
O problema da droga é de todos, 
dinos Carme Avendaño nunha 
longa entrevista que reprodu
cimos en parte nas páxinas in

teriores. E/a desde a súa práctica, en 
tantos aspectos exemplar, lémbranos 
que o drama da drogadicción está recla
mando respostas inmediatas e tamén de 
longo alcance. 

Fan falla máis e me/lores centros de 
rehabilitación e cómpre unha educación 
que desde a primeira infancia ensine a 
coñecer e coidar o propio carpo humano 
como medida preventiva. 

Pero son precisas medidas políticas 
que vaian máis ató da simple represión 
policial: desde un mellar control fiscal 
sobre o diñeiro doado ata respostas eco
nómicas que ofrezan alternativas ó con
trabando en zonas castigadas pota crise 
pesqueira e industrial. 

As reflexións de Carme A vendaño 
apuntan tamén á crise de valores que 
facilmente crean un baleiro de sentido, 
unha falla de identidade, e acaba senda 
caldo de cultivo do consumo de droga 
que vén a ser, en parte, fil/o natural do 
capitalismo e da sociedade que este 
enxendra. 

Todos, por acción ou por omisión, so
mos algo responsables da problemática 
da droga, e sobre todo, tócanos se/o á 
hora de lle dar resposta. 

A solución non pode ser o aumento 
simple e continuado do número de poli
cías. Terá que ver en cambio coa cali
dade de vida e non polo camiño de poder 
ou ter que consumir sempre máis, senón 
pota capacidade de encontrar gusto á 
vida con menos necesidade de con
sumo. O desenrolo de valores espiri
tuais como a participación cidadana, a 
creatividade persoal ou de grupo, a so/i
dariedade, a vivencia artística, e a expe
riencia relixiosa liberadora están na raíz 
da solución ó problema da droga. Face
-/os posibles e non cauta/os é tarefa de 
todos. E non pequena dos cristiáns e da 
nasa lgrexa. 



Coa forza de Xesús 
mos facendo memoria: 

iA r ecobrando o ser galego que esquecimos. 

i mos sementando patria: 

m an con man inxertandoa entre os veciño's 

i mos facendo outra historia. 
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A vida é unha oportunidade, aprovéitaa. 
A vida é fermosura, admíraa. 
A vida é un soño, faino realidade. 
A vida é un reto, afróntao. 
A vida é un deber, cúmpreo. 
A vida é un xogo, xógao. 
A vida é preciosa, cóidaa. 
A vida é riqueza, consérvaa. 
A vida é amor, gózaa. 
A vida é un misterio, desvélao. 
A vida é tristura, supéraa. 
A vida é un himno, cántao. 
A vida é unha Jaita, acéptaa. 
A vida é unha traxedia, domínaa. 
A vida é unha aventura, arrástraa. 
A vida é felicidade, merécea. 
A vida é a vida, deféndea. 

Tereixa de Calcuta 

O trunfo da sensatez pacifista 
s cantores da razón mili
tar, os xornalistas ó ser
vicio do poder, os dis
curseadores a soldo ... 

quedaron encantados co esma
gamento de Iraq. Por eso predica
ban entusiastas, case babeán
dose, en grandes titulares, que a 
victoria contundente dos estado
unidenses e dos seus seguidores 
foi a gran derrota do "pacifismo 
inxenuo", que o tal Schwarzkopf 
-mira ti, quen o diría con ese 
nome e ese xeito que ten- fixo 
máis pola paz que tódolos paci
fistas do mundo nas súas mani
festacións e vixilias. 

Recórdannos o discurso aquel 
do franquismo: "25 anos de paz", 
ben cimentada no Camposanto e 
no garrote. Caricatura de paz. 

Si, de acordo que nesta guerra 
pasada houbo máis derrotados 
que o "pai de tódolos irresponsa
bles" Sadam Hussein. De acordo 
en que os palestinos, por non xo
garen ben as súas cartas, queda
ron malparados. De acordo en 
que a O.N.U. e o ideal que repre
senta sufriron un serio revés. E 
sobre todo que a verdade e a in
dependencia informativa foron as 
grandes derrotadas polas pode
rosas técnicas da mentira e da 
simulación. 

Pero, por máis que se enmas
care e maquille, o gran dato é o 
gran dato: 200.000 mortos, miles 
de cadáveres podrecendo ó sol, 

miles de ollos infantís 
hipnotizados polo terror, fame e 
epidemias. E moito sufrimento, 
por máis que sexan dunha "raza 
inferior" -eso non se di pero 
sobreentendese- e, para o tal 
Schwarzkopf, simples "efectos 
colaretais" do necesario "amole
cemento do terreo". 

Os xornalistas acomodados 
gábanse deste final que devolve 
as cousas ó seu lugar e o petróleo 
kuwaití á familia dun Emir dócil ás 
grandes compañías petroleiras 
de occicif!nte. Pero o que eles din 
que lles alegra é a "caída dun ti
rano como Hassan". Noutrora, 
cando os "inxenuos" pacifistas 
denunciaban a venda de arma
mento e tecnoloxía química a Sa
dam, eles censuraban esa falla de 
realismo e chamaban á sensatez, 
á necesidade que a economía de 
occidente tiña de exportar, de 
acelera-la locomotora da súa 
economía. ¿Quen tiña razón?. 

Por eso que esta guerra das 
mentiras foi a gran victoria da ra
zón pacifista, da necesidade do 
diálogo, do desarme, da demo
cratización planetaria, do respeto 
e intercambio cultural, do 
anti imperialismo. 

Quen se felicite impúdicamente 
polos resultados do paso de Atila 
polo Golfo, que se pregunte, se
riamente, se non acobilla aló den
tro un pequeno Hitler para quen 
200.000 mortos son o precio ne
cesario do noso benestar. 



