi Ilota
das mágoas al leas.
Aceiro prateado,
pezoña no dente,
ollas lagarteiros,
corazón doente.
Fai que está dormente
nas portas do outono,
finxe que está morto
sen chisco de sano.
No marzal esperta
e de trola en trola,
vai con disimulo,
traca a camisola.
Moita semellanza
ten él co raposo,
sempre as roubadelas,
listo e humildoso
Se nalgún poleiro
o alcontran roubando,
el faise o morto
e fuxe voando.
O vello cacique, ...
zuga que te zuga,
é lendia, é carracho,
é piollo, é pulga;
cadelo rabelo,
xoga coa galiña,
mata sen coitelo.
meigallo e pouliña.
Xulio de Abral

Escribe a IRIMIA
Durante uns meses queremos
abrir ós nasos lectores esta sección para que poidan enviar e ver
publicadas as súas colabora-

cións literarias: cantos, poemas,
relatos ... Animo, e non vos pasedes dun folio a máquina e doble
espacio ou equivalente a man.

Os nosos lugares----..v->

A fraga e o mosteiro

-;id:~ . ~.

~-~ {~
\

·----...r

...-""'-

a vida monacal. Anque nas
sú as o ri xes foi da arde de
San Benito, xa no século
XII mo raban nel coengos
regulares~de San Agustiño ,
que non o aband onarían
ata o ano 1806. Coa desamortización, no 1836, foron vendidas tódalas posesións do mosteiro po lo estado a particulares. Despois dun i.ntento de restauración levado a cabo por
un dos comp radores a f inais do século pasado,
quedou en situación de
completo abandon o.
esemboca na ría
de Ares e chámanlle o Eume; río
Eume. Nas súas ribeiras medra unha das
xo ias forestais da pení nsu la ibérica. Unha fraga
fe ita de carba ll os, bidue iras e acibros, a menos de
50 qu il ómetros da cidade
de A Coruña, o q ue constitúe un caso de miragre histó rico pouco frecue nte.
An t igo bosque enca ntado,
de vexetac ió n mesta que
agancha pal as abas dos
mo ntes q ue van cinguindo
o río.
No co razó n da fraga foi
fundado o mosteiro de
Caavei ro , no 934, cando
San Rosendo instaurou alí

A vida do moste iro est ivo
sempre acompañada dun
entorno natu ral privi lex iad o de fauna e flora. Naquela época os osos eran
especi almente abondosos.
Hoxe ndía a obra do home
parece te r mella r sorte a
que foi labrando a natureza. O mosteiro foi declarado no ano 1975 monumento histórico-artístico e
está en trámites de restauraci ón e expropiación . Non
é coa fraga do Eume que
soporta unha destrucción
que progresa imparable
desde o cume dos montes,
mentres a súa declaración
como parque natural non
avanza por falta de decisión política no asunto.

A

ber por qué una publicación católica no trabaja al
unísono con la jerarquía
cat ól ica española. A mi me
con vence lo que dijo Jesús: "Quien no está conmigo está contra mí", "que
todos sean uno" . Están ustedes engañando a la
gente sencilla.

"metamorfosis"
IRIMIA

de

Sr. D. Vi ctorino Pérez
Prieto.
Muy Sr. mio: Le agradecería que me exp licase o
vendiese el sistema de metamorfosis que tienen en
uso en IRIMIA para poder
entender el rechazo -odioca lumnia que han practicado contra Fraga antes
del 17 D y después de esa
fecha.
También me gustaría sa-
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Atentamente le saluda
Fernando D. Soutelo
Santiago

