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Preguntas sobre unha crise 

A 
rredor da crise da URSS hai un ha alarmante confu

sión. Os que detentaban o poder, o partido comu

nista único, desaparecen da escena política, suce

déndose os acontecementos q_. ve/ocidade vertlxi

nosa. No pobo vívese unha estraña combinación de espe

ranza, desconcerto e angustia. 

Dous líderes comparten o poder real. Un, Eltsin, popu

lista, demagogo e con fundadas sospeitas de talante autori

tario, pero cun enorme apoio popular, reforzado pala súa 

va/ente actitude ante o golpe de estado. Outro, Gorbachov, 

retrato da sensatez, artífice da difícil transición pacífica, con 

gran prestixio internacional pero mal aceptado no"seu pafs 

pota súa febleza fronte ó aparato de poder e polo empeora-

mento da situación económica. 

Ante esta situación de cambio acelerado e confusión, non 

queremos facer afirmacións contundentes, senón formular 

un feixe de preguntas: 

¿E a causa tan simple como a formula a dereita, alimen

tando a idea de que se trata da marte da esquerda e maílo 

fracaso da utopía socialista? 

Os setenta · anos de comunismo, que fixeron de Unión 

Soviética un país forte, cun alto nivel cultural e evidentes 

logros sociais, a pesares dos seus fallos e fracasos. ¿Non 

teñen nada aproveitab!e? 

A crítica do comunismo totalitario ¿ Terá que significar,. 

necesariamente, a nosta!xia do zarismo despótico de antano · 

ou do imperialismo capitaJísta occidental de hogano? 

O debilitamento actual da URSS, ¿non se converterá en 

fatal oportunidade pra que os Estados Unidos exerzan a súa 

prepotencia sen contrapeso? 

¿A que terá medo o goberno español que tanto recaneou 

o recoñecemento ó dereito de autodeterminación das repú

blicas bálticas? 

. ¿ Quen lle está vendendo ós trabal/adores. soviéticos o 

paraíso capitalista? ¿Por que non· se fa/a dos emigrantes, 

parados e excluídos do mundo occidental? 

Daniel López Muñoz 

Orgullo local, orgullo bestial 

O 
de traer touros á Co
ruña e avivecer unha 
suposta "festa nacio
nal" con sabor a Es

paña profunda, distante e trá-
xica; o de vende-lo ritual do 
sacrificio dun espléndido ani
mal coma algo moderno e pro
gresista; o de invertir moitos 
máis · esforzos e cartas en 
remarca-la españolidade cañí 
desta cidade atlántica ca en 

· avivicer e facer aboia-la súa 
propia cultura empequene
cida por tanta obra faraónica 
inaugurada en español; todo 
iso que se respira arredor 
dese invento da xente guapa 
local é, certamente, 
lamentable. 

Curiosamente, nun informe 
da revista "Integral" deste 
mes, relátase o repertorio im
presionante de festas brutais 
da España profunda no que, 
¡canté!, non aparece ningún 
caso en Galicia no que se faga 
centro da festa o. maltrato a un 
animal para ledicia e rexouba 
de lugareños e turistas. Así á 
parte de corridas, capeas e 
demais, xunto a unha cabra 
chimpada, e feita, supoñe
mos, puré de vísceras, en 
Manganeses de la Polvorosa 

(Zamora), aparece unha san
guenta decapitación de ocas 
en Markina (Araba) e de galos 
en Guarrete (Zamora), Pala
cios de Rubinos (Cáceres), a 
vaca borracha de lllana (Gua
dalajara) e a vaca e o touros 
linchados en Alguete, na mo
derna e pr.ogresista comuni
dade de Madrid; sen esquecer 
outros divertimentos necesa
rios coma a lapídación de 
gansos en Morcillo (Cáceres) 
ou o touro acoitelado de Mon
déjar (Guadalajara) e así ata 
case douscentos casos. 

Manda carafio a quen lle dá 
por arremedar agora ó alcalde 
coruñés. 

Por iso que o dos touros da 
Coruña, ademais dun detalle 
digno dunha política cultural 
do máis chambón dos neo
franquismos, inaugura so
lemnemente (porque ata 
agora só había por aquí al-

. gunha corrida de galos illada) 
a lista oficial de brutalidades 
con animais revestidas ·de 
festa. 

Eu, pastos a importar do 
sur, prefer~a unha solemne e 
masiva importación d~ gaz
. pacho. 

EOITA: Empresa periodística A. IRIMlk 

DIRECTOR: Victorino Pérez Prieto, 27870 Xove (Lugo) 
Teléfono 592028 Fax: 982 - 592704 IRIMIA 
MESA DE REDACCION:Daniel López Muñoz, Xosé Chao, 
Mariano Guizán, Luciano Pena, Carmela Iglesias, Car
mén Puente, Beatriz García,.Xavier Lo$ada. 
.COLABORADORES: Xosé A. Miguélez, Alfonso Blanco 
Torrado, Manolo Regal, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, 
Gumersindo Campaña, Tereixa Ledo, Colectivo "A Rella"· 
(Antonio Fdez. Oca·, Elíseo Miguélez, Constantino Ma
riño·, Tonecho Meixide Fdez.) Juan Anton.io Pinto Antón, 
Francisco Carbal lo, Tintxu, D. Miguel Anxo Arauja, Xavier 
R. Madriñán, Lois Ferradas, Madó Domínguez. 

DISTRIBUE: Mosteiro de Sobrado dos Monxes (Coruña) 
.SECRETARIA E ADMINISTRACION: Apdo. 980 - Santiago 
de Compostela. Telf. 981 - 590124. Suscripción: 1800 pts . 
CONTA: na Caixa de Aforras de Galicia, CC/304-:-316-· 
001.073-1 Urbana nº 2 - Santiago. 
DEPOSITO LEGAL: C-1417-81 
Gráficas Bao - Clérigos 25 LUGO 



BOA NOVA Manolo RegalNictorino Pérez 

Movemento Rural Cristián, un xeito de set cristián e labrego 
vida rural. ó contrario, este 
Mov em en to R ura l pensa e 
actúa coa idea de que 
soamen te meténdose con 
carpo e alma na realidade da 
vida é como un pode ser un 
bo cris t iá n. Por iso non é 
nada raro ver ós mem bros do 
M ovemen to Rural 
agradecendo a Deus a ledicia 
dunha f esta veci ña l, ou 
recollendo cabo Deus forza 
pa ra se i n t roducir n u n 
t rab a llo cooperativo, ou 
pedindo perdón porque a súa 
parti cipació n nunha 
tractorada non foi tan limpa 
e fiel como querería. 

A fe é unha, o 
bautismo é o 
mesmo, Deus non 
hai máis ca un, 

Pai de todos ... , así dicía xa 
San Paulo hai causa de 2.000 
anos. Pe.ro á hora de vivir esa 
mesma fe, moitos cristiáns 
únense como en familias, de 
acordo con algunhas 
circunstancias especiais que 
os fan máis achegados. Así é 
como hai cristiáns labregos 
que se xuntan nos grupos do 
Movemento Rural Cristián de 
Galicia, e fano para poder 
vivir mellar a fe no medio da 
realidade rural, que é a 
realidade onde eles viven. 

