
REVISTA 

QUINCENAL 

Contra a "comida basura;' e as noces de California 

e ando o que empeza a preocuparé 
a calidade e non a cantidade das 
causas, a taita ecolóxica e cultural 

fúndense nunha mesma causa. 

Vese día a día. Poñámo-/o caso das ham
burguesas: esa forna de comer "tan prác
tica, rápida e económica 11 é fenomenal, 
xaora, para os intereses de certas industrias 
alimentarias multinacionais que quitan sa
brosos beneficios da "comida-lixo" que co
locan ó "alegre e libre consumidor" que 
está "al loro" e xa pasa de superados sabo
res aldeanos e maneiras carrozas de mon
társelo". 

Pero o que é "práctico, productivo e eco
nómico 11 resulta nocivo e tóxico para os mo
dernos consumidores, segundo se acaba 
de descubrir, (¡oh, eureka!). 

Hai ben tempo que dende o ecoloxismo 

se veñen denunciando esas formas de 
auto-envelenamento que son o último e/o 
·dunha montaxe industrial baseada en técni
cas de explotación que estragan a natureza. 
E non menos tempo se leva dicindo dende a 
militancia culturp.I que na forma de consumir 
e de comer se van impoñendo as formas de 
vida, os símbolos, idiomas e valores que 
afogan os propios. 

Poñamos outro caso: o das explotacións 
familiares labregas. Abofé que para o inte
rese das grandes empresas agro-alimenta
rias resulta fenomenal a posibilidade que 
agora se discute en organismos económi
cos internacionais como a GA TT (ver A 
Nosa Terra nº 458) -de liberaliza-lo comer
cio agrícola, isto é, abrí-las fronteiras e dei
xar de protexer ás pequenas explotacións 
familiares para que o mercado se ocupe de 

tace-la "99lección natural", e se cargue á 
maioría. 

Pero o certo é que as grandes industrias 
agrarias, tan productivas e rendibles, están 
envelenando as augas e terras con pestici
d9s; conseguen cen alimentos quizais máis 
lucidos -como as naces de California ou as 
supermazás importadas- pero que están in
zadas de productos tóxicos e son peores 
cos do país. Por iso que hai quen sostén 
que habería que pagar/le ós labregos só por 
seguiren aí. Pero non o esquezamos, non 
só por cuestión ecolóxica, tamén por man
ter vivo o país, por dar/le un futuro ó naso 
pasado. 

Habería que facer un estarzo imaxinativo 
á hora de modernizarnos. Porque xa está 
ben de horterada, de papanatismo e de 
autoodio. 



Coa forza de Xesús 
mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galega.que esquecimos. 

. i mos sementando patria: 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 
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Sabado 2 Febreiro: Festa do lume 

- En GALEGOS (Frades), na casa das monxas, 
lugar o Pazo. Está a 10 Km. de ORDES e 14 de 
PONTECARREIRA. 

- Os amigos de lrimia festexarémo-la fe e daré~ 
moslle un pulo a Asociación que celebrará Asem
blea Anual. 

- Que cada irimego leve o seu xantar para com
partir, coma o ano pasado. 

- Tamén podes levar un cirio xeitoso para a cele
bración da tarde. 

- Xu ntarémonos ás 1 O da mañá. 
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Daniel López Muñoz. 

Remedios contra o galega de carapela 

F alaba este trasno aí 
atrás da caradura 
dos de sempre que 
está a producir un lin-

güicidio perfecto. Vam_os que 
como hai "algo de galego" e 
case tódalas partes -sobre 
todo nos títulos, rótulos, en
cabezamentos, certos cere
moniais, ocasións sinaladas, 
datas conmemorativas e sen
lleiros actos- pois, conciencia 
tranquila, ·disculpa montada e 
Fl .seguir vivindo, exercendo, 
educando vendendo e ligando 
en castelán, e a deixar que o 
natural discorrer das cousas 
faga do galego o que seique 
se merece. 

O problema é, logo, que os 
que teñen a manda e marcan a 
pauta na ecooomía, na vidiña 
social, na política, na lgrexa e 
nos "40 insoportables" apun
táronse, e non todos, ó "titú
leo en galego". Costume por 
certo seguida camaleónica
mente polos pais modernos 

.. de tanto Brais, Cibrán e Olaia, 
que rotular, rotularon ben en
xebre, pero pararon. aí. Apli
quese o dito do carro e dos 
bois para máis ilustración. 
Hoxe, por tanto, domina o ga
lega de carapela. Ei..:10 pro
blema das élites do país:. non 
creen no choio este do galego 
alén do berniz e, para máis 
inri, a xente sábeo e copia 

para medrar. 
Pero, a grandes problemas, 

grandes solucións. Se as éli-
. tes non queren cambiar -e 
está visto que .están duras de 
carapelar- pois cambiemo-las 
elites. ¿Imposible?. Psssa ... 
Pero a avantaxe de pedi-lo im
posible é que a cousa ten un 
efecto boomerang, que se 
volve contra ti, no mellor· dos 
sentidos, e che remove o 
fondo moral. Conclusión: non 
face-lo xogo, non montarse 
no carro dos vencedores de 
carapela, montarse noutro ca
rro nos dos que "algun día 
venceremos", o cal supón na 
cuestión lingüística facer ob
xección de conciencia: en Ga-
1 icia, en galegó. E montados 
nese carro, fincados nel, ... a 
por todas, á conquista das eli
tes de carapela. A cousa é se
ria, cada un no seu espacio, 
no seu terreo, na súa especia
lidade. E un programa a medio 
prazo. E serio, adehlais, por
que che pode levar diante dun 
tribunal se te negas a asinar 
en castelán unha declaración 
policial feita en galego, por
que ché pode dificultar o ac
ceso inmediato a certo posto, 
porque che _pode impedir ga
ñar certo premio literario, 
etc ... 

~ XAQUÍN MARÍN ------------------



BOA NOVA 

Buscadores de Deus 

N a nasa sociedade actual .hai 
moita xente que di que non 
ere. Outros non o din, pero 
funcionan en case todo coma 

se non cresen. Outros eren, pero as 
súas crenzas diríxense a aspectos un 
chisco raros, estravagantes. E outros 
que eren e procuran ser fieis á súa fe, 
atopan dificultades para unha relación 
con Deus, sá e salvadora. 

