
AS TENSIÓNS DOS NACIONALISMOS 

V
ivimos en Europa un dobre move
mento: por una banda unha fer
venza de nacionalismos como no 

· caso da URSS e de Xugoslavia, e 
por outro unha integración de nacionalis
mos en unidades económicas e· políticas 
meirandes como a CEE ou o Canse/lo de 
Europa. 

Un deses movementos parece ir no sen
tido dos separatismos e o outro no das inte
gracións ou unións. En aparencia son con
trarios. Pero pode tratarse de dúas caras da 
mesma moeda. 

Na URSS ven de ter lugar un referendo 
sobre a permanencia ou non da Unión das 
Repúblicas. Parece que moi provisional
mente e de modo parcial Gorvachov quitou 
adiante o seu proxecto de permanencia 
dentro dun estado de diferentes repúblicas 
e nacións. De feíto, varias desas repúblicas 

ou non participaron no referendo ou esco-
1/eron claramente o camiño da independen
cia. 

En Xugoslavia vívese unha situación de 
tensións nacionais que ameazan coa guerra 
civil e o esfarelamento do Estado creado 
tras da primeira guerra mundial a principios 
de século. 

Por outra banda encamiñámonos cara 
unha u_nión europea occidental: A Gran 
Bretaña ou Francia que aínda ben recente
mente (50 anos) combatiron nunha terrible 
guerra contra Alemaña, son agora xunto 
con esta, abandeiradas da integración euro
pea, que vai dar un paso significativo coa 
ampliación do mercado único do ano 1993 
xa tan próximo. 

Pero ¿son realmente tan contradictorios 
ou irreconciliables ese dobre movemento 

de afirmacións nacionais e de integracións 
nacionais? 

A unión política da humanidade albíscase 
no horizonte e cada vez é máis desexada 
por máis xente, sobre todo polos máis sen
sibiles ós grandes problemas do Terceiro 
Mundo ou da ameaza que a contaminación 
supón para todo o planeta Terra : problemas 
eses que requerirían unha autoridade mun
dial para ser resaltos con eficacia. Cada vez 
somos máis os que temas a esperanza de 
que chegará. Pero o reto actual é cubrir ben 
os pasos que nos leven a ese fin, acertar 
ben cos camiños, porque haios que rutan 
cara adiante e outros cara atrás. 

Cara .atrás, torpedeando ésa unión de
sexable están as unións precipitadas, im
postas, dominantes: os imperialismos de 
grande ou pequena andadura, as prepoten-

(Pasa a páx. 4) 



Coa forza de Xesús 
i 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. 
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Para dar gracias polo sexo 

Res posta: G raci ñas Deus da vida 
Graciñas Deus de amor 

1. Polo amor e polo sexo 
que teceron o meu ser ... 

2. Polo sexo e polo amor 
que VOU facendo máis meus ... 

3. Polo sexo que aceptamos 
·no lento madurecer ... 

4. Polo sexo que é cuidado 
para que poida crecer ... 

5. Polo sexo que en ser limpo 
se esforza por aprender ... 

6. Polo sexo que se entrega 
sen reservas no querer ... 

7. Polo sexo humanizado 
para dar e pra acoller ... 

8. Polo sexo que respeta 
a cada irmán como é ... 

9. Polo sexo liberado 
de medos pr~ solecer ... 

1 O. Polo sexo que nos deches 
pra poder gozar con el. .. 

X. A. Miguélez 
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¡Que ben sei eu a fonte! 

(Versión ó galega do" fermosísimo poema de San 
· Xoán da Cruz, no que o santo canta e canta o gozo por 
coñecer a Deus, anque sexa sempre na noite e escuri

dade da fe). 

i Que ben sei eu a fon te 
que deita e corre, 

Anqueé de noite! 

1. Aque/a eterna fonte está agachada, 
que ben sei eu onde ten a súa furada. 

anqueé de noite. 

2. A súa orixe non a sei, pois non a ten, 
mais sei que toda orixe dela vén, 

anque é de noite. 

3. Sei que non pode haber causa tan be/a, 
e que ceas e terra beben dela, 

anqueé de noite. 

4. Ben sei eu que chan ne/a non se atopa, 
non hai ninguén que vadea/a poida, 

anque é de noite. 

Manolo RegalNictorino Pérez 

5. A súa clareza, nunca escurecida, 
e sei que toda luz dela é venida, 

anque é de noite. 

6. Tan caudalosas son as súas correntes, 
que internos, ceas regan, e as xentes, 

anqueé de noite. 

7. A corrente que nace desta fonte, 
ben sei eu que é tan capaz e omnipotente 

anqueé de noite 

8. A corrente que destas dúas procede, 
sei que ningunha delas lle precede, 

anqueé de noite. 

9. Aquesta eterna fonte está escondida 
neste vivo pan por darnos vida, 

anqueé de noite. 

1 O. Aquí están chamando ás creaturas, 
e gozan desta auga, anque ás escura's, 

anque é de noite. · 

11. Aquesta viva fonte, que desexo, 
neste pan de vida ben a eu vexo, 

anque é de noite. 

REMOENDO O EVANXEO 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCOA 
(7 Abril Act. 4,32-35: A comunidade cristián. · 

Xn. 20, 19-31: Ditosos os que eren sen 
ver). 

TERCEIRO DOMINGO DE PASCOA 
(14 Abril Act. 3, 13-15: Pedro anuncia a salvación 

de Xesús, o Cristo. 
Le. 24,35-48: Presentóuselles Xesús 
de novo ... 

(Collido e traducido de: Nando, " El Evangelio en Comic ") 
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i~VSE~ 
E HEtJ ncus ! ... - -'C 

A fe ~n ~esús Cristo res~citado crea unha corrente que 
aglutina os crentes en Cristo nun só corazón e lánzaos ó 
mundo para dar testemu~o do que vi ron e oiron . 



A PENEIRA 

ALEMANIA SEGUE DIVI
DIDA: a que foi Alemania do 
Leste estáse desfacendo por
que a sua industria non pode 
competir ca outra: o paro na
quela parte pode chegar ó cin
coenta por cento. Trescentos 
mil cidadáns da que foi parte 
comunista van traballar tódo-

en a por a a 

los días á parte occidental, 
oprimidos palas miradas acu
sadoras que os consideran 
alemáns de segunda. A unifi
cación monetaria, cun marco 
que gozaba de boa saúde, foi 
precipitada, e trouxo a po
breza, a delincuencia, os sui
cidios ... ó Leste. 

