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nha guerra nunca honra a ninguén, nin sequera ós seus posibles vencedores ¿vencedores?.
Unha guerra sempre é motivo de
vergonza. E a proclamación máis forte e
brutal de que unha vez máis a razón fracasou no intento de introducir nas relacións
humanas a vía do entendemento xusto e
pacífico.
A guerra do_ Golfo Pérsico non se escapa
a este xwzo simple e verdadeiro. E dicir isto,
nun momento coma o naso, cando aínda no
recordo non se borrou o horror da segunda
guerra mundial, ou da guerra do Vietnam,
resulta espeluznante.
Por isa desde IRIMIA dicimos un non rotundo a esta guerra, sumándonos ós miles e
miles de persoas que no mesmo occidente
nas rúas das nasas cidades, nas aulas do~

U

Unha guerra de vergonza
nasos institutos e centros de educación
souberon mostra-la súa disconformidad~
radical con este acontecemento nefasto.
Ben sabemos que é doado acudir a unha
manifestación antibélica, ou manifestar un
posicionamento ó respecto nas follas dunha
revista; ben sabemos que dalgunha maneira neste occidente naso, neste primeiro
mundo naso practica.mente ninguén está
limpo de culpa nesta guerra; ben sabemos
que os nasos noxas pala guerra poden estar provocados por un afán por mante-la
situación de vida cómoda e relaxada á que
chegamos a expensas moítas veces dun
ordenamento internacional onde os estados que agora teñen a iniciativa bélica contra lrak xogan un papel prepotente e

dominador.
G_on todo, porque ás costas desta guerra
esta todo o problema palestino, ó que a
ONU cínicamente non lle quere dar solución, dicimos non a esta guerra; porque o
que se defende principalmente ne/a son os
intereses económicos de multinacionais
estadounidenses e do mundo occidental e
non a liberación de Kuwait, dicimos no~ a
esta guerra, porque a herencia que nos
q~e?ará do conflicto vai ser miles, quizais
m!llons de martas, e mareas de rabia odio e
vinganza, ás portas dunha inxustiza' malar
'
dicimos non a esta guerra.
Porque, anque se nos intentou conven cer ~o contrario, eremos que a guerra non
era !(reversible, dicimos non : Non a esta
guerra.

Coa forza de Xesús
mos facendo memoria:

r ecobrando o ser galego que esquecimos.
i mos sementando patria:
m an con man inxertandoa entre os veciños
i mos facendo outra historia.

a
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Estaba o aerq:>orto militar
no medio do deserto de Arabia, ¿non?, e o chisco viña no
avión, prrrrrrrr.... e toma terra.
E viña el todo contento e,
claro, ve as cámaras de televisión, levanta a cabina esa de
sobe e baixa e asoma a cabeza, e tamén os dentes, sorrindo eh!, e comía chicle,
case non se notaba pero comía chicle, e vai e di: "Okey, it
was just like a film!" e había
subtítulos, ... non ... , non eran
subtítulos que era unha rapaza traducindo, que o americano con chicle non se entende alá moi ben: "¡quepasada, tío, igualiño cas películas!" E o chico baixa da tele,
digo do avión, e foi todo contento a dormir co pixama de
supermán CJ.Je lle regalara a
sua Jeniffer Carballeira, de
escura orixe, semilatina, pero
nacida en Wjsconssin.

un palmo aberta de ademiración, e despois estaba a punto
de mira así, un anaco, e...
bimba, todo polo ar, e a xente
outravolta, "¡Ahhh ... !", pasmadiños de diante de tanta
tecnoloxía punta -con "n"-.
E despois foi boísimo, ti.
Sae, dous días despois, a risada dun mouro cruel por detrás, e veña a rir, e veña a rir, e
ninguén sabía por que, e o
persoal desconcertado, e
todo o mundo caladiño, ata
que se ve como un flotador
hinchable, pero moi grande,
se vai enchendo de aire, e
veña aire e veña aire ... e, zaca:
¡era un tanque! ¡Un tanque
cuspidiño ó que o esmendrellara o chico co misil. E volve a
risa. E a xente desconsolada,
"¡Ohhh ... !".

E o caso que logo a peli
acaba triste. Porque despois
dese xogo tan divertido de Supermán contra Saladino sae a
E, despois, saía un paisano cariña chagada dunha nena
maior con traxe de militar de · kurda desfeita polos gases
moita manda diante dunha te- das armas químicas de Salevisión, explicando as ima- dam e uns soldados israelis
xes. E eran de pelis que gra- rompendolle as pernas e os
vara o avión do chico, do no- brazos a golpe de fusil e de
vio de Jeniffer, o de antes ¿sa- penedo a un rapazolo palesbes?, e apuntaban a un tan- tino.
que, e a xente toda que había
alí mais os que habiamos acó
Superman, mentres, soñae mais acolá, a xente toda di- bacon Jeniffer.
ciamos: "¡Ahhh ... !", coa boca
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Superman, iQUe non te enteras~
¿Viche-la última?
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O Deus da guerra, o Deus da paz
enrede a rooa a humanidade en consecuencias ben nefastas.

a Biblia, en moitas ocasións,
se lle dá a Deus o nome de
"Deus dos exércitos", e outros semellantes que parecen
relacionar estreitamente a Deus coa
guerra, en favor do seu pobo nas diferentes contendas con outras nacións.
Era unha maneira simple e fácil de
interpreta-la historia, de dar xustifícación re/ixiosa a unha chea de acontecementos ós que /les habería que buscar
razón no interiorda historia humana.