Non é raro todo isto. A fe presénta
senos coma a única maneira de nos 
poñer en relación co Oeus a quen 
nunca ninguén viu. Eso quere dicir que 
sempre andaremos atoutiñando, ás 
apalpadas, sempre en busca, sempre 
en avance ... ou retroceso. 

Manolo RegalNictorino Pérez 

nas ribeiras do ria Xordán -como no/o 
recordaba o Evanxeo de hai poucos 
días. Xoán da Cruz, a quen estamos 
recordando adrede ultimamente por 
estarmos no IV centenario da súa 
marte e por ser un santo de moita ac
tualidade, foi un buscador de Deus no 
medio dunha "noite escura", en fe, e 
ofreceunos un método espiritual que 
nos axuda na busca de Deus na noite. E 
outro tanto se pode dicir de case tódo
los santos. 

Xesús, con ser Fil/o de Deus na terra 
foi un buscador de Oeus, en fe; e com~ 
buscador de Deus, por exemplo, saíu 
de Nazaret na Galilea, e foise cabo 
Xoán Bautista que andaba bautizando 

Buscar a Deus, ün camiño longo, moitas ve
ces na escuridade, sempre feliz cando nel se 

pon paixón e sinceridade 

Personalmente gústame ver a lgrexa 
coma o lugar onde todos andamos na 
busca e rebusca de Deus, sen dogma
tismos, con sinceridade, ofrecendo 
cada un ó resto da comunidade aque/as 
cousiñas que persoalmente nos foron 
achegando un pouco ó marabil/oso te
sauro que é Oeus. E ¡que función máis 
sá e necesaria a da lgrexa, cando se 
dedica a ofrecérno-lo instrumental im
prescindible para que, comunitaria 
mente, personalmente, nos lancemos 
á feliz empresa de descubrir, gozar e 
vivir a Oeus!. 

PALABRAS DE IGREXA 

Para atinar no camiño 

¿Como atinará un mozo no camiño? 
Gardando a túa palabra. 

Eu búscate de todo corazón, 
non me deixes desviar dos teüs mandatos. 

No meu corazón escondo os teus ditas, 
para non pecar ante ti. 

Bendito es ti, Señor: 
ensíname a túa vontade. 

Cos meus labios eu anuncio 
toda decisión da túa boca. 

Na túa revelación teño máis gozo 
ca en tódalas riquezas. 

Medito os teus decretos 
e fíxome nos teus viei ros. 

Atopo consola na túa lei 
e non esquezo a túa palabra. 

(Salmo 119, 9-16) 
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REMOENDO O EVANXEO 

"O tempo que vivimos é un tempo de plenitude: 
O Reino de Deus está preto. Convertédevos e crede 

na Boa Nova" 

(27 de Xaneiro. 111 Domingo do Tempo Ordinario. Me. 1, 14-20) 

Ho~e coma ante Xesús chámanos para ir ó seu encontro e 
segu1lo. Hoxe tamén é o "día do Señor". Tempo de sementeira 
do Reino de Deus. 
. ~ada ~ez máis, e á luz de palabras coma estas nas que Xesús 
mv1_ta a 1r tras el, cómpre insistir en que o cristianismo "non se 
defm_e coma unha doctrina ou unha ideoloxía, senón coma o 
segu1men_to dunha persoa" (González Faus). Seguimento que 
leva consigo: Descobrir o significado da persoa e as accións 
de Xesús. Decatarse da súa disponibilidade á acción de Oeus. 
Identificarse coas súas actitudes vitais (esixencia de conver
sión). E chegar a unha comunión con el. 
. Te~~o en canta quemáis que un estarzo teimudo de querer 
1dent1f1carse con Xesús coma modelo, trátase de deixarse eol/er 
por el, deixarse facer por el. 

"Todos estaban abraiados da súa doctrina, pois ensinaba 
coma quen ten autoridade, non coma os letrados" 

(3 de Febreiro. IV Dom. do Tempo Ordinario. Me. 1, 21 -28) 

O ~'Eu dígovos" de Xesús impresionou á xente do seu tempo. 
Xesus non era un glosador, talaba con creatividade e autori
dade, porque sentíase pregoeiro do Pai ; tala no seu propio 
nome, libremente, só é escravo da Palabra. Por isa é eamiño 
verdade e vida. Por iso libera, porque el mesmo é libre. Por is¿ 
foi e ~egue a ser tamén molesto: é a verdade que pón á luz 
tódalas mentiras. 

Xesús é a verdade máis xenuina do home, sexa aceptada ou 
rexeitada. 



A PENEIRA 

O PARO SEGUE ME
DRANDO, e en Galicia aínda 
máis, chegando a supera-la 
media do Estado. Así a política 
económica do goberno segue 
a fracasar nos seus intentos 
de crear traballo. Se nos 

derradeiros meses do oitenta 
e nove o paro disminuíu en 
case cincoenta mil persoas, 
nos cinco derradeiros meses 
do noventa o paro medróu en 
oitenta e nove mil cidadáns. 

Televisión de Galicia 
A TVG segue a perder telespectado

res, máis de douscentos mil, pala falla de 
coraxe e imaxinación dos seus directi
vos, que rachan contratos con progra
mas de calidade e aceptados poi a xente, 
quizáis sexa a preparación do camiño 
para a posible privatización deste medio. 

· Chega antes coa nova IRIMIA 
No 91 cumplimos 1 O anos 

A RECOLLEITA DE PILAS DEBO~ 

TON ou alcalinas en moitos do ... na
sos comercios é unha medid ;:: .. ur
xente. Hai outras pilas verdes (lue 
non fan estragos. Unha pila desas 
que ternos nas nasas casas ten ca
pacidade para contaminar seiscen
tos mil litros de auga, e son malas 
para a nasa saúde e para o medio 
ambiente. Se as tiramos no lixo, os 
residuos das pilas seguen a tace-lo 
seu mal, verquendo mercurio, e se 
son queimadas fan medra-la conta
minación, por iso debemos urxir 

Seguimos medrando pero necesitamos de ti. 
Fai un suscriptor mais iE unha boa inversión! 