A SEGUNDA CARA
VANA POLA PAZ CARA O 
DESERTO en apoio ó pobo 
do Sáhara estase a prepa
rar para levar axuda: medi
camentos, material sanita
rio e escolar, alimentos, 
vestidos, etc. Para todo 
tipo de aportacións pode
des chamar ó teléfono 986-
228228, e para axuda eco
nómica: Asociación Ga
lega de Amigos do Pobo 
Saharaui, c/c Nº 599-7 de 
Caixa Vigo. 

cias dos grandes reprimindo e non inte
grando os pequenos. 

Cara adiante, as forzas que pulan por 
salvagardar as culturas e as economías, fa
cendo posible así que haxa algo que inte
grar e apostando por unións respetuosas e· 
non anuladoras: os nacionalismos solida
rios. 

Cara atrás, retrasando esa integración, 
os nacionalismos individualistas que a 
miudo serven para. acobil/ar a raposería do 
diñeiro, e tanto máis perigosos canto mei
rande sexa o individuo non solidario. Moito 
máis dificulta a obra integradora o naciona
lismo individualista dos americanos ou dos 
franceses ou dos españois (que existe) que 
o nacionalis!TKJ insolidario dos galegas ou 
cataláns que tamén existe pero que é moito 
menos preocupante. 

TRESCENTOS MOZOS 

ASASINADOS no que vai 

de ano en Medellín fala da 

violencia que envenena á 

sociedade colombiana. 

Moitas destas mortes son 

venganzas sen sentido, 

nunha espiral de violencia 

que escomenzaron os nar

cotraficantes. Moitas das 

acusacións de todo isto 

van dirlxidas a política. 

Alfonso Blanco Torrado 

Nestes días celebramos 
o DIADO TEATRO e moitas 
veces esquecemos grupos 
que están a facer un 
grande labor; hoxe tala
mos do Grupo de Teatro de 
Maxisterio de Lugo, que 
conta neste intre cun re
pertorio de cinco obras, a 
ultima cun tema moi ac
tual: "Case todo pola pa
tria". Para máis informa
ción: Escola de Maxisterio. 
Avda. Ramón Ferreiro s.n. 
27002 Lugo (Telf. 21 88 
66). _ 

enerxías teñen que adicarse á represión. 
Tarde ou cedo a unión estoura e escachiza 
ou esmorece falta dunha verdadeira uni
dade. Quizáis foi ese o caso da URSS como 
desde lago foi a unión que en España se 
intentou impoñer durante séculas. 

Ser nacionalista non é ser individualista 
necesariamente. Defender os pobos (como 
defender as persoas) non ten como derra
deira finalidade volverse de costas cara os 
demáis, senón posibilitar relacións respe
tuosas, unións me/lores, máis democráticas 
e estables. · 

Soterrar máis fondos os aliceres, pode 
posibilitar que o edificio acade maior altura. 
Do certo caos de toda obra en execución 
pode resultar unha realización con máis 
harmonía. 

Cara adiane, toda a educación verda 
deiramente democrática que nos ensine a 
manifestar e loitar pacíficamente palas na
sas opcións no respeto ás dos outros. Sen 
escandalizarnos palas tensións creadas. 
Sen renunciar a quitar á luz os conflictos 
aínda sen resolver que poderían torpedear 
mañá a consistencia da unión desexada. 

a democracia coa cláusula de salvagarda do 
dereito de autodeterminación. 

Por iso ese dobre movemento que agur
gulla hoxe en Europa é en realidade un só 
en diferentes tempos e graos de madura
ción: estamos asistindo, con integracións e 
separacións, a unha nova síntese que nos 
encamiñará un pouco máis (e que xa está 
senda posta en cuestión polos países do 
Terceiro Mundo) cara esa unión política da 
humanidade que os nacionalistas solidarios 
desexamos. 

O caso é atinar co xeito e co ritmo e para 
isa cada vez faise máis evidente que a gran 
ferramenta da unión dos pobos ten que ser 

A tentación de construir a unidade política 
da humanidade, ou de Europa ou de España 
basándose no imperio, dá resultados a 
curto prazo pero ca custe da anulación de 
formas moi ricas. de vida. Boa parte das 



OS NOVOS APRESAMEN
TOS DE PESCADORES GA
LEGOS EN NAMIBIA, non ve
ñen máis que a complicar a 
situación dos nasos traballa
dores naquela rexión, debido 
a que os empresarios abusan 
das leis e son os pescadores 

os que teñen que pagar os 
pratos rotos. Namibia pechóu 
os seus caladeiros hai un ano, 
cando declarou a sua inde
pendencia, desde aquel intre 
varios pesqueiros foron deti
dos e varios capitáns xul
gados. 

ººººº 

OS INDIOS é unha das páxi
nas máis negras da historia de 
Usa; tivo que levar varios os
cars a película de Kevin Gost
ner, " Bailando con lobos", 
para que voltemos a mirar 
cara eles. Cando o exército 
americano venceu ós sioux 
(decembro de 1890) toda a 

cultura india quedou prohi
bida, e o silencio envolveunos 
para sempre. As reservas de 
indios seguen a ser bolsas de 
pobreza e inxusticia: o nú
mero de parados é catro veces 
maior, o alcoholismo; a vio
lencia son tamén maiores que 
no resto de Estados Unidos. 

ººººº 
UNHA SANIDADE MAIS 

A CARON DO CIDADAN é 
un dos obxectivos da Con
selleria para os vindeiros 
anos. Vai fixar o teléfono 

. 061 como número de ur
xencias e para atapar un 
médico de garda, sobor de 
todo na Galicia rural. O 
mapa sanitario está divi
dido en catorce áreas de 
saúde (199.000 persoas 
por comarca) , cada unha 
delas cu n hospital de refe
rencia, e nesta línea van 
construirse axi ña os hospi
tais de Arousa, Barbanza e 
Fisterra. 