Neste Movemento hai 
grupos de adultos e hai 
grupos de mozos. E todos eles 
tiveron hai poucos días, o 29-
30-31 de agosto pasado, o 
cursiño de verán, no que 
intentaron reflexionar sobre 

Animadores do Movemento Rural Cristián á saída dunha sesión de 
formadores 

No cam po galega, e 
máxim e nestes m om entos de 
tanta crise e inseguridade, o 
Movem ento Rural Cristián é 
un bo instru mento para 
defende--la dignidade de vida 
dos débiles, causa que lle dá 
moitísima gloria a Deus. 

a situación do campo, sobre 
como ser un bo crente 
cristián no campo galega 
hoxe, e tamén fixeron o 
programa de traballo para o 
curso 1991-1992. 

PALABRAS DE J:GREXA 

O pobo labrego e Xesús 
E este pobo, feito de xente humilde, é o que provoca as loanzas 

e agradecementos de Xesús, por ser el o lugar de revelación por 
parte de Deus das cousas escondidas a sabios e prudentes (Mt 
11,25). Este pobo canso e oprimido é o que Xesús invita a 
achegarse a el, porque el o aliviará porque nel atoparán acougo as 
súas vidas (Mt 11,28-29) . De entre este pobo Xesús escolle ós 12 
apóstolos, algúns de extracción mariñeira e algúns de orixe labrega 
(Mt. 10,2) 

E cando Xesús menta ó pobo humilde , canso e oprimido, 
derreado e esmorecido, desasistido de guías liberadores, e o 
proclama benaventurado en esperanza, non o fai de memoria, en 
teoría, descoñecendo a realidade concreta do pobo. El era dese 
pobo, formaba parte del por corpo e alma, por economía e por 
espírito, por historia e por esperanza. De algo, de moito lle valeron 
aq u eles 30 anos amasados no rural de Palestina . Estamos moi 
afeitos a unhas lecturas do feito de Xesús realizadas desde arriba, 
provocadas por un desenrolo da fe postpascual; segundo esa lectura 
a aparición de Xesús no mundo dos pobres como liberador 
responde a uns designios significativos de Deus Pai á hora de 
planifica-la súa obra salvadora no mundo. Esta lectur a desde arriba 
que pode ter e ten de feito un importante significado teolóxico, 
pode agachar, sen embargo, unha realidade non menos 
significativa, que é ver como o mundo dos pobres, dese pobo pobre, 
humilde e oprimido, foi labrando o ser e a conciencia de Xesús, ata 
tal punto que Xesús nunca ser ía o que foi en canto salvador
liberador se non mediase esa experiencia de pobo. O 
desenvolvemento espeiritual de Xesús débelle moito ó mundo do 
pobo labrego asoballado do que formou parte . F oi a mediación 
humana para o descubrimento da súa misión mesiática. 

(M. Regal, do texto do estudio de Evanxeo presentado no cursiño de 
verán do Movemento Rural Cristián de Galicia) 
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A causa máis especial 
deste Movemento Rural é que 
quere ser crente e cristián, 
pero sen separa-la fe do gozo 
da vida rural, dos problemas 
da vida rural, da loita da 

REMOENDO O EVANXEO 

tDomingo 24 do Tempo Ordinario (15 de Setembro) 
(Is 50, 5-9a; Sant 2, 14-18; Me 8, 27-35) 

'O Señor, Deus abriume os oidos sen que eu me rebelase ". 
"Amóstrame a túa fe sen obras, que eu, polas obras, mostrareiche a 
miñafe ". 
"O que queira salva 1a súa vida, perderaa, pero o que a perda por 
causa miña e do Evanxeo, ese salvaraa ". 

A fe é obra primeira de Deus, se El non nos " abre o oído" é 
imposible escoitalo . ¿Como d ar nós sós o salto dende a nosa 
pequenez á grandeza dun Deus que nos reborda totalmente? . E El, 
logo, o que salva. Per o non sen nós, sen unha resposta pola nosa 
par te: El da o primeiro paso, pero o camiño da fe é o que ternos que 
facer nós, esas son as nosas "obr as " ,que manifestan a verdade ou 
falsidade da nosa op ción. E las manifestan se realmente somos 
capaces de "perde-la vida " pola causa de Xesús e do Reino, ou 
queremos retela ego.istamen te para nós. 

Domingo 25 do Tempo Ordinario (22 de Setembro) 
(Sab. 2, 12.17-20; San t 3, 16-4-3; Me. 9, 30 37) 

"O fillo do home vai ser entregado nas mans dos homes, que o 
matarán .... O que queira ser primeiro, que se porte coma o últim o de 
todos ". 

Xesús é o home de servicio por excelencia, non o servicio do 
mercenario, senón o servicio do amigo, o servicio gratuíto . Un 
teólogo chamou a Xesús " o home gratis " . O mesmo Xesús 
contrapón o home de servicio e o home de poder, ou o que é o 
mesmo, o profeta e o cacique. Dous estilos de vida contrapostos, 
dúas maneiras de entende-la vida: Unha vida contrapostos, dúas 
maneiras de entende-la vida: Unha vida de cara ós demais, ou unha 
vida de cara a un mesmo. O malo é que o pobo demasiadas veces 
prefire ó cacique antes có profeta, porque aquel élle 
aparentemente máis útil.. . para o propio egoísmo. 



A PENEIRA 

AS VACACIÓNS só foron 
para algúns, a meirande 

parte disfrutou do verán na 
súa casa, compartindo as 
festas da comarca con pa
rentes, algúns emigrantes, 
e veciños. Menos dun vin

tedous por cento dos gale
gas tiveron unhas vaca

cións máis ou menos cus
tosas. Os que máis puide
ron gozar das vacacións 
foron os mozos da clase 
media-alta. 

OS MOZOS seg~en a su

frir a voracidade consu

místa do mercado, porque 

son os mellares clientes 

para moitas causas, e non 

só para o narcotráfico. O 

cincuenta por cento dos 

mozos están .nas 1 istas do 

paro, aquí, entre nosou

tros, mentras que en Eu

ropa só chegan a un trinta : 

MÁIS DE SEISCENTOS 

INMIGRANTES DETIDOS 

só no centro de Madrid, e 

máis de tres mil cacheados 

nos dous primeiros meses 

de verán, mentres que o 

proxecto de lei da Seguri

dade Cidadán non res

pecta debidamente a inti

midade das persoas, tan 

sospeitar a moita xerite do 

tipo de Estado que se 

quere iAventar . 

Alfonso Blanco Torrado 

.-¡¡¡¡;¡¡;-----¡O~INVERNO NA URSS E 
MOi FRIO, e xa está a · 
porta ... , e isto fai pensar ós 

·~ veciños das repúblicas que 
·-:.Z' agora están a ·independi-

.· ... ':\ zarse da URSS, e ·miran de 
-~~ •¡ reollo á Rusia · de Boris 

t;.)! Yeltsin, pois éstes produ
.. -~ ceno noventa por cento do 

· petróleo de toda a Unión e 
tamén o setenta e cinco 
por cento do gas, e o cin
cuenta e cinco de carbón. 
Cada día é máis xenerali
zado o medo a un dominio 
e exceso de privilexios por 
parte _de Yeltsi n. 



O SAL TO ENDEXAMAIS 
VISTO: 8,95 metros tivo lugar 
o trinta de agosto nos campio
natos de Tokio. O xenio desta 
victoria que para moitos sean-

ticipa ó século vindeiro foi o 
americano: Michael Powel. O 
récord anterior fora fixado nas 
Olimpiadas de México de 
1968. 