N

Coma cristiáns quixeramos ter e
entende-la guerra que se está desenrolando nos arredores do Golfo Pérsico
desde o día 16 de xaneiro, seguro que
deberemos prescindir para isa dos argumentos de Saddam Hussein, nos
que Alá é o Deus da guerra santa que
encubre os seus intereses imperialistas; pero tamén deberemos desprezalos argumentos, agachados, pero non
menos perversos dos líderes america-

PALABRAS

DE

"Deus é bo, e o demo non é malo",
di o naso refraneiro popular; que nós
podíamos remedar dicindo: "Hussein
non é bo, pero Bush aínda é peor' .'. Os
atropellos absolutistas de Hussein,
asasino de kurdos, responde Bush e a
política americana que representa cun
insospeitado afán democrático cara a
Kuwait, cando a todos nos ten afeitas a
íncrib/es abusos sobre pobos libres se
os seus intereses económicos se ven
algo acosados. Que o diga, senón, sen
ir máis lonxe, todo Centroamérica.

nos, ben apoiados polo occidente europeo sobre todo, segundo os cales o
Deus "petrodólar" manda e ordena
unha guerra santa que posiblemente

IGREXA

O monstro da guerra
"E está ademais o monstro da guerra. O principio da
lexítima defensa non pode se-la derradeira palabra sobre o particular. A nasa fe debe estar totalmente domi- '
nada polo desexo da paz. O pensamento cristián debe
buscar sen acougo criterios cada vez máis rigurosos
para delimita-la licitude dunha guerra. Medítese a fondo
nas palabras do papa Xoán XXIII: Por conseguinte, a
xustiza, a recta razón e o senso da dignidade humana
esixen urxentemente que cese xa a carreira de armamentos; que, dun lado e doutro, as nacións que os
posúen os reduzan simultaneamente; que se prohiban
as armas atómicas; que, por último, tódolos pobos, en
virtude dun acordo, cheguen a un desarme simultáneo,
asegurado por mutuas e eficaces garantias (Pacem in
terris, 112).
"Queda ben claro, polo tanto, que debemos preparar
con tódalas nasas forzas unha época na que, por
acordo das nacións, poida ser absolutamente prohibida
calquera guerra. Esto require o establecemento dunha
autoridade pública universal, recoñecida por todos, con
poder eficaz para garanti-la seguridade, o cumprimento
da xustiza e o respeto dos dereitos ... (Const. soqre a
lgrexa no mundo actual, 82).
Pero a decisión valerosa e o ánimo profético dos que
abriron os ollas á tolería da guerra e se xuntan en organizacións para prevenila, é imprescindible para manter
constantemente alerta a nasa conciencia".
(Nuevo Catecismo para Adultos, Herder, Barcelona, 1969, 406407).
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No nome do Deus da verdade, no
nome do Deus da paz, no nome do
Deus que defende o dereito do débil,
do orfo, da viúva, do estranxeiro, hai
que dicir que esta guerra non é xusta.

REMOENDO

O

EVANXEO

CORESMA
"O Espírito impulsouno ó deserto. Alí permaneceu
corenta días".
(17deFeb. /Dom. deCoresma, Me. 1, 12-15).

O deserto é un lugar duro e difícil. Alí impulsou o
Espírito a Xesús, onde pasou a súa Coresma só. Corenta
días de loita, de tentacións, de reflexión, de oración. De
angustia pala dúbida, de sentir a sua propia debilidade ... De clarificar a súa propia misión:
¿Non estaría ben un signo manífico coma tirarse do
alto do templo?. ¿Ou comezar por convertir as pedras
en pan para sacia-la fame da xente (e de paso comezar
por sacia-la súa)? ¿Ou contar con moito poder para
soluciona-los problemas?.
Pero Xesús decátase que a Palabra de Deus márcalle
outro camiño: Non pode tentar a Deus, utilízalo para
que faga a sua vontade. Deus non está haí para que o
utilicemos, senón para poñernos nas súas mans e dicir: Aquí
estou Señor, pra faceta túa vontade.
CONVERSION é a palabra clave da Coresma, pero
vistas así as causas, mais que "convertédevos", seria
"deixádevos converter" deixádevos facer por Deus.
Só deixándonos facer por Deus, a PAZ será unha
realidade na nasa terra; na absurda Guerra do Golfo
Pérsico e nas nasas guerras de cada día por querer
facer primar os nasos intereses sobre os dos outros.

A PENEIRA

OS GASTOS SEN CONTROL da Xunta son cada vez
máis grandes, pois co rexeitamento da oposición, o PP
aprobou a posibilidade de que
~ada <?Onselleiro dispoña para
invertir no que queira dentro
do seu departamento de cincocentos millóns de pesetas.

Alfonso Blanco Torrado

Tamen poden conceder pola
sua conta subvencións para o
que dispoñen de outros dez
mi11óns e cada delegación
provincial de cincoenta. Non é
estraño que haxa tantos alcaldes pastos a venda a cambio
d~ subvencións e pasando dos
pobos e electores.

A MESA pola normalización
linguistica está a facer unha
campaña para acadar máis socios e axuda material para os
moitos obxectivos que ten
diante: a galeguización dos
nomes, por uns medios audiovisuais galegas, a introducción da nosa lingua en sectores nos que tradicionalmente
era allea (banca, comercio ... ).
Aproveitando o desexo de Alvaro Cunqueiro: "mil primaveras máis", queren que tí sexas
unha desas primaveras, convertíndote nun socio. Enderezo: Apartado, 9. 15780 Santiago.

O NORDE DE PORTU-

O NOVO GOBERNO DE
EUSKADI quere potenciar o
uso do euskera que agora está
marxinaqo no ensino. O sesenta e cinco por cento dos
nenos de EXB estan escolarizados en castelan e o euskera
é só unha materia máis. De todolos xeitos cada volta hai
máis cidadáns que solicitan
un ensino en euskera. Desde
agora o ensino será bilingue e
será obrigatorio o coñecemento total de ámbalas duas
linguas ó remate do ciclo
medio.

