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EDITORIAL -

A Constitución é deste mundo 

A Constitución actual española é froito 
dun consenso "consentido". A causa daque
la non daba para máis e a postura das forzas 
democráticas, a ruptura co pasado e o parto 
dunha nova legalidade democrática e cons
titucional non prosperou. A operación tivo o 
seu mérito e todos lembrámo-/a presión, na 
sombra, dos militares. Pero foi a custa dun 
equilibrio malabarista, á metade do camiño 
de moitas causas. 

O asunto das autonomías, por exemplo, 
é un encaixe de palillos camariñán, un quero 
e non podo, un si pero non. 

Porque na Constitución se recoñece un 
Estado composto non só por rexións, senón 
tamén por "nacionalidades", pero evítase 
coma causa do demo dicir "nacións". 

Porque se abre a posibilidade de que 
oque/as nacionalidades e as rexións que así 
o deciden, de acordo co chamado principio 
dispositivo, se constitúan en comunidades au
tónomas; iso si, con diferentes formas de 
acceso á autonomía, diferentes institucións 
e diferente nivel de autonomía entre unhas 
e outras. Pero os partidos centralistas, PSOE 
e mais UCD, descafeinaron esa posibilidade 
con aquel "café para todos" dos pactos 
autonómicos. 

Porque, en definitiva, móntase un ha orga
nización do Estado calcada en moitos aspec
tos na tradición das constitucións federais, 
pero sen acepta-los principios básicos nos 
qu~ asen ta o federalismo, coma o dereito á 
autodeterminación; e sen admitir que un 
Estado composto débese construír de abaixo 
a arriba; sen admitir que a segunda cáma
ra, o senado, debe ser, con tódalas conse
cuencias, unha cámara federal ou cámara 
das nacións e rexións e non unha especie de 
"paripé" de partidos, de cámara de segun
da lectura ou, para sermos máis breves, de 
cámara de segunda. 

Recoñece-/o dereito de autodetermina
ción das nacións que integran o Estado se
ría dar un paso clarificador. Modifica-la Cons
titución non é marte de home. Non debe 
se/o. A non ser que algún partido que vai de 
laico se empeñe en sacraliza/a. O 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

A parábola de Fidel 

E resulta que Manolo 
foi a Cuba a 
salvarlle a vida a 

Fidel, e un Fidel enorme 
de humanidade e bo sen
tido empequeneceu ó seu 
salvador, deulle a volta á 
xogada e, mesmo de re
bote, puxo ó león de Vilal
ba nunha posición difícil 
perante o seu electorado. 

E non parece simple 
saber estar. Porque, á 
parte dos seus erras, o 
cubano-galega ten tamén 
as súas razóns. 

Porque poida que 
Fidel estea equivocado, 
que non pague a pena 
tanta angostura e sobrie
dade nos tempos que co
rren de consumo voraz e 
estrago planetario, pero, 
así e todo, a estampa dos 
carros tirados a cabalo 
ante a escaseza de com
bustible é un bo interro
gante ó primeiro mundo, 
farto, compracido e in
consciente. 

E pode ser que non 
pague a pena tanta rixi-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

dez para manter contra 
toda presión e boicot 
unha economía de repar
to, unha sanidade para 
todos, unha escolaridade 
digna e o mellar nivel 
deportivo do continente, 
pero son logros, están aí, 
e só desgustan ós rica
chos exiliados. 

E poida que Fidel es
tea equivocado ó contro
lar e reprimi:.-la propagan
da do paraíso do confort 
capitalista. Pero fronte ós 
mozos e mozas aburridos 
da vida, cocacoleiros, mo
torizados, do mundo oc
cidental, aqueles mozos 
e mozas brigadistas cuba
nas caídos en Granada, 
Angola, Nicaragua ... es
cribiron unha emocionan
te parábola de 
solidariedade cos pobres 
da terra. 

Pode que Fidel estea 
equivocado, pero hai que 
quita-la pucha para dicilo, 
e engadir: "aínda así, é 
unha fermosa equivoca
ción". O 
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BOA NOVA 

E n Galicia hai moi
ta devoción ós san
tos, ós santuarios. 

Raro é o galego que non 
vai de romeiro a un san
tuario ou a outro, dos moi
tos que hai espallados por 
toda a xeografía galega. 
E non irnos ser nós os que 
deamos contra os santos, 
pero parécenos que cóm
pre enfocar ben esa de
voción, se non, no canto 
de nos axudar a un ha vida 
máis sa e feliz no corpo 
e no espírito, pódenos 
destruír ou enganar. 

