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QUINCENAL

MORREU PARA DAR VIDA

¡MORRIN!
iMorrín!
iMorrín, morrín !
Xa non existo,
xa non son eu.
Non esperéde-lo meu berro
na troupeleada das noites.
Nin preguntedes polo meu rostro
ós centinelas das vaidades.
iMorrín!
levoume ovento
para aterra dos sañas,
carretáronme as augas
para abeira da esperanza.
iMorrín!
Saín da miña terra,
das miñas xentes,
da miña casa,

do meu lar,
do meu corazón,
do meu carpo,
de min mesmo.
iMorrín!
Non me busQuedes
na beira dacá de min.
Buscádeme lonxe,
no alén min,
na patria dos libres,
no país das roseiras floreadas.
¡Morrín!
Oamor crucificoume,
oamor matoume,
oamor resucitoume.
¡Morrín!
ir agora vivo!.
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ecobrando o ser galego que esquecimos.
mos sementando patria:
an con man inxertandoa entre os veciños

Daniel López Muñoz

mos facendo outra historia.

Oesmárcate Que nos confunden

favor dos rebaixados e oprimidos .

EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA
DIRECTOR: Victorino Pérez Prieto , 27870 Xove (Lugo) Teléfono 59 20 28

MESA DE REDACCION: Xosé A. Miguelez, Daniel López
Muñoz, Alfonso Blanco Torrado , Manolo Regal , Xosé
Lois Vilar, Marta Sopeña.

RESPONSABLES E COLABORADORES: Ramón D. Raña
Xosé Manuel Carbal lo , Tereixa Ledo , Xosé Chao, Pauliño
Pérez-Mendaña, Colectivo "A Rella" (Antonio Fdez. Oca,
Eliseo Miguélez, Constantino Mariño, Tonecho Meixide
Fdez.) Juan Antonio Pinto Antón , Alexandre Martín, Guillermina Mosquera, Eladio Vega, Francisco Carballo ,
Tintxu , D. Miguel Anxo Arauja, Miguel Suarez Abel.

DISTRIBUE: Mosteiro do Císter, Sobrado dos Monxes
(Coruñ a)

SECRETARIA E ADMINISTRACION: Apdo . 5 Vilalba (Lugo) .
Telf. 982 - 50B178

CONTA na Caixa de Aforras de Galicia, Villalba, n. 04950/0.

SUSCRIPCION por un ano: 1.800 pts. (1990)
DEPOSITO LEGAL C-1417-81
Permitese a reproducción total ou parcial , citando a
procedencia.
A imprenta non se fai responsable dos erros cometidos nos
artículos .
Impreso en GRAFICAS BAO .- Clérigos , 25 - LUGO.

A SEMANA SANTA---
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DOMINGO DE RAMOS

SABADO SANTO

S

e traspasásemos ó
fútbol galego os desmarques que se fan
na grande, plural, diverxente, enconada e agudísima familia nacionalista ga·1ega, non habería Celta que
descendese nin Deportivo
que non subise.

abaixo, non dos finísimos polemistas das executivas, non
dos fundadores, auténticos
pura sangue da causa da liberación nacional, non dos posuidores de listas negras e
acenos estalinistas, nin dos
obsesos da imaxe, da galería
e da historia-que-nos-dará-arazón.

Do que se trata aquí seica é
Coda autodeterminación, a
de desmarcarse para marcarse un tanto de marca maior normativa ortográfica e do
que os que se marcan os desmarque das eleccións
meus "eternos rivais". E cada municipais estamos xa na
vez somos máis os que anda- linde do delirio final. Fraga
mos coa cousa de que son os está encantado Carlos Luis
"consagrados" á política, os Rodríguez reloca. Paco Vázentregados fervorosa, apai- quez se desmexa.
xonada e vitalmente á causa,
A razón vén de abaixo. Taos ilustrados académicos e mén nos partidos birgueros.
guieiros autoproclamados, os Miremos senón ós traballadoauténticos da cultura enxebre . res da INTG e CXTG. Eles que
liberada, os que fían máis fino non viven da política, nin
que os vermes de seda, que "consagrados" á política, enson eles, digo, os especialis- tenden as cousas doutro
tas no desmarque, no caneo xeito. A unidade non é dispende illarga primorosa que
sando unha carallada, un
acentúa as diferencias ata lítema máis ó final da orde do
mites ridículos que abofé, non
poden ser comprendidos po- día. E, en boísima parte, unha
los que os votan e máis vale cuestión de talante. Dun tapor se cansan de tanto fian- lante que se leva a matar coas
biles dos irreductibles e a sedón e tanta floritura.
guridade dos auténticos.
A racionalidade vén de
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Manolo Regal / Ramón Raña

Ser crente en Nicaragua

icaragua cádranos
/onxe, anque os
acontecementos
destes últimos anos
no/a achegasen un pouco.
Todos sabemos como van
ató 1O anos que o pobo, co
sandinismo ó fronte, derrocou ó dictador Somoza. Lago

N

PALABRAS

viñeron as grandes esperanzas que Estados Unidos se
encargou de achicar financiando a "Contra" e establecen do o cerco, económico
desde o 1985. A fin, nas últimas eleccións, saíu elexida
presidente Violeta Chamorro
ó fronte dunha coalición moi

DE

IGREXA

Cantare.s da enteira liberdade
A tódolos tillos de Nicaragua
-mai de homes e mulleres e nenos libresque foron capaces de ama-la súa liberdade ata a marte.
A tódolos tillos cristiáns de Nicaragua
que demostran co testemuño da súa loita
e da súa esperanza e do seu martirio
que o nQso Deus é verdadeiramente un Deus Libertador.
A tódalas mais de Nicaragua
que deron a luz
tantos poetas, tantos libertadores, tantos mártires.