RlttlA-5 

O CONTROL DA RADIO é 
unha das obsesións do poder. 
En España vai haber duas mil 
duascentas emisoras públicas 
(mil cincocentas municipais), 
e só unhas mil privadas. E non 
esquezamos que algunha das 
grandes redes: a Ser e Onda 
Cero son próximas ó gober
no. Só Antena 3, a Cope, a 
Cadena Ibérica e as emisoras 
independentes manteñen 
unha lonxanía do poder exe
cutivo. A lei permite a cada 
concello contar coa súa 
emisora. 

ººººº 
AS RECTORAIS, moitas de

las abandonadas e case sem
pre bos edificios con espacios 
verdes, escomezan a ser utili 
zadas como lugar de encont ro 
e reflexión , despois de ser 
amañadas ... Así, perta de nos, 
en Taramundi , unha parroquia 
de trescentos habitantes, a 
súa rectoral é agora un hotel 
de doce habitacións, que 
ofrece sobar de todo sosego e 
a posibilidade de facer excur
sións polo monte e palas rias 
próximas. 

ººººº 
OS CENTROS DE ENSINO 

MEDIO escomezaron o derra
dei ro trimestre deste curso 
sen que se solucionase o seu 
problema económico: a mei
rande parte deles van recibir 
neste ano dous millóns de pe
setas menos que no ano pa
sado. Tamén a Universidade 
veu mermados os seus ingre
sos pala banda da Xunta. 
Mentres medraron os centros 
e o número de matriculados, 
hai dous anos que os presu
postos para o ensinó están 
conxelados. A actual Xunta de 
Galicia mima o ensino pri-
vado. 

ººººº 
A LEI DE COSTAS, parece 

que vai tomarse en serio e 
cumprirse. Na nasa terra, a 
costa está cheiña de peque
nas construccións que son ile
gais e que ata agora non foron 
tiradas. Só na provincia da Co
ruña teñen que ser destruidas 
trescentas destas construc
cións. A lei neste terreo tamén 
é moi lenta, así hai máis de 
douscentos expedientes por 
extracción ilegal de area que 
non acaban de solucionarse. 



A última 
palloza 

Por Mariano Guizán Sánchez 

H ai uns días, volvín visita-las terras altas de Navia 
de Suarna e Cervantes onde Galicia se funde 
con Asturias e León nunha paisaxe impresio

nante. 

Fun, outra vez máis, ó encentro desa xente que vive 
con dignidade o esmorecer dun mundo que non é des
tes reinos. 

Outra vez recorrín o triste rosario de pallozas arruina
das e frías, das que a quentura de mágoas e alegrías que 
algún día viviron ó seu abeiro fuxíu xa por entre os 
mouros esqueletos dos teitos esbandallados. 

De volta do Porto de Aneares, cun grupo de amigos, 
gardámonos do frío da auganeve na palloza de Pando
Zarco, a alzada do "pueblo" de Murias de Rao. Arredor 
do lume baixo, xantamos chourizos e xamón asa.dos ó 
espeto, enriba de rabanadas de pan do forno vello de 
Navia; todo mellado con tinto Barrantes. 

O tema de conversa, coma sempre que irnos alá, foi a 
palloza. A última, a derradeira palloza que queda en 
alzadas en toda a montaña luguesa. Ferida de marte -o 
teito fu rado deixa pasa-la auga e o vento- mantense en 
pé poi a pétrea vontade dos oitenta e moitos anos mozos 
do seu dono, o señor Xosé do Pito, que a agarima e a 
conserva, como mal pode, entre a incomprensión de 
moitos veciños, o desinterese de quen debera procura
los medios de restaurala, e a rabia impotente dos que lle 
queren ben. 

Despois de xantar, adurmiñado polo aloumiño do 
lume, tiven un soño. O señor Xosé, tomando a decisión 
de queimala pela súa propia man antes que vela arrui
nada e carda, pegáballe lume á palloza, á súa palloza, 
que desaparecía con heroica dignidade no medio 
dunha maxestuosa labarada. Unha raxada de aire espa
rexía ós catre ventes miles de muxicas que sobrevoa
ban os montes. O pouco, como a un sinal, outros lumes 
marcaban todo arredor, na lonxanía, a autoinmolación 
de tódalas pallozas da serra nun xesto de dignidade e 
protesta polo desprezo do abandono e a mentira das 
promesas incumpridas. A noticia trascendía. Os medios 
de comunicación facían dela cabeceira das súas infor
macións. E tódalas autoridades competentes, dende 
alcaldes responsables ata o presidente da Xunta de 
Galicia e algún que outro ministro do Goberno Central, 
dimitían irrevocablemente. 

Entón espertei. Os amigos seguían a falar; o lume da 
lareira esmorecía, notábase algo de friaxe e polos bura
tos do teito pingaba auganeve. Claro, todo fora un soño. 
O señor Xosé quérelle demasiado á súa pal loza. ·A tar
diña, ó visitalo en Murias dicíanos: "Hai que taparaqueles 
buratos con xestas". Por outro lado, o remate do soño 
tampouco sería posible; a insensibilidade non ten 
vergoña. 
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A ETICA 
Conv 

e on motivo da inauguración da XXII Campaña Contra 
a Fame no Mundo organizada por "Mans Unidas", 
estivo días pasados dando unha conferencia na Co
ruña Agustín Domingo Moratalla, profesor de 

Etica na Universidade de Salamanca e presidente de "Xustiza · 
e Paz". O título da conferencia era: "A ética que vén do Sur: a 
solidariedade' '. 

- Agustín, ¿qué queres 
dicir cando afirmas que a 
ética vén do Sur? 

- En primeiro lugar, 
parto da premisa de que as 
sociedades occidentais te
ñen unhas baterías éticas 
que están agotadas. O osí
xeno ético da nosa civiliza
ción está cheo de anhí
drido carbónico. Estamos 

res. Estamos absorbidos 
pela ética individualista e 1 

consumista dos aparatos: 
só hai qu~ pararse a pensar 
no número total de apara
tos de todo tipo que habi
tualmente hai nos nosos 
fogares ¿realmente somos 
máis felices e máis libres 
por dispoñer de tanta tec
noloxía o noso alcance?. 

respirando guerra. Esta- - Sen embargo, o tema 
mos respirando misís. da ética está _constante-

mente nos medios de co
A opción que propoño . municación: os casos de 

intenta recuperar ou recar- Juan Guerra e Naseiro ... 
gar esas baterías éticas 
nunha dirección moi con
creta: o Sur. Entendido 
non só como unha locali-
zación xeográfica, senón, 
sobre todo, como un estilo 
solidario de entende-la 
vida e de enfrontarse coa 
realidade. 