O

GAL, e Galicia seguen a es-

treitar as súas relacións
aínda que ata agora só é
unha campaña de imaxe,
ben aproveitada polos políticos. Nestes días xúntanse en Viana .do Castelo
empresarios e políticos entre eles o Presidente da
Xunta de Galicia, e o Primeiro Ministro de Portugal. Mentres tanto o Mi ño
segue contaminado e os
dous pobos danse as espaldas.

Os hispas califican aguerra de inxusta

Papa e os bispos tamén
se manifestaron respecto
da guerra. A postura rotundamente negativa de
Xoan Paulo 11 (ver pax. 7), que calificou a guerra coma "aventura
sen retorno" e inxustificable,
creou non poucos problemas no
veciño país de Italia, que tomou
partido pola agresión aliada e
mandou alí algúns dos seus
avións. Creoulles problema ó goberno democristiano, pois saben
que as manifestacións do Vaticano teñen sempre un importante
eco na opinión pública, e eles,
coma católicos sempre están dacordo coa Santa Sede; pero tamén a outros partidos, conscientes do seu poder nun país maioritariamente católico.
De xeito ~mellante os bispos
españois calificaron a guerra de
inxusta por boca do seu portavoz
Agustín García Gaseo. A Conferencia Espiscopal xa publicara
hai catro anos un documento titulado " Constructores da paz",

onde apuntaban ique " calquera
guerra de agresión é inxustificable". Para Garcia Gaseo esta non
era un ha guerra xusta. Mais aínda
"A guerra é un asoballo contra os
dereitos humáns e incompatible
co evanxelio". O portav,oz do
episcopado dixo tamén que poñia

en dúbida que nas conversacións
previas entre as partes implicadas
"se esgotaran tódalas razóns"
para consegui-la paz.
Inmediatamente, esta postura
dos bispos españois povocou
reaccións entre os nosos políticos, a maioria dacordo coa postura norteamericana, en clara
confrontación coa opinión da cidadania, tal coma denunciou con
valentía o lider comunista Julio
Anguita no Parlamento. A postura
episcopal doeu especialmente ós
partidos conservadores, mais claramente proiankis; José MaríaAz.nar dixo que non estaba dacordo
coa postura dos bispos, sen
disimula-lo seu desagrado, pois
sempre estiveron dispostos a
apoialos frente
ó goberno
socialista.
Algúns bispos en particular tamén se manifestaron claramente
en contra da guerra, coma obispo
de Canarias Ramón Echarren,
quen dixo que "a guerra é a expresión límite do mal e do pecado;

é unha máquina infernal case
sempre imposible de parar cando
se pon en marcha". Para Echarren sería unha excelente idea
que o Papa fora a Bagdag para
mediar no conflicto. Desta opinión é tamén o Cardeal Tarancón:
"Calquera esforzo, anque sexa
extraordinario, hai que facelo";
mais ainda, está convencido de
que este é o desexo do Papa. Así
pensa tamén Nicolás Castellanos,
bispo de Palencia: "Se hai algunha posibilidade, o Papa debería voar a Bagdag, a pesares dos
riscos da viaxe, e mesmo xogandose o tipo".
Xoan Paulo 11 declarou o 20 de
Xaneiro: "Fixen todo o que puiden para que se evitase esta traxedia". Entre as suas xestións estiveron -coma confeso u obispo iraquí Bidawid- a de voar a Bagdag
pouco antes de se cumplí-lo ultimatum; pero non lle foi posible, a
invitación non chegou a tempo.
Victorino Pérez

---------------------------------------------------------l

ULTIMA HORA DA GUERRA: segundo a Cruz Vermella nas ultimas guerras de
cada dez mortos nove son civís. O ataque a Kuwait será o
meirande enfrontamento acorazado
que
endexamais
houbo. A desfeita ecolóxica
porá en vilo ó mundo durante
moitos anos, ooa marte de
moitos animais e plantas, e
con consecuencias fatais para
os humanos. A URSS denun-

cía ós americanos por estar
arrasando lrak e non liberando
Kuwait. A industria das armas
americana está de noraboa,
despois do remate da guerra
fria, xa que o presuposto de
Defensa é de vinteseis billóns
de pesetas. Outro mercado en
auxe é o de expertos militares
que cobran cen mil pesetas
por cada programa da tele en
USA.

AS FESTAS GASTRONOMlCAS están a tope nesta tempada: A Feira do Cocido de Lalín é das máis fachendosas ,
non en balde é o feudo de
Guiña, case a nova capital do
Reino ... Feira das filloas, do
botelo, dos grelos, do queixo;
faltan domingos para poder
asistir a todas. E en tódalas casas escoitase a mesma can tiga: "alegria, alegrete, que
anda o rabo do porco no
pote". Tam.pouco neste eido
está recoñecida a capacidade
e o traballo das nasas mulleres,
artistas
nisto
da
gastronom ia.

ººººº

LARSA pode saír da Uvi se a
Xunta paga parte dos intereses do crédito firmado con dezasete entidades financieiras
por valor de cinco mil millóns
de pesetas. Agora o corenta
por cento do capital desta empresa láctea é francés, o que
cómpre mitigalo con inversións galegas.

oOoOo

ººººº

ISRAEL, máis cedo ou máis
tarde, cobrará as provocacións de lrak e os consellos de
Occidente. Viven unha encrucillada demográfica que non
se pode permitir moitas desfeitas económicas como estas. Máis dun millón de xudios
emigrarán a Israel desde a
URSS nestes catre anos, o seu
asentamento costa roáis de
vinte mil millóns de dólares e a

creación de cincocentos mil
postas de traballo. Desde hai
quince anos o crecemento
económico de Israel non medrou máis dun un por cento.
Usa e outros estados compensarán con cartas a actitude
do goberno de Tel Aviv. Agora
poden ser máis duros cos palestinos porque eles son
victimas.