"Galicia no tempo" 

"Virxe Abrideira" , finais do s. XIII, do convento de Santa Clara de Allariz (Ourense), un ha das 

A 
moitas e extraordinarias pezas que se poden contemplar na exposición 

ta o próximo 2 de setembro estará ¿Que é " Galicia no tempo "? Como xa 
aberta en Santiago a exposición lago o di a expresión, " Galicia no tempo " é 
" Ga/icia no tempo " . Unha exposi- un recorrido polos diferentes momentos 
ción que supera en contidos e or- históricos que Galicia foi tendo e vivindo; e 

ganización a ca/quera outra mostra das que para facer ese recorrido bátase man da arte, 
normalmente temas noticia e experiencia. ·e máis en concreto da escultura e do relevo. 

Manolo RegalN ictorino Pérez 

·· Este recorrido palas etapas de Galicia está 
dividido en catro grandes áreas: As Raíces 
(comezo e romanización), O Camiño 
(idade media), O Esplendor (séculas XV/
XVIII) e A Nova ldentidade (idade 
moderna). 

Destas catro áreas as máis e mella r 
representadas son O Camiño e O Es
plendor, sobre todo esta última; isa fai que 
a exposición teña un tono e unha significa
ción relixiosa moi especial. Galicia aparece 
moi vence/lada ó relixioso no seu camiñar 
histórico, e, aparentemente sequera, o es
plendor de Galicia correspóndese co es
plendor do relixioso en Galicia, polo menos 
cunhas manifestacións determinadas do re
lixioso, ás que tan referencia as obras pre
sentadas na exposición. 

A exposición é digna de ver e contem-. 
piar: por si mesma, polo excelente trabal/o 
de adaptación realizado na igrexa de San 
Martín Pinario, antigo mosteiro benedictino, 
e nas dependencias contiguas, e polos nu
merosos detalles de organización coidade 
que se poden comprobar. 

E de supoñer que a propios e a/leos a 
mostra nos axude a medrar na valoración do 
galega, da nasa identidade histórica, cultu 
ral e relixiosa, e nos empuxe a un apaixona
mento actual por Galicia. 

A entrada á exposición é gratuíta. 

REMOE N DO O EVANXEO 

Cuarto Domingo de Pas
cua (21 de abril) 

Act. 4, 8-12: "Xesús é a 
pedra que rexeitaron os 
constructores e se conver
teu na pedra esquina!. Nin
gún outro tora de El pode 
salvarnos". 

Xn. 10, 11-18: "Eu son o 
bo pastor. O bo pastor dá a 
vida poi as súas ovellas". 

Quinto Domingo de Pas
cua (28 de Abril) 

Act. 9, 26-31: "Saulo foi
lles contando como vira ó 
Señor no camino... A 
lgrexa íase construindo de 
días a días; a súa fidelidade 
ó Señor enfortecíase cada 
día máis e difundíase". 

Xn. 15, 1-8: " Eu son a 
vide e vós os sarmentos. 
Quen estivera unido a mín 
e eu a el, ese si que dará 

. moito froito , porque sen 
min non podedes facer 
nada" . 

RlttlA-3 (Collido e traducido de: Nando, " El Evangelio en Comic" ) 
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A PENEIRA 

A COCA segue entrando por 
" Galicia, que despois de Ma

drid é a comunidade na que foi 
apreixada máis droga, (662,6 
quilos) no pasado ano. A folla 
da coca medra en Perú (60% ), 
Bolivia (22%), Colombia 
(15% ) ... ,son os "capos" deste 
país os que traballan cos gran
des narcotraficantes galegas: 
Sito Miñanco, Oubiña, etc. A 
loita contra a droga ten que vir 
por varios frontes: se en Boli'
via trescentos mil labregos 
cultivan a coca, hai que leva
los a outros cultivos alternati
vos, o que costaría mil dous-

Sito Miñanco _ ce_ntos millóns de dólares. 

( .,G A 1 

,_ CENTRO GALEGO 
DE ARTES DA B1AXE 

A RECUPERACIÓN DO PATRIMONIO 
AUDIOVISUAL é unha necesidade, tanto 
dos materiais fotográficos como cine
matográficos (tantos documentos foto
gráficos en moitos dos nasos pobos que 
urxen unha recolleita e conservación .. . ). 
Para informar sobre esta tarefa, o Centro 
Galego de Artes e lmaxe organiza un se
minario na súa sede da Coruña (25-26 de 
abril). Para máis información: Durán Lo
riga 1 O baixo. 

A 
pílansenos na cabeza datos sal
tos sobre a realidade que está 
vivindo o campo galega. Desde 
os organismos da Xunta, desde 

a Consellería de Agricultura, parece que 
existe un plan de relanzamento e recu
peración do campo; non se pode negar 
que hai un intento dffbuscar unha saída f 

á situación de desfeita na que se desen
volve o agro. Pode ser un exemplo disto 
a nova que estes días chegou de que vai 
adianta-la Xunta os cartas da subven
ción do Mercado Común, cargando co 
custo dos intereses debidos ós bancos. 
E pensamos que non o fai por electora-
1 ismos. 

Pero fronte a iso un entérase de que o 
Manolo do Outeiro, filio úni~o de 24 
anos, cunha explotación ampla e ben 
montada, sobre o que recaía a marcha 
da mesma, déixao todo para ir traballar 
ás Pontes. Un pregúntase: ¿Por que? 
Pero logo escoita a narración dun la
brego e doutro e doutro: os becerros de 

AS V XORNADAS GALEGAS 

DE PSICOLOXIA ESCOLAR te

rán lugar na Coruña os catre pri

meiros días de maio cun eixo de 

reflexión: "Estratexias de Ensi

nanza, estratexias de aprendi

zaxe". A data límite de inscrip

ción é o vintesete de abril. 

A desfeita do campo 

20 días ou dun mes, que antes se paga
ban a 20 ou 25.000 ptas, pódense mercar 
hoxe a 10.000 en Castro ou en Santiago; 

Alfonso Blanco Torrado 

OS NOSOS MAIORES se-
guen estando esquecidos no 
naso pobo a pesar de consti
tuir un dos sectores máis im
portantes da sociedade: un 
vinteseis con seis por cento da 
poboación galega (Coruña, un 
30,7; Lugo, 21%; Ourense 
18,7%; Pontevedra 31%). Só 
unha porcentaxe moi pe
quena participa nalgún dos 
centros de maiores (Coruña 
38,9%; Lugo 19,5%; Ourense 
17, 1 % ; Pontevedra 30, 1 % ), e 
aínda son moitos menos os 
que viven en residencias para 
vellos: Coruña (1,3% ), Lugo 
(1,5% ), Ourense (1,6%) e Pon-
tevedra (0,94). 