Ó pobo libre de Nicaragua
que segue defendendo, no traballo, na festa,
na fronteira e na oración,
a súa termosa liberdade, novamente agredida polo imperio.
Ás lgrexas de Nicaragua
que queren camiñar,
como Xesús de Nazaret,
na simplicidadedo Evanxeo dos Pobres,
e loitan pala construcción do Reino,
fortalecidas polo Espírito do Resucitado .
Para que a Liberdade da Nova Nicaragua
-que Sandino soñou na montañachegue a se-la enteira Liberdade:
aquela Liberdade coa que Cristo nos liberou.
Para que a Liberdade da Nova Nicaragua
fermente a enteira Liberación
da Nova América que soñamos.
(P. Casaldáliga, bispo, en "Cantares de la entera libertad", Managua,
1984, XVIII).

variada, entre a que non faltan antigos somocist.ps e exdirixentes da "Contra".
Ante todo isto se tiveron
que enfronta-los crentes daquel país. Houbo sectores da
que se deu en chamar
"lgrexa popular" que apoiaron claramente o proxecto
sandinista, e en casos incluso ofreceron persoas para
ocupar cargos de responsabilidade no Goberno. Un
apoio que lle deu sen lugar a
dúbidas ó sandinismo a súa
capacidade de perdón, de
respeto, de humanización,
de poesía, que nunca outra
revolución tivera. Pero tamén
houbo un gran sector da
lgrexa, o oficial, co monseñor
Obando ó fronte, que nunca
tragou o sandinismo e sempre estivo á espera do día en
que as causas volvesen ó
rego deles, que moito se
REMOENDO

teme valva ·se-lo rego da
marxinación social, a pesar
das promesas de axuda dos
EE.UU., que tamén se dan
noutros países sudamericanos, e xa sabemos con que
resultados .
Foi unha pena que a
lgrexa, que agora se apresurou a oficiar unha Misa de acción de gracias despois do
triunfo de Violeta Chamorro,
non houbese apoiado, críticamente, ó Sandinismo, non
houbese denunciado claramente a agresión norteamericana, non houbese concedido o seu peso á experiencia novidosa nica,raguense
de xuntar fe e revolución en
favor dos pobres. Houbera
sido, q1,Jizabes, demasiado
fermoso, demasiado tenta dor, demasiado lírico, e " non
corren bos tempos para a
lírica".

O

EVANXEO

A fe resucita ós "mortos"
(V de Coresma)
"Marta, non che dixen que, se eres, vera-la gloria de Deus " (Xn . 11,40)

Ningún ser vivo quer morrer. Soamente o que está moi aburrido da
vida desexa a marte, pero non pala marte en sí, senón por librarse do
peso da vida.
Dicimos que Xesús é a Vida, xa que El abre horizontes infindos á
vida, e nel atopamos sentido ó que somos e ó que tacemos.
A narración da resurrección de Lázaro é unha catequese que pretende levamos a que nós faigamos un acto de fe en Xesús. No caso da
Samaritana descubrimos que Xesús era a fonte da Auga Viva, cando o
do cego de nacemento vimos a Xesús coma a luz que al u mea as nasas
vidas .. . Soamente se pode chamar cristián aquel que descobre a
Xesús como o Camiño, a luz, a Vida para a súa vida.

Cristo segue morrendo
(Dom. de Paixón)
" Ignacio Ellacuría era antes que nada un filósofo ; a súa vocación
sería evadirse da realidade e adicarse á investigación profunda.
Pero a súa vocación relixiosa e o seu contacto coa tremenda realidade de El Salvador fíxolle comprender que o pensamento non pode
pecharse nun mundo ideal , senón que hai que comprometelo a pral
do próximo.
El soubo compaxinar a investigación coa práctica do amor nunhas
circunstancias tan difíciles como as que lle tocaron vivir.
Moitas veces lle preguntei se non tiña medo a que o mataran e con
gran sinceridade respondía que sí.
Coa marte de Ellacuria perdemos un gran pensador, pero gañamos
un martir que fará crible o Evanxeo onde antes non o era ". José Mª
González Ruiz.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

..

OS OBREIROS VOLTAN
AS RUAS para loitar por un
salario digno: unha suba
do nove por cento, por riba
do incremento constante
dos precios. As patronais
non queren chegar máis
alá do seis por cento, aínda
que en Galicia xa se firmaron oito convenios colectivos que superan o oito por
cento de suba, e outros
oito convenios bianuais foron revisados en semellantes condicións.

A PAIXON NA PINTURA
.G ALEGA ten moitas mostras; lembrámonos agora
UN CURSIÑO DE TEATRO vai ter lugar na Coruña nos días dazaseis a
vintesete de abril, organizado polo Centro de Estudios "Xuventude e Participación", e dirixido ós mestres. O programa contén:
educación
psicomotora,
educación da voz e montaxes... Para máis información: 981-266783 (Praza de
Pontevedra 14-10 Port. 1.
1º B -A Coruña.

O VIII CURSO DE FOLCLORE vai ter lugar en
Lugo, aproveitando as celebracións

da

Semana

Santa (12 ó 15 de Abril), organizado por Cantigas e
Frores. Os temas son varios: prácticas, pedagoxía
e investigación da danza;
perspectivas

fu tu ras

do

APARTADO DE

CO~REOS,

Para apuntarse: Cantigas e
Frores.

cais nas danzas galegas.