ººººº

UNHA PROPOSICION DE
LEI DAS PARROQUIAS ven de
ser presentada por Esquerda
Galega no Parlamento, pois a
pesares de que nas campañas
electorais todos predican o recoñecemento desta entidade,
a parroquia é pisoteada moitas veces. Moitas parroquias
están divididas en varios concellos, así as Santas de Ourense teñen que acudir a tres
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concellos según a casa da que
se trate. Ducias de parroquias
están divididas en concellos e
mesmo en provincias diferentes. Outras parroquias están
ameazadas pola construcción
de vias, como a autopista de
Rande-Puxeiros que dividirá
en dúas as parroquias de Candeán e Cabral nas aforas de
Vigo.

A PAZ é un regueiro de
xente que berra por todas partes o cese da guerra. Os estudiantes escolleron a data do
San Valentín para facer outra
folga. Os teólogos da liberación, reunidos no Brasil piden
unha conferencia de paz. Tódolos venres un grupo de xornalistas catalans tiran á rúa un
xornal "La Pau" coa teima de
crear outras condicións de
vida para o planeta. Os paros
tamén se repíten nas empresas e fábricas .

ººººº

A RECUPERACION DO ANTROIDO non sufre tregua, a
pesares da guerra, que tamén
está presente na creatividade
do pobo. Os cigarróns e peliqueiros voltaron ás ruas de
Laza, Verín ..., o mesmo que os
Xenerais dos vales do Ulla e do
Deza, os choqueiros de Pontevedra, e milleiros de antroidos
en tódalas aldeas e vitas. As
máscaras máis antigas son as
dos cigarróns e as comparsas
as dos "xenerais" do Ulla. Os
" sermóns do Antroido e os
" enterros da sardiña" son o
remate dun ciclo que durou
dezasete días.

SO A PAZ 1
Digo Vietnam e basta
Digo bomba de fósforo.
Apenas digo nada.
Oigo /ombriga e larva
de carne podrecida.
Oigo menos de napalm,
terror de noite e selva,
fe dor de cidade e cloaca.
Fame, suor, aldraxe,
pugas de aceiro, antropofaxia.
Oigo guerra bestial,
tremar de terra, crime, lume, lava,
estoupido, verdugo
e mortaldade en masa.
Digo gas abafante.
Apenas digo nada.
Oigo ianqui invasor,
depredador de patrias.
Oigo plutonio, pentágono,
esterco bursátil, palanca,
Presidente, gadoupa,
chuvia, amargura, baba.
Digo petróleo, fe rro,
mineral, trampa,
lobo, caimán, pold1, cóbrega,
mise ria, diplomacia.
Oigo devastación que USA, usa.
Apenas digo nada.
Digo Vietnam e está xa dita todo
cunha soa palabra.
Para abranguer a vergonza do mundo,
digo Vietnam e basta.
(Celso Emilio Ferreiro , Viaxe ó país dos enanos)

A GUERRA DOS DEUSES
Ou como facer de Deus un pandeiro
Bush di que "esta é unha
guerra xusta e que se Deus
quere esta será unha guerra
que gañaremos". Ou sexa que
se a gaña é que Deus o quere.
Saddam Hussein reza públicamente a Deus e séntese iluminado para chamarlle "guerra santa" a esta sangría e a
convocar a ela a tódolos fieis
de Alá.
Pérez de Cuéllar dicía "só
Deus pode evitar a guerra" tras
das súas fracasadas negociacións en Bagdad antes do tris- ·
temente famoso 15 de xaneiro.
O meu Papa de Roma mándanos facer oracións pola paz.
A miña veciña Manuela reza
cada día con moita devoción
para que " Deus queira acabar
co conflicto " .
O final vai resultar que a
guerra do Golfo é un capricho
de Deus.
lrmán Bush: ¿quererá Deus
esa victoria asentada en tantos milleiros de víctimas, a
maior parte civís? ¿Quererá
Deus que os cartas que tan
abundosos derramas como
morte sobre lrak teñan ese uso
e non o servicio a tantos pobres que claman pola vida?
¿Quere Deus o teu imperio militar, o das túas multinacionais, que acaparan e malgastan os bens de todos? ¿Quererá Deus que Caín mate a
Abel ou que alguén mate a
Caín?
.lrmán Husseim; andas agachado e quixeches en cambio
que saíse pola TV a túa imaxe

rezando devotamente ¿non é
sospeitoso? ¿ Foi tamén santa
a túa dictadura, e a túa salvaxe
represión sobre o pobo kurdo ,
e o medio millón de mortos da
guerra que provocaches contra Irán , e a violencia con que
te apoderaches de Kuwait?
lrmán Pérez de Cuéllar:
¿bótaslle a carga a Deus da
túa impaciencia, ou do teu
anasarte ante o amo intransixente americano? ¿ten que
pandar el coa túa cobardía e ·
co naso egoismo?.
lrmán Papa e irmá Manuela:
¿irnos rezar para que Deus
queira acabar esta guerra ou
para facernos nós capaces de
querer o que Deus que re?¿ rezamos para que Deus dea paz
ou para acoller nós a paz de
Deus? .
lrmán lector: Non hai que
amilagrarse que así pasou
moitas máis veces. Lembremos que a Xesús matárono en
nome de Deus e para defender
unha santa relixión. De Deus
sempre se fai un pandeiro
para tocar ó naso son . Tamén
aquí vale aquelo de " quen estea libre de pecado que tire a
prime ira pedra" . A nasa reli - ·
xión católica, a miña, tén tamén unha historia moi violenta. Ninguén tén as mans
limpas. Pero todos estamos
. chamados a tomar cada día
menos o " nome de Deus en
van ", traballando pala paz e
buscando a vontade de Deus
entre as voces dos pobres que
son os que menos disfrazan a
De u s.