¡Irresistibles no mercado único europeo! 

Re(:orta e envíanos a: IRIMIA, Apdq. 5, Vilalba (Lugo) 

Quera. suscribirme a "911A 
(Suscripción por un ano: 1.800 pts. (1990) 

Alfonso Blanco Torrado 

UNHA NOVA MOBILl
ZACION DO AGRO terá 
lugar o derradeiro día 
deste mes, cun lema: 
"Por un futuro para o 
agro galega", en Com
postela. Unha politica 
agraria nova que teña en 
canta os dereitos dos la
bregos e dos consumi
dores é o obxectivo dos 
sindicatos, mentres 
tanto os precios dos 
productos do agro están 
a caer. 

que haxa lugares de recolleita en 
toda-las poboé!cións. 

~J 
Nome ................................................................................................. .... ................................................................................. . 
Rua ou parroquia .............................................................. .......... ........................................................................................... . 
Cidade ou concello .......................................................................... Código postal e provincia ........................................... . 



AS HAMBURGUESERIAS 
· GALEGAS tamén acusaron un 
pequeno descenso no con
sumo destes productos, agora 
denunciadas coma perxudi
ciais para a saúde. Gen mil 
hamburguesas eran consumi-

das cada minuto no mundo 
ata hai moi pouco. Esta co
mida rápida convertéuse 
nunha "hamburguer-manía" 
que pide unha información a 
tódolos niveis. 

ººººº 

O XIRO INVOLUCIONISTA 
da perestroika escomezou a 
dá-los seus froitos coa inva
sión de Lituania. As repúblicas 
bálticas queren recupera-la 
súa liberdade, máis Moscú 
non quere perder aquela saída 

ó Atlántico. Un horizonte ne
gro pende sobre o futuro do 
que foi imperio ruso, e que 
agora necesita unha nova es
tructura que as forzas reaccio
narias da URSS non que·ren 
conceder. 

ººººº 

UNS CATRO MIL CINCO
CENTOS CIDADANS DETl
DOS en Galicianos cinco últi
mos anos por tráfico de dro
gas son un reflexo da impor
tancia deste negocio no noso 
país. Negocio que ten en vilo á 
sociedade, que quere preser-
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varse dos seus males. Neste 
período incautáronse case ca
torce mil quilos de hachís, se
tecentos oitenta de cocaína ... 
As asociacións antidroga se
guen a movilizarse para que a 
xustiza sexa severa na loita 
contra o narcotráfico. 

A V ASEMBLEA NACIONAL 
DO BNG que · terá lugar en 
Vigo o derradeiro fin de se
mana vai supor unha nova 
etapa neste partido, acorde co 
crecemento que está a experi
mentar nos últimos meses. 
Coma fondo desta xuntanza 
está o labor do grupo parla
mentario do BNG que no pri
meiro ano desta lexislatura foi 
a verdadeira oposición ó Go
verno de Fraga. 

ººººº A XORNADA ADICADA OS 
LEPROSOS, o vintesete de xa
neiro, fainos lembrar os doce 
millóns de leprosos que aínda 
hai hoxe no mundo, por máis 
que a· lepra xa ten cura. En 
tempos de Xesús eran tirados 
ó monte, e ninguén se ache
gaba a- eles, a non ser o Mes
tre. Algo semellante está a 
acontecer agora cos enfermos 
de Sida que son marxinados e 
condenados á soidade. 

ººººº A INDIA é lembrada tódolos 
anos no cabodano do asasi
nato do seu guieiro Gandhi 
(un trinta de xaneiro de 1948) e 
pouco máis. Seguimos vivindo 
ás costas deste xigante de ra
zas e culturas. A India repre
senta unha quinta parte da hu
manidade: case novecentos 
millóns de almas e todo un 
mundo de i'niseria e violencia. 
As castas non fan máis que fa
cer medrar as diferencias, o 
mesmo que os conflictos de 
relixión . A mortandade infantil 
acada un 104 por mil; o 70% 
vive na pobreza, e uns 300 mi
llóns de indios non comen 
abando. 

ººººº 

AS HORAS EXTRAS son co
tians nun 38% das empresas, 
mentres os sindicatos voltan a 
reivindicar un salario máis 
xusto e unha reducción da 
xornada laboral, e loitan con
tra a súa prolongación por ra-

zóns de saúde e calidade de 
vida. Os obreiros aceptan esta 
práctica para poder gañar 
pouco máis. Na construcción 
é moi frecuente, e xa non diga
mos no naso agro. 



Penélope 

PorTintxu 

D icían hai uns días representantes de Coalición 
Galega que a súa relación co PSOE na Xunta 
tripartita fora unha aventuriña e que o pao co 
dos presupostos co PP fora un ligue. Seguindo 

nestes termos haberá que entende-lo nacemento do 
FNG coma un divorcio e as relacións mutuas posterio
res non se sabe se como violación ou inxesto. A lectura 
do libro de Carlos Mella ofrece aínda máis interpreta
cións, anquea conducta política do autor lle quita moita 
autoridade para facer xuizos políticos dos seus ex 
compañeiros. 

Neste contexto haberá, ó mellar, que entende-lo pro
xecto da converxencia entre CG e mailos Centristas de 
Victorino Núñez (cos engadidos que haxa) coma un 
matrimonio de interese ou conveniencia, o que non 
significa forzosamente o seu fracaso. Os precedentes 
son pouco esperanzadores: nos últimos dez anos este . 
sector político padece un complexo de Penélope, que 
desfai de noite o que tece de día, como dominado por un 
medo endémico ó seu propio éxito. 

As posicións que se definen como centristas ou mo
deradas teñen a priori un atractivo moi grande: hai 
moita xente que non quere definirse claramente por 
atapar causas boas-en tódalas alternativas. Esa postura 
entre dous extremos facilita, por outra parte, acordos 
parciais máis ou menos duradeiros, esenciais na acción 
política. 