ASOCIACION GALEGA 
DE PSICOPEDAGOXIA 

Apartado de Correos 1334 
A CORUÑA 

o leite págase a 34, 32, ou 22 ptas., como 
o que esto escribe pu ido comprobar per
soalmente, e iso agora de inverno, que 
pala primavera baixará ó redor dun peso 
en litro. 

Con esto estamos volvendo ós prezos 
dos anos setenta; é dicir, compróbase 
día a oía, detalle a detalle, que a renda 
agraria baixou en pouco tempo máis ou 
menos un 100-125%, a pesar das baru
lladas do ministro tal ou cal, que di que 
as rendas agrarias sobe e ben. 

O campo galega estase desintegrando 
a pasos de xigante. ¿Chorar por iso?. 
¿ Loitar contra iso? Dalgún xeito, si; hai 
moito traballo metido no campo, que vai 
resultar inútil, incluso frustrante. ¿E 
para isto tanto traballamos nós? pode
rase preguntar calquera familia desas 
que irremediablemente van enche-lo nú
mero das 200.000 persoas que, segundo 
o novo ministro de Agricultura Sr. Sol
bes, deben desaparecer do agro galega 
de aquí ó ano 2.000. · M. Regal 



OS KURDOS son a nación 
máis antiga do Oriente Medio 
e o pobo sen estado máis 
grande do mundo. Aínda non 
se sabe ben canta é a súa po
boación, entre trinta e vinte 
millóns, repartidos entre Tur
quía, URSS, Irán, Iraq e Siria, e 
machacados durante toda a 

súa historia, sobre todo por 
Sadam. Ós bombardeos de 
Estados Unidos, onde os kur
dos foron utilizados como 
carne de cañón polo tirano de 
lrak, sucedeu a guerra civil na 
que morreron miles de kurdos, 
palas balas, afame, o frío ... , e 
centos de miles escaparon. 

ººººººº 

A PARTIDA YELTSIN-
GORBACHOV case que está 
en tablas ... , e hai coma un ree
quilibrio no reparto do poder. 
O poder cada vez máis grande 
de Yeltesin en Rusia, a princi
pal república, coas súas medi-

das reformistas pode axudar a 
Gorbachov para loitar contra 
os máis reaccionarios. A cola
boración de ámbolos dous $ 
necesaria para que a URSS 
supere a crise. 

oOoOoOo 

O FEIRÓN DE SAN MAR
COS que é o vintecinco en 
Noia é outra cita difícil de re
xeitar. Os primeiros convida
dos son os cabalas da Bar
banza, os bravos e garridos 
barbanzóns que habitan 
aquela comarca de monte e 
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mar. Noia é unha cidade
museo que garda grandes te
sauros das diferentes etapas 
da nosa historia, e nesta feira
festa un non sabe se escoitar a 
tala do mar ou a música dos 
cabalas. 

A VI FEIRA DO VIÑO DE BE
TANZOS (27-28 deste mes) 

convida a facer unha fermosa 
excursión, na que se mesturan 

arte, paisaxe, gastronomía ... O 

branca e tinto do país teñen 

sona desde moi antigo .. . , 

como as sillerías das súas 

igrexas que talan do esplen

dor da cidade noutrora, por 

exemplo en tempos dos An

drade, dos que o Bó repousa 

para sempre no convento de 

San Francisco. 

ººººººº 
O ANO DE ALVARO CUN

QUEIRO ten no mes das nasas 

letras o intre álxido, e a mellar 

homenaxe que lle podemos 

facer é levar adiante aquelas 

palabras súas: "É preciso , 

para ben e para decoro do 

mundo que Galicia continúe; 

e se continúa a lingua, nós 

continuaremos como pobo, e 

se a lingua non continúa, nós 

non continuaremos como 

pobo" . 

ººººººº 
A XORNADA DO LIBRO, 

vintetrés de abril, é unha cha

mada a vivir a lectura en tódo

los sectores da sociedade. A 
Xunta promete extender as bi

bliotecas a tódolos concellos 

e a tódolos cidadáns, na nova 

lei de Biblioteca que se está a 

estudiar. En Galicia publí

canse ó ano catrocentos oi
tenta libros. 

ººººººº 
OS TRASPLANTES DE CO

RAZÓN xa son unha realidade 
no noso país; o primeiro tivo 
lugar no Hospital " Juan Cana
leja" da Coruña, e van repe
tirse, ata poder facer un por 
mes ... Antes fixeron trasplan
tes de fígado. Mais unha das 
grandes teimas é concientizar 
a poboación da necesidade de 
donar órganos, algo non 
doado no noso país. 



ela coa seguridade que teñen 
aquelas persoas que saben están 
loitando por unha causa xusta. E 
unha cidadana normal -como e/a 

mesmo di- de 45 anos, casada e con 5 fil/os, 
que leva trabal/ando no mauro mundo da 
droga, desde o ano 84. 

- Mari-Carmen, ¿Que é ERGUETE, 
¿Cómo estades organizados a nivel 
galego?. 

- Penso que "ERGUETE" é neste mo
mento un movemento consolidado, que 
foi creado por pais afectados polo pro
blema da drogodependencia dos seus 
tillos. Foi fundcdo por moi poucas fami
lias hai 5 anos (naceu á par que o move
mento das Medres de Madrid), polo que 
se pode considerar como un movemento 
casi pionei ro en España, sen do hoxe en 
día, unha das vintedúas asociacións 
existentes en Galicia, co que podemos 
talar dunhas 5.000 persoas sustentando 
estes movementos a nivel galega. Esta
mos federados e témo-la sé en Vigo, 
aínda que celebrámo-las reunións en 
~antiago. Doce destas asociacións co
rresponden á provincia de Pontevedra e 
as dez restantes repártense por Lugo, A 
Coruña, e O Ferrol. 