ººººººº 

Fermín González a esquerda, crego de Santander 

VARIOS CREGOS E RELl
XIOSOS están a trabállar na 
rehabilitación de toxicóma
nos, sobar de todo en cidades 
coma Madrid ... Máis o caso 
máis salientable na actuali
dade, é o de un crego de Bur
gos que se tivo que encadear 
ante o seu bispado de Santan-

CUBA, que é visitada nestes 
días polos bispos de Mondo
ñedo e Ourense e tamén polo 
Presidente da Xunta, en vi axes 
diferentes, síntese acorralada 
palas olladas e intrigas de 
moita xente, mentres os seus 
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der porque non lle permiten 
converter unha igrexa en cen
tro de rehabilitación de marxi
nados. O primeiro mozo que 
apostou polo labor deste 
crego foi un galega tamén ne
cesitado deste agarimo e 
recuperación. 

xefes preparan toda a artillería 
e retórica para o IV Congreso 
do Partido Comunista a cele
brar en outubro. Este país das 
Antillas optou por seguir 
adiante no camiño empren
dido hai trinta anos. 

PIDEN UNHA CONFE
RENCIA EPISCOPAL 
PARA CATALUNVA, pri
meiro foi o bispo de Sol
sona, agora é o de Gerona, 
que asume esa reivindica
ción porque como dí o De
reito as aconferencias 
Episcopais cíñense ó 
marco dunha nación, é a 
catalana ben que o é. Bispo de So/sana 

ººººººº . 
¡ .. SEN ESQUENCE-LO 

SAN MIGUEL, aínda pode
mos facer festa ou ir de ex
cursión nestas .datas: á 
Rianxo, a festa da Virxe de 
Guadalupe, do trece ó de
zaoito; á Porriño, ás festas 
do Cristo ou tamén a Festa 
dos Callos (21-29); á Pobra 
do Caramiñal, ás Festa do 
Nazareno, e sobar de toda 
á Procesión das Mortaxas, 
o día quince; ó Carballiño 
onde hai festa ata o 
dezanove ... 

ººººººº NO SAHARA SEGUEN A 
SUFRIR A DICTADURA DE 
HASSAN 11 mentres agardan 
coma unha aurora o día da ra
tificación da súa independen
cia despois do referendum 
que quere boicotear o rei de 
Marrocos. Os cidadáns es
tanse preparando, mesmo con 
estudios especializados para 
tomalas rendas da nova na
ción. Esperan que tamén 
agora os estados chamados 
democráticos abriguen a 
cumprir a lei da ONU ó mo
narca invasor. 

ººººººº 
"NOS PAISES DO ESTE 

NECESITANDOSE HO
MES NOVOS E NON SO 
MERCADO" vén de dicir o 
vello Arcebispo dimisiona
rio de Praga que loitou 
contra as dictaduras de Hi
tler e do comunismo des
pois. Agora denuncia a co
biza de moitos novas diri
xentes que só queren me
drar económicamente nun 
consumismo voraz, lan
zando ás masas a unha si
tuación de miseria como a 
que viven hoxe, aínda que 
algúns chaman a isto 
democracia. 



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
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Ruptura 
na Unión 
Soviética 

Por Tintxu 

segunda quincena de agosto pasará á Historia 
pala desaparición da Unión de República So
cialistas Soviéticas (URSS). Lago de seis anos 
nos que Gorbachov intentou consolidar unha 

reforma, o golpe de estado rematou en ruptura. 

O presidente soviético estaba empeñado nun proceso 
que en moitos aspectos recorda o papel desenvolvido 
por Adolfo Suárez: conseguir que o partido único dei
xase de ser tal e abrise a vía a un pluralismo democrá
tico. Pero Adolfo Suárez contou con moitas axudas que 
lle faltaron a Gorvachov o queimou rapidamente as pri
meiras etapas, de xeito que cando chegou o intento de 
golpe puido triunfar máis cómodamente có presidente 
da URSS. 

Na URSS foron xustamente as institucións que can
tan cun previo respaldo democrático -o presidente e 
mai lo parlamento de Rusia e os alcaldes de Moscú e 
Leningrado- os factores decisivos para para-lo golpe. 

Os acontecementos recentes supoñen unha autén
tica ruptura na URSS o seguramente tamén da URSS. 
Os golpistás rexeitaban a autonomía que o Tratado da 
Unión outorgaba ás repúblicas: agora estas exercen a 
súa autodeterminación e non se sabe cantas aceptarán 
formar unha nova federación, ou máis ben un ha confe
deración. Agora xa non hai quen recorde os debates de 
hai uns anos sobre o nome da URSS e maila súa ban
dei ra ou os máis recentes sobre o papel do PCUS. 

O debilitamento de Gorvachov polo golpe de estado e 
a paralela exaltación de Boris Eltsin plantean graves 
problemas sobre o futuro. A disolución por decreto de 
estructuras non democráticas do poder, como a que 
seguía ostentando o PCUS ou o KGB, é positiva, pero 
reclama unha alternativa, que ata agora non ofrece 
Eltsin. 

As interrogantes abertas son moi numerosas. Entre as 
causas que parecen evidentes é que rematou a época 
na que tiñan vixencia os partidos marxistas leninistas e 
que o camiño de futuro non está na liña representada 
polos golpistas. Por moita desconfianza que poida des
pertar Elstin , non é de recibo que algún partido demo
crático galega con vocación de futuro teña dúbidas á 
hora de condena-lo golpe de Moscova. 

Xornalista da TVE-G 



Desde Galicia a Moscova 

~r~!*1í1iP~~ 
10.082.000 Habitantes 
79,4°10 de bielorrusos 
11 .9°10 de rusos 
t2°'o polacos 
1.4% judíos 

Más de 1.500.000 Habitantes 
80º10 lituanos 53% letones 60% estonios 
8,9% rusos 33% rusos 40% de inmigrantes 
7,3% polacos 4,5% bielorrusos ( en su mayoría de 
1.7% bielorrusos 4% polacos origen ruso ¡ 
. 3%ucranios . ~ 

6~~~~ 
/--tli1'ii:m.i ,,_ ~rt< 

!>---' 113~.lillmlilit1.t::r:a . ,, _: . • . ~ · 

68.8% georgianos 
9%armenios 
7.4% rusos 
5.1°10 azeríes 
3, 2°'o osetios 
1. 7ºb abjazes 

3.362.000 Habitantes 
88.6°10 armenios 
5.3°10 azenes 
2.3% rusos 
1,i'°o kurdos 

51.211.000 Habitantes 
73,6% ucranios 
21,1% rusos 
1,3% judíos y también 
bielorrusos, polacos, moldavos. 
búlgaros, húngaros 

L 

KAZAJSTAN 
16 Millones de hab¡tantes 
40% rusos 
36% kazacos 
6% ucranios 
Otras nacionalidaaes: 
alemanes originarios del Volga, 
tártaros, uzbegos, bielorusos 

69% uzbecos. 11 ~º rusos 
ltambien kazacos. tadjilistanos. 