227080 - Lugo.

n·

344

27080-LUGO

folclore, diferencias musi-

Apartado

do Cristo da lgrexa de Vilar
de Donas (Palas de Rei) do
século XV, rodeado de anxos cos instrumentes da
Paixón de Xesús. Na Catedral de Compostela hai
pinturas renacentistas na
Capela de San Fernando, e
tamén o Calvario de Xoán
A. García de Bauzas na
Sala Capitular. Na Catedral
de Mondoñedo podemos
aprecia-los lenzos da Paixón, e na lgrexa de Nogueira de Chantada os murais cos mesmos motivos,
así ata chegar ó mesmo
Castelao.

344.

cionario Escolar Galego
NOVIDADE
Normativo,• útil.
Feíto para estudiantes de E.X.B. e B. U;P.
Unha nova aportación de Galaxia.
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Galego-Galego
16.000 entradas
·s60 páxinas
Láminas ilustradas
Mapas
Apéndice <Jftográfico e gramatical
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A cidade de Ourense

O CRISTO DE OURENSE
foi levado a carón das Burgas por un bispo natural de
Fisterra, e xorde na Catedral de Ou rense rodeado
de moitas obras de arte de
Maure, Gregario Fernández, Domingo de Andrade ... Paga a pena asistir a
algún dos cultos da Se-

mana Santa desta cidade e
poder deleitarse con toda
esta arte, froito das distintas épocas da nosa historia, así si este Cristo é gótico (arredor do século XV) ,
non lonxe está o Cristo dos
desamparados, talla románica do século XIII.

O SANTO CRISTO DE FISTERRA celébrase con grande
intensidade desde o Xoves
Santo. A imaxe gótica está no
corazón de todo-los mariñeiros da Costa da Morte, venerada na lgrexa xunto coas
imaxes da Dolorosa e de San
Xoán ... O Xoves hai lavatorio
de pés ós mariñeiros; o Venres
Santo está cheiño de procesións : Xesús camiño do Calvario, o Desencravo e o Enterro.
O Domingo de Pascua hai
toda unha escenificación da
Resurrección de Xesús nunha
cova construida no monte,
que remata cunha grande alborada e festa, da que se conserva unha fermosa danza:
"Danza das Areas".

ººººº

oOoOo
A VOLTA CICLISTA A ESPAÑA está a piques de botar a
rodar; Alvaro Pino concentra
as esperanzas de todolos galegas. O vintecatro de abril ,
sairán vintedous equipos que
costan ás empresas catro mil
mi llóns de pesetas. Perta de
dúas mil persoas acompañan
este festival de formas e sonidos que é sempre unha volta
ciclista.

PRESUPOS TO DUN EQUIPO CICLI STA
Desplazamentos
Carrete1as
Hoteles
~
M anutencíón
\

Corredo res
Adest rador
Eq uipo

----~-

Seguros
Medicinas
Reparacions

ººººº

VIVEIRO na Mariña de Lugo
celebra a Semana Santa con
grande fervor. As súas tallas
visten as estreitas rúas cunha
linguaxe sinxela e fonda. Salientar os trabal los do escultor
da vila: Otero ... Irnos visita-las
igrexas de Santa María, San
Francisco e San Pedro, despois de penetrar na cidade
pala antiga rnuralla que aínda
garda restos da devoción á
Semana Santa, como a porta
do Cristo do Amparo.

"DIA DA TERRA": con
ese nome van xuntarse mi-

~
··~~1

--~

ººººº

ººººº AS "IRMANS DA CRUZ" é unha

...
·
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llóns de persoas de todo o
mundo para reivindica-la
supervivencia da terra e a
fermosu ra da vida. Hai
agora vinte anos (o vintedous de abril), con estas
manifestacións estábanse
a pór os cimentos da moderna ecoloxía. A xente
saíu á rúa, e os gobernos
víronse abrigados a promulgar leis para defendelo
medio. Nestes anos as desfeitas non son máis pequenas, e as leis deberían ser
moito máis ríxidas.

nova comunidade de monxas de
Lugo , e xa son unhas veciñas moi
coñecidas. Os seus hábitos e o
seu andar sempre decidido é xa
unha tradición na cidade das Murallas . Adícan as vintecatro horas
do día a coidar enfermos e xente
desamparada, nos fogares destes , ou na casa da comunidade
onde conviven varias persoas da
terceira idade. A austeridade e a
xenerosidade destas monxas son
unha testemuña compartida por
moita xente da cidade. A súa fun- 1
dadora foi Anxela da Cruz, escri'A dolorosa ' de Gregario Fernández
tora mística e santa.

O VAL DE LEMOS é outra das viaxes que podemos facer nesta Semana
Santa. Monforte está coma
asulagada de historia e
arte, en. parte gracias a algúns dos Condes de Lemas .. ., así o Mosteiro das
Clarisas, co seu Museo de
Arte Sacro , onde as esculturas de Gregario Fernández poden axudarnos a situarnos no verdadeiro
drama da Paixón de Xesús.
Este escultor é o meirande
creador da imaxinería relixiosa; natural de Sarria,
irnos salientar o seu Cristo
Xacente, que contaxia dor
e sufrimento ós que o con templan . A obra fundamental deste escultor enche as sás do Museo de
lmaxinería Relixiosa de
Valladolid .