- A xente, ¿por qué se droga? 

- Nun principio a droga "entrou" polo 
descoñecemento da xuventude no tema, 
eran moi novos 14/15 anos, loxicamente 
curiosos e con afán de coñecer causas 
novas. Pero isto foise modificando cos 
anos. E coma a primeira xeración, tamén 
nas familias tiñamos moito descoñece
mento, incluso os gobernantes naqueles 
momentos mostraron falla de previsión, 
posto que a droga parecía algo moi lon
xano. Nunca nos pareceu que nos poi
dera afectar de maneira tan brutal. Hoxe, 
se talamos da "xente guapa", pódese 
dicir que o tan porque levan un ritmo de 
vida que normalmente non poderían so
portar se non se estimulasen e iso con
dúcelles a unha adicción que despois 
difícilmente dominan. Por outra parte, 
ternos que ter en conta que socialmente 
ternos perdido unha serie de valores, .e 
iso condúcenos a unha falla de identifi
cación , incluso coma persoas, que nos 
leva a dar brincos que parecen de pro
gresismo, pero no fondo o que significan 
é a destrucción do individuo. 

- O aburrimento, ¿ten algo que ver 
nisto? 

- Coma tal aburrimento non, o que 
pasa é que o mesmo entra dentro do que 
é escala de valores. A xente nova aínda 
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A DROGA: UN PRC 
Entrevista a Mari Carme A~ 

non hai moitos anos divertíase dunha 
forma diferente, marchabamos meren
dar ó monte, levabamos unhas cordas e 
xa estaba. Hoxe, a xente non sabe diver
tirse así, tampouco hai unha participa
ción xuvenil que sería a forma de que 
eles mesmos organizasen os seus pro
pios actos culturais, deportivos, etc. 
Nós, a xeración do 68 ternos feito unha 
sociedade moi consumista, incluso para 
os nasos propios tillos, quizais sexa aí 
onde radica o noso defecto máis grande, 
fixémolos consumistas e pouco respon
sables, quixemos darlles unha serie de 
causas que nós non tivemos e fixémolos 
pouco sacrificados, iso levounos a unha 
sociedade de perda de valores. 

- O plan contra a droga, en concreto 
o plan Metadona, que non cura pero 
evita a necesidade de roubar, non é 
~nha cousa asi como: "Dróguense, mo
rran, pero non molesten". 

- Estou completamente de acordo, a 
sociedade está a talar dunha legaliza
ción de drogas e faino por intereses per
sonais. A :xente non quere que lle entren 
nas súas casas, nin no seu coche a rou
bar, queren vivir comodamente e sen 
pensar, polo que busca a solución .tra
tando de eliminar ós que crean ese tipo 
de inseguridade. Ternos que pensar que 
o planteamento é moi triste, que na es-

cala de valores, figuren primeiro os bens 
materiais que o individuo como tal. En
tón estamos totalmente en contra, in
cluso da Metadona; quizais soamente 
poderiamos facer unha excepción, que 
sería nos casos moi extremos, cando uri 
individuo padece un SIDA terminal, 
nunha terceira ou cuarta fase, que poida 
servir de xustificación xa que non vai 
supera-la súa adicción e que está avo
cado a unha morte segura, para quemo
rra con certa dignidade. Pero, excepto 
nese caso, a Metadona é unha maneira 
de eliminar ós toxicómanos de maneira 
legal, sen que ninguén diga nada e todo 
o mundo estea contento. 

- O movemento "ERGUETE" está 
nos movementos máis repres~tivos 
contra a droga nestes últimos anos. 
¿Como valoras entón os últimos éxitos 
que tén a polícia?. 

-A valoración é boa, o que pasa é que 
o tema é complexo. Non podemos cen
tralizar todo na policía, un estado poli
cial non resolve nada e personalmente 
opóñome rotundamente a que tódolos 

. problemal? da sociedade sexan resaltos 
a través de máis plantilla policial. Non, o 
problema é moito máis complexo, xa 
que para detecta-lo narcotráfico é mais 
necesaria unha boa investigación eco
nómica por parte dos Ministerios, con-
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DBLEMA DE TODOS 
vendaño, lider de · ERGUETE - _,\_ - ' ' 

t 
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cretamente o de Facenda, que a actua
ción policial. En calquera caso, hai que 
dicir en honor á verdade que ultima
mente as operacións son mais brillantes 
e nelas están caíndo persoas que toda a 
sociedade coñecemos. 

- A sociedade galega, ¿eres que está 
mentalizada sobre estes temas?. 

- Hoxe por hoxe, a sociedade galega 
quizais sexa unha das máis mentaliza
das do Estado Español, e iso xustamente 
polos movementos sociais, pola denun
cia erara, concreta que estamos a facer. 
Entón estamos abrigando a pensará so
ciedade o porqué desta situación. E 
como a Comunidade Galega ten desgra
ciadamente, unha serie de elementos 
que son coñecidos e que se enriquece
ron dunha forma ostensible en poucos 
anos, estamos demostrando que o que 
estamos dicindo é certo, e todo isto fai 
que a sociedade se empece a dar canta, 
que á fin e ó cabo o rapaz que "apalea" a 
túa casa, o teu coche non é máis que o 
último chanza duns intereses capitalis
tas montados. 

· - O paso da pesca ó tabaco, do ta
baco á droga, ¿como pode repercutir 
nas.zonas do litoral? 

- A repercusión é seria, xa que os 
intereses económicos creados no en
torno, son realmente importantes. Non 
se pode esquecer que hai bancos, co
mercios, etc. que dalgunha inaneira es
tán vivindo tamén diso ... 

- Así o nivel de vida dalgunhas zonas 
litorais, non se corresponden co socio
económico que parece deberían ter ... 