145.300.000 ~!~!!3n!!~ 

82,6% rusos 
3,6% tártaros 
2,7% de ucranios 

~7 . 9°0 kirguisios 
25.9% rusos 

68% turcomanos 
12,6% rusos 
8.5% uzbecos 
30/. kazacos 

• 5 .000.000 Ha bita1nles 

coreanos, tártaros y 160.000 turcos Mesklle . 
'.lrigmanos del Caucaso y deportados poi S ,1 

1~S?ues de la Segunda Guerra Mur.dial 

12.1°. ucranios y diversas 
ac1onalidades 

5S°~ tayioos, grupo etn1r.o lur~c 
Mas de 20°"0 de uzbecos. 
l 2°~ rusos. ucranios. kirgu1s1os 

A Unión Soviética, un estado formado ata agora por 15 repúblicas que ameaza con desfacerse. Ata agora Estonia, Letonia e Lituania 
Xa teñen recoñecida a súa independencia pola comunidade internacional, pero outras 6 xa pediron tamén esta independencia. 

Q 
uince repúblicas federa
das, de Europa e mais de 
Asia, formaban ata agora a 
Unión de Repúblicas So

cialistas Soviéticas (URSS). Sobre o 
papel, cada república gozaba dunha 
autonomía estimable, pero na prác
tica, o centralismo despótico afo
gaba a personalidade das diversas 
etnias ou pobos que formaban ca
dansúa república. A Unión Sovié
tica, agora, estase desfacendo. 

Hai casos coma os das tres repú
blicas do mar Báltico -Lituania, Le
tonia, Estonia-, que foran anexiona
das pala forza aínda no ano 1939 por 
convenio de dous dictadores: Hitler 
e mais Stalin. A súa reclamación ét
nica viña de lonxe e a súa xa actual 
independencia é unha magnífica e 
indiscutible conquista da democra
cia, por máis que Madrid tardase en 
velo. 

Coma por contaxio, outras repú
blicas tamén se queren independi
zar, e non habemos de ser nosou

' tras quen lle neguémo-lo dereito de 
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autoderminación a cada pobo ou et
nia. Só preguntamos se, pró ben de
les e tamén do enteiro planeta, non 
sería bó que fosen con tino e manti
vesen unha federación libre, pero 
forte: que axudase ó equilibrio mun
dial pra que Estados Unidos teña 
quen lle pare os pés. 

Desde Galicia podemos facer 
un ha lectura positiva do feíto: o 
mapa de Europa vaise configurando 
de xeito que as nacións ou naciona-

. lidades vaian pasando a ter impor
tancia mesmo por riba desa supe
restructura artificial ou andamio 
que é o Estado. Este, afortunada
mente, pode perder forza ó entrar na 
Comunidade Europea, que sopor
tará mellar as peculiaridades nacio
nalistas diversas ca eses bloques 
macizos que son os actuais 
Nacións-Estados. 

Quera dicir que podemos estar 
asistindo a un importante proceso 
de descentralización . Por Exemplo, 
en España hai un Estado centralista, 
pero, ó mesmo tempo, funcionan , 

aínda pouco, certas nacións 
Cataluña, Euskadi e Galicia, as máis 
significadas-, que acaso poderán 
en contra-la satisfacción ás súas esi
xencias autonómicas e á súa identi
dade étnica integrándose en Europa 
non a través dun Madrid omnip'ü
tente, senón a través dun Estado fe
deral no que as actuais autonomías 
teñan maior presencia e máis forza. 
E así neutros pobos de Europa. 

Parece claro que a maior parte 
dos conflictos bélicos actuais no 
mundo teñen coma base fonda a 
identidade étnica, a necesidade de 
recuperar esa propia personalidade 
de que foron privados os pobos e 
que a súa historia esixe. A nova Eu
ropa que vai conformándose em
peza a ser unha esperanza pra no
soutros. E o esnaquizamento de 
URSS vén a ser unha mostra de que 
non se pode forzar indefinidamente 
a vontade popular: O caso de lugos
lavia en guerra é outro exemplo la
mentablemente sanguento. 

Graciano Cruzul 



os· SERVICIOS SOCIAIS NO MUNDC 

A 
sociación Galega de Trabal/o Social Comunita

rio vén trabal/ando dende hai anos co fin de 

que en Galicia se dispoña duns servicios so

ciais de calidade onde non só se dean axudas 

diante de problemas concretos das persoas, senón que 

se /les oriente e anime para, organizadamente, daren 

solución os mesmos. Conversamos con Ramón Muñiz, 

sociólogo, un dos principais impulsores da Asociación. 

· - ¿Cómo ves neste momento os 

Servicios Sociais en Galicia? 

- Pois a causa parece que vai 

para atrás. Cando estaban postas as 

bases para o desenvolvemento 

dunha rede de servicios sociais co

munitarios que son os que están a 

carón da xente, nas comarcas, nos 

barrios, nas parroquias rurais, unha 

rede ben estructurada, apoiada nun 

serio contido teórico, cun método 

de traballo coherente, ... O novo 

equipo da Xunta de Galicia, no 

canto de mel lora la vai e desmanté

laa sen dar unha solución de recam

bio. A situación é frustante porque, 

se se continuase co empezado, 

neste ano de 1991 practicamente tó

dalas comarcas de Galicia estarían 

cubertas con equipos interdiscipli

nares de intervención, levando pro

gramas cun traballo rigoroso e in

cluso se avanzase moito sobre qué 

métodos de trabal lo son os máis efi

caces pala experiencia dos primei

ros equipos. No seu lugar, non hai 

máis coque aqueles concellos, máis 

. sensibilizados, continuaron pala 

súa canta e risco, e, ademais, sem

pre que o puidesen pagar. 

- Concretamente nas zonas ru

rais. ¿Calé a realidade e por onde se 

deberían orienta-los esforzos da 

Administración? 
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- Os pequenos concellos rurais, 

pala pouca poboación e escaso pre

suposto son, loxicamente, os máis 

afectados por esta actitude da nova 

administración. Asemade, o Pro

xecto de Lei de Servicios Sociais 

empeora a situación ó elimina-lo 

apoio da Xunta de Galicia na crea

ción e xestión dos servicios sociais 

cando os concellos non teñen me

dios abando. O recurso á agrupa

ción de concellos para establecer 

unidades territoriais máis amplas 

para os servicios sociais non é obri

gatorio: o resultado será unha forte 

desigualdade, entre as grandes vi las 

e as cidades que teñen presupostos 

elevados e os rurais sen moitas posi

bilidades de xerar uns servicios so

ciais minimamente dignos. 

Coherentemente co dita, a Admi

nistración Autonómica debería se-la 

responsable dos servicios sociais 

nas zonas rurais con obxecto de 

equiparalos ós das áreas máis 

desenvoltas. 

- ¿En que medida un traballo so

cial de calidade pode transforma-la 

realidade? 

- Calidade , entendida nun sen

tido educador, liberador, é dicir 

creador de conciencia social , re-

Ramón Muñiz: 
''independiente

mente de quen 
mande o traballo 

social debe 
ser transformador 

da realidade. 

sulta fundamental na transforma

ción da realidade. Non tanto porque 

poida reconverter ós desherdados 

en revolucionarios, canto porque 

descubra á sociedade, no seu con

xunto, a súa verdade~ra faciana, a 

enfronte coas súas propias contra

diccións e a abrigue, dalgunha ma

neira, a unha toma de posición. 

Pala contra, se identificamos cali

dade simplemente con tecnoloxía 

ou profesionalización, podemos 

desvirtua-lo traballo social reducín

doo á súa vertente asistencial que o 

converte en adaptador de situacións 

e, xa que lago, en reforzador da rea

lidade existente. 