Xesús revelador
deDeus

Polocamiño
dexonxa

Por Miguel Anxo Araújo

Por Miguel Suárez Abel

aseados no Novo Testamento os teólogos modernos amósannos moi distintas interpretacións da figura de Xesús, algunhas delas ata
extravagantes. Así, as cristoloxías modernas
mostran a Xesús coma "o novo Ser", "o centro da historia da salvación", "o abandonado do Pai", "o Ser para
os outros", "o rostro humano de Deus". Pero tamén
existen tentativas de presentar a Cristo coma un revolucionario político ou un violento reformador social.
Abonda un mínimo coñecemento dos Evanxeos para
chegar a un convencemento de que un fusil nas mans
do Redentor do mundo non sería un sacramento axeitado. Pero, deixando estas esaxeracións, ternos que
preguntarnos unha vez máis como e en que medida
Xesús é significativo para o home de hoxe e para a
solución dos seus problemas individuais e sociais.

ando se apagaron as luces e escomezou a proxección de "Sempre Xonxa" sentín un débil
desacougo. Sabía por "Mamasunción" que
Chano Piñeiro tiña sensibilidade, historias e
ritmo cinematográfico de calidade, pero atenazábame a
dúbida se sería capaz de da-la talla nunha cinta longa.
De contado me sentín aliviado e cómodo: a película era
digna; Piñeiro non ten nada que aprender de certos
directores españois popularizados a forza de extravagancia e de papanatismo por parte de todos nós, espectadores aburridos que nos deixamos levar pola primeira
argallada.
A hisforia que nos canta "Sempre Xonxa" está ben
artellada, ten vida e encárnase na realidade galega; é,
polo tanto, universal; de tan concreta peta na fibra
fonda da vida, da miseria, da emigración, do amor, da
inxenuidade, da nenez. Arrinca Piñeiro con certa lentitude abusando de descripcións tal vez máis propias dun
documental ca dunha película. Prolóngase en nos
describi-la aldea, os nenas, o tormento do que ha de vir,
desconfiando se cadra da perspicacia do espectador.
Pero de contado se vai centrando no miolo da trama,
axiña engrana no ritmo adecuado e as imaxes vannos
levando a través dunha tenra melodía poética ó nó da
historia. Hai algúns momentos pola metade que semella
estar outra vez algo perdido, pero recupérase para finalizar cuns preciosos planos, excesivos probablemente,
do bo do "Caladiño" voando por riba dunha paisaxe
espléndida. Hai tamén -sería para desconfiar que saíse
redonda unha primeira obra- algúns defectos de ambientación, de control de climax e de axilidade narrativa
que ás claras están influenciados palas interrupcións e
demoras na confección do film. Non é doado mantela
tensión coherente dunha narración cando existen tantas pausas, desconfianzas e inseguridade. Pero independentemente de tódalas dificultades que se lle queiran atapar, "Sempre Xonxa" é unha obra digna, divertida e prometedora.
Aínda que namáis sexa pola ledicia que proporcionan
as aliadas, o sorriso e algúns primeiros planos de Uxía
Blanco; pola escena do muiño, que sen dúbida quedará
na memoria a longo prazo de tódolos amantes do cine;
polo fiel reflexo de determinados comportamentos de
importante valor antropolóxico; e, como non, pola creación do personaxe do "Caladiño" (aínda que algunhas
veces entra na historia algo forzado) a película ten méritos de sobro para vela con pracer.
Oxalá que en vilas e pobos pequenos se poida disfrutar con este cine tan cercano, porque se alentador é que
triunfe no medio urbano un estilo tan propio e que
axuda ó reforzamento da autoestima da nosa identidade, sería triste que os quemáis resistiron e gardaron
na lingua, na cultura e vida propia, non poidan gozar
coa arte de raices tan populares. Rematando, que oxalá
o cine galega siga polo camiño que con claridade
Xonxa está abrindo aquí e fóra.

B

Quen se achega con ánimo ben disposto ós textos do
Novo Testamento descobre con gozo que Xesús de Nazaret non nos ofrece respostas parciais para resolve-las
nasas cuestións accidentais, senón uns criterios que
abranguen toda a vida humana nas súas dimensións de
fondo, ofrecéndonos un significado global. Fixémonos
na revelación que Xesús lle ofrece ó home do verdadeiro rostro de Deus.
Non se trata tanto da revelación da mesma existencia
de Deus, pois esta era admitida por todo o pobo israelita
e por tódalas culturas colindantes. Pero o coñecemento
do' "ser" de Deus foi sempre un dos proxectos máis
frustrados do home a das súas filosofías anteriores a
. Xesucristo. Por iso pudo dici-lo apóstolo San Xoán: "A
Deus ninguén o viu xamáis; o Deus unixénito, que está
no seo do Pai, nolo deu a coñecer". Xesús fáinos penetrar nos secretos da vida íntima divina,· relevando que
Deus non é un solitario, senón donación en plenitude e
comunión de amor entre Pai, Filio e Espírito Santo.
O Deus revelado en Xesucristo é un Deus que ama sen
descriminación e perdoa ós seus tillos alonxados.
Fronte a un Deus sometido e cerrado no cumprimento
riguroso da Lei, inquilino exclusivo das dependencias
do templo e á mercede dunhas liturxias baleiras de
sentido, Xesús abre unhas ventás que ofrecen un novo
horizonte. El veu anunciar un Deus que é cercano e
familiar e que é invocado polo home cunha confianza
ilimitada: "Abba" ("Papaíño"), que sae ó encontro de
calquera no amor e na fraternidade.
O Deus de Xesucristo é un Deus que intervén na historia, mandando o seu Filio entre os homes para enceta-lo
reino dos ceos e resucitándoo de entre os mortos, despois de telo sostido con poder na súa vida terrea. O Deus
de Xesucristo é un Deus de futuro, que xulga polo amor
ós irmáns máis pequenos e prepáralle ós seus tillos un
reino eterno. Con este Deus, que ama e pódeo todo, a
vida acada o punto máis firme de referencia e faise un
camiño cara os brazos dun Pai.
Nota: Dn. Miguel Anxo Araújo é bispo dimisionario de
Mondoñedo-Ferrol.
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O CAMPO

As coordenadas do lume (1)
Tralo inverno volverá o
verán

L'

Durante os últimos meses, deixouse de talar dos
incendios forestais, tan
asiduamente como se viña
facendo. Por un lado as sucesivas eleccións, e por
outro as abundantes chuvias caídas, fixeron esquecer a moitos, por algún
tempo, a gran traxedia e
psicose colectiva de incendios forestais que estivemos a vivir no longuísimo
verán do 1989.
Pero moi pronto chegará
o verán deste ano 1990, e
mailos veráns dos anos
vindeiros sucesivos, que
oxalá non sexan tan propicios para o lume devastador como o foi o ano pasado; pero, loxicamente,
hai que contar con períodos de acentuada seca, algúns quizais prolongados,
nos que, se non se lle pon
remedio,
repetirase
a
praga dos incendios e as
súas consecuencias tan
funestas como as xa
vividas.