- Hai unha responsabilidade política 
tamén ... O outro día comentábanme en 
Madrid, que na zona pontevedresa, que
daran moi sorprendidos porque en nin
gu res observaran a cantidade de motos 
de grande cilindrada, coma nesta pro
vincia. isto é unha realidade e hai -
repítoche- unha responsabilidade polí
tica, tanto do Goberno Autonómico, 
coma do Central, porque Galicia é unha 
zona rica en diferentes recursos e non se 
ten feito nada en absoluto. Houbo pro
blemas de pesca e non se buscaron al
ternativas. A xente quedouse inmóbil 
porque iso xera unha serie de cartas. 
Para racha-la situación na que nos ato
pamos, primeiro teremos que facer un ha 
planificación seria das carencias e as ne
cesidades. E dicir, monta-la infraestruc
tura precisa de desenrolo para poder vi
vir dignamente e non xustificar actitudes 
de determinadas persoas que incluso 

RlltlA-7 

son protexidas palas autoridades locais, 
xa que resulta que son persoas 
"benefactoras". 

- ¿Ten Galicia centros terapéuticos 
abondos? 

- Non, non tén. Neste momento hai 
vinte camas en Alborada-Tomiño reco
ñecidas polo plan autonómico. Esco
meza a estar en funcionamento Doniños 
en Ferro! que en principio tén nove/dez 
rapaces, aínda que tén capacidade para 
corenta, pero hai problemas cun grupo 
de veciños e teñen dificultades para o 
funcionamento total. Tamén escomeza a 
funciona-lo proxecto "Home" este ano 
en Santiago, aínda que non tén comuni
dade terapéutica. Entón ternos unha 
grande carencia de comunidades tera
péuticas que nos leva a utilizar, ás veces, 
recursos que non estamos moi a gusto 
con eles, pero que son precisos ante a 
falla de recursos do propio Estado e te
rnos que acudir ó que ternos. 

- ¿Os esforzos vosos son máis ou 
menos recompensados, ou ó menos en
tendidos polo Goberno Autonómico e o 
Goberno Central? 

- Pois quizais o naso movemento 
teña partido de diferente forma que ou
tros movementos aquí en Galicia. Nós o 
que pretendimos foi facer un prantea
mento da situación política na que esta
bamos vivindo e chegamos á conclusión 
e así intentamos facelo, de que o pro
blema é tan grave que nos afecta á socie
dade en xeral. Entón a maneira de com
batelo é non nos enfrentando ás lnstitu
cións, senón facendo denuncias perti
nentes a través delas e motivando ás 
mesmas, para poñe-los medios necesa
rios para poder resolve-los temas. O que 
tacemos normalmente, en casos con
cretos que ternos comprobado de malos 
tratos físicos -agora afortunadamente 
non se dan ou polo menos non ternos 
coñecemento deles- é denuncialos di
rectamente ó Ministerio do Interior, e a 
resposta -de verdade- foi tallante, e cos 
funcionarios de prisións, igual. Se non 
existisen esas respostas, entón a nasa 
denuncia sería pública, pero afortuna
damente ternos que dicir que as lnstitu
cións coma tal , teñen respondido en tó
dolos casos. En resume fixemos un 
prantexamento de colaboración e non 
de enfrontamento. Ademais os grupos 
representados na Autonomía Galega 
son moi receptivos ás nasas formula
cións, eles escoitan e dende lago intén
tase poñer medidas e isa témolo que di
ci r de todo o "abeno", dende os máis á 
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dereita, ata os nacionalistas de máis á 
esquerda. 

As institucións escomezan a ser re
ceptivas, e hoxe ERGUETE, ten unha 
imaxe entre a prensa e a rúa, realmente 
creo que importante. 

- ¿Ata onde te complíca a ti coma 
persoa levar ERGUETE e da-la cara moi
tas veces? 

- Eu non seise me complica ou non, a 
vida non ma fai máis fácil, quizáis o máis 
duro e que máis me costou asumir, e 
aínda me costa, é que quen paga as con
secuencias de ter un ha nai tan contesta
taria é o meu propio fillo, e non quera 
entrar en máis valoracións, porque en
tón tería que dicir causas que non qui
xera dicir, xa que quera respeta-la inti 
midade da miña familia. En canto a min , 
complícame ata certo punto. Podo dicir 
que vou pala rúa e a xente que me odia, 
que teño algunha, bastante, pois non se 
atreve a enfrontarse a min , e a xente que 
me quere, demóstramo. Entón, compll
came relativamente, eu nin sequera o 
penso, non me planteo que a miña vida 
poida ser máis cómoda ou máis fácil se 
non estivese neste tipo de movemento, é 
algo que teño asumido hai moitos anos e 
que vou a seguir asumindo. Coma per
soa síntome respetada pala sociedade. 

- Finalmente, ¿se ti poideses dispo
ñer, que dúas ou tres cousas consideras 
ineludibles, que habería que escomen
zar xa? 

- Faría primeiro unha política clara e 
concreta, xa dendo o preescolar, de pre
vención, que os nenas saiban que é o 
seu carpo e como funciona, e que entón 
sexan eles mesmos os que rechacen as 
drogas, isa é imprescindible. 

En segundo lugar, dotaría de máis re
cursos, porque son insuficientes os que 
ternos, coas modificacións necesarias 
en lexislación, sanidade, etc. etc. e faría 
en terceiro lugar, unha política clara de 
inserción, onde os rapaces que con 
grande esforzo logran conseguí-lo 
abandono do mundo da droga, poidan 
realizarse de novo coma individuos e in
tegrarse na sociedade .. . Estes son os 
tres temas que son imprescindibles de 
abordar, e xa, con valentía para poder 
facer fronte á situación actual. 

Emilio Suárez-Severino Gestoso 
"Colectivo VIGO" 



Fágasea 
túa vontade 

Por Miguel Anxo Araújo Iglesias 

e ada quen ten na vida o seu camiño. Non se trata 
dun camiño previamente deseñado, ou libre
mente inventado sobre a marcha, senón de fa
cer camiño, cada quen segundo as súas posibi-

lidades e situacións, conforme ó camiño de Xesús. 
Cando os cristiáns invocámo-la vontade de Deus, no 
fondo non estamos invocando a Deus para que faga 
posibles ·os nosos desexos, nin para que nos evite os 
nosos medos, senón para que cada día haxa máis xente 
que poida die.ir desde o fondo do seu corazón: "Señor, 
¿a onde iremos? Só ti tes palabras de vida eterna". 