Concrétanos un 
pouco máis a valoración 
moral que fas da socie
dade actual. 

- Sí, efectivamente. O 
que ocurre é que se vive 
nunha especie de esquizo
frenia ética. Mentres que 
na vida pública se esixe o 
cumprimento estricto de 
determinadas normas mo
rais, na vida privada rexe o 
principio de buscarse a 
vida da mellor maneira po
sible, sen reparar para 
nada en cuestións de ín

dole ética ou moral. Esto é 

o que denomino "ética do 

- Desde lego, resulta morro", en contraposición 

evidente que o progreso ca "ética do rostro". 

moral está levando nas no

sas sociedades un ritmo 

moi distinto ó do progreso 

tecnolóxico. Cada vez hai 

unha maior preoct,Jpación 

polos medios, polo culto á 

tecnoloxía, e un paulatino 

olvido dos fins e dos vale-

- ¿Qué queres signifi
car con estas expresións? 

- Cando falo da "ética 

do morro", que ro poñer de 

manifesto o inmoral estilo 

de vida das sociedades oc-



QUE VEN DO SUR: A SOLIDARIEDADE 
rersa co presidente de "Xustiza e paz" 

O progreso moral está levando nas nasas sociedades un ritmo moi 
distinto ó do progreso tecnolóxico 

cidentais, que montan o A esto, contrapoño oque 

seu suposto Benestar So- eu denomino "ética do ros

cial (que no fondo é un ha tro", personificada nos 

tapadeira da suma dos rostros das persoas con

egoísmos individuais), a cretas que habitan nos paí-

vida, xa que non é posible a 
felicidade humana sen a 
xusticia. 

- Ante todo esto, -¿en 
qué consiste a solidarie
dade que ti defendes? 

- A solidariedade é un 
concepto que está en boca 
de todos: dos partidos po
líticos, dos movementos 
sociais, das grandes pro
clamas ... Sen embargo, a 
solidariedade que eu de
fendo é moi distinta desa 
especie de solidariedade 
difusa, das grandes pala
bras e nulos compromisos. 
A solidariedade que pro
poño é unha solidariedade 
que nace do encentro per
soal, que compromete na 
cooperación con total gra
tuidade. Que recupera os 
valores da sobriedade e da 
abnegación, entendida 
ésta como un estarzo ne
cesario e constante por 
comprometerse seria
mente coa realidade que 
nos toca vivir. En definitiva, 
non é a solidariedade do 

costa do sufrimento e do ses do Sur, que nos inter- ·"dar", senon do "darse". 

expolio histórico dos paí- pelan para cambiar radi-

ses do 3º Mundo. calmente o naso estilo de 

Cando falo da "ética do morro", 

quera poñer de manifesto o inmoral estilo 

de vida das sociedades occidentais, 

que montan o seu suposto Benestar Social 

(que no fondo é unha tapadeira da suma 

dos egoísmos individuais), a costa do 

sufrimento e do expolio histórico dos 

países do 3° Mundo. 
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- ¿Cál crees que é a 
proposta ética que fan as 
ONG'S (Organizacións 
Non Gubernamentais para 
o Desenvolvemento ), 
como "Mans Unidas", 
"Xustiza e Paz", "lnter
mon", etc.?. 

- Creo que a súa pro
posta ética fundamental 
pode quedar resumida na 
seguinte frase: " Pensar 
mundialmente, actuar lo
calmente". Para " pensar 

mundialmente" as ONG'S 
traballan en campañas de 
educación e sensibiliza
ción acerca da real idade 
dos países do 3º Mundo. 
Para "actuar localmente" 
as ONG'S cooperan con 
proxectos moi concretos 
que parten das demandas 
sentidas a nivel de cada 
comunidade. 

- Finalmente, ¿qué opi
nas como profesor de 
Etica da guerra do Golfo? 

- Creo que esta "guerra 
dos golfos" revela a gran 
hipocresía que impera no 
mundo actual. 

Antes e despois da gue
rra, morrerán miles e miles 
de víctimas inocentes, no 
3º Mundo debido á fame, á 
opresión, ás guerras de 
baixa intensidade... E a 
ONU e os propios medios 
de comunicación nunca 
lles concederán a impor
tancia que actualmente lle 
están autorgando a este 
conflicto bélico. ¿Por qué 
as martes e as traxedias 
cotiáns no 3º Mundo non 
son tan noticiables como 
esta guerra do Golfo? ¿Por 
qué os países ricos non 
concentran todo ese poder 
e capacidade tecnolóxica 
para evitar tanto sufri
mento? ¿Ata qué punto os 
medios de comunicación 
deforman a realidade en 
beneficio das sociedades 
occidentais? .... Estas e ou
tras moitas preguntas que 
se poderían formular, 
cuestionan enormemente 
que esta · guerra poida ser 
calificada como unha gue
rra moralmente " xusta". 

Jesus Medín 



, . 

A ASOCIACION -DE MULLERES "DORNA" DE COIA -VIGO-
En camiño cara a utopía da participación igualitaria 

E
. sta vivencia das mulleres co

meza a súa andaina dende o 
ano 1976, pero a súa prepara
ción ven dende 1972, data na 

que os frades dominicanos chegan ó 
naso barrio , mellar dita , á nosa " parro
quia" (que é en Galicia a denominación 
civil do naso entorno, non só do marco 
re lixioso). 

A nasa parroquia, creada como barrio 
dormitorio, era o froito dunha economía 
desenvolvedora, que tiña como obxec
t ivo aumenta-los beneficios. A súa única 
preocupación consistía en recupera-la 
forza do trabal lo. 

Os homes marchaban pola mañá á fá
brica e non volvían ata a noite, xa que a 
hipoteca do piso abrigaba ás horas ex
tras. As mulleres ficabamos soas, su
fr indo máis ca ninguén as consecuen
cias dun barrio carente de todo, dende 
unha tenda onde mercar alimentos ata 
de calquera t ipo de local no que as rela
cións humanas fosen posibles. 