Ás veces o noso tra
to cos santos é coma un 
arremedo do que na vida 
adoitamos facer . Cando 
queremos chegar cabo dun 
señor influente que nos 
pode conseguir un pesto 
de traballo ou un adian
tamento dunha operación 
ou algo semellante, neses 
casos recurremos a algun
ha outra persoa que o trate, 

SANTOS SI, PERO CON XEITO 
para que o volva algo fa
vorable á nosa pretensión. 
E non deixamos de lle le
var algo so o brazo, por 
aquelo de 
que nunca 
está de máis 
algo de untu
me. 

fes para acceder a Deus. 

Os santos fo ron xente 
moi amiga de Deus, e polo 

tanto teñen o 
poder de nos 

~ record a-lo 
·~ 

moito que 
Deus nos 

iso, se en algo nos senti 
mos pobres ou frouxos, 
moi ben os podemos ver 
ben achegados e enca
riñados connosco; e por 
iso tamén os santos nos 
invitan sempre a 
achegarnos ó débil, ó en
fermo, ó pequeno con 
agarimo e con vontade de 
servicio. 

N o s 
santuarios 
galegos hai 
moito de es
pírito bo e de 
sinceridade, 
pero tamén 
hai moito 
deste afán 
de gaña-lo 
favor de 
Deus me
diante a uti-

lmaxe de S. Cosme da Mon
taña, venerada no santuario 
de Galgao (Abadín - Lugo) 

quere e nos 
perdoa e nos 
comprende e 
nos anima. 
Recórdannolo 
e, aínda máis, 
métennolo no 
corpo e na 
alma, se nós 
lles damos fe, 
e con esa se
guridade certa 
podemos saír 
dos santuarios 

Non son, logo, os 
santuarios, lugares onde 
buscar un enchufe dian 
te dun Deus roñoso coa 
xente, senón qu~ son -
deberan ser- lugares de 
gozo e de forza, de áni
mo e de gracia, onde nos 
sintamos queridos de Deus 
dos santos e da xente, e 
onde aprendamos a mellor 
querer e servir. E isto sen 
que haxa nada de cartos 
polo medio, porque o que 
vén de Deus e gratuíto e 
gratuitamente nolo man
da dar. O 

lización dos santos. E nin 
Deus é un gran señor que 
non este a xa da nos a parte, 
nin os santos están nos 
santuarios coma enchu-

confortados para a vida. 

Ademais, os santos 
sempre foron xente moi 
amiga e servidora dos máis, 
do pobre sobre todo. Por 

EVANXEO 

Domingo 28 do Tempo Ordinario (13 
de Outubro) 
(Sab. 7, 7-11 ; Heb. 4, 12-13; Me. 10, 
17-30) 
"Xesús, mirando todo ó redor, díxolle 
ós discípulos: 
-¡Que difícil lles vai ser ós ricos en
trar no Reino de Deus!" 
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A PE N E 1 R A . Alfonso Blanco Torrado 

O AFORRO DE PAPEL é 
urxente e necesario para a 
defensa do medio ambien-

te, despois de tanto lume e 
desfeita nos nosos montes, 
por iso cómpre acometer a 
reciclaxe de papel, o que 
aforraría a metade de ener
xía que custa fabricalo, e o 
entorno natural gañaría 
moito máis. Unha tonelada 
de papel custa cen mil litros 
de auga e cinco mil quilova
tios/hora, mentres que a 
reciclaxe só suporía dous 
mil litros e dous mil cinco
centos quilovatios. 

PRINCIPAL 

A NOSA LINGUA segue a conquistar espacios que 
endexamais lle deberon usurpar, así, o xornal Diario 16 de 
Galicia está incrementando o seu uso nas súas páxinas. 
Radio Principal de Monforte e Vilalba, recén estreadas e 
con vocación comarcal, difunden totalmente no noso idio
ma, e hai edicións de tres mil exemplares coma o libro de 
Carlos Mella, que se esgotou en só quince días. 

ACOSAR DESDENENOSós 
que son sinalados coma futu
ros delincuentes é o que se 
quere facer en Inglaterra para 
cortar coa delincuencia que 
desde que mandan os conser
vadores é dobre; catre de cada 
un destes delitos é causado 
por mozos, mais o que parece 
que esquencen os gobernan
tes son as causas sociais que 
hai detrás da delincuencia: 
paro, consumismo materialis
ta, falla de esperanza e de 
amizade. O goberno e a poli-

, cía queren se-los educadores 

TEMPO DE CONGRE
SOS nos partidos nacio
nalistas, desde o nove de 
novembro en que Coali
ción Galega apostará ou
tra volta por un nacionalis
mo de centro, ata os diri- , 

desta mocidade frustrada. 

xentes do BNG: Beiras, Encarna Otero, Pillado, Ramón 
Muñiz e outros independentes que no mesmo mes van 
artellar unha nova organización dentro do Bloque. Outra 
corrente deste fronte, a UPG, xuntarase en decembro, o 
mesmo que o PSG-EG. 

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980 - SANTIAGO 
¡,......-----------------------------------------

Quero subscribirme a IRIMIA 
(Suscrición por un ano: 1.800 pts.) 