O monte non é cousa dun
ano
As veces nin sequera é
causa dun século, porque
hai montes que, coas súas
árbores, fauna e flora xeral,
pertencen ó pasado, ó presente e ó futuro, adoitando
ser historia viva e perdurable. Outros son sinxelamente a riqueza do presente, e a esperanza do futuro. Pero sempre, e no seu
conxunto, son a louzanía
de Galicia, o parque e o
xardín xeral e natural do
naso pobo, a ledicia de ver
e de vivir, a protección e o
alimento da terra, do aire e
da vida:
Se non fara pala cobiza
de moitos; a desidia e deixadez doutros tantos; a
charanga que forman algúns; e o azoute dos incen-
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dios. ¡Habería que ver os
montes de Galicia!.

O caso é que, velaí vén o
verán

longo prazo, e moito menos eficaces.
Se hai moitos incendios,
ainda que á fin sempre acaban apagándose, non se
evita o desastre e a traxedia dos montes e as súas
funestas consecuencias. A
loita verdadeiramente seria, racional, eficaz e futurista consiste en poñe-los
medios e os remedios para
evitar que haxa incendios,
e para que os incendios
inevitables sexan en todo
caso máis fáciles de apagar e controlar en espacios
accesibles, reducidos e
concretos. E para isa para
o que cómpre gasta-los
cartas, o maxín, e o esforzo
chegando a dispoñer de
organización, infraestructura e medios adecuados,
ata o luxo, na medida
posible.

Non debemos perder un
intre máis para pórmonos á
importante tarefa de rexenerar e recupera-los montes queimados (moitos
propietarios xa o están facendo ó seu xeito ), e $.. non
menos
importante
de
preveni-los incendios no
futuro,
mellorando
os
montes e a súa producción
en xeral.
Certo que é preciso estar
sequera mínimamente organizados e pertrechados
para loitar contra os incendios nas emerxencias e circunstancias concretas que
se presenten.
Nembargante
eremos
que a loita verdadeiramente eficaz consiste en O principio esencial do fin
dispoñer e usar de medios
e actividades preventivas,
e non tanto dos chamados
Consiste en busca-la
medios de choque ou de maneira de invertir en meloita directa contra os in- dios e accións positivas cendios, que son moito nunca de reacción e de
máis caros, alomenos a choque-, que permitan

gasta-los cartas en relación inversamente proporcional ós incendios habidos. O demais será, nalgunha medida, un mal necesario, pero non un ha política forestal aceptable
desde o punto de vista de
planificación e programación da loita.
Para poñer en marcha un
plan ambicioso, racional e
coerente de loita positiva
(preventiva) e de mellaras
amplas, diversas e xeralizadas, será preciso investir
importantes
cantidades
dende xa, e tamén a medio
e longo prazo. Pero sempre será un investimento
positivo e rendable; os
montes deixarán de arder
nunha alta porcentaxe en
relación co acostumado;
incrementarase moito a
producción forestal en
cantidade e calidade, e tamén a de outros sectores e
áspectos relacionados directamente cos montes
como a gandei ría; a caza e
a fauna en xeral; a producción de cogumelos ; e o
medio ambiente.
Tamén hai que ter en
canta que moitos cartas xa
se están a gastar. Só cómpre orienta-los investimentos doutro xeito.

Plan de urxencia
Precisamente por ser
unha cuestión de urxencia,
adiantamos isto neste primeiro capítulo do naso traballo. Trátase de dicir que
se debe desterra-la idea de
mercar novas hidroavións,
e acaso outros aparellos
previstos para este tipo de
loita que precisa de incendios para fundamenta-la
súa razón de existir, e que
incide aumentando a xa
coñecida " industria do
lume ", da que talaremos
máis, pero non mellar, nun
vindeiro próximo capítulo.
O colectivo " A Re/la " comen za con este trabal/o unha
serie de catro artículos, sobre
os incendios forestais.

Terceiro mundo: a maioría condanada

u

nha liña imaxinaria separa

ticas económicas dictadas polos

terceiro mundo é de vinte anos infe-

o mundo en dúas grandes

paises do Norte; na actualidade

rior á dos países máis prósperos.

metades: o norte rico e o·

2.250 millones de persoas teñen

Por exemplo en España é de 77 anos

sur pobre.

unha media de

ingre~os

de 25.000

mentres que en 22 países dos máis
subdesenrolados a esperanza de

pts. ó ano.

vida non chega ós 50 anos . .

O sul produce o 17% do total
mundial; case tódalas materias pri-

A distancia que separa os países

mas. Ten so o 8% das industrias e o

ricos dos pobres é cada vez mei-

A causa da fame no mundo non

5% de tecnoloxía. Consome o 15%

rande. Así, en 1950 os paises ricos

está na escasez de alimentos. Ali-

da enerxia.

tiñan uns ingresos 15 veces maiores

mentos hainos. E moitos máis pode-

que os paises pobres. Para o ano

ría haber se se aproveitase mellar a

2000 calcúlase que os ingresos do

terra: só se traballa o 44% da terra

Norte serán 30 veces superiores ós

cultivable.