Convocadas pola Parroquia, e porque 
ademáis os nosos ti llos eran as víctimas 
máis feb les da nasa situación, empeza
mos a nos reuni r para poder organizar
nos. Ali fixé ronnos sentí- la necesidade 
de coñece-la nosa verdadeira realidade 
dentro do barrio, e así comezamos a ser 
co laboradoras activas na realización 
dun estudio socio lóx ico sobre a muller, 
que ía dar lugar máis tarde á formación 
da Asociación de Mulleres " Dorna". 

Con todo isto, coincidía que a Asocia
ción de Veciños, o funcionamento da cal 
era aínda máis inci piente, non deixaba 
que a muller parti cipase igualitaria
mente, nin tan siquera tiñamos dereito a 
voto, só a voz. 

Dende a Parroquia, debido ás circuns-
. tancias anteriores, un grupo empeza

mos a funcionar independentemente en 
plan de compromiso político-social , e 
aínda que todos eramos practicantes 
non chegaramos á profundidade da 
nosa fe. 

A Asociación de Mulleres empezou a 
funcionar co apoio duns poucos, o es
cepticismo dalgú ns máis e os risos da 
maioría. 

Neste intre, unhas cantas comezamos 
a necesitar apoia- la nosa loita na fe, e 
quixemos aprofundar nunha maior for
mación teolóxica. 

Os poucos fómonos dando conta de 
que a nasa fe tiña moito que ver coa nosa 
realización persoal e coa nosa proxec
ción de compromiso fóra do ámbito fa
miliar e empezamos a rompe-lo egoísmo 
dos muros familiares. 

A todo isto leváronnos os grupos ou 
comunidades de reflexión onde dende a 
Teoloxía da Liberación aprendimos que 
Xesús adoptou posicións renovadoras e 
liberadoras con respecto ás mul leres. 

Esta promoción tocante á mul ler, non 
é máis ca un aspecto particular do Evan
xeo, en canto boa nova anunciada a eses 
pobres que constituen o obxecto priori
tario da liberación de Xesús: os desher-
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dados, excluídos e marxinados, entre os 
que se atopan as mulleres e os nenos, os 
pagáns e os pecadores. Se Xesús fai de
les os membros privilexiados da comu
nidade dos tillos de Deus, é porque des
cobre nos pobres valores ignorados, 
aínda que se trate da "cana quebrada" 
ou do lume a piques de morrer. 

O principio, ás comunidades, empeza
mos practicamente a ir só as mulleres; 
os homes aínda vivían a etapa da 
"incredibilidade". 

Pouco a pouco viran que a vida tamén 
lles ía cambiando a eles; por un lado 
víannos máis contentas e por outro tiña
mos menos tempo para estar na casa: se 

vivi-la rolidariedade real co Terceiro 
Mundo eco rural galega. 

lamen pasámo-la experiencia do 
paro, das xubilacións anticipadas, da in
certidume no traballo dos nasos mari
dos, e a inseguridade polos nasos tillos, 
co cal estivemos tamén unidas na loita 
por conseguirmos un ocio educativo, a 
promoción de espacios culturais e de 
voluntariado comunitario. 

Non todo foi doado. Agora, a quince 
anos vista, parécenos que ás etapas bí
blicas se repiten . Por que nós experi
mentamos .aquelo das mulleres, que fo
ron as primeiras testemuñas do sepulcro 
baldeiro (da VIDA), pero sufriron a incre-

A loita pala Bauza mobilizou a mulleres e homes por un mesmo fin 

os nosos tillos non tiñan escola íamos 
entrevistarnos co delegado, fixemos un 
censo de nenos sen escolarizar, perco
rrimos casa por casa talando coas mulle
res, mentalizando, ocupamos un parvu
lario pechado e empezou por fin a fun
cionar, reivindicamos tendas de comes
tibles, zonas verdes .. . ¡Claro que a vida 
lles ía cambiando ós homes!; hoxe tiñan 
que se tace-la cea, mañá quedarse cos 
nenas, pasado prancha-la súa camisa, 
outro día ordea-la casa ... Tamén cando 
entre outras moitas causas decidimos ir 
á escala parroquial : unhas a aprender a 
ler e escribir, outras a saca-lo graduado 
escolar, a cursos de psicoloxía, galego ... 
e mesmo cando empezamos a pedirlles 
que nos acompañasen á planificación 
fam iliar porque había causas que xa 
nunca máis serían dunha persoa, senón 
das dúas. 

Os nosos homes comezan a ver que 
algo selles escapaba das mans ... E moi
tos deles -non todos por desgracia- de
cidi ron entrar a ver que era o que vivía
mos dentro da comunidade. 

Outro paso máis no noso camiñar foi 
descubrir que " Deus tamen tala galega", 
decatarnos da nosa " galeguidade", das 
nosas raíces históricas e viví-la nosa fe 
dende un compromiso concreto coa 
nosa terra, que máis ad iante levounos a 

dulidade dos apóstolos (homes, por su
posto) que despreciaron os seus "des
propósitos" (Le. 24,20-11. Tamén a fun
ción da muller no Calvario porque cando 
chegou a hora da proba, da dificultade, 
quizáis amáis forte que pasou a comuni
dade, alí estabámo-las mulleres dando a 
cara, mantendo firme coa nasa presen
cia o que entre todos levantara.mas con 
suor e sangue e que uns poucos querían 
derrubarnos. ¿Será porque por natureza 
somos portadoras de vida? ¿Será por
que mesmo físicamente estamos prepa
radas para recibir, desenvolver, manter e 
coidar? ¿Porque tomos educadas para a 
fidelidade? ¿Porque ... ? Non o sabemos. 

Agora, no naso camiñar conxunto 
cando a alguén se lle escapa o intento de 
nos marxinar, xa todos, homes e mulle
res ternos conciencia de que non é así, 
de que a nasa experiencia é moi rica e 
conseguida con suores, esforzos e ledi
cias, e que non estamos dispostas a nola 
deixar arrebatar, pero, ademáis, tamén a 
ternos fundamentada en que todos, ho
mes e mulleres, somos invitados a entrar 
no Reino cos mesmos dereitos. 