- ¿Crees que se pode realizar 

ese Traballo Social transformador 

dende a Administración, pagando, 

digamos, polo "poder"? 

- En principio eu sinalaría que se 

corre o risco de acepta-lo . trabal lo 

social coma algo pendular. Diferen

tes políticas xustificarían distintas 

filosofías e actuacións en servicios 

sociais. Nesta tesitura, os traballa

dores sociais poden caer na tenta

ción ben de adoptar unha neutrali

dade imposible, ben de asumir os 

papeis correspondentes a cada 

caso. 

No obstante, dende o meu punto 
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de vista, o traballo social debe ter un 

valor transformador en si mesmo, 

independintemente dos plantea

mentos de quen mande, aínda que 

se o fixese un poder transformador, 

por suposto que as cousas serían 

mais doadas, pero neutro caso os 

traballadores sociais deben reivin

dicar espacios propios de interven

ción na fixación de obxeticos, pro

gramas, métodos de traballo, 

formación ... 

Polo tanto, "dende" ou "fóra" da 

Administración é un falso dilema. A 

cuestión está en como se entenda e 

como se poña en práctica o traballo 

social. 

Outra causa é a eficacia do traba

llo social dende a administración ou 

fóra dela nunha situación dada, por 

exemplo coma a actual. A isto teño 

que dicir que ámbolos dous ámbitos 

son necesarios e complementarios. 

Parece· impensable a creación 

dunha rede en serio de servicios so

ciais fóra da Administración a non 

ser que sexa financiada por unha 

forte asociación privada co cal, ó 

mellar, de guatemala entramos en 

guatepeor. Pero o que teñen en es

caseza de medios, os grupos 

"dende fóra", pode sobrarlles en 

ideas, sentido crítico, versatilidade, 

dinamismo, innovación, experien

cias, compromiso, entrega, etc, etc, 

e isto é o que poden aportar ós 

"dende dentro" que, por outra 

parte, sen estes non hai posibilidade 

de xerar unha rede con medios ma

teriais, económicos e humanos real

mente extensa e efectiva e coa ga

rantía da equidade e universalidade 

que debe da-lo sistema público de 

servicios sociais. 
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Mª Tereixa Ledo: "O traballador social debe situarse a carón das 

capas sociais máis desfavorecidas. O técnico non é un profesional neutral. 

xoxoxoxoxox 

Mª Tereixa Ledo realizou nas Xornadas recentemente organizadas pala 

A.G.T.S. C. en Culleredo un ha aportación sobre os requisitos mínimos para 

unha intervención comunitaria no medio rural. Segundo esta socióloga, que 

dirixe un Centro de Documentación Rural , eses requisitos serían: 

- Que sexa un traballo respaldado por unha filosofía. Un conxunto de 

ideas que marquen o norte, a orientación do traballo. 

- Que axude a redescubrí-la propia identidade individual e colectiva: a 

propia historia, a propia cultura, a propia lingua. 

- Que $exa un traballo educativo e respectuoso cos ritmos de crecemento 

da xente. 

- Que sexa un traballo prolongado no tempo e con estabilidade nos 

profesionais. 

- Que sexa un traballo en equipo. 

- Que teña unha dependencia e un ha financiación pública. 

- Que teña unha boa metodoloxía definida. 



PUBLICIDADE 
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Programa de cal dade bacter olóx ca do lei'te . 

· Np leite, a calidade 
está no que non se ve. 

Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión fundamental para sermos competitivos coas 
rexións productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias · 
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o 
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos. _ 
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un progr~a cos seguintes puntos: 

- Coidar ó máximo a hixiene ó muxir. · 
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras. 
- Mantera punto as muxidofras. 
- Usar tanques de Crio tlo canto das canadas. 
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as vacas. 

- Efectuar unha detección precoz da mamite. 
- Seguí-los programas sanite\rios preventivos. 
- Cumpri-los prazos de suspensión cando os animais estean a tratarnento. 

Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis 
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo, 
halle conseguir un mellor prezo por el. 

CONSELLER A DE AGRICULTUFJA 
GANDERÍA E MONTES 



O CAMPO 

Proposta de reforma da Política Agraria Común {P .A.C.} 

A 
Comisión Europea aprobou a 
súa proposta de reforma da 
Política Agraria Común (PAC) 
o 9 de xu//o, e foil/e presen

tada ós ministros de Agricultura na súa 
xuntanza dos días 15 e 16 de xullo . 
Como é sabido o órgano decisorio da 
Cominidade é o Canse/lo (formado po
los ministros dos Estados Membros), e 
agora a pelota está no seu campo, co
rrespondéndo//e aprobar ou non a pro
posta da Comisión, e neste último caso 
devolvela con indicación das razóns 
para que se teñan en canta na próxima 
pro posta. 

A reforma que propón a Comisión 

Limítase a uns cantos productos: 
cereais, oleaxinosas e proteaxino
sas, leite, carne de vacún, carne de 
ovino, e tabaco. Pero tamén tén un
has medidas de acompañamento: 
un programa de acción agro
medioambienal, outro de repoboa
ción forestal de terras agrícolas, e 
outro de xubilación anticipada. Por 
razóns de espacio ímonos centrar 
nos sectores do leite e vacún, fa
cendo ó paso un breve comentario 
sobre os cereais pala importancia 
que teñen como alimento do gando. 

En resume podemos dicir que 
para o sector dos cereais a reforma 
consiste en rebaixar en tres anos o 
prezo indicativo deixándoo en 100 
Ecus/TM, que é inferior nun 35% ó 
prezo de compra medio actu8:1. 

O Sector Lacteo 

As cuotas reduciranse nun 4%, 
aínda que a reducción neta será só 
do 3o/o debido a que _un 1 % será re
distribuído entre algunhas catego
rías de explotacións (as extensivas, 
os pequenos productores, os de zo
nas desfavorecidas, etc.). 

Os Estados Membros (EE.MM.) 
deberán establecer un programa es
pecial de abandono voluntario que 
será cofinanciado pala Comunidade 
cu n montante anual de 17 Ecus/100 
kg durante tres anos. lsto permitirá 
ós EE.MM. crear unha reserva de 
leite que permitirá ás pequenas e 
medianas explotacións (as que pro
d uzan menos de 200.000 kg ó ano) 
quedaren exentas da reducción 
obligatoria de cuotas. 
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Os productores que reduzan as 
súas cuotas recibirán unha com
pensación de 5 Ecus/100 kg por ano 
durante 1 O anos. 

Os EE.MM. poderán mantero pro
grama de recompra de cuotas sobre 
unha base voluntaria, co fin de crear 
reservas de leite que se reconstitui
rán continuamente. A CEE cofinan
ciará este programa nun 50%. 

Os prezos 

Re.duciranse en promedio nun 
10% (15% para a manteiga e 5% 
para o leite desnatado en po ). 

Tanto a reducción de cuotas 
como de prezos real iza ríase en tres 
campañas. 

As primas 

Para compensar as reduccións 
comentadas antes serían as seguin
tes: 75 Ecus por vaca leiteira ás 40 
primeiras vacas de cada rebaño. 
Para ter dereito á prima o nº de ani
mais da explotación non deberá su
perar o nivel de 1,4 unidades de 
gando maior por Ha torraxeira nas 
zonas desfavorecidas, e de 2 unida
des nas demais zonas. Esta condi
ción non será aplicable ós pequenos 
productores. 