X.A.M.

E CAMIÑO

O custe da guerra
É imposible valorar económicamente as vidas humanas, as bá~as,
os terrores, os odios, as soedades, os desastres ecolóxicos, que a
guerra do Golfo ·xera.
Algún experto ten calculado que a guerra lrak-lrán que sostiveron
ambos países entre 1980 e 1988 acadou un custe de 110 billóns de
pesetas, algo así como trescentos mil presupostos da Xunta de Galicia
de 1990.
Tardarase moito en ter datos o custe desta guerra, e en coñecer a
capacidade destructiva do bombardeo meirande da historia que está
levando a cabo a aviación aliada, e mais en saber o custe da activida:ie
militar iraquí. Ternos un primeiro adianto, únicamente paraaxudarnos
a facernos unha idea: según fontes norteamericanas, o custe aliacb
de tres meses de guerra anda polos 5 billóns de pesetas.
Supoñendo que non tiren á baixa como nestes casos se adoita para
non alporizar a oposición nin á opinión pública, eses cinco billóns
recoñecidos equivalerían:
- A moi pouco menos do que a Seguridade Social española gastou
en 1990 no capítulo de pensións e de asistencia sanitaria, primaria,
hospitalaria e de medicinas.
- Daría para soster durante 625 anos todo o que Cª-.ritas en España
gastou directamente ou administrou en tódalas súas actividades:
atención primaria, a minusválidos, a xitanos, estranxeiros, accións
comunitarias rurais e urbáns etcétera.
- Con ese presuposto e según datos das Nacións Unidas poderíase
financiar un plan quincenal mundial de asistencia sanitaria infantil
contra seis enfermidades mortais, co que se evitaría a morte de un
millóns de nenas ó ano.
X.A.M.

A guerra nunca mais. Amen

A

posición do Papa Xoán Paulo 11 en relación
coa guerra do Golfo Pérsico é clara: un non
rotundo. Na carta escrita a Bush horas antes
de que se iniciasen os combates, dicíalle:
"A guerra non pode resolver axeitadamente os problemas internacionais". E máis adiante tamén: "Non

podemos esquencer que o uso das armas procuraríanos, ademáis de sufrimento e destrucción, novas e
aínda maiores inxustizas".
Profundamente dolorido por unha guerra inminente,
Xoán Paulo 11 escribiu esta oración na noite en que
comezou o conflicto para recabar a axuda de Deus.
"Oeus dos nasos país,
grande e misericordioso,
Señor da paz e da vida,
Pai de todos.

Ti tes proxectos de paz e non de aflición,
condéna-las guerras
e fúnde-lo orgullo dos violentos.
Ti enviáche-lo teu tillo Xesús
para anuncia-Ja paz ós de cerca e ós de /onxe,
para reunir ós homes de tódalas razas
e de tódalas estirpes
nunha soa familia.
Escoita o berro unánime de tódolos teus tillos,

a súplica angustiada de toda a humanidade:
nunca máis a guerra, aventura sen retomo;
nunca máis a guerra, espiral de taita e violencia;
nunca esta guerra do golfo Pérsico,

ameaza para as creaturas,
no ceo, na terra e no mar.
En comunión con María,
sup/icámosche aínda:

a nai de Xesús,

tala ós corazóns dos responsables
das sortes dos pobos,
detén a lóxica da represalia e da vinganza,
suxire co teu espírito solucións novas,
xestos xenerosos e de paciente espera,
máis fecundos que os apresurados
vencementos da guerra.
Concédelle ó naso tempo
días de paz.
Nunca máis a guerra. Amen".
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Mozos cristiáns e galeguistas
'' Somos un grupo de xente
moza que pensa que vivir
desde unha opción cristiá
en Galicia conleva asumí-la
identidade do naso pobo. Nos eidos
nos que nos movemos a cotío decatámonos da separación que moitas
veces existe entre estas dúas vivencias: fe cristiá e galeguidade. Por
unha banda sabemos que moita
xente comprometida con Galicia, ou
nunca tivo relación coa lgrexa, ou
ben topou cunha experiencia eclesial que non favorecía ese compromiso coa Terra; por outra, coñecemos a moitos crentes para os que
ser cristián semella non implicar un
compromiso co naso país. A realidade descrita lévanos a sentirnos un
pouco sós na tarefa de sermos cristiáns e galegas; por isa o naso primeiro obxectivo é o de coñecernos
para saber que traballamos na
mesma liña, que podemos buscar
apoio mutuo e loitar xuntos para
presentar un rostro de lgrexa máis
achegado á realidade deste pobo,
que é o naso" ...
Este é o texto da nasa primeira
carta, aquela coa que convocamos
ós mozos e mozas que compartisen
estas inquedanzas a un ha xuntanza
do 13 de Xanei ro en Santiago. Atopámonos, así, unhas 30 persoas de
Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo,
Compostela, Bueu, O Grave, Cervantes e Cangas. Escomenzámo-la
xornada cunha ponencia de Daniel
López Muñoz, sociólogo e vicepresidente da Asociación lrimia, que le. vaba por título: "Ser galega e cristián, hoxe". Oeste xeito reflexionamos sobre a necesidade de que a
nasa fe xi rase en torno a tres eixos:
- Estar encarnada nunha cultura
e nun pobo concreto.
- Ser profética, crítica, liberadora.
- Ser comunitaria.