Mulleres das Comunidades Cristiás 
Populares da Parroquia Cristo da Victoria 

(Vigo-Coia) -Colectivo Vigo-



O CAMPO 

Elección da ·variedade. - A semen
te ira de maínzos híbridos aumenta 
as produccións nun 25 a un 35 por 
cento con respecto ós maínzos do 
país. Os híbridos elexidos deben ter 
un crecemento rápido nos primeiros 
cuarenta días despois da nacencia 
co obxecto de competir adecuada
mente cas malas herbas nas prima
veras frías e chuviosas; deberán de 
ter unha moderada resistencia o 
encamado. 

A clasificación existente na FAO 
que agrupa os híbridos do maínzo 
segundo os ciclos de maduración 
suliñando o ciclo 100 como extre
madamente precoz e o ciclo 1000 
como extremadamente tardío. 

A gran diversidade climática de 
Galicia fai que os híbridos cultiva
dos estean comprendidos entre os 
ciclos FAO 100 ó 600. No cadro se
guinte amósanse os ciclos reco
mendados en cada zona en función 
da súa altitude: 

Altitude 
0-300 

300-350 
350-500 

Máis de 500 

Ciclo Recomend. 
300-400 

300 
200 

100-200 

Outras prácticas culturais 

Recolección e conservación. - No 
caso do maínzo para gran a conser
vación faise polo método tradicional 
de gardar o gran nos cabazos ou 
almacéns ben ventilados. No caso 
do maínzo forraxeiro o sistema máis 
idóneo é o ensilado. O mellar mo
mento para ensilaré cand9 as follas 
das espigas comezan a amarelecer 
ou cando o gran está en estado 
pastoso. 

Para acadar un bo ensilado, dé
bese picar o maínzo en trozo~ de 2 a 
3 cms., repartir uniformemente cada 
remolque en capas sobre a superfi
cie do silo e seguidamente aplastar 
co tractor. Encher o silo nun tempo 
mínimo (1 ou 2 días) dándolle unha 
forma lixeiramente alombada e pe
char co plástico. Os silos máis co
modos son os de paredes lisas late
rais solo san ímpermeabilizado e· 
pendentes do 3 ó 4 por cento. 

Outras actividades.- Unha vez se
mentado o maínzo deberá vi'Xiarse 
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O Maínzo {e 2) 

con atención a nacencia e a posible 
aparición de pragas e malas herbas. 
Se transcorridos uns vintecinco días 
desde a sementeira non xerminou 
unha elevada porcentaxe da semilla, 
é preciso resembrar e repoñe-los fa
llos empregando sementes doutro 
hibrido de ciclo máis curto que o 
orixirariamente empregado. No 
caso de aparecer pragas ou malas 
herbas haberá que actuar · rapida
mente. 

Pragas.- As pragas máis dañinas 
para o cultivo do maínzo son as que 
o atacan cando está en estado de 
plantula. Son fundamentalmente 
tres as clases de vermes que o ata
can: rosquiña negra, o verme 
branca e o verme do arame. Os sín
tomas de todos eles son o corte da 
plántula pola base e o ataque ó cen
tro · do talo producindo a seca e 
marte das follas centrais. Na maioría 
dos casos, os campos non poden 
ser resembrados por ocurrir o ata"'." 
que demasiado tarde. Os tratamen
tos nesta época son pouco eficaces; 
poden recomendarse cebos prepa
rados con 30 a 40 kg. de fluosilicato 
sódico, triclorfón ou carbaril, destri
buídos no solo ó longo das filas das 

plantas. Os mellares resultados ob
téñense incorporando insecticidas 
ó solo antes da sementeira. Os que 
conteñen foxim , carbofurano, para
tión, fonofose lindano resultan 
eficaces. 

Furados.- Outra das pragas que 
pode aparecer son os furados do 
maínzo que afecta ó talo e nalgúns 
casos á espiga. E dubidoso que o 
custo do tratamento xustifique eco
nomicamente as perdas evitadas. O 
carbaril granulado ó 5 por 100 ver
quido sobre o cogollo da planta é un 
bo remedio. 

Páxaros.- Un dos meirandes pro
blemas que ten o cultivo durante a 
nacencia é o ataque de pegas e cor
vos. Non se pode talar de ningún 
tratamento eficaz; hoxe alguhas se
mentes de maínzos híbridos son co
mercializadas cun repelente antipa
xaros (antraquinona) que evitan en 
parte o seu ataque. Outras medidas 
poden ser os detonadores (anque 
molestos) e o hostigamento 
constante. 

Herbicidas.- A boa utilización dos 
herbicidas ten un bo numero de van
taxes no cultivo do maínzo facendo 
que este naza mellar, fai que non 
aparezan malas herbas ó comenzo 
da xerminación, afórrase tempo e 
traballo, etc. 

A hora de decidirnos polo herbi
cida que se vai botar deberemos de 
ter en canta alguns factores como 
son: o contido en materia orgánica 
(M.O.), pois ante un contido alto 
(p.e. máis do 3 ou 4%) haberá que 
aumentar a cantidade de herbicida 
ata un 20 ou 30 por cento. Deberase 
ter así mesmo en canta cales son as 
malas herbas dado que unhas son 
máis perennes ca outras. 

A tendencia dos nasos agriculto
res á non utilización de herbicidas 
non se debe só ó elevado prezo dos 
productos senón tamén á descon
fianza de que tales productos con
trolen eficazmente as malas herbas. 

Un pouco a titulo orientativo, 
amósanse no seguinte cadro algúns 
herbicidas recomendados así como 
a súa dose e época de aplicación . 

Herbicidas e doses 
EPTC (5) + Atrazina (1 ,5) 
Alacloruro (3,5)+ Atrazina (1,5) 
Metolacloro (2) + Atrazina (1 ,5) 
Atrazina (1) 

Epoca de aplicación 
Presembra 
Presembra 
Preemerxencia 
Postemerxencia 
Postemerxencia Cianazina (1) 

Xosé López Fernández 
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VISITA O M u s fa a u N HA T f R R A: 
"Mus e a fa T e r r a d e M e 1 i d e" 

O 
topónimo "Terra de Melide" 

abarca a zona da Galicia interior in
tegrada polos cancel/os de Melide, 
Santiso e Toques. De aí que lle 

veña pintiparada esta denominación ó mu
seo comarcal, o primeiro na súa modalidade, 
con 12 anos de vida e unha rica experiencia 
cultural que segue medrando. 