Esa foi a clave do éxito de Coalición Galega, cando 
renaceu das cinzas de UCD, cun recoñecemento explí
cito de identificación con Galicia. Anque, l,mha vez 
máis, Carlos Mella sinale o milagre da existencia dun 
partido nacionalista no que os militantes non teñen 
tales ideas. No proceso de creación de CG estaba, 
desde logo, Victorino Núñez, e tamén se contaba con 
Víctor Moro, a figura sen estrenar, que na súa carreira 
electoral tivo o semiéxito de conseguir máis votos cós 
socialistas nas municipais do 79 en Vigo, sen acacia-la 
alcaldía. Agora practicamente as mesmas persoas, con 
máis experiencia e menos ilusións volven a inicia-lo 
camiño. ¿Saberán acertar desta vez? 

O desafío das eleccións municipais está moi preto. 
Xustamente é o tipo de comparecencia na que polo 
menos a parte máis forte deste sector ten máis posibili
dades de éxito.' Por iso Victorino Núñez soubo escolle
lo terreo para a separación amistosa do PP. Ademáis 
logro u que os seus futuros socios pagasen coa votación 
dos presupostos a hipoteca pendente: así poderán se
guir conservando a amistade co anterior compañeiro de 
viaxe electoral e aliado parlamentario. Pero haberá que 
ver como salvan tales eleccións os restos de Coalición 
Galega, para poder facer un primeiro pronóstico do 
futuro desta converxencia centrista . 
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A INAPR 

P roseguémo-la entrevista con Carlos Vales, presi
dente de ADEGA, tratando de aterrar, nesta se
gunda entrega, na problemática eco/óxica máis con

creta de Ga!icia. 

- ¿En que medida en 
Galicia tamén se dá esa co
rrelación entre dependen
cia económica e desfeita 
ecolóxica? 

__; Pois eso que che dicía 
de que a maior dependen
cia económica, maior é ta
mén o d~terioro ecolóxico, 
vale moi ben para interpre-

. tar boa parte do que · pasa 
en Galicia. O certo que 
aquí tódalas propostas de 
industriali_zación que se 
nos fan parecen querer 
"colocarnos" un tipo de in
dustria que é altamente 
contaminante e ademais· 
con tecnoloxías normal
mente desfasadas. - . 

· - Sería este o caso 'das 
celulosas ... 

vencións que hai na zona, 
ó pé dun río con moi pouco 
caudal de auga no verán e . 
poucos metros máis 
abaixo de onde toma a 
auga a cidade do Ferrol. 
Que se fagan vertidos con- 1 

taminantes nese río . é do 
máis irracional. 

- Relacionado co das 
celulosas está a cuestión 
da política forestal... 

- A cuestión forestal é 
especialmente relevante 
en Galicia por moitos moti
vos. Ternos un problema 
económico, ecolóxico · e 
social dunha .grande en
vergadura, un . problema 
cuns cústos incalculables, 
que son os incendios fo
restais. Cos in.cendios es-
tanse estragando uns re
cursos preciosos, estase 
arruinando ecolóxica
mente o país. Son coma u.n 
sinal da desfeita da socie-

- Eo: velaí o proxecto 
de Eurogalicia Forestal, 
nas Pontes, que utiliza un 
tipo de tecnoloxía de pasta 
química, que é a mais con- dade rural que ten aí un te-
taminante. Ademais está a rritorio que non foi capaz 

cuestión do emprazamen de utilizar dunha maneira 

to destas industrias que · productiva,, e deso vén o 
non se elixe buscando dis- desinterese por el. Ade
minuir o impacto sobre o mais, cómpre dicir que no 
medio senón en función de sector forestal está unha 
intereses políticos locais, das· bazas máis importan~ 
de quen presiona máis ou tes· de futuro que ten Gali-

menos, se reparar nos cus
tos ou no interese xeral do 
país. Ei-lo caso doutra ce
lulosa, a de Papelga en Na
rón: un ha industria quepo
dería. ser en · princ1p10 
pouco nociva para o medio 
ambiente, xa que utiliza 
unha tecnoloxía mecánica, 
moito menos contami
nante, queren ubicala, pola 
mor das sustanciosas sub-

cia. No mundo hai un im
portante déficit de ma
deira. ~n Europa somos 

. privilexiados en canto á 
nosa potencialidad-e: aquí 
todo medra · riláis rápido 
que no resto de Europa. 

- Pero ¿hai unha polí
tica forestal capaz de sa
carlle rendemento a esas 
grandes posibilidades? 



IAZABLE DEFENS.A DA TE~RA (2) 

nais como é o da pasta de 
papel. 

- ¿Que outras preocu
pacións tedes en ADEGA? 

- O problema capital é 
sen dúbida o dos incendios 
forestais. Pero hai outros 
importantes. Un deles, a 
degradación que se está a 
producir nas rías: a poboa
ción estase concentrando 
toda na costa; as rías son 
un medio natural en princi
p.io . extraordinariamente 
productivo, con poucos 
parangóns en todo o pla
neta, e ben aproveitado po
dí'a producir moitísima ri
queza para beneficio de 
todo o país. Pero na vez 
deso o q1.,1e se está conse
guindo a base de contami
nación, recheos, etc... é 
que serva soamente para 
atraque de barcos. As rías 
teñen un nivel de metais 
pesados, de contamina-

"Aquí todo medra mais rápido que no resto de Europa", di Carlos Vales. Na 
foto, eucaliptos de Chavin (Viveiro), os meirandes de Europa 

ción por vertidos urbáns e 
- industriais como para bo

política forestal alterna- tarse as mans á cabeza. O 
tiva... caso máis chamativo é o da 

- Mira; resumindo, non 
hai política forestal propia. 
A que funciona na práctica 
é a que se herdou do fran
quismo· deseñada con cri
terios productivistas · a 
curto prazo, baseada en 
especies de crecemento 
rápido, cunha ·c1ara or,ien
tación cara ás industrias 
desintegradoras da ma-

. deira,· seri potenciar ou
tras, xerando un grave pro
blema ecolóxico en toda a 
zona costeira: a invasión 
do eucalipto, unha especie 
que se non se controla 
moito acaba sustituíndo a 
tódalas . demais. Toda a 
franxa costeira de Galicia 
pode converterse por esta 
vía nun eucaliptal. 