Este camiño non é o mesmo para todos. A súa busca é 
dura. Pero cando un se encentra nel, sente por dentro 
algo que nada do mundo pode dar. Séntese un el 
mesmo e, ó mesmo tempo, en comuñón cos demais. 
non talamos aquí dunha profesión hunana, senón de 
aquelo que desde a fe é común a toda vocación con
creta: a paz, a reconciliación, a comuñón, o perdón, a 
misericordia. Todo· isto é o que pedimos nesta invoca
ción. Esta é a nosa vocación que lego cada quen vivirá 
de distintas e concretas maneiras. 

Encentra-la vocación persoal na vida é un exercicio 
de obediencia. Con isto non queremos dicir que se trate 
dun exercicio de sumisión á algunha autoridade, senón 
que tanto máis persoal e humanizadora, singular e con
creta, profunda e gozosa, realizadora e liberadora será a 
vocación dun cristián, canto máis responda á chamada 
do Señor da vida, chamada que resoa polos camiños da 
vida. Pois ben, a esta vocación persoal ou camiño an
dado e vivido como resposta chamámoslle "obedien
cia". E entendidas así as causas non é posible encontra
la vocación persoal sen vivir en comunón coa vida ecos 
demais. E sobre todo alí onde clama máis: en situa
cións, lugares e circunstancias de falta de vida, de 

· soidade ou de morte. 
Non cabe dúbida que todo isto pode resultar estraño 

para o cristián medio, escandaloso para o cristián ilus
trado e ata ridículo para o cristián que "xa o ten todo . 
claro". Sen embargo, cando pronunciamos esta invoca
ción non tacemos outra cousa que traducir en forma de 
pregaria a mesma vida de Xesús, que para anda-lo ca
miño da súa vida "fíxose obediente ata a morte". 

Seguí-lo noso camiño é obra do espírito de amor, de 
liberdade e de esperanza. Non seguímo-lo noso camiño 
a base do noso valor, nin a base de golpes da nosa 
vontade, senón na medida na que nos deixemos levar 
por aquela forza que só é amor, o Espírito de Deus. 
Difícilmente chegamos a ser instrumentos dóciles nas 
súas mans, pero só a nosa vocación persoal poderá ser 
vivida durante anos e anos, no caso de que para vivila 
contemos coa cara débil do que é puramente amar, do 
que é incondicionalmente perdoar, do que é volver de 
novo a empezar. 

En segundo lugar, o Espírito de liberdade. Non se 
trata só de que Deus respete a nosa liberdade, sénón 
que a vai recreando unha e moitas veces ó longo do 
camiño. Por iso pedir a Deus que se cumpra a súa 
vontade significa pedirlle que nos ensine a vivir coma 
resucitados, coma solidarios de Aquel que xa viviu, mo
rreu e or nós resucitou . 
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f~ 27891 CERVO ( Lugo) 
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15168 Sada (A Coruña) 
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Teléf.: 93 - 215 01 79 
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Teléf.: 91 - 410 48 30 
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32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 - 249856 

~~ Dolores, 55 
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15402 FERROL 

Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~~ (en instalación) 
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Pza. Sto. Domingo, 2 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 

~ Dr. Cadaval, 24 
~t: 

36202 VIGO 
Telf. 986 - 220050 
Fax. 986 - 220474 



LABORAL 

¿QUE PASA COA CLASE OBREIRA? 
·Novas e vellas solidariedades 

o primeiro de maio celébrase o 
día da clase obreira. Mais esta 
celebración é cada vez menos 
numerosa e menos obreira. Es

tán indo a pouco aquelas coleccións in
terminables de pancartas e bandeiras, 
de renques de xentes enganchadas e de 
miles de voces xuntas berrando causas e 
causas comúns. Está morrendo a solida
riedade que nace no traballo. Entre ou-_ 
tras causas porque os trabal los e os sala
rios xa non están tan achegados coma 
antes .. Podemos concluir que un médico 
e un obreiro da construcción son ámbo
los dous traballadores por conta allea e 
polo mesmo a súa situación laboral pa
recida. Pero os salarios, os estudios, a 
consideracón social, a vivenda de un e 
mais do outro nada teñen en común. Os 
traballos diversificáronse tanto e son de 
tan diferentes condicións que resulta di
fícil talar dunha única clase obreira. 

Ademáis esto, as arelas de mellara en 
común que sentía a clase obreira están 
morrendo pala falta de soños. Viñéronse 
abaixo os felices pensamentos que ma
xinaban sociedades máis xustas e equili
bradas. Atopámonos orfos, sen modelo 
que imitar, sen un discurso que indique 
por onde está o camiño. Resignados a 
pasa-lo mellar posible por entre as opor
tunidades que nos ofrece un sistema de 
vida que non nos ·gusta pero que semella· 
o único posible. Por outra banda, a com
plexidade do mundo actual imposibilita 
que poidamos chegar a entender ou 
sabe-la verdade dos problemas e mesmo 
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os medios de comunicación son con fre
cuencia utilizados para confundirnos 
máis. 

Diante desta situación tendemos a es
tablecer lazos e solidariedades más 
achegadas, menos complexas, máis en
tendibles. Poderiamos dicir que marren 
aquelas grandes ·solidariedades de an
tano: relixión, clase obreira, patriotismo 
de estado ... e nacen outras hogano: gru
pos de loita anti-droga, sindicatos se
gundo carpos (mestres, maquinistas, pi
lotos ... ), cooperativas de vendas deleite, 
nacionalismos, grupos deportivos, 
racismo ... 