e

Despois
de
comer
xuntos
adicámo-la tarde á busca de liñas
prácticas de acci~:m proposta pala
mañá. Cando quixemos realizar este
labor atopámonos con dificultades
para aterrar en proposicións concretas. De todos xeitos, trazámo-las
seguintes liñas de futuro:
1º Facer unha xuntanza anual de
xente moza, alá polo mes de outubro, de cara a seguir formándonos
na fe e na galeguidade e .a
comunicárno-las nasas experiencias.
2º Vérno-lo 2 de Febreiro na lrimianza se os exames, o traballo ou
outras circunstancias, non nolo
impiden.
3° Apoiar coa nasa presencia a
Romaxe e as acampadas previas á
mesma, así como calquera outra iniciativa co dobre. carácter de fe e

galeguidade.
4º Buscar fórmulas para seguirmos en contacto. Unha delas podería se-la revista lrimia.
Como poded es ver non somos un
grupo estable e claramente definido, senón xente que se move en
moi diversos ambientes e que ten en
común a inquedanza de casar fe e
galeguidade; inquedanza que tenta
sementar, alí onde traballa, cada
quen de nós. Estamos abertos a calquera proposta, é máis, gustaríamos
coñece-la vasa opinión, recibir suxerencias doutra xente moza que
non estivo connosco o día 13 de xaneiro. Se decidides escribirnos podédevos dirixir a:
Beatriz García Turnes .
Rúa de Santiago de Chile, 7 - 7º C
15701 - Santiago de Compostela

Xuntaza lrimega en Ferrol

o~tinu.~ndo coa serie de iri-

m1ancinas que se están a
.
celebrar nas distintas zo-:nas de Galicia, o pasado día
doce de Xaneiro tocounos o turno
ós da comarca de Ferrol. En Barallobre, ás cinco da tarde, xuntámonos
u ns sesenta i ri megos.
Desenvolveuse a xuntanza dun
xeito informal: cada un espuxo a súa
opinión sobre a Asociación lrimia, a
Revista, as Romaxes e a próxima lri-

mianza do día da Candelaria.
Constatouse, entre os asistentes,
a necesidade de ter algún contacto
máis ó longo do ano, e que o feito de
pertencer á Asqciación lrimia, parece que nos gustaría fose para nós,
un vínculo de unión máis grande do
que é actualmente.
Para establecer unha maior relación entre todos nós, nombráronse
responsables de barrió ou Parro-

.
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quia co fin de que poidan servir de
enlaces entre os responsables de
Zona e tódolos outros membros.
Era xa noite pecha cando nos despedimos. Marcharon uns para Santiago e outros para a outa banda da
ría, pero todos coa mesma ilusión de
traballar pala nasa fe galega.

Pili Baliño García

O CAMPO

.A

OS MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN (2)
Algunhas propostas Piara o futuro inmediato

inda que pareza unha "perogrullada", é necesario
ser conscientes de que detrás de cada monte veci ñal
en máns común atopase unha comunidade de veciños, con un sistema de producción, de relaéión e
de formación intelectual determinado. Os intereses destas comunidades con relación o seu monte veciñal son moi diversos, non só polo
diantedito, senón tamén pola súa
ubicación xeográfica, xa que hai comunidades peri-urbáns, coma o
caso de Valladares, en Vigo, ou de
alta montaña coma a de Sabuguido
en Vilariño de Couso na Serra da
Queixa.
En cada caso, hai que descubrir
os intereses da comunidade veciñal,
para que sexa posible a creación duradeira de riqueza (incendios), nestas enormes superficies de terra,
nun país de minifundistas agrarios;
que para máis paradoxa, conta ca
porcentaxe máis alta de terra ociosa
da C.E.E.
O problema é de envergadura, e
diante do panorama esbozado nonº
anterior, parece necesario que a Administraciórl\ Galega teña que axudar ás comunidades con montes veciñais a que se organizen, porque de .
non ser así malamente poderán levar a cabo o que a lei de M.M. V.V. en
Máns Común dí no seu artigo 16.
Artigo 16.- "1.- A Comunidade de
veciños propietaria redactará e
aprobará os Estatutos, que, senda a
norma reguladora do seu funcionamento, deberán recolle-los usos e
costumes polos que se viña rexendo
a Comunidade e as previsións desta
Lei e conterán como mínimo os seguintes extremos:
a) Atribución da condición de comuneiro conforme ó disposto no artigo 3.1 desta Lei.
b) A representación por casa e a
delegación entre comuneiros.
c) As condicións de admisión de
noves comuneiros.
d) A maneira de exercita-los derei-
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tos derivados da condición de
comuneiros.
e) Obrigas dos comuneiros en
canto a custodia, defensa e conservación do monte.
f) Os órganos ós que se lles encomenda o goberno e a administración, modo de nomealos, substituílos, e funcións que lles corresponden.
g) Porcentaxe de reserva en rendementos económicos para investimentos en me/loras e protección do monte,
de acorde co artigo 23 da presente
Lei.
h) Criterios ós que se deban
axeita-los diversos aproveitamentos
do monte.
2.- Os Estatutos e as súas modificacións empezarán a surtir efecto ó
día seguinte da súa aprobación, e
remitirase unha copia, para efectos
de coñecemento, ó Rexistro Xeral de
Montes Veciñais en Mán Común".
A Administración Galega debe financiar os proxectos de explotacións do monte, ou no caso de ter
establecido convenio ca comunidade, poñe-la en marcha baixo criterios que garanticen:
a) Que os pláns de transformación
do monte coincidan cos intereses
da comunidade.
b) Que os plans de explotación,