Percorrendo parte da Ruta Xacobea, che
gamos a Melide cun propósito concreto: co
ñecer Melide, os seus ancestrais costumes, 
os seus ve/los oficios, a súa historia. Nada 
mellar nin máis doado que acudirmos ó mu
seo, acompañados de Xurxo, o fil/o do Direc
tor deste Museo da Terra de Melide, Xosé 
Manuel Broz Reí. 

- ¿Cando e como se traza a crea
ción do Museo? 

- Abre as súas portas en marzo 
do 78, por iniciativa de catre meli
denses que, unidos polo seu común 
amor á terra, crean o Grupo Arqueo
lóxico "Trisquele". Os materiais ar
queolóxicos procedentes, na súa 
meirande parte, do castro do Code
sal {Toques) expuxéronse nos bai
xos da Casa Consistorial de modes
tas condicións, ata que, o 9 de xa
nei ro de 1982, se trasladaron ó local 
que agora irnos visitar e que cedeu 
desinteresadamente un dos mem
bros confundadores. 

-¿Entramos, logo? 
- Entremos. O primeiro que ve-

mos é un ha sala adicada á arqueolo
xía, fundamentalmente castrexa e 
medieval. Destacan unha colección 
de machados neolíticos; outra com
posta por catre machados de 
bronce; cerámica decorada; muiños 
castrexos entre os que predominan 
os circulares; un ha marea de fusaio
las; o tesouriño romano atopado en 
Gundrei (Sobrado), formado por 650 
moedas do século IV; unha punta de 
lanza, de 40 cms. de longo, encon
trada no centro da vila e que data do 
ano 1000 a.c. , e un ha arracada de 
ouro atopada no castro da Graña 
(Toques), do século 11 a.c. 

Da arqueoloxía medieval debe
mos fixarnos no capitel cuadrifaz do 
hoxe inexistente castelo de Melide 
(séc. XIV) e tamén nesa clave de arco 
da desaparecida igrexa de San 
Pedro. 

- Queda claro ... ¿E esas escalei
ras? Parece que aínda podemos se-

RlttlA-10 

guir contemplando a historia desde 
outras perspectivas, ¿non si?. 

- Subamos ó primeiro piso, total
mente distinto ó que acabamos de 
visitar. Rodéanos por tódalas partes 
un ha tradición, viva en varios aspec
tos e que cómpre non esquecermos. 
Penduradas das paredes, velaí as 
mostras máis destacadas dos of i
cios típicos da comarca: o campo, a 
carpintería, a telleira, o zoqueiro, a 
tecelá, e sobre todo o protagonismo 
do zapateiro, que non hai tantos 
anos foi o oficio artesán máis carac
terístico da vila, chegou a haber en 
Melide 20 talleres nos que traballa
ban máis de cen zapateiros. Estese 
mailos curtidores constitufron a 
Confradía de Santa Catarina, que 
durou dende a Baixa ldade Media 
ata 1832. Outros· materiais lévannos 
a recordar a música e as bandas lo
cais, os instrumentos musicais, 
co_mo a zanfona; os vellos xoguetes 
das nenas doutros tempos, os mate
riais pedagóxicos da vella escala, os 
pintores da zona... · 

- Todo isto, marabilloso, sen dú
bida. Agora ben, un Museo non é uri 
local onde arquivar obxectos fósi
les; ha ser un foco irradiador da cul
tura actual e mesmo obradoiro da 
cultura viva. 

- Nese sentido, o museo non é 
unicamente unha exposición per
manente; é un organismo vivo, de 
carácter fondamente humarJO, que 
segue a loitar pala recuperación do 
patrimonio da terra que representa. 
Loita contra as desfeitas indiscrimi
nadas que producen propietarios de 
fincas e montes sen moitos escrú-

pulas. Ademais, organízanse cursi
ños monográficos, excursións pro
gramadas a outros museos galegas 
e subvenciónanse visitas escolares 
ó museo. Canta coa axuda econó
mica da Subdirección Xeral do Pa
trimonio Histórico e Documental da 
Xunta. Colabora nas excavacións 
que se están realizando no castro de 
A Graña (Toques) e na Serrado Bo
celo, expoñendo e divulgando os re
sultados de cada campaña arqueo- . 
léxica que dirixen as Universidades 
de Compostela e de Lodz (Polonia). 

En Agosto do 1990 saía á rúa o 
número 5 do "BOLETIN do Centro 
de Estudios Melidenses, Museo da 
Terra de Melide", que edita o propio 
Museo e que trata temas-referentes 
a toda esta zona (arqueolóxicos, et
nográficos, artísticos, históricos e li
terarios) que seguen a completar os 
estudios que sobre esta bisbarra le
varan a cabo varios membros do Se
minario de Estudos Galegas, polos 
anos 30, recollidos no libro Terra de 
Melide. · 

- ¿Algunha outra actividade 
recente? 

- Un tríptico explicativo, que re
sum13 o que fornas contemplando 
precisamente ó longo desta visita. A 
adquisición de fotos e vídeos sobre 
monumentos artísticos (cruceiros, 
pazos, capiteis, escudos nobilia
rios). 

- Unha terra, un pobo, un museo: non po
demos perder a memoria histórica; do con
trario habería que lamentar a perda irrepara
ble das propias señas de identidade colec
tiva. E aínda se quedase a palabra, pero. .. 

M. Díaz-Xurxo Broz. 



ECOLOXIA 

o 
Papaventos ax·uda á Educación Ambiental 

colectivo de educación am
biental "Papaventos" ven de re
mitir cartas as APAS (Asocia
cións de Pais de Alumnos) dos 

centros educativos de Galicia, ofre
cendo o seu traballo de achegar a edu
cación ambiental e educación para a Paz 
ós nenas/as e mozos/as gal egos dende a 
escala, concellos, centros culturais .. 

"Papaventos" recibiu o premio de edu
cación ambiental en Galicia 1990 do 
Consello da Xuventude e a Consellería 
de Presidencia, tamén recibiu o premio 
Agronatura'91 o traballo na mellora da 
calidade de vida en Galicia e o Premio 
"Naranxa" do colexio de Montefurado. 