- Cómpre, logo, unha 
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- Efectivamente, cóm- ría de Pontevedra que é un 
pre unha nova política ba- exemplo do que nunca se 
seada en tres grandes prin- debe facer. Pero pasa en 
cipios: asegura-la produc- todas: ningunha d.as gran
ción, garanti-la calidade des cidades ten, neste mo
do medio ambiente e pro- mento, sistema de depura
porcionar 1~.gares de lecer ción. Todo vai á ria. Hai. in
e disfrute para a poboa- dustrias que apenas crean 
ción. Por non facer eso o postas de traballo e que 
que se está é contribuíndo son tremendamente conta
non só á desféita ecolóxica mi nantes. Así, nos estudios 
de Galicia, senón derra- científicos internacionais 
mando .. posibilidades reais resulta que en certos pun
dun desenvolvemento ba- tos da ría de Arousa hai 
seado en industrias de tipo máis concentración de me
aserradeiro, . moblería, tais pesados que mesmo 
etc ... que xera moita man en baías industrializadas 
de obra e moito valor enga- de Inglaterra. 
dido. No canto dese, favo
récese descaradamente a 
un sector monopolista de 
fortes grupos multinacio-

- Partindo de todo o 
dito ¿que chamada farías a 
sociedade galega? 

- E moi importante cha
mar a atención de que Gali
cia está moi deteriorada 
ecolóxicamente. E falsa a 
idea de que estamos ecoló
xicamente ben porque non 
estamos alá moi industria
lizados. Sosteño o dito: é ó 
revés, cada vez máis os 
problemas ecolóxicos 
máis graves están nos paí
ses subdesenvolvidos. Nos 
últimos vinte anos Galicia 
ven aturando unhas enor
mes agresións ecolóxicas. 
Xosé Mª Castroviejo xa di
cía hai dez anos que un ga
lega que morrera hai trinta 
ou corenta anos non reco
ñecería hoxe este país, e 
non tanto por modern i
zado como por estragado. 
Aquelas marabillosas 
montañas dos Aneares, 
hoxe están cosidas de pis
tas sen planificación e de 
lixos e vertedeiros; os ban
cos pesqueiros e maris
queiros están en moitos 
casos esquilmados; os ríos 
antes vi rxes, agora conta
minados; as fragas susti
tuidas por eucaliptos; ci
dades fermosas como A 
Coruna de hai trinta anos, 
hóxe convertida nun vó
mito de cemento; vilas 
como Muros, exemplo 
dunha arquitectura mari
ñeira, estragada pala espe
culación... Posiblemente 
xa nunca seremos un país 
ecolóxicamente esplén
dido, pero pode deterse 
aínda moita desfeita e pó
dese reconstruir parte do 
destruido. Canto antes em
pecemos en serio , mellor. 

Gumer e Daniel 



O Crenteea 
dereita política 

Por Francisco Carballo ¿s er crente é ser de dereitas? ¿Como é que pre
dominan na dereita os cristiáns? ¿Para ser 
cristiáns aperturistas hai que ser de esquer
das? Son preguntas que se fan en España e 

noutros países. A resposta dada ata hoxe non parece 
satisfacer; é precisa máis anál ise. 

Insistamos en que a función política ten varios niveis 
de realizaciór:i e, para optar por un determinado partido, 
cómpre coñecer eses diversos niveis. A saber: un nivel 
operativo, outro programático e outro máis ideolóxico. 
Neste é onde se marca o horizonte social e nacional de 
cada partido político. 

Se examinamos deste xeito os partidos, xa non vere
mos tan fácil a decisión por un de esquerda, por un de 
dereita, por un de horizonte galega ou por un de espa
cio estatal. 

Podemos facer un exercicio útil. Coloquemos os par
tidos estatais nun lado, os galegas doutro lado. Divida
mos os puntos de valoración segundo os aspectos ideo
lóxicos, programáticos e operativos. Fagamos a suma e 

.a ver qué pasa. Cando un crente se deixa levar por un ou 
dous puntos sós de canto coñece dun partido, pode 
sufrir grande erro. Neses puntos pode que un partido 
teña alta calificación; pero se sumase unha ducia de 
aspectos, ao mellar a suma total era diferente. 

Igual método é eficaz se en vez de sumar, restamos. 
Por cada artículo negativo, restemos un tanto ao par

. tido; o resultado pode ser surpresivo. 

Tradicionalmente atribúese aos partidos de dereita o 
ser conservadores; aqueles a quen lles vai ben, queren 
seguer así. O cambio parécelles un perigo. Mentres que 
os que están mal co presente, esperan no cambio al
gunha posibilidade. Pero resulta que estes sós factores 
de cambio non abranguen moitos artículos programáti
cos. Por iso cada día e menos significativo calificar de 
dereitas ou de esquerdas. Hai que ver qué tipo de derei
tas e qué clase de esquerdas. 

Nun país, como Galicia, tan maltratado polos réximes 
estatais desde o s. XVI , e tan sometido á presión cultural 
.colonizadora e atentadora da propia fisonomía, faise 
importante analizar o grao de respeto e de preocupa
ci ón que os partidos prestan a Galicia. E, ademáis, ver 
se os partidos de espacio estatal , non se convirten en 
correas de transmisión dos intereses dos centros máis 
poderosos e así impiden as reivindicacións xustas dos 
galegas. Un crente non pode ser un parvo. Debe ser 
intelixente e solidario: debe unir a sensatez á xenerosi
dade. ¿ Crentes e de dereita? ¿ Crentes e de esquerda? 
· Qué dereita? ¿Qué esquerda?. 
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Os montes veciñais en man común son unha peza importante 
para desenvolve-lo asociacionismo, con fins socio-económicos 

das comunidades rurais que contan con este recurso (1) 

Marco legal actual 

"Os montes veciñais en man común son 
un ha das poucas formas de propiedades de 
terras en común que logrou sobrevivir á 
organización municipal do século XIX. 

A presente Leí pretende dar/le resposta á 
necesidade dunha regulación realista .. . " . 
(Leí 1311989). 

Xosé Antón Meixide en IRIMIA (nº 
332) resaltaba o novo marco legal 
creado por esta Lei, con relación ás 
anteriores: 

- Permite unha maior axilidade na or
ganización da comunidade do monte. 