ººººº

- ¿Qué é iso da psicoloxía?-

o

ende fai algún tempo é frecuente oir falar da Psicoloxía. De feito, nos países máis avanzados económica e culturalmente (Europa e América do Norte)
os profesionais da psicoloxía, os psicólogos , ofrecen os seus servicios ó público do mesmo xeito que os
médicos ou os avogados, poñamos por caso. Como podemos comprobar nas series de televisión que nos veñen destes países, para esa xe'nte resulta case tan normal talar de ir ó
psicólogo como tala r de ir ó médico.
Sen embargo , para mo itos de nós segue senda un misterio
qu e é a Psi colo xía e, po lo tanto , que sabe un psicólogo e en
que pode axudarnos, se é que sabe algo de utilidade. Así
po is, ded iquémoslle unhas li ñas a este asunto.
A pal abra Psicoloxía quere dicir literalmente dencia, coñecemento ou estudio da alm a ou espírito humano. Collendo
esto ó pé da let ra un psicólogo sería alguén que se dedica a
estudi a-la alma , o espírito humano. Agora ben , preguntaranse moitos, ¿cómo se pode coñece-lo espírito se precisamente é alg o que non se ve? . E teñen razón.
A palabra espírito foi empregada xeralmente polos filósofos para referirse a aquelo que é esencial a un ha causa. Neste
senso fálase , po r exemplo , do espírito do Nadal para referirse
á paz , ó amor familiar, á ledicia etc., porque precisamente isa
parece se-lo verdadeiramente importante do Nadal e non o
comprar mo itos regalos ou comer e beber manxares moi
caros , aínda que isa poida ter tamén a súa importancia.
Seg undo esto a Psicoloxía sería o estudio, o coñecemento de
aquelo que é esencial ó ser humano, (por exemplo: sentir, ter
emoc ións , pensar, tomar decisións, facer certas causas .. .).
Xa sabemos que andando o tempo, o termo espírito pasou
a siñ ificar outras causas. Así , para os crentes, o espírito
humano , a alma, é o que pervive , o que queda dunha persoa
cando marre. Como podemos ver, téndese a pensar con certa
lóxica que aquelo que sobrevive á marte é xustamente o máis
importante, o máis esencial , precisamente o que nos fai humanos. Esa é a gran esperanza dos crentes. Pero claro, se hai
algo que sobreviva á marte ten que ser invisible, porque todo
o que podemos veré perecedeiro. De ahí a idea de que o
home ten un espírito invisible.
Agora ben , o termo espírito é moi pouco útil na ciencia por
varios motivos. En primeiro lugar resulta moi difícil saber con
exactitud e que é o esencial de calquera ser, neste caso o ser
humano (por exemplo , para uns pode se-la forza física , para
outros a intelixencia, para outros os sentimentos, e non hai
ningunha forma de poñerse de acordo. En segundo lugar, se
o que é verdadeiramente esencial ó ser humano resulta invisible , entón o seu coñecemento pertencería exclusivamente
ó campo da relixión ou da teoloxía, pero nunca ó da ciencia,
porque esta só se ocupa daquelo que pode ser observado e
dalgunha maneira medido.
Por iso na actualidade dicimos que a psicoloxía é a ciencia
da conducta (principalmente da conducta humana, aínda
que os psicólogos estudian tamén ós animais, fano xeralmente coa intención de aprender algo aplicable ós humáns).
Neutras palabras , a psicoloxía é unha ciencia que se ocupa
de como se comportan os seres humanos, de todo o que tan :
como sinten , como pensan , como actúan e por que tan as
causas que tan. Todo o esforzo da psicoloxía básase nun
suposto: canto máis saibamos de nós mesmos e dos demais,
máis felices seremos. O fin e ó cabo, a nasa capacidade para
ser felices depende ás veces máis da nasa forma de ser que
das causas que nos pasan.

Fernando Cuba

r- TV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ProgramaCiÓn infantil: opúblico opina

egundo un sondeo
efectuado
pola empresa 1 &
MO S.A. a prog ramación infantil da TVG parece contar con maior
aceptación entre os espectadores galegas que a programación da TVE. Segundo o resultado da enquisa só un 17% dos preguntados estiman que a
programación da TVE para
os cativos é moi axeitada,
mentres que cando se retiren á canle autonómica a
cifra de satisfeitos sobe ata
un 37%.

S

Na banda dos descontentos son un 41 % os que
consideran pouco axeitada a programación da televisión estatal e un 22% os
insatisfeitos coa programación da tele galega.
Desde o punto de vista
do nivel de estudios, os
universitarios son máis be-

r

Saúde

¡Eu xa non son un neno!

E
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Facer unha crítica da
programación infantil é un
asunto complexo anque
compre arriscarse a facelo.
Non entraremos agora
nelo. O que sí queremos
salientar é que o 41 % coida
pouco axeitada a programación da TVE, Quizabes
que se emiten perante
anos sen apenas variación.
As modas tamén se esgotan para a sensibilidade in- .
fanti l. Non está de máis
relembra-la avalancha de
debuxos animados xaponeses, coas mesmas doblaxes e as mesmas características e que remataron
por cansar a case todos.

Pasatempos - - - - - - - - - _ _ , ,

Solución ós pasatempos do número anterior:

Compoñendo versos:
Adiós ríos, adiós fontes ,
ADIOS REGATOS PEQUENOS,
ADIOS VISTA DOS MEUS OLLOS,
¡non se.i cando nos veremos!
Miña terra, miña terra,
TERRA ONDE ME EU CRIEI,
HORTIÑA QUE QUERO TANTO,
FIGUEIRIÑA QUE PLANTEi.
Prados, ríos, arboredas,
PINARES QUE MOVE O VENTO,
paxariños piadores,
CASIÑA DO MEU CONTENTO.
(Os versos en maiúscula son os que estaban situados nun
lugar que non lles correspondía).

teñen razón. Os fil los medran pero
hai pais que non o
aceptan. Seguen a
tratalos coma nenes. Non
lles dan ningunha responsabilidade na casa e quizabes ata sexa porque non
tan as cousas coma eles
quixeran. "Abondo teñen
con estudiar", argumentan. Non se decatan de que
tamén é bo amañarse nos
labores máis cativeiros que
son ademais un excelente
exercicio
de
orde
e
colaboración.
Tampouco cusan falarlles dos problemas que
afectan· á familia: "¡para
que preocupalos!", comentan. Non se aperciben
de que os fil los captan algo
ou case todo do que está a
pasar e vanse sentindo
arrumbados no seo da fa-

nevolentes coa televisión
galega xa que un 28% deles aprecian que a programación é aceptable. Este
porcentaxe aumenta progresivamente ata chegar a
un 59% de aceptación nos
maiores de 55 anos.