A través desta campaña "Papaventos" 
tenta achegar a preocupación polo me
dio ambiente e a Paz no Planeta ten
tando crear unha actitude crítica entre 
os máis pequenos cara a potenciar a súa 
participación e responsabilidade no ar
tellamento de solucións a gravidade dos 
problemas. 

"Papaventos" ofrece as APAS dos 
centros educativos, actividades como 
poden ser: 

- Exposicións 
- Proxeccións, Audiovisuais 
- Fondo Bibliográfico/Biblioteca mo-

- Excursións, itinerarios... un, ou 
varios días. 

- Información periódica sobre temas 
de medio ambiente. 

- Talleres de reciclaxe,... outras 
posibilidades. 

"Papaventos" prega Tamén a todos
los pais que eles mesmos acheguen ós 
nenas/as a preocupación e responsabi
lidade na defensa da Paz e a Ecoloxía no 
planeta. 

Por estas actividades, "Papaventos" 
non cobra ningun tipo de cantidade eco
nómica, simplemente recibe aporta
cións voluntarias. 

"Papaventos" leva traballando .dende 
hai anos, en colaboración co colectivo 
Xevale, na tarefa de achegar a educa
ción ambiental e educación para a paz a 
tódolos estratos da sociedade en cen
tros educativos, culturais, concellos, au
las da natureza ... "Papaventos" reco
menda, tamén, a utilización do papel 
ecolóxico ou reciclado como elemento 
de educación ambiental. 

XEVALE 

- Talleres de educación ambiental 
para nenas/as de todas idades. 

bil: temas alternativos Escribe a: Papaventos Educación Am
biental - Portugal, 16 - 27500 Chantada -

Telf. (982) 440368 - 404689 

C.RUCIQRA·MA 

1 

2 

3 

· 4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

123456 78 
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- Xogos cooperativos 

9 10 11 

HORIZONTAIS: 1.- Peza do esqueleto; 2.- Individuo do 
pobo xermánico que se estableceu en Galicia no século IV; 
3.- Comadrea, parteira; 4.- Colorido. Nota musical; 5.
G.ra~de m·asa de auga salgada. Desprazáronse pola auga 
abo1an~o nela; 6.- Ara, traballo agrícola. Adquire cordura; 
7.- Lo1taran, combateran. Teño coñecemento; 8.- Do re
vés, !ritura. Pacto co demo; 9.- Guindo pedras a algo ou 
alguen. 10.- Ponlle o selo; 11.- Pelos dalgúns rumiantes 
usados como tecidos. 
VERTICAIS: 1.- Enfermidade; 2.- Lesión da dentadura; 
3.- Da cor da mora, violáceo; 4.- Cloruro sódico. Xogo que 
se executa nun taboleiro de cadros; 5.- Facer sementeira 
dos cereais en outono. Membra.na exterior que cobre os 
carpos dos animais; 6.- .Instrumento cortante con fío den
tado. Recorre a un tribunal para que revoque un ha sentencia. 
7.- Gonzo dun portelo ou dun muiño. Estragadas; 8.- Va
gas do mar. Animal xa extinguido parecido ó bisonte; 9.
Tempo da conxugación grega que indica unha acción pa
sada; 10.- De óso; 11.- Muller que tivo fillos. 
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Xosé Chao Rego O CANTAR DO IRIMEGO 

Saíume a Pascua un venres 

A 
índa que o camiño de San
tiago (onde vive Pepe 
Chao) a Lugo (onde María 
Xosé, Angel e Senén prepa

ran a revista para a impresión) non 
chega ben ós cen quilómetros, hai 
veces que se tai interminable e non 
dan chegado as cousas. Así pasou 
coa última colaboración de Chao 
Rego, o irimego que nos vai encami
ñando no amor e no cuidado da tala. 
E como moitas máis veces tennos. 
pedido colaboración para tacermos 
este cam i ño entre todos, aí vai a 
miña hoxe. 

Quero falarvos das frases feítas, 
que son esas que se un estranxeiro 
traducise do galego coa axuda dun 
diccionario tería as palabras unha a 
unha, pero non tería en cambio o 
seu significado global que nos é 
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transmitido máis polo uso da frase 
que polas palabras collidas aillada
mente. ¿Que entendería un chinés 
co título que lle demos a esta tala de 
hoxe saíulle a pascua un venres? Un 
castelán diríalle, si home si, _que le 
salió el tiro por la culata, pero é posible 
que seguise sen entender moito 
porque sería outra frase feíta. Quizais 
outras maneiras de dicir o mesmo lle 
vaian abrindo a imaxinación e o en
tendemento ó amigo chinés: sairlle 
a un a pascua un venres é coma dicir 
saiu o can cadela ou tamén saír as 
cantas furadas. 

E xa posto o amigo chinés en ma
teria poñeriamolo a cavilar con esa 
frase tan evidente pero tamén tan 
suxerente de en todas partes hai cans 
descalzos que é algo semellante a 
dicir toda a terra éche país que para 

que entendan ben os lectores caste
láns (que os ternos, e tamén vascos, 
e cataláns) traduciremos non pala
bra por palabra senón con outra 
frase deles moi parella a estas no
sas, en todas partes cuecen habas. 

¿Como poñer en gal ego o caste
lán hablar por los codos? O dicciona
rio castelán-galego de Xerais hai 
pouco publicado dinos que valería 
dicir botara lingua apacer que non sei 
se entenderá o amigo chinés, pero 
seralle de axuda saber que tamén 
pode dicir fa/ar palas ore/las, que é 
talar moito, cousa distinta de fa/ar 
sen cancelas que é talar sen censu
rarse ou sen conterse ou de fa/ar á 
boca chea que sería algo parello a 
talar desengañadamente, sen gar
darse dos efectos que pode produ
cir noutros. 

2 '"' 1 
Xos' La.Jx. Radi 
PPegi + ii , 39 
15704 SANTIAGO DE COMPOS 
(" 1)uña) 

TV por tódolos lados, 
TV sempre, 
TV para vellos e nenas, 
TV ocupando os espacios todos 

do xogo e da convivencia, 
TV transmitindo a información 

tal e como a pensan e desexan 
os Que rexen o mundo. 

TV instrumento de ocio e de escravitude, 
TV Que abre e pecha, 

fonte de comunicación e comuñón, 
e violadora de inocencia. 

Outro tesauro da técnica 
Que levamos en vasillas de barro. 