Agora ben, o feíto de que unhas nazan 
e outras marran non confirma a bondade 
das primeiras e a inutilidade das segun
das. Entre as novas soliedariedades que 
aparecen hainas que son producto dun
has arelas de mellara, dun máis axeitado 
entendemento dos problemas, da apari
ción de fenómenos novos que antes non 
se producían, dun enriquecemento da 
propia conciencia; pero hainas tamén 
que son tillas da frustración, da marxina
ción social, da mala organización da so
ciedade, do individualismo que caracte
riza ós nosos tempos. 

Así entre os traballadores quere 
abrirse paso a idea de que cada ramo 
defenda o seu espacio. Nada queda en 
común entre mestres, labregos, trans
portistas ou traballadores de banca. Un 
paro dos colexios provoca máis senti
mentos de molestia que ganas de ente
rarse dos porqués. Un corte de estradas 

máis indignación nos automovilistas 
que comprensión coa situación dos que 
toman tales medidas. Ante a falta de es
pectativas mellares ou de causas máis 
nobres xorden tamén sol idariedades 
vandálicas de tipo deportivo, formas de 
facerse protagonista e triunfador dun 
xeito fácil xa que os outros triunfos están 
reservados para as mellares fortunas. 
Xorden así mesmo unións nefastas e in
dignantes (brancas -negros, nativos
inmigrantes) que tratan de solucionar 
problemas (paro, delincuencia ... ) pala 
vía da eliminación física e non polo ca
miño da reforma social. 

Sen embargo non todo conleva esta 
carga negativa. Agrupacións novas de 
loita pola paz, colectivos de defensa dos 
dereitos da muller, asociacións de axuda 
ó terceiro mundo, asociacións ecoloxis
tas, son a cara nova e humanizante das 
novas soliedariedades que agraman na 
sociedade de hoxe. 

Quizabes non todo o que se apaga de
bera morrer e non todo o que alumea 
deberá seguir aceso. En todo caso as 
soliedari.edades que necesitamos son as 
que nacen do soño, da crenza na mellara 
da vida, da non resignación. O que pro
cede da frustración , do individualismo, 
da renuncia expresa á utopía, da moda 
imperante, non contribuirá á humaniza
ción da que hoxe carecemos. 

Xosé Lois Vilar 



Solidariedade coa igrexa Arxentina 

Sr. Director: 

Estimado Victorino: quien te es
cribe no tiene el gusto de conocerte 
personalmente, sino sólo por las re
ferencias que me ha dado Ramón 
Arauja de JAC, el cual me ha invi
tado a entrar en contacto contigo. 

Me presento. Soy un franciscano 
argentino que se encuentra tempo
ralmente en Madrid. Dirijo un perió
dico religioso, similar a vuestros IRl
MIA y ALANDAR, que para un país 
venido a menos y todavía conserva
dor como el nuestro, constituye 
toda una atipicidad. El motivo de mi 
viaje y el de estas líneas tienen que 
ver con él, pues he venido a vuestra 
tierra a buscar apoyos solidarios 
para el mismo, de modo de lograr su 
transformación en un mensuario, 

- más popular e de difusión masiva. 
Debo decirte que ni Argentina, ni 
Uruguay, cuentan tan siquiera con 
un órgano de estas características a 
nivel religioso. 

Las desventuras del pais y de su 
Iglesia son casi inenarrables. La 
frustración que padecemos no reco
noce antecedentes en este siglo, si 
bien sus causas no son sólo endó
genas. Los sueños han desapare
cido. 

La Iglesia en su base es siempre 
una re~erva de utopía. La queremos 
activar y articular a través de un ór
gano informativo y alternativo que 
mantenga en vilo la esperanza. 

Sin apoyos solidarios no estamos 
en condiciones de lograr el despe
gue, aunque sí de mantenernos si 
obtenemos la financiación inicial 
para el mismo (entre los 12 y 15 pri
meros números). 

Nuestra Iglesia, desde el punto de 
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vista del pensamiento y las ideas (lo 
que repercute en su práctica), es 
una de las más necesitadas de toda 
América Latina, y por qué no, del 
mundo. No necesito abundar en 
ello. 

En resumidas cuentas, quiero 
simplemente plantearte, si tu comu-

1 

nidad o un grupo de ella no estaría 
en condiciones de apoyar este em
prendimiento con lo que pudiera. 
Estamos realizando una campaña 
que estará abierta hasta junio del 
año que viene. 

También te pediría, si esto es posi
ble, y estás de acuerdo, que lo pu
dieras a su vez plantear en el Arci
prestazgo, o con algunos curas ami
gos, o con el grupo de lrimia, como 
modo de extender la propuesta y la 
posibilidad de obtener más apoyos. 

En esas revistas¿ no sería factible 
publicar una solicitud de ayuda que 
incluyera nuestro número de 
cuenta, para obtener de algunos po
sibles lectores algún tipo de 
aporte?. 

Disculpa mi atrevimiento, sólo 
busco llevar a buen puerto una in
quietud periodísti.ca, de la que care
cemos en absoluto, tanto en Argen
tina como en Uruguay, y por eso te 
importuno. 

Cualquier cosa -que puedas hacer 
por nosotros, te lo agradeceremos 
profundamente. Tuyo en Cristo 
Liberador. 

J.A. Cortés, - o.f .m. 

A los efectos de ir recabando vues
tra solidaridad hemos abierto una 
cuenta destinada al proyectq de ma
rras en el Banco Santander, Agencia 
Urbana nº 109, a nombre · de Juan 

Alberto Cortés, nº 180.033, Clave 

Banco 0085, Clave Sucursal 0732. 
(La Agencia Urbana nº 109 es de 
Madrid). 

Mi estadía en Madrid se extiende 
hasta fines de mayo. Mi domicilio en 
ella es el siguiente: Joaquín Costa, 
36. Telf. 261.9900. Dirección en Ar
gentina: Carabelas 281, 7° A - 1009 
Buenos Aires - Telf. 382976 

ººººººººº 

Desagradecido con Fraga 

Sr. D. Victorino Pérez Prieto: 

Estiven moitas veces tentado para 
escribirlle unhas verbas e decirlle 
que parecíame escandaloso nun 
cristián o sentir e manifestar por es
crito o rencor que esa revista pro
paga contra Fraga. 