- Dalle a ésta plena autonomía para a 
xestión e disfrute do monte. 

- Impulsa e promove o aproveita
mento cooperativo do monte. 

Antecedentes 

Para comprende-la actitude de pasivi
dade, e mesmo de desinterese, de moi
tas das comunidades veciñais propieta
rias deste tipo de montes, é necesario 
precisar algúns dos antecedentes dopa
sado inmediato: A usurpación dos mes
mos por parte do Estado e os profundos 
cambios experimentados polas comuni
dades rurais desde o punto de vista do 
sistema productivo e demográfico. 

Polos anos corenta, o Patrimonio Fo
restal do Estado comenza unha repo
boación forestal na nasa terra, baseada 
case que en exclusiva, na plantación de 
piñeiros (Pinaster, Radiata, e Silvestres) 
e escolle os montes veciñais para levala 
a cabo. Establécense acordes coas De
putacións e presentaselles ós Concellos 
un tipo de Consorcio onde a Comuni- · 
dade de Veciños, ata entón propietaria, 
queda .á marxe do proceso. Os montes 
son xestionados pala Administración 
Forestal do Estado e calquera intento 
que fan as comunidades para defende-lo 
xeito tradicional de explotalos é 
reprimido. 

As comunidades son abrigadas a dei
xar de aproveita-lo monte como viñan 
facendo, teñen que deixar de labrar ne
les e prescindir dos rabaños, extensivos, 
case que sempre explotados dun xeito 
comunitario (gando cabalar, bovino ou 
ovino). 

Os montes veciñais repoboáronse se.n 
criterios técnicos. O importante era o 
número de Has. que a Administración 
Forestal de cada provincia lograba plan- . 
tar cada ano. 

Cando se publica en 1970 o Regula
mento da leido 68, na que as Comunida
des podían acceder ós seus montes veci
ñais, moitas delas tiñan perdida a idea de 
que os montes poideran aportarlles 
nada novo que non fosen disgustos. 

O cambio do sistema productivo de 
moitas explotacións agrarias familiares , 
onde os montes veciñais xogaban un pa
pel complementario dos seus escasos 
recursos territoriais e garantizaban o 
sistema de producción autárquico das 
mesmas, foi outro factor que xunto coa 
despoboación e envellecemento de cer
tas áreas rurais, axudou a determina-la 
falta de interese de moitas comunidades 
de veciños con relación ós seus montes 
en man común. 

Dimensión e ubicación dos montes ve
ciñais en man común. 

En Galicia os montes veciñais en man 
común ocupan unha superficie de máis 
de 800.000 Has. e ·están clasificados 
como tales 2.616 con unha superficie de 
637.677 Has (Estes datos corresponden 

A Coruña lugo Ourense Ponteved. TOTAl 
Montes veciñais 
Clasificados en man comun 168 850 1008 540 2616 
Superficie en Has: 32.250 200.000 275.317 125.110 637.678 
con convenio coa admon. 300 312 
con estatutos e xunta rectora 
da comunidade constituida 390 365 
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ó ano 1987). A súa distribución provin
cial refléxase no cadro. 

Como se ve aínda son menos da me
tade as comunidades que se teñen orga
nizado para tratar de explota-los recur
sos que os montes ofrecen. 

As zonas da montaña luguesa, é dicir, 
os Concellos da franxa oriental son os 
que dispoñen de maior extensión (Qui
roga 18.840 Has; Folgoso 11.082 Ha; 
Cervantes 9.517 has e Navia de Suarna 
15.028 has). Conven suliñar que hai Con
cellos, na chaira luguesa como Guitiriz e 
Friol que dispoñen de 8.594 e 9.542 has. 
respectivamente. 

Con relación ó seu aproveitamento fo 
restal, dicía na revista " Actualidad Fores
tal de Galicia" o Enxeñeiro de Montes da 
Asociación Forestal de Galicia Fran
cisco Dans: " Actualmente , ademais 
doutros productos agrícolas, extráense 
destes montes cerca de 700.000 m3. de 
madeira por ano. A capacidade de pro
ducción -aprox. 2,5 m3/Ha/ano- é bas
tante máis baixa que a dos montes parti
culares, o cal é lóxico se consideramos 
as calidades dun e doutro colectivo . 

Os montes veciñais poden chegar a 
ser unidades de explotación cun gran 
futuro agrario nas que é posible desen
volver una producción forestal debida
mente planificada. Sen embargo, as co
munidades veciñais responsables da 
súa xestión encóntranse con numerosos 
problemas, normalmente alleos ó 
monte, que dificultan o aproveitamento 
racional dos seus recursos. 

Nalgunhas ocasións, debido á pouca 
claridade do trazado dos seus límites, 
e$tos montes vense sometidos a pre
sións urbanas ou a intereses especulati 
vos. Neutras, é a falta de preparación 
dos seus cadros directivos ou a ausencia 
dun asesoramento técnico eficaz as que 
motivan unha falta de organización nas 
explotacións e en consecuencia a exis
tencia de grandes superficies ociosas ou 
infrautilizadas. Neutras moitas a inci
dencia dos incendios forestais provo
cou , ó igual que nos montes particula
res, un desinterese pola producción 
forestal '' . 

Nos últimos seis anos púxose en fun 
cionamento o programa da Consellería 
de Agricultura, " establecemento pastos 
fóra de cuberta" senda ata agora unhas 
130 as comunidades que se acolleron a 
él , afectando a unha superficie de 11.000 
has. Este programa experimentou un 
forte desenvolvemento na provincia de 
Lugo ; e un dos técnicos responsables , 
Eloi Villada, manifestaba recentemente 
nunha conferencia na facultade de Cien
cias Económicas de Santiago, que os 
atrancos técnicos eran fácilmente supe
rables, senda a organización da Comu
nidade a peza clave para o éxito do 
programa. 

Antonio Fernández Oca 



Benquerido amigo: 

Veño de pasar O Nadal por terras 
de Valdeorras. Eu son de A Rúa, e 
por forza teño que voltar de vez eh 
cando para alimentar a memoria das 
entrañables imáxenes de viñedos e 
castaños, dos xeitos de vivir de 
aquelas xentes da beira do Sil. .. 