non deterioren o medio ambiente
nin degraden a fertilidade do solo.
c) Que contemplen as distintas
funcións que estas terras poden desempeñar, senón en tódolos casos,
si na maioría deles:
- Función Productiva (forestal ,
agrícola-gandeira, cinexética, micolóxica, etc.)
- Función Social (áreas recreativa, turística, formativa, de coñecemento da natu reza, etc.)
Para levar a cabo estas propostas
será necesario contar con equipos
interprofesionais dependentes da
Xunta de Galicia que teñan como
obxectivo principal o desenvolvemento integral das comunidades
que contan con estes recursos territoriais infra-utilizados. Para logralo
deberán establecer con elas (con
cada unha) un pro'grama de realizacións, que se irá materializando no
tempo, e que deberá desenvolverse
a medida que se a~aden os seguintes obxectivos operacionais :
- Coñecemento da situación ~e
vocación productiva do monte, e
tanto actual como potencial.
- Establecemento dun plan de
transformación , que contemplando
a súa integridade territorial, permita
a creación de riqueza baixo os criterios antes citados.
---: Realizadón dun programa de
capacitación profesional permanente e multidisciplinar dirixido á
comunidade de veciños, para que
esta poida levar a bo fin o proxecto
e's tablecido.
Este último obxectivo é necesario
facelo realidade, para conquerir
arraigar en cada comunidade unha
" nova cultura", que lles permita
aplicar as técnicas modernas nos diversos campos que o proxecto requira: silvicultura, gandería, conservación do medio natural, explotación dos recursos cinexéticos, turísticos, artesanais, etc.
Antonio Fernández Oca

Galega na Liturxia

A urxencia de votar ben

Benquerido Director:

Querido Director:
Feliz Ano Novo a toda a redacción de IRIMIA.
Noraboa polo traballo do ano 1990; parécenos ·que
melloraron moito; un especial aplauso a varias reportaxes, entre ela "Cría cuervos" pala súa información, moi
valiosa, tamén "A tala é camiño", moi bon, aprendemos
un pouquiño a talar da nasa terra.
Quería facer algo de forza en algo que me preocupa,
agora que se acercan as eleccións, porque non insistir
un pouco en que hai que votar; moita xente non o fai por
ignorancia, pensa que así se fastidia o goberno.
Hai que facerlles ver que é o revés, aínda os axudan,
teñen o deber de votar, porque chegar a ser libres de
decidir o noso goberno, costou moito. Pero sobre todo
que voten ben, porque Galicia é labrega, e á hora de
votar, sempre vota a quen a explota. Un saúdo. Paz e
ben.

Todos estamos tartas de loitar por normaliza-lo galega na Liturxia e ver como outros o retiran sen ningún
problema. "Non lle g'usta á xente". 1'Non o queren" ...
Hai catro meses nomearon un cura para uns pobos de
montaña. Pasto á tala cun dos predecesores ' que alí
estivo desde o 81 ata o 88 pídelle este, entre outras
causas, que siga coa Liturxia en galego que el iniciara
nalgunhas desas parroquias (non sen certa oposición) e
consolidouno noutra. "Sabes que han son galeguista.
Non me opoño a que algún día haxa algunha misa en
galega, pero o normal será en castelán'', foi a resposta.
Pasados uns días entérase que a Liturxia segue a ser
en Galega. ¿Que pasou? "Xa ves, a xente insistiu, e ... ".
Por unha vez, non se ve a inutilidade de anos traballando nunha dirección.

Tereixa Regal Ledo
Leioa - Bizkaia

Manolo. Ourense

Consellos para manchas rebeldes
TI PO DE MANCHA
Bolígrafo
Café, cacao ou té

Froitas (Manchas difíciles)
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TECIDOS RESISTENTES
Tratar localmente con alcohol
e lavar
Poñer en remollo. Lago darlle
cun deterxente concentrado e
lavar en manchas vellas amolecer con glicerina e lavar.

Graxa

Impregnar cunha solución
concentrada de deterxente.
Deixar repousar un pedazo e
lago, lavar.
Disólvese ó lavar

Suor

Lavado normal

Viña tinto

Empapar-de contado-con papel absorvente. Aclarar e
lavar.

TECIDOS DELICADOS
Tratar localmente con alcohol
Tratar con disolvente quitamanchas ou bencina ou ben
lavar de contado en auga fría .
Se a mancha é vella , lavar con
auga morna.
Lavar de contado en frío .

Cubrí-la mancha fresca con
pó de talco ou fregando nela
cunha pataca crúa. Esperar
unhas horas. Cepillar. No caso
dunha mancha xa seca , con
quitamanchas.
Humedecer con alcohol e lavar se fose preciso.
Lavar de seguido despois de
ter tratado localmente a mancha con zume de limón .

A guerra do Golfo

E

ste brutal acontecemento que
xa forma parte da historia humana máis desgraciada, aportou experiencias novedosas.
Unha delas a do tratamento informativo
do seceso. Mentres xantamos ou repousamos quedamente na cama na espera
de pillalo sono, poidemos seguer a traxectoria recente das balas trazadoras, o
aínda ardente bombardeo dos B-52, ou
no mesmísimo directo as rodas de
prensa dos dirixentes, cando non os
zambombazos que corren entre bando e
bando. A traxedia fíxosenos tan cotiá
que a nosa sensibilidade foi perdendo
intensidade e mesmo o drama televisado
vaise cargando de curiosidade e perdendo a door que nun principio
enxendraba.
Mais non só é a rutina a causa do embotamento do noso sentimento. Tamén
o tratamento da noticia ten parte na
cuestión. Por veces, os periodistas, parecen estar narrando un conto de aven-

turas ou de tazañas bélicas antes que a
triste consecuencia da senrazón humana. O espectáculo bochornoso do Sr.