Este programa pretende campen-

sar a diminución dos prezos coa 
prima á vaca leiteira e a diminución 
do custo dos cereais. Permite que os 
gandeiros de menos de 200 .000 kg 
non teñan que reducir a súa cuota, 
que o leite que deixen dispoñible os 
productores que decidan abandoar 
a producción poida ser canalizado a 
det~rminados productores, e que os 
que abandonen poidan cobrar un
has primas por iso. 

Carne de vacún 

O prezo de intervención reduci
rase nun 15% en tres anos, e para 
compensarás explotacións extensi 
vas que non se aproveitarán tanto da 
baixa dos pensos, darase unha 
prima especial de 180 Ecus ós 90 
primeiros becerros, a razón de 60 
Ecus anuais durante tres anos. 

A prima anual á vaca criadora ele
varase a 75 Ecus (ós que se poderá 
sumar 25 Ecus suplementarios na
cionais) para un máximo de 90 
vacas. 

lntroducirase unha prima espe
cial, que se fixará a partir de 100 
Ecus por cabeza, para facilitar a 
pronta retirada dos cuxos nos fatos 
de leite. As primas ós becerros e ás 
vacas criadoras aplicaranse crite
rios de extensificación similares ós 
que se aplican á prima ás vacas 
leiteiras. 

Poñeranse en marcha programas 
comunitarios especiais de promo
ción e de comercialización da carne 
de vacún e dos productos lácteos. 
Estes programas financiaranse me
diante unha taxa sobre as vendas á 
intervención. 

As medidas contempladas preten
den restaurar o equilibrio no mer
cado reducindo a producción (por 
medio do programa de eliminación 
dos cuxos e a aplicación de criterios 
de extensificación) e aumentando o 
consumo. As rendas dos producto
res preténdense protexer mediante 
a reducción do custo dos alimentos 
ou ben mediante a suba das primas. 

A falta de espacio obríganos a dei 
xar para outra ocasión o comenta
rio . Farémolo e non deixaremos de 
comentar a apreciación dalgún sec
tor español , como o que agrupa ós · 
grandes cebadeiros de vacún . 

Eliseo X. Miguélez Oíaz 
Enxeneiro técnico agrónomo 



MAREIRA 

O marisqueo nas páxinas de sucesos 

on está nin media
namente clarifi
cado, o porvir que 
agarda ó maris

queo galega nos anos vin
deiros. Múltiples proble
mas, nunca resaltos (con
taminación, furtivismo, co
mercialización, vedas, ren
dementos, investigación e 
un longo etc.) fixeron desta 
actividade, a cabalo entre o 
agro e a mar, un xigante de 
lenda, pero cunha base 
que non é nin sólida nin es
table. Unha riqueza -coma 
tantas outras- deste País, a 
piques de se perder, e onde 
pórse a buscar culpables 
(só actuais) sería un erro 
tan grande coma tratar de 
solucionar os mil e un pro
blemas que se arrastran, 
por " decreto". 

Por se isto fose pouco, 
neste panorama tan desa
lentador, os xornais trou
xeron neste mes de 
Agosto, unha serie de noti
cias preocupantes, e o que 
é peor, estas noticias non 
se producen nunha zona 
determinada, senón ó 
longo de todo o litoral. Así 
lemas: 

Vigo.- Os mariscadores 
da Ría ocupan a Delega
ción de Pesca en protesta 
pola autorización da Con
sellería e unhas embarca
cións da Contraría de Can
gas a faenar durante deter
minadas datas co "Endeño 
Remolcado" ou " Can". Na 
realidade é un lance máis 
da longa guerra que en
fronta ós mariscadores da 
" Vara" (útil que se em
prega dende unha embar
cación fondeada por unha 
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Non está claro o porvir do marisqueo galega 

persoa, en pouco fondo) e que chega o 90%. A Conse
os do " Can " (útil de maio- llería tala de causas natu
res dimensións, que se em- . rais. A Presidenta dos ma
prega arrastrándoo dende riscadores, dunha canta-
un ha embarcación en mar
cha e por máis fondo). As 
dúas partes aducen as 
súas razóns. ¿Será tan difi
cil dar pública e oficial
mente razóns claras que 
eviten este absurdo 
enfrontamento?. 

A llla.- Aparece incen
diada unha lancha de vixi
lancia da Contraría, su
ponse que é causa de furti
vos. Hai poucos anos, isto 
sucedía no cine e tiña 
coma marco unha illa ita
liana ou o " Oeste". 

A Coruña.- A mortali
dade do berberecho din 

minación específica. ¿E 
tan complicado lograr un 
informe científico que faga 
lei entre as dúas partes?. 

Valdoviño.- Problemas 
cas mariscadoras de Ce
dei ra. lnterveñen forzas 
antidisturvios : botes de 
fume, pelotas de goma. Hai 
feridos. Lamentable, os 
grupos enfrontados non 
suman o cento de persoas. 

Co marisqueo nesta si
tuación, e dado que parece 
ser que en O Grave na 
" Festá .do Marisqueo" hai 
un concurso canino (¿ ?) 
parece oportuno entrega-

lo " centolo de ouro " a 
" Lulú", ó fin e ó cabo é un 
" can" pequerrecho ... Máis 
¿quen recollería o 

. ? premio .. 

"Colectivo Vigo" 
Severiano Gestoso 

Capitán da Mariña Mercante e 
Capitán de Pesca. Profesor da 
Escala Naútico-Pesqueira 



EDUCACION 

Carta sobre o curso que empeza 

A migo Lois: Quera referirme 
nesta carta a conversa que 
mantivemos cos meus fi
l los, estes días pasados, so

bre o tema do ensino medio. Xurdi
ron alí unha serie de observacións 
que, coido, paga a pena recordar, 
cando estamos xa a piques de 
principia-lo novo curso. 

Traballar coma bois. 

Eu nunca pensara no que decía 
Charo cando afirmaba que eles, os 
chavales, tiñan máis horas de traba
l lo ó día, entre as clases e os debe
res, ca nós, os maiores. Efectiva
mente é así, pois un horario de 9 a 2 
e de 4 a 6, supón 7 horas de clase 
que, con dúas horas de deberes, tan 
9 horas de traballo diario. Ademais 
hai que engadirlle o traballo da fin 
de semana que poden ser 2, 4, 
6, .... horas a maiores. 

O dito anteriormente é moi impor
tante que o teñamos en canta na 
forma de tratar os nasos fil los e non 
pedirlle o que, moitas veces non po
den dar. Por outra parteé necesario 
animales, non só de palabra, senón 
acompañándoos nos seus traballos 
cando non nos sexa posible facer 
outra causa: 

Os alumnos: bancos de datos. 

E de destacar tamén o que Uxía 
decía sobre moitos profesores para 
os cales, o único importante, é acu
mular unha serie de coñecementos, 
suficientes·pra poder demostrar nun 
exame o dominio que se ten do pro
grama oficialmente establecido. 

Recordarás tamén que Xurxo co
mentaba o feito de que moitos com
pañeiros seus estaban excesiva
mente preocupados palas notas que 
ían sacar pra poder escoller despois 
a carreira que lles permitise acadar 
con máis seguridade, un pasto de 
traballo. Insistía tamén en que, esta 
actitude, levaba a algúns a negarlle 
axuda ós seus compañeiros, pra eli
minalos coma . posibles competi- 
dores. 

Dá a impresión de que todos, 
alumnos,pais e profesores, estamos 
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pillados nunha trampa insalvable. 