... E reúne o 70% da poboación.

dos paises do su l.

Os paises do sul que se extenden

O problema é de mala utilización e

por toda Africa, Asia, América Latina
A esperanza de vida dos países do

e o Caribe, son as víctimas das polí-

distribución da terra.

,-,

Un caso concreto que produce abraio: Na India

Outro caso entre mil: Angola e Mozambique non

hai clínicas privadas que se adican a estirpar riles de

poden cante-la mortalidade infantil por culpa da

nenas pobres prometéndolles cartas para mercar

guerra. Os conflictos que padecen Angola e Mo-

unha casa.

zambique son a causa directa da marte de 137.000
nenas menores de 5 anos.

Medio millón de pts. é o que selles promete hoxe
a miles de nenas vagamundos da cidade india de
Bombai se doan un dos seus riles. Baixo o lema

A guerra nesta rexión, que se alongou durante
máis dunha década, é a responsable destas cifras
dramáticas.

" Vende un rile merca unha casa" as clínicas privadas atraen a atención de miles de nenas que teñen o

Sen o conflicto, o índice de mortalidade infantil ·

seu fogar na rúa. Antes da operación entrégaselle a

quizabes disminuira. De feíto incentiváronse cam-

cada neno unha forte cantidade de cartas, que

pañas de asistencia primaria da saúde para preve-la

nunca é a prometida. Trala operación o nena recibe

enfermidade. Millorouse no abastecemento de

unha nova propina para que se vaia, e dinlle que o

auga, aumentaron as campañas de vacinación creá-

resto daranllo máis tarde, pero ese máis tarde nunca

ronse novas clínicas para o coidado das nais e dos

chega. Así o nena queda sen o seu rile sen os cartas

nenas. Hoxe en Angola marren 325 nenes de cada

prometidos.

mil antes de cumplí-los 5 anos.
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Un balcón na ria de Arousa
ende o balcón vexo
un anaco da ría, que
parece un grande
lago. Os pobos semellan como continuación da
mesma costa. Por eso, cando
veñen os barcos para o porto ,
dá a sensación de que aparecen milagreiramente alí postas. Pouco a pouco van agrandando con maxestade, ata
quedar fondeados no lugar indicado polo práctico (home
técnico do porto).

D

Hai tamén, un grande trafego de barquiños que en todas direccións atravesan a ría.
E moitas lanchiñas de vela,
movendo lentamente as súas
lonas branquiñas, figurando
unha estampa alegre e tenra.
Non digamos os días que se
celebran Regatas: Alá están
os participantes de Vilagarcia,
Carril, Vilanova, llla, Boira,
Cabo de Cruz, Puebla, Ribei ra... nas súas embarcacións, poñendo tódolos esforzos para tentar de chegar os
primeiriños. Daquela, toda a
ría é unha festa.
Outro aspecto máis cercano
do panorama, é o espacio dedicado ós viveiros de ameixas
e berberechos. Os seus do nos,
cóidanos con tanto agarimo,
coma os labregos as súas leiras de patacas, repolos ou verzas. Só que aquí é algo máis
complexo, por mor das mareas. Cando abala, queda o lugar cuberto polo mar, e non se
mira o que hai embaixo. Aínda
así, eles saben perfectamente
onde está o vivei ro de cada
quen. As "leiriñas" teñen formas irregulares, e están separadas unhas de outras, por un
pequeniño valo, de pouco
mais de unha cuarta.
A marea debala dúas veces
cada día, e outras tantas,
aproveitan os mariscadores
para tace-lo seu traballo. Recollen as algas que están no
mar, e que na seca, quedan
pausadas enriba do marisco,
con perigo de afogalo. Neste
trafego, forman unha procesión de ir e vir carrexando os
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lixos para a praia. Aínda que a
marea debale pala noite, non
deixan de face-lo seu traballo
de limpeza. Dende o meu
cuarto, parede por medio do
balcón,
escoito
perfectamente o rumor das conversas
que teñen entre eles. Pero ,
¿qué pasa na marea seguinte?
Que hai que repeti-lo labor, se
queren que os berberechiños
e ameixas, máis pequeniños
que garabanzos, non teñan .
atrancos para medrar. De tódalas formas, cando hai un
forte temporal, non chegan tódolos coidados e marren crías
a esgallo.
Estas aguas están bastante
emporcalladas, por mor dos
verquidos das alcantarillas. A
pesar desto, a xente báñase e
os pícaros, xogan ata fartarse.
Hai momentos en que as gaivotas invaden a praia, cal
exército recollendo os despoxos da batalla, alimentos empuxados polo mar e ciscados
pala area. Os seus chíos son
tan fortes, que dan ganas de
misturarse con elas, berrando
liberdade. Pero as súas acrobacias son as que colman o
espectáculo. Cando levantan
o voo en masa, os chíos e o

bater das aas, semella o son
forte dunha banda de música
sincronizada. Outras veces ó
caladiño, suben maxestuosamente e fan varias piruetas,
dominando o espacio. Lago
bai"xan en picado e sen risco
de estrellarse, porque a aterri zaxe é perfecta. Cando case
tocan terra, estiran as patiñas
que polo ar ían encolleitas, e
pausan con elegancia, sen un
lixeiro abaneo.
Moitos espectáculos máis
pódense ver dende o palco do
meu balcón . Como remate de
cada día, poucas veces falla
un sol por visible, que inunda o
ambiente dun silencio profundo. Cando o sol dá o último
" bico" ó monte Curota, as nubes soben envolven o ceo, e os
seus reflexos tinguen a auga
de toda a ría. Entón séntese un
mergullado neste .misterio da
na tu reza.
Hoxe, recordando o balcón
que mira ó mar, ás barquiñas
de Carril, e ó solpor, remato
tarareando a cantiga: "Fuches
a Vilagarcía / Fuches e non viches nada/ Non viches bailalo sol/ Na illa de Cortegada".
Sara Salgado