Valdeorras é un notable enclave 
da provincia ourensá, vieiro natural 
de arribada a Galicia desde O 
Bierzo, mal que lle pese ós que aca
ban de elixir outros camiños para as 
chamadas autopistas de Galicia. 
Está tan claro o acceso a Galicia 
polo val do Sil que históricamente 
os romanos non tiveron dúbida a 
hora de construír a importante vía 
de Astúrica Augusta (Astorga) á 
Braceara (Braga), nen moito menos 
os bispos maragatos para facer che
gar ata nós a súa poderosa influen
cia. 

O caso é que esta facilidade está a 
distorsionar hoxe a realidade ga
lega, pois se aínda o inmobilismo 
relixioso pon atrancos para que os 
galegas poidan falarlle a Deus en 
galega, os valdeorreses terán aínda 
maiores dificultades para acadar 
unha liturxia galega como Deus 
quere (ai están os documentos do 
Vaticano 11). 

¿Por qué a comarca de Val deo-

Familia 

e onteñen información sobre da 
composición do tecido. Por 
exemplo, un ha prenda coa ano
tación 75% lá e 25% poliester, 

indica que a prenda compense dunha 
parte de poliester e tres de lá. 

Cando unha fibra non acada o 15%, 
entón non se especifica e faise constar 
co nome de "mestura" . Por exemplo, 
50% lá, 50% mestura. Neste caso a me
tade da prenda é de lá e a outra metade 
está composta por varias fibras, non 
acadando ningunha delas o 15%. 

A calidade dun tecido depende das fi
bras. As máis importantes son: 

ALGODON : Moi absorvente; non lle 
entra a couce; no lavado é resistente á 
calor; ten tendencia a engurrarse. 
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A Galicia irredenta 

rras ten que pertencer no relixioso a 
unha diócese leonesa como é a de 
Astorga? 

Este feito do que a orixe se perde 
na noite dos tempos, supón unha 
notable incongruencia para os cren
tes da bisbarra, comparable á que se 
verían sometidos uns católicos fran
ceses que por inusitada circunstan
cia tiveran os oficios relixiosos en 
alemán. 

Non ignoro que a realidade lin
guística da sociedade galega está 
tamén distorsionada ata o punto 
que moitos galegas sinten o temor 

As etiquetas da roupa 

de seren identificados como cida
dáns de terceira por mor da súa na
tural fala ou incluso polo acento que 
11~ poñen inevitablemente ó caste
lán; e ben sei o ·moito que lle queda 
por evolucionará nosa relixiosidade 
para despegarse dese sen ti mento 
mítico e primitivo e acadar unha 
cota de madura racionalidade. Pero 
se na comarca de Valdeorras lle 
xuntamos a eso .uns curas formados 
no seminario de Astorga resultará 
moi comprensible o sentimento de 
incongruencia ó que me refería dos 
galegas valdeorreses que estamos 
moi certos de saber achegármonos 
mellor a Deus falándolle en galego e 
de sermos comprendidos igual ca 
en español. 

Permítame, señor Director, que lle 
diga aínda que este asunto sobre
pasa o aspecto estrictamente reli
xioso, chegando a ferir a sensibili
dade política dos valdeorreses en 
particular e dos galegas en xeral, a 
pouco que un se decate. E resulta 
moi chocante que os nosos gober
nantes, con tantos aniversarios de 
Autonomía, non sexan quen de fa
cer algo para que se impoña a lóxica 
sobre outros intereses. 

¿Será que prefiren disimular 
cando "con la Iglesia hemos 
topado"?. 

Félix León Román - Vigo 

LIÑO: Fresco; resistente á suciedade e 
de tacto agradable; marcada tendencia 
a engurrarse. 

LA: Protexe moi ben do frío; gran po
der absorvente; elástica; pode camelo a 
couce e tende a amarelar e encoller. 

SEDA: Lixeira e fresca. 

ACETATO: Non engurra e ailla moito 
pero é inflamable. 

_ NILON: Resistente e non engurra; cár
gase con electricidade estática. 

POLIESTER: Resistente; non engurra 
nin encalle; cárgase con electricidade 
estática e é moi inflamable. 



·progr~mación infantil 

H 
ai polémica sobre da apa
rente violencia na que se 
desenvolven algunhas se

. ries de debuxos animados 
como .LA PANDILLA BASURITA e 

. - máis AS· TARTARUGAS NINJA. lsto 
levo u· a que a.televisión autonómica 
madrireña (Teleniadrid), ·pedise · á 
Universidade· Com.plutense un estu
dio sobre do impacto dalgúns pro
gramas considerados infantís. 

ANTENA 3 TV poi as manás e TELE 
5 pelas tardes, son as cadeas que 
inclúen máis horas de programa
ción infantil. Na opinión da UNION 
DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA 
(UCE), estas ·dúas emisoras son as 
que emiten maior número de series 
de debuxos animados violentos 
"onde a competitividadé e o lide
razgo son o primeiro". 

MAN CON MAN 

Os afeccionados ós concursos 

Saúde 
../ 

Epilepsia (1) 
onsiste nunha alteración 
do sistema nervio.so que 
se expresa·, aínda que non 
sempre, como as típicas 

crises .. Estas crises son algo -seme-. 
llante a descargas eléctricas do 
cerebro. Existen dúas formas: 

a. O gran mal: 

a· enfermo perde a conciencia e 
cae no chan; pónse teso; brazos e 
pernas contráense convulsiva
mente; da boca sae escuma e 
cuspe; os beizos póñense azúis e 
os ollos quedan fixos e abertos. 
lsto dura uns minutos e non é pe
rigo grave. Só cando se soceden 
varias crises ou cando dura máis 
de 15 minutos, debemos avisa-lo 
médico sen demora. 

b. O peque no mal: 
Máis difícil de recoñecer. Re

sulta menos dramático e por veces 
. pasa incluso inadvertido. Pódese 

1 

manifestar mediante a convulsión 
·. dun brazo ou perna ou polo xirar 
. da cabeza ou o tronco. Non se 

perde a conciencia mais que du
rante uns segundos escasos: A isto 
chámaselle ausencia. 