Os alumnos non lles queda máis 
remedio que dedicarse a acumular 
datos se queren aproba-los exames. 
Condición indispensable, por outra 
parte, se queren seguir adiante. 

Os profesores teñen que da-lo 
programa, e este é o suficiente
mente amplo pra que non se poidan 
permiti-lo luxo de dedicar tempo á 
formación dos alumnos coma per
soas, é dicir, non poden dedicarse a 
educa-los rapaces coma futuros 
cidadáns. 

¿Educación ou mera información? 

Convén recordar que a función 
educativa é o fundamental en todo 
" sistema educativo" pois a outra 
función, a de impartir coñecemen
tos é estrictamente un labor infor
mativo, evidentemente necesario, 
pero non suficiente. 

Os pais tamén están atrapados xa 
que, o que perciben con máis forza, 
é que os seus fil los teñen que apro
bar e, moitas veces inconsciente
mente, sométennos a fortes pre
sións esixíndolles que estudien a to
das horas, impoñéndolles pasan
tías, e amenazándoos con toda 
clase de castigos perante as vaca
cións se non acadan o ansiado 

aprobado. 

Esta situación leva á creación dun 
clima de ansiedade que trae conse
cuencias sempre nefastas e, al
gunhas veces, tráx_icas: 

Algo se pode facer 

Dirásme que con este panorama 
non hai moito que facer e, triste
mente, teño que recoñecer que asi 
é. A pesar de todo quera deixar de 
sinalar tres aspectos nos que debe
riamos tratar de incidir tanto os 
alumnds coma os profesores e os 
pais. Trátase dos seguintes: 

- Espertar en alumnos e profeso
res unha actitude profunda
mente crítica e transformativa 
respecto á organización social ; 
política e económica do noso 
mundo. 

- Aprender a traballar, aprender 
a manexarse, no mundo téc
nico científico e humanístico. 

- Acadar unha formación cultu
ral mínima común a tódolos 
cidadáns. 

Sen máis por hoxe, oportunidade 
haberá de volver a comenta-lo tema. 
Recibe unha forte aperta. 

Agustín Bueno 



A carón do lume 

Unha escola integrada no seu ambiente 

B scribo hoxe pensando nos 
nenas e nenas que neste 
mes de setembro entran 
por primeira vez na escala 

(e da que non se poderán librar ata 
ben cumpridos os 16 anos). ¡Oxalá a 
escala lles axude a integrárense ac
tivamente na sociedade! 

¡Buf! ¡A escala! 

Din que as escalas foron inventa
das pra ensinarlle ós nenas e mozos 
aquilo que non poden aprender es
pontaneamente no seu trato cos 
adultos. Eu creo que, sobre todo, 
fan outras funcións coma gardalos e 
telas ocupados durante varias horas 
cada día, facer que aprendan a gar
dar un horario, a estar en arde e res
pectar e obedecer ós adultos, a se
ren clasificados e seleccionados 
para ter éxito ou fracasar ... 

Na situación actual as escalas, co
lexios, institutos son sentidos por 
nenas é pais máis coma un servicio 
persoal e comunitario do que se dis
fruta. Os alumnos van resignados a 
esperar que pase o tempo para saír ó 
recreo, os pars non pintan nada e os 
profesores enferman de aburrimen
tos e strees, ... 

Debería ser un xogo 

¿Cómo se pode manter por máis 
tempo este estado de causas? ¿Non 
é divertido aprender? i Non cabe dú
bida! Basta con observar un meniño 
que aprende a andar, a un rapaz que 
aprende andar ou a unha moza que 
aprende a conducir un coche. O 
aprender vemos que avanzamos, 
que se nos abren novas posibilida
des, que actuamos con máis efica
cia, que a nasa perspectiva se am
plía e se profundiza. ¿Non é diver
tido ensinar? Para se convencer 
diso basta con mirar a unha nai que 
ensina a talar ó seu fil lo ou a un pai 
que lle explica á súa tilla como se 
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coloca de novo a cadea de bicicleta. 
Coa ensinanza tomamos parte do 
desenvolvemento do aprendíz, ex
perimentamos de novo a aventura 
do descubrimento, ~fa ampliación 
das posibilidades de acción sobre o 
medio que nos rodea. Vemos avan~ 
zar ó que aprende ·e avanzamos nós 
mesmos un pouco con iso. 

Un muro que ten que caer 

Cómpre contribuir a que as esca
las, nas que os ner:ios e mozos pasan 
tantas horas, cambien a súa diná
mica e sexan lugares onde os ca
chorros da especie humana medren 
e desenvolvan aspectos importan
tes da súa persor:ialidade. ¿Como? 
Ocórreseme, por exemplo: 

- que os alumnos estean dispos
tos a empregarse a fondo; 

- que os profesores se libren da 
dictadura do libro de texto, tratando 
de enganchar cos intereses e expe
riencias dos alumnos, e procurando 
que todos, con independencia do 
seu punto de partida, teñan oportu
nidades de avanzar; 

- que os pais dean e reciban infor
mación acerca dos seus tillos, en 
entrevistas e reunións cos profeso
res, cooperando, se é posible nal-

NE!íl/I OJ lf CA /'/IN! 

gunha actividade de apoio (como 
excursións, festas, visitas informati
vas, ... ) e, mesmo, nalgunha activi
dade académica se dispoñen dunha 
preparación ou coñecemento espe
cial que veña ó caso. 

- e todos, facendo que desapare
zan os muros, visibles ou invisibles, 
que separan as escalas da vida das 
persoas, facilitando que as expe
riencias, intereses e precaucións da 
xente entren na escala, e ésta forme 
parte activa da cultura e do equipa
mento do seu entorno. 

¡A ver se logo! 

Algunhas causas destas leva al
gún tempo poñelas en marcha, pero 
outras son do máis sinxelo; por 
exemplo, que as instalacións depor
tivas sexan accesibles para os mo
zos do barrio ou vila durante os días 
e horas non lectivas, que a biblio
teca do centro escolar estea á dispo
sición tamén dos ex-alumnos e pais, 
que as sociedades cívicas e cultu
rais poidqn reunirse nos locais es
colares, ... Trátase de concebir· a es
cala integrada e ó servicio das per
soas e da comunidade. 

Lois Ferradás 



Desde Porto (Portugal) 

Benqueridos amigos: 
Hoje mesmo falei de vós da 

IRIMIA, do vosso movimento ao meu 
amigo padre José Torres Maía, abade 
de sao Félix da Marinha, que pertence 
a un grupo, formado por sacerdotes, 
creio, na maioría párocos, que se situa 
numa linha de fronteira em tensao 
coma a hierarquia. 

Ofreci-lhe un número da revista 
IRIMIA, falei-lhe das vossas ''Romp.xes 
de crentes galegas " , ofreci-lhe o 
volume V da "Historia do pobo de 
Xesús", que eu tinha repetidod e 
mostrei-lhe o livro do Torres Queiruga, 
"Creio em Deus Pai" . 

Mostrou-se moito interessado em 
conhecer-vos e perguntou como se 
podería inicar urna colabora<;ao entre 
vós e eles. Iremos aprefundar este 
diálogo na próxima semana dado que o 
Mário de Oliveira, comun amigo, irá 
estar á pessar férias na casa 
parroqui~l do Torres Maía. Encontrar
nos-emos os tres para conversar. O 
Mario é ó director do jornal 
Fraternizar cuja último número te 
envio o qual, maravi-lhosa 
coincidéncia, fala do Torres Queiruga 
na página 21. 