Hermida
na
noite
en
que
estalou o conflicto, querendo se-lo primeiro en dicilo, comentalo, reflexionalo ... teimando por deixar ver do seu bo
facer de profesional, foi un primeiro
exemplo do que estamos a dicir. A estas
alturas de tempo sabemos máis da
asombrosa tecnoloxía guerreira que se
está a empregar, que do fastidioso sufrimento dos habitantes de Bagdad ou T el
Aviv. Entre tanto e despois de horas e
horas de información, todos andamos a
cavilar en que Saddam se puxo tolo e aí
empeza e remata o problema. As historias coloniais anteriores, o papel das
multinacionais petroleiras, os incumprimentos anteriores das resolucións da
ONU, o contido das conversas entre as
partes, os planes de paz desbotados con
causa e sen ela .... lsto xa parece que non
casa tanto coa información espectacular que se precisa, con esa última noticia
que todos arelamos para quedaren un ha
vez máis coa boca aberta e o pensamento pechado.

Saúde
Operación Simbólica

Epilepsia (2)
Corrixamos
algunhas
ideas erróneas que hai sobre dela:

Cada debuxo ou símbolo debe ser reemprazado por un
número, de xeito que as operacións de suma e resta que
se propoñen resulten correctas.
Os números que interveñen son: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8. Non
hai máis setas que o que aparece xa nun dos recadros.

- Non é incurable. De
cada dez pacientes collidos a tempo, seis curan e
dous mellaran notoriamente.

-

- Non é unha enfermidade mental. Só en caso de
descuido pode conducir a
unha debilidade mental.
Epilépticos famosos foron
César, Mahoma, Haendel.

[H[!J~
[!][!]~

- Non sempre é heredi-, taria. Só un 7% cantan con
outros casos na familia.
- Non empeza sempre
na infancia. Segundo estudios, nun 50% manifestouse antes dos 15 anos;
nun 25% antes dos 20 anos
e. neutro 25% despois desa
idade.
- Posibles causas, entre
outras, da epilepsia son:

. Transtornos de desenrolo do cerebro por mor da
meninxite ou a encefalite.
. Cicatrices no cerebro
por mor da meninxite ou a
encefalite.
. Danos causados por
traumas cerebrais (accidente de coche ... ).

Solución:
Operación simbólica
851

=-m
325
2+5 = 7; 5-2 = 3; 8-6 = 2.
~~--~------~~--~--~~~~~--__....
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

As fronteiras do galego

e

onsidero que o iritan importante e significativo para a nosa

fala coma que as fronteiras.administrativas de Galicia non

Quen sementa vento ha ter
tempestade, e eu a todos
recordo que aqueles pós
trouxéronnos estes lodos.

cadran exactamente coas fronteiras diomáticas ou linguísticas. Así, parte da provincia de

Refírome ó imperio ianqui
con todo o seu armamento
que lle venderon a Iraq,
e agora vén o escarmento.

Zamora e da de León fala o galega. Abonda con que calquera
viaxe a Madrid e pare pra tomar

Tamén son os europeos
culpables deste pecado,
que os cartas que dan as armas
é un diñeiro mal gañado.

un cafeíño quente, peño por
caso, en Vilafranca, e poderá
comprobar que nesa vila da rexión leonesa do Bierzo -que
anceia xustamente ser provinadoito en galega.

tivo é o de Astu rías. Na súa
parte occidental, .ue, en boa
lóxica xeográfica é a oriental
de Galicia, fálase o galega. Non
un asturiano galeguizado -a
lingua propia de Asturias dé o
bable-, senón o galega de Asturias, con variantes con relación ó chamado galega común
-que non é de ningures, senón
unha
para

conveniente

creación

entendérmonos

mellar

escribindo do mesmo xeito,
pero respectando as variantes
na fala-, non moito más abondosas cás variantes doutras
zonas de Galicia.
O importante deste galega
de Asturias e que xa goza dun
organismo, a Mesa prá Defensa del (velaquí unha variante) Galega de Asturias e da
Cultura da Comarca, que leva
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adiante unha decidida militancia a prol da promoción e nor-

Pero o caso máis significa-

O mundo está arrepiado
e eu quero poñer en solfa ·
que o irimego está que ferve
por culpa da guerra golfa.
Dictador é o de Iraq,
mais dicir que el principiou
é unha escusa; a violencia
moito antes disto medrou.

mego debe saber algo

cia de seu- nos bares fálase

O CANTAR DO IRIMEGO

malización do idioma, intentando que se cultive oficialmente nas escolas deses dezaoito

concellos que están

afectados polo problema.
O traballo vai tan adiantado
que xa existen unhas normas
ou Normativa elaborada, conxu ntamente, pola devandita
Mesa asturiana e o noso insti-1
tuto da Lingua Galega (ILGA),
respectando certas peculiaridades do galega oriental.
Como pode comprender ben
o irimego, non se trata aquí de
caer nun imperialismo idiomático dos galegos -i malpocados
nosoutros!-, senón de que os
talantes dunha lingua disfruten
do dereito ó seu uso sen atrancos administrativos nin complexos de inferioridade só porque as fronteiras política non
coincidan coas humanas.

E, ¿que dicir de Israel
un país tan arrogante
que disque é inxusto ataca/o
pois non é belixerante?
Belixerar, eu entendo
que quer dicir facer guerra:
botaron ós palestinos
do que era a súa terra.
1

O Parlamento español
abucheou con cinismo
. ó comunista Anguita
crítico do imperialismo.
O Papa denuncia a guerra,
"aventura sen retorno";
mentres Deus chora ós mortos
Lucifer atiza o forno.

Martín Luter King xa dixo
con talar ben xeitosiño:
"non hai camiño prá paz,
xa que a paz mesma é o camiño ".