Galicia
Oh! velaí a be/a flor
do noroeste de
España.
Froito do agro verdescente,
De antemán ve/la,
moi ve/la.
Se da túa terra se fosen os labregos, ardería sen cesar o teu
corazón;
corazón
cheo de ledicia ''.
Non, eu sei que non
nos deixarás sen o
teu ¡chof! O rompe/as alas, sen as túas
costas e sen o teu
cantar.
Paulo Vilar Saavedra (1 Oanos)

Os nosos lugares _________,

La 1in

Buzón~------------

Iglesia española, tampoco

Sr. Director de IRIMIA

la veo. Aquí la Jerarquia

ila de 19.000 habitantes e cabeza do
concello máis extenso da provincia
de Pontevedra. A gandería
é a principal fonte de riqueza polo que pradeiras e
cultivos forraxeiros sobrepasan o 50% da superficie.
A historia de LALIN vai vencellada á do país de DEZA.
O condado de DEZA nace
cos Suevos no ano 569. O
primeiro conde foi Andeca,
que logo sería reí de Galicia e tivo a súa corte en LALIN. Entre os nobres que
batallaron xunto con Don
Paio en Covadonga (Astu-

V

rías) figuraba o conde de
DEZA, Fernando Arias. Os
señores de DEZA mantiveron longas liortas cos arcebispos de Santiago de
Compostela. Estas tirapuxas levaron ó arcebispo
Berenguel de Landoira (s.
XIII) a procura-la marte de
Suárez de Deza. En vinganza, un familiar dos
Deza, asasinou ó arcebispo Don Suero cando
transcurría nunha procesión palas rúas de Santiago. Aínda no século XIV
proseguían as rivalidades
ata que a revolta dos IRMANDIÑOS tirou por terra
unha meirande parte das
fortalezas do país deixando desprotexidos ós
contendentes.
Os tempos son outros e
LALIN é hoxe máis coñecida pola súa banda de música, a feira do cocido, a
actividade comercial e o
pulo gandeiro en continuo
medre...
en.tre
o utras
causas.

Me sorprendió la carta

Eclesiástica y las O. Reli-

del Nº 332. Como lector de

giosas son defensoras de

IRIMIA, no encuentro el

su Lengua y progreso, en

daño que esta revista nos

todos los Templos hay Mi-

puede hacer a la gente sen-

sas en Catalán. Ahí como si

cilla,

fuera pecado.

gente

carente

de

cultura.
Uno se pregunta. ¿En
Los insultos al Sr. Fraga,
no los veo en ninguna página. ¿Habrá mayor insulto

que página del Evangelio,
está

ese

desprecio

al

Idioma de un pueblo?.

que los que siempre rechazaron el Idioma Gallego,
los que nos llamaban brutos y gallegos al hablarlo
en su presencia, los que se
esmeraron en que sintiéramos verguenza de hablar-

Finalmente hay compasiones que molestan. Ya
sabemos que la Sta. ignorancia de unos, conserva
los

Stos

Privilegios

de

otros.

lo, ahora de la noche a la
mañana se las den de gallegu istas?. Hace falta te-

Josefa L. García (Barcelona)

ner mucho rostro y veremos lo que dura.
Esa uniformidad de la

xOxOxOxOx

Familia-----------------------------

¡Ai María~

iAi, María, pensabas que o teu xa

medio de facer da nosa familia unha

era moito aguantar e agora tocoulle

familia máis unida, máis solidaria,

a Rosa. Rosa é unha veciiila das de

máis responsable. O enfermo é al-

trinta e tantos. Está na residencia xa

guén que cando volves á casa sem-

hai máis de quince días. E ninguén

pre te espera. E axúdanos a matinar

ousaba pensar que lle ía tocar a ela.

sobre da sorte que ternos cando o

lso nunca o cavilamos ata que

carpo terma e nos sentimos ben.

chega. E ti ben sabes que cando
chega pode ser para ben ou para
mal. Para mal xa é de por sí mais
para ben pode selo se intentamos
ve-las causas con optimismo. Porque unha enfermidade pode ser un
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¡Ai María! non perda-lo bon humor e a retranca que falta nos fai
para seguer celebrando a ledicia de
erguérmonos cada mañanciña sen
enfermidade ningunha.

Nortee Sul

naso pequeno mundo é iso, pequeno. E dividido. Falan hoxe
os entendidos do Norte e do
Sul. Outra división máis para
dici-lo mesmo: hai ricos e hai pobres.
Hai ricos porque hai pobres. Coma
sempre.