Pero no derradeiro número vos
tede debe estar fondamente satis
feito de por, precisamente na pri-. 
meira páxina, a meirande burla e es
carnio contra un home honrado e · 

traballador, que non descansa nen 
nos días festivos. 

O máis raro é que a Xunta págalles 
anuncios de páxinas enteiras para 
que esa revista, que chaman cató
lica, poida camiñar para diante. E 
vostede ag radécel le esa sustan
ciosa axuda cunha páxina enteira, 
precisamente a primeira que é a que 
custa mais diñeiro. 

Pode estar contento dese xeito de 
agradecemento, virtude que tanto 
satisfacía ó naso Señor. 

Eu tamén agradecería ver estas 
verbas no vindeiro número da lrimia. 

--Con toda consideración. 

Rubén Botana Méndez 
Urbanización dos Tilos 

Pardo Bazán, 34, b - Santiago 
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Concha, a Pataqueira, era tan xorda que de cote había 
que falarlle a berros para que oíse a ún. E a Madalena 
era a muller máis vixueira e preguntona de toda a parro
quia. O gusto dela era saber a vida de tódolos veciños. 

Un luns, estaba a Pataqueira rozando unhas varas de 
salgueiro na Braña das pozas. A Madalena fóiselle ache
gando para sabe-lo que mercara ou vendera na feira do 
día anterior. 

- E lago, Concha,¿ fuches ante á feira? 
- Son para un cesto, e as máis gordas para un can izo. 
- Non muller, non; pregúntoche se ante fuches á 

feira. 
- A miña cabra pace no alcacén que da gusto. 
- ¡Que se fuch~s ante á feira!. 
- O meu Manolo gústanlle moito as patacas fritas . 
... Na miña aldea din: O que tanto quere saber, dáselle 

o cu a lamber. 

(Recollido en Logrosa - Negreira) 

Manuel Cajaraville 

("Debullando folclore") 
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' -A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

A humidade da auga 

U
n irimego lugués -Raúl 
Cedrón Vilar, se non me 
engana a súa si natura- es
cribe a lrimia cunha men-

saxe dirixida a min. Bota este dis
curso -e advirte, " ¡e non quera co
ñas, eh! " - que, bromas e meigas 
fóra, é así de xeitoso: " Dicir que 

· pertenzo ó grupo (ben coñecido 
por certo nas acampadas) dos so
briños de Xosé Lois e Marta, e que, 
se ten cabida, quería apuntarlle a 
Xosé Chao para o seu recuncho da 
derradeira páxina unha expresión 
dun labrego que lle escoitei na Ro
maxe do Monte Castrove". 

tiña un pouco de merda, pero o 
xeito tan velaíño, e, po que non, 
delicado de dicilo , foi o que cha
mou a miña atención " . 

Eu agradézolle a Raúl que fixese 
de velaíña ou avelaíña, esa especie 
de bolboreta nocturna -síntoo 
moito polos románticos, pero non 
é " volvoreta" -, que voa arredor 
dos focos de luz e que na miña 
infancia tiñamos por portadora 
dunha feliz noticia. Quema trouxo 
Raúl non só narrando o aconte
cid.o con tan bo estilo galega, se
nón tamén incluíndo ese fermoso 
adxectivo -ve/aíño-, que significa 
suave, brando, delicado, primo
roso e que, por ventura, trae rexis
trada a Normativa. 

" Irnos lago cos feítos: xa en
trada a tarde, e a piques de remata
la Romaxe, estabamos sedentos e 
co desexo de nos remollar, mais a 
fonte tiña xente de abando, así que " Non sabía como principia-la 

carta -di Raúl no encabezamento 
o naso amigo Emilio , todo cheo de 
si, decidiu mergulla- la súa cabeza dela-, mais quería evit~-lo ¡hola! , ó 
e longa cabeleira no pío da fonte". que recorremos en todalas oca-

" Cal sería a súa so rpresa cando sións; así que ¡ala!, aí vos vai un 
un labrego que ollou para el con · saúdo" . Recibido. Graciñas e ta
certo noxa, máis ben abraiado, mén- ¡hola! ou ¡ola!, que dos dous 
di xo : " ¡pero rapaz, que esa auga x.eit0s nolo deixa dici-la Norma
está moi mallada! " . Certo era que t ivá7: Í 

O CANTAR DO IRIMEGO 

Pío XI ós xudeus 
dixo en fermosa cita 

que deles somos irmáns: 
en espírito, semitas. 

Se ante falei do lslám 
hoxe quera ser moi fiel 
á historia do gran pobo 
de Xesús, que é Israel. 

Vinte séculas de ·historia 
nacionalista constante 

mantivo a identidade 
aínda senda pobo errante. 

Un pobo sen territorio 
e decote maltratado 

levou na fronte un estigma: 
"matou a Deus" , coma un fado. 

Ese "pérfido xudeu " 
que proclamou, con espanto 

a liturxia da lgrexa 
o día de Venres santo. 

A causa chegou ó extremo 
co seu " requiescat in pace " 

de seis millóns de xudeus 
víctimas dun Hitler nazi. 

O ano corenta e oito 
chegóulle-la ocasión 

de fundar en Palestina 
o seu Estado-nación. 

Certo é que desde aquela 
cometeron desatinos 
negándolles pan e sal 

~ 0s árabes palestinos. 
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eh_e'gue, con gran cinismo; 
u JUráis non é o pobo israelí, 
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-....-...-..--- é o chamado sionismo. 

Non é o pobo sionista 
senón só unha sección 

fanática, que abusa 
do monte santo, Sión. 
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e nenas sen pan ningún día. 

Nenas de taciña e sopas de leite 
e-nenas leitos de bollicao e nocilla. 

Nenas con pais e mestres e coidados 
e nenas sen coidados de pais nin de mestres. 

Nenas coa ollada limpa e conliada 
e nenas medosos, angustiados xa. 

Nenas humildes, sociables, ledos 
e nenas chulos de pais chulos dunha 
sociedade chula. 

Un nena, os nenas, 
Que nos descobren e delatan sempre, 
sen Querelo. 