ORAÑACEOS

milia. Por riba, en certas
ocasións, teñen que escoitar aquelo de: "e que non
nos cantas nada".
Certamente a confianza
medra e apréndese no diálogo e os pais deberían seles primeiros en crear este
clima.

Partindo da palabra que se coloca ó principio e variando de
cada vez unicamente unha letra, ir descendendo piso por piso
ata dar coa palabra final.
Axudaremos con algunha pista :
1º palabra final: vive na corte
2º palabra final: nin frío nin quente.

1ºLEITE
LE IT-E IT-E-T-

---T-

2° FESTA
-ESTA
- E ST- - S T---T-

EXEMPLO
CARTA
TARTA
TORTA
TORTO
TORDO
Serve para abeirarse e tapar.

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Non haberá que marabillarse
Considero oportuno armar un
pequeno escándalo linguístico comunicando, ¡señores!, que de
agora en adiante marabilla se escribe en galega así, con Ben latín
"mirabilia", causas admirables. A
Normativa que nos están dando tamén nos está proporcionando algún susto de vez en cando. Non
coñezo as razóns últimas palas
que os entendidos se aferran a tan
ríxido criterio etimolóxico, pero
penso que todos debemos esforzarnos, por mor da unidade idiomática, en empregar, na escrita, a
lingua normativa. Se non, sería
un ha desfeita.'
Lembremos algunhas palabras
xa comentadas aquí, indicándomos (permítaseme a liberdade de
usar este xerundio conxugado:
" indicándomos") entre paréntese
a orixe latina.
Así , se digo que o que casa fai
unha voda é porque a palabra
" vota " en latín significa eses votos
perpetuos que fan dous que casan
de mutua fidelidade. As verzas son
leg umes verdes ("viridia") e o avogado un profesional que está chamado (" vocatus " ) para estar a carón nasa ("ad" ) para defendernos.
E se hai que varrer (verre) habería

que coller unha vasoira ("versaría") para que desapareza a vasura
("versura") ou lixo.
Por outra parte, se eu teño un
moble na casa, por exemplo un sillón ou unha cadeira para sentar, e
que o podo mover (con V porque
vén do verbo "movere", mentres
que o adxectivo é con B: "mobile "), ninguén me impide, se non
son os cartas, que compre unha
máquina que se move a si mesma,
polo que lle chamo automóbil.
Estas son causas que avultan
moito para unha soa vez, porque
vulto en latín significa rostro e escríbese con V. Pero é "inútil" ("bátil" en árabe) que queiramos explicar todo en latín, porque hai palabras coma baldeiro ou baleiro, contrario a cheo , que proveñen do
árabe e con B, o mesmo ca baldío,
que os casteláns tamén escriben
con Be, ¿por que non as outras?
E máis nada (non digamos en
galega "nada máis" ). Despídome,
e se eu me chamase co apel ido do
misioneiro vasco-navarro que levaba por nome Francisco , xesuíta
que misionou medio mundo, daquela escribiría Xabier, así , en
vasco, polo nome do castelo dos
seus país.

O CANTAR DO IRIMEGO
Estes días en España
haivos rexa discusión
por culpa dunha palabra:
autodeterminación.
Os vascos e cataláns
fálannos desta palabra
para que a autonomía
máis as súas portas abra.
lsto amó/al/e moito
á xente que é da dreita:
xa osman separatismo,
xa ven a España desfeita.
Ben sei que existe perigo,
pero é unha triste gracia
que se o pobo é soberano
nos mingoen a democracia.

¿ Ou será que a democracia
é unha pa/abrn bonita
queseponcandoconvén
e cando esixe se quita?
Eu estou ben convencido
a pro/ dunha España unida,
mais quera unha autonomía
non imposta, escollida.

lgrexa de feira
Que a lgrexa comparta o espacio
coas vivendas da xente.
Que a lgrexa baixe á feira
e se perda no seu trafego.
Que a lgrexa cante e baile,
merque e venda,
pasee, parrafee,
tome un chato ben leda
na tertulia do pdJo.
Que a lgrexa baixe do.s seus castros,
os seus outeiros seguros e pechados
e se faga ,dúbida, busca, loita e gozo
co persoal da feira,
co pobo chan.
Así, sempre así.
M.R.
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