En calquera dos dous casos 
acodiremos ó médico para iniciar 
a tempo un recoñecemento e tra
tamento axeitados. 
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poden botar man e ollo a este pro
grama da T.V.G. MAN CON MAN é un · 
concurso que está captando o inte
rese da audiencia. Pode que a razón 
do seu éxito estea en que o concur
sante non só se representa a sí 
mesmo, senón que tamén o fai bus
cando un beneficio que vai ser com-

partido por unha comunidade con
creta: parroquia, asociación, grupo 
de estudio, comunidade de veci
nos ... _ Aquí se atopa o máis intere
sante e orixinal do concurso e que o 
diferencia daqueles outros que ba
sean todo o seu atractivo na espec
tacu lar.idade dos premios e na forte 
c°ompetencia entre concursantes. 
Tamén vai no seu favor o feito de 
facilita-la participación doutras per
soas que apoian ó concursante e 
rnanter un nivel non selectivo cun
has preguntas e regras de -xogo 
sinxelas. 

Desmerece de todo o anterior o 
pobre decorado, o ritmo algo lento e 
a falta de recursos de imaxe e de 
son. En resume, unha boa idea que é 
merecente dun mellar envoltorio. 
Hora de emisión 20,30 - 21 .00, de 
luns a venres. 

ENLOUSADO NUMERICO 

Partindo da casiña que sinala o zapato, buscar un 
camiño. Cómpre efectua-las operacións axeitadas ata 
conseguir sair por unha das casiñás da parte superior 
cun resultado igualó indicado no círculo. 

Só se pode pisar unha vez en cada casiña. 
As casiñas negras non se pisan. 

(suma) __L (multiplica) V 
(resta) 

+ 
(divide) A 

@ 
o 3 1 

• 2 
2 2 
6 4 
4 7 
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A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

Brille a loanza 

N on hai que caer no erro de 
dicir "brilar", erro tan fre
cuente e que seguro que 
moitos acollen por se di

ferenciar do castelán "brillar", 
pensando en que se di cabalo en 
vez de " caballo" , pero son orixes 
distintas. ¿ E por que digo /oanza en 
vez de louvanza, que é o que se 
adoita oír? Porque a Normativa 
permite as dúas formas , pero pre
fire loar. 

A loanza eu tribútolla hoxe ó Ins
tituto da Lingua Galega (ILGA), 
que vai cumpri-los seus 20 anos de 
existencia. Desde lago, está a 
prestar un gran servicio ó naso 
país. Non é que a min me gusten 
tódolos cambios que fai, ás veces 
levado, ó meu neste caso humilde, 
-porque non teño máis remedio-, 
parecer, dun excesivo etimolo
xismo : é dicir, dependendo máis 
da orixe ou etimoloxía das pala
bras ca do uso consolidado na tala. 
Alguén me preguntará, e con de
reito : " e entón , ¿por que os 
segues?. 

Por dúas razóns tan e/aras (non 
"eraras" ) que brillan á luz do día : a 
primeira, porque eu non teño auto
ridade científica de abando coma 
para inventar normas ou segui-lo 
meu capricho; e a segunda e prin
cipal , porque se estamos n·un mo-

RltllA-12 

m~nto tan delicado de 
normalización do idioma e de im
plantación del en medios nos que 
nunca se empregou -agora empe
zan tamén os xuíces- paga a pena 
facer ascética persoal e, deixán
dose de opinións ou gustos priva
dos, contribuírmos á causa co
mún. Sáibao o lector desta sección 

Algo discutible me parece tamén 
que a mesma Normativa, segundo 
vou descubrindo pouco a pouco 
-que non é doado coñecela e asi
milala nun día, e o lector desta sec
ción pode descubrir, ó longo des
tes anos, correccións e desmenti
dos. aquí mesmo- permita ás veces 
dúas formas alternativas,- con fre
cuencia aconsellando unha delas. 
Unha flexibilidade de boa inten
ción , pero ¿conveniente? (¡olla a 
conveniente que, como lles digo 
ós meus alumnos, non é nin "con
vinte" nin con trinta). Así, e agora 
que chega o mércores de entrada 
na coresma entroido vén do latín 
" in Fr9itus", podemos poñe-la 
cinsa qu:.a cinza, cando antes pare
cían inc'linarse por cinsa, pois é 
unha rnarabilla -preferible a 
maravilla._ ·que camiñemos cara á 
Pascua sabendo que o Resucitado 
non é unha pantasma, ou , se preferi
mos, un fantasma. E outras causas 
que iremos comentando. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

Xa pronto chega a coresma 
pero polo que eu caído 

a xente non se decata 
máis ca da festa do entroido. 

O carnaval é importante 
pois todo se pon en liza: 

Jaita de humor e sarcasmo 
que todo o relativiza. 

"Entroido" quer dicir "entrada" 
nun tempo de penitencia, 

por isa, de despedida, 
gozamos toda licencia. 

Polo mesmo aínda hai católicos 
que, coma en tempo pasado 

consideran que o entroido 
é un niño do pecado. 

· Nós, que somos "seculares" 
consideramos que é fea 

esa mente puritana 
que resulta maniquea. 

Lago entramos na coresma 
con ledicia, convencidos: 

~triunfo da cruz amasa 
/ 0,)):1_vt:¡ __ X? ·estamos red1m1dos. 

I ) / · · · ·. Co'renta días e pico 
. - 1 / resultan boa ocasión 

"~ Vv' . ;; ,/non pra sentirnos culpables, 
. .. · 1 ._. ~{-· roáis prá celebrar perdón. 

º "--~~~pcc:ldigo volve á casa 
~ñento, o insensato, 
e o Pai, en vez de reñerl/e, 
fai festa, matando un xato. 
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Algo lles fai rir. 

Cada un terá os seus problemas, 
as súas doenzas no carpo e no espirito, 
pero algo lles fai rir, 
e sentirse felices. 

)lguén lles fai rir. 

Case sempre son outros 
os Que nos arrincan 
do coto pechado do propio ser, 
por veces calado, atristurado. 

Bendita a xente Que nos axuda 
a rompe-las barreiras da risa 
e nos fai, por un momento seQuera, 
felices. 