Envío-te tambén un texto "Notas 
duma viagem: O Rio Minho-Tra<;o de 
Uniao" . . .. Tráta-se duma pequena 
reflexiao, fruto .da nossa passagem por 
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terras da Galiza. Se considerares com 
interesse a súa publica<;ao, publica; se 
vires que nao se enquadra no espírito 
de IRIMIA, nao publiques. Fica ao teu 
inteiro dispar. Este texto, sem 
preten<;ao, escri to por min, teve a 
aprova<;ao da Anr , do Joao e do José. 
Todos ficaram encantados convosco. 

Joao Alves Días - Porto .......................... 
Unha "raza" chamada cazadores 

Hoxe aconteceume algo que por 
pouco non o canto. Coma tódolos 
domingos que vai bo tempo, saín dar 
un paseo polo monte. É algo 
verdadeiramente fermoso despexa-los 
miolos con esa paz e tranquilidade que 
aínda se atopaba nos nasos montes; e 
digo atopaba, porque xa non se 
atopa, por mor desa raza sen pudor 
que son os cazadores. 

Esta raza, semellante á humana 
son moitisimo peor cós animais. Esta 
" raza " , ataca por puro pracer e, 
encima sen ningún tipo de protección 
para os demais; pois anque se 
matasen eles mesmos, penso que non 
se perdería moito. 

- Este - domingo decidimos uns 
poucos amigos ir de paseo ata a 
Frouseira. Pero cando chegamos á 
Frouseira, hab ~a alí montado un 
campo de tiro ó prato; disparaban raso 
e cara a outro lado, que non era ó que 

i a mo s nós. Cando 
estabamos baix ando 
duns coios duns se tenta 
metros d e altura, 
sentimos que al g u é n 
nos dicía qu e no s 
apartasemos, e estando 
nis o sentimos un 
disparo que nos alcanzou a dúas das 
que iamos , producindonos feridas 
leves. Á miña compañeira c~se lle dan 
nun olla e a min alcanzár onme nun 
brazo e nas costas. 

Os do campo de tiro demostr aron 
moi ben a súa falt a de sensibilidade e 
educación , poi s nin se quera se 
" molestaron" en p r eocuparse· como 
sairamos do tra n c e, e s e gui r on 
disparando na súa teima . 

Ag_?ra entendo moi b e n por que 
moitos rapace s son to x ic óm a no s, 
practicamente non ven a seus pais en 
toda a semana , e os día s q u e es t es 
teñen libres dedícanse á caza, tan to 
animal como humana, pois hai m oi 
pouco tamén asasinaron a un señor na 
zona da mariña luguesa. Un panorama 
moi fermoso para os fillos desta xente, 
os pais a matar e as nais supoño que 
estarían abur r i d as e m arch aríaq a 
tomar un café ou á praia, e está moi 
claro, os rapac e s tamén á r úa, e 
desgraciadamente xa sa b émo- l as 
consecuencias <lestes r apaces rueiros. 

Con moito agarimo dende Oirán. 
Xosefa. Oirán (Mondoñedo). 



Xosé Chao Rego 

Maliciei qu~ parrafeaban 

N on é ,necesario ter 
moita malicia pra mali
ciar, verbo que en ga
lega é equivalente a 

sospeitar. lsto comentabamos 
hai días co Agustín e maila Car
mela, parella de moito aquel na 
dirección de lrimia, e tamén fa
labamos do significado que ten 
nalgures o verbó parrafear ou 
andar de parrafeo. Que non 
significa só parolar ou botar 
unha parolada, senón tamém 
mocear, ser medio mozo, facer/le 
as beiras a alguén , que tamén 
se d i: " fulano e mengano fá 
lanse'' e doutros xeitos polo 
estilo. 

Por certo que iamos palas te
rras de Chantada ós Peares a 
vi sita- la fermosa parroquia de 
Nogueira, disfrutando da cor
d ial humanidade do _cura Pe
xerto e, como vai senda tempo 
da vend ima -San Migueliño 
das uvas maduras é o día 29 de 
setembro- decatámonos do in
menso labor que supón o 
apaña-las uvas dos soca/cos, ta
mén chamados terrazas e qüe 
por alí lles chaman muras, que 
o d iccionario Xerais na voz so
calce defi ne así: " 1. Porción de 
terreo horizontal que, nas en
costas, é sostido por un muro 
de pedra; dedícase ó cultivo 
(de vides, etc.). 2. Esa parede 
que serve de contención para 

evitar desprendemento de 
terra" . 

Non perdín de o/lo a importan
cia deste recurso porque 
penso cómo habería de derru
barse todo cando caese a auga 
a regos, ou chovese a bullón, 
coma estes días que choveu a 
deus dar~ caendo auga a chuzos 
ou a cuneas, porque cando 
chove a ceo aberto, se non fose 
polos socalces estaría aviado o 
asunto do viño e os seus danos 
andarían levados do demo. 

Batemos cun labrego que 
era un boí de Belén, desas per
soas ·boíñas, pero sen moita 
vontade, que van por onde os 
levan , un verdadeiro boí do Por- . 
tal: era un Xan. Pero seica aquel 
día non estaba pra ferias e non 
nos fixo moito caso. Pero non 
era deses chispillas que logo se 
alporizan porque lago se //es 
sobe o galo ó poxigo. Nin tam
pouco non parecía un bu/ebu/e 
sempre inquieto ou non ferve-
1/asverzas que non ten acougo 
nin un bailanaverza que anda de 
acó praaló sen sentido. · 

Non. O paisano era máis ben 
un pousafoles, tranquilo coma 
Arriancio e le-nto, e penso que 
máis ben era coma a mula ou 
burro do arrieiro, que todos abu
san del. Mesmo maliciei que 
non era ben, é dicir, non era asi
sado , non era ben acabado. 

A caida do ateismo oficial do estado Soviético trouxo en Rusia 

un rexurdir inmediato do sentimento relixioso acochado durante anos. 

Na República Soviética 
o golpe, que é un raposo, 
apareceu, pondo ó mundo 

nun trance moi perigoso. 

O presidente de Rusia, 
Eltsin, home arroutado 
coa axuda do seu pobo 

. a ese golpe deu cazado. 

Mais agora Gorbachov 
ten a tarefa algo dura : 

Eltsin, da súa tazaña 
vai//e pasando a factura. 

Se eu fose Mijaíl 
inda non me fiaría: 

raposo, renarte ou golpe 
aparecerá outro día. 

Pero acaso a ameaza · 
xa en augas distintas nada: 
a Unión Soviética empeza 

\ a estar esnaquizada 

'Lituania, Estonia, Letonia, 
1 
sobre mallado a/í chove: 
roubadas foron por Hitler 

e Stalin, no Trintanove. 

Neses países do Báltico 
era urxente a independencia 

pero nas outras repúblicas 
cumpríalles máis paciencia. 

Claro que e/as tamén teñen 
dereito a maila ocasión 

de esixir na democracia 
autodeterminación. 

Pero cabe-preguntar 
se non sería prudencia 
camiñar máis vagariño 
cara á independencia. 

Porque non seise é bo 
pró mundo, tamén prá paz, 
que USA non teña enfronte 

quen se //e opoña, capaz. 
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