Nome .................................................................................................................................................................... . 

Rúa ou parroquia .................................................................................................................................................. . 

Cidade ou concello ............................................................. Código postal e provincia ........................................... . 

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN (Só para os que queiran domicilia-lo pago) 

Banco ou Caixa de A forros .................................................................................................................................... . 

Domicilio da Sucursal ............................................................................................................................................ . 

Vila ou cidade ....................................................................................................................................................... . 

Provincia ............................................................................................................................................................... . 

Titular da cta./libreta .............................................................................................................................................. . 

Nº cta. ou libreta .................................................................................................................................................... . 

Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados 
para o seu cobro por IRIMIA. 

En .............................. a ........... de ............................ de 199 ...... . 
Atentamente 

Atentamente 



A VISITA DE XOÁN PAU
LO 11 ó Brasil non está libre 
de polémica, nun país no 
que os cristiáns máis com
prometidos co Evanxeo e 
cos pobres son moitas ve
ces marxinados pala 
mesma Xerarquía da lgre
xa, coma o caso do teólogo 
Leonardo Boff, que vén de 
calificará lgrexa de ·dictato
rial coma nos tempos da 
Inquisición. Mentres tanto .o 
bispo de San Felix de Ara
guaia, Pedro Casaldáliga, 
foi proposto para Nobel da 
Paz. 

QUE TIPO DE SOLIDARIE
DADE ... ? Os partidos esta
tais están a predicar solida
riedade, frente á reinvindi
cación dos dereitos lexíti
mos de nació ns como Cata
lunya, Euskadi, Galicia ... ; 
máis isto é o que non existe, 
porque Galicia, e mesmo 
Asturias, están a exportar a 
outros pobos a súa enerxía 
eléctrica a cambio de nada, 
e mesmo vendo asolaga
dos os seus pobos, coma o 

"caso do encaro de Undoso, 
na raía de Portugal, que 
pode afundir varias aldeas 
de Ourense. 

O GALEGO NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO só é 
utilizado por un vinte por cento do profesorado, a pesar-do 
esforzo do actual equipo rectoral por revitalizalo e do afán 
de moitos dos alumnos que tamén prefiren un ensino na súa 
lingua. 

Os rectores das tres universidades galegas nun comezo de curso 

A VISITA DE MITTE
RRAND a Galicia fai me
drar a aureola de esta-

A PENEIRA 

dista de Manuel Fraga, 
despois da súa visita a 
Cuba, ó non poder exer
cer coma tal en Madrid, 
un dos seus soños .. . O 
que lamentamos é que 
os verdadeiros problemas 
de Galicia: os nasos 
labregos, pescadores, 
obreiros .. . sigan aplasta
dos palas trabas proce
dentes da Comunidade 
Europea, sen buscarlles 
remedio desde a Xunta. 

A VENDIMA 
Veu tocada por un exce
so de humidade, e agora 
escomeza-la comerciali
zación, nalgunha comar
ca como a Ribeira Sacra 
ou o Ribeiro esta vai ser 
doada debido ás coope
rativas. Só no Ribeiro hai 
seis mil vendimadores 
censados. 

O COMUNISMO RUSO traballa agora na clandestinidade 
para organizarse de novo, e teñen pensado facer o seu 
congreso no vindeiro mes, para artellar novas estatutos e 
mesmo rebautizar ó partido. 

RlltlA-5 



GONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA . 

UNT4 
DEGAUCIA -.u 
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¿CARA A ONDE QUE
DA O PARAÍSO? 

Por Mariano Guizán. 

Moitas veces se ten dita que "o papel terma do que lle 
poñen", e todos sabemos canto de razón levan refráns como 
"cada quén tala da feira segundo lle foi nela", "non hai parvo 
para o seu proveito" ou "ben sabe o burro onde ornea cando 
quere el ornear". 

Vén todo isto a canto porque chama a atención cómo o 
fracaso económico e a queda do poder comunista nos países 
do leste europeo, maiormente na Unión Soviétic~. está senda 
presentado xubilosamente por case que tódolos medios de 
comunicación como a realidade indiscutible que veu da-la 
razón ó sistema capitalista e a xustifica-lo seu xeito de enten
de-la vida. 

Ata hai quen chega a afirmar que "el capitalismo libera a 
los pueblos... garantiza la emancipación de los pueblos, el 
respeto a sus peculiaridades y el desarrollo de sus idiomas 
autóctonos", ou que "el auténtico paraíso del proletariado es el 
capitalismo". 

Coido eu que causas así só se poden dicir se se ignora, 
ou se que re ignorar, a realidade dos países do Terceiro Mundo, 
hoxe os máis pobres e subdesenvolvidos da Terra, explotados 
polo colonialismo dos estados capitalistas, e que unicamente 
puideron acada-la súa independencia política tras sanguentas