O

As tres cadeas de televisión que hoxe
podemos ve-los galegas están sementadas de programas que tratan do tema.
Os telediarios son fiestras abertas cada
día sobre a dolor, sobre a barbarie que
cimentan o naso bo pasar.
Algún quéixase de que sempre aparecen esceas duras nas horas de xantar e
cear. Pois non é mala causa decatarse
de que o naso viña , a nasa carne, iogures , froita , medran nos lombos dqs
empobrecidos.
Matina un , se os neg ros, asiáticos , su. damericanos non serán parvos, lacazáns
pouco máis que an imais. Por riba Deus
está connosco . E os pobres seguirán nacendo .na casa dos negros, asiáticos,
árabes , sudamericanos ¿Será que Deus
é un canalla?
E nos seguiremos xantando , ceare-

r

Saúde

As avantaxes do limón

mos por fin , mentres en " Informe Semanal ", " Enfoques", " Contrafío ", " Docu mentos T.V.", " Telexornais " desfilan os
xinetes da Apocalipse da fame , das guerras , da desfeita ecolóxica, do fanatismo. E os cabal os do horror e da barbarie agallopan case sempre palas terra~
doSul.
No Norte estamos fondamente preocupados polo colesterol e para que ninguén nos acuse de insolidarios poido
dici-lo que fixo un país nórdico : mandar
unha partida de bonecas loiras a Burkina
Fasso. Poido dici-lo que fixo España:
mandar unha partida de preservativos a
un pobo tan necesitado de nenas coma o
saharahui. Poido canta-lo que fai a Comunidade Económica Europea: almacenar toneladas e toneladas de ma'nte iga
ata que caduquen e incineral as en cal quera nave de Lugo , Tarragon a ou
Guadalaxara.
Isa: Norte e Sul.
Abaixo estoupan de fame . Arriba esta·1amos de indixestión .

ººººº

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

Os oito erros

No debuxo inferior aparecen oito erras con respect o ó
debuxo superior. Cómpre atopalos.

Resulta fresco , vitamínico ,
cosmético , antiséptico e san .
Os primeiros usuarios do limón empezaron hai miles de
anos.
Foron os exipcios uns dos
primeiros
descubridores
desta privilexiada froita.
· Limpa as impurezas da pel,
cicatriza e purifica.
· Combate a caspa, a graxa e
proporciónalle ó cabelo un
notorio brillo . Máis puro e
máis barato ca moitos productos de moda. E sempre na
casa.
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· Elimina o sarro (compre
restrega-los
dentes
cu n
pouco de zume de limón depositado nun bastonciño de
algodón) e mailo mal alento.
Contra disto último abonda
cunhas gotiñas de limón en
auga quente.
· Finalmente, resulta depurativo , antiinflamatorio, anti infeccioso , desinfectante e protector do sistema inmunolóxico.
· E axuda a cura-los catarros.
Chégalle ben .

NQl8íllOS

A FALA E' CAMINO

Xosé Chao Rego

Os nosos entregos
A palabra latina "integrum" ciá e de idade provecta", e tadá moito xogo en galega. Non mén o asimila a "carnal", refesó significa algo ó que non lle ríndose a certos graos de pafalta nada, que ten todo aquilo rentesco coma irmán entrego,
que lle cómpre, e así dicimos curmán entregue.
que unha persoa é moralmente
Claro que a case que tódolos
íntegra, ou que alguén está inlectores ben seguro que lles ha
tegrado nun grupo ou na sosoar máis a variante antwgo, na
ciedade; non só isa, senón que
significación de antepasado
tamén ...
ou devance~ro, ainda que o Vo... se desprazámo-lo acenlo
cabulario nórmativo, admitíndo i de "integru" á segunda vodoa, prefira a forma entrego.
cal, o e (intégro), hanos saír en
galega, por evolución fonética
Alguén se ha sorprender, sen
do latín, a palabra enteiro e a embargo, se lle digo que a exsúa derivada enteirarse, por presión "isto sucede.u nos temexemplo, dalgunha noticia, pos antergos" non é correcta,
que non é outra causa senón porque non é igual anter:go ca
integrarse nela.
antigo, nos tempos da antiguiPero...
dade. Sen dúbida hai aquí unha
... tamén existe oufra.·-deriva- desviación bastante comprención. Porque " íntegro-entei(~.'t:,> $ible de antepasado Ol{.devanchegou a sigriific?r. adultor..~~~:(Geiro a antigo. Pero a ptegunta
guén que o tiña tbdo , ·quelt>.~: ~j,!3xítima é a seguinte :- se xa
estaba completo .' l~to -dáno.~~ ·-.. . rhoitos talantes e non ·poucos
versión galega d~.· reJ'ttrego . · ~oai escritores utilizan esta•. confuvariante de ~·er:rtte~u'e"), ~-. que"t" sión, ¿el será posible dar marEladio Rodríguez define ~q~eu .i', cha atrás? Mesmo, ¿el será
diccionario coma " persa' A:.ri- conveniente? Non o sei.
~ ·.
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En Suráfrica hai semanas
os negros están en vela
por mor da liberación
do líder Ne/son Mande/a .
Vinteoito anos no cárcere
son moitos anos de Deus:
de Oeus, si, xa que Mande/a·
sufriu polos fil/os seus.
Obispo Desmond Tutu
leva predicado tanto
que non me sorprendería
que a Ne/son proclame santo.
Polo camiño oficial
do santoral, non ten traza,
pero Ne/són é un mártir,
testemuña da súa raza.
El leva adiante a causa
que envexan os seus entregos:
loitar dando a propia vida
prá liberación dos negros.
ns poucos brancas dominen
ós negros, évos de coña,
e pró mundo, que o consente,
unha auténtica vergoña ..
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¡Ditosas mans!
Artistas do zoco , do sobrecama ou
da corda,
mans habilidosas
dobregando a res istencia da madeira,
da pel , do fe rro , do liño ...
¡Di tosas mans creadoras
que encheron e aínda enchen
o noso chan galega
de sabios artistas nosos!
¡Ditoso o pobo que os aprecia,
a pesar da técnica avanzada,
a pesar dos prezos e rendementos!
Pola súa fermosura ,
polo cultivo do ocio ,
pola súa sabiduría entrañada,
por ser herdanza regalada ...
¡ditosas as mans sabias
dos sabios artistas nosos!
M.R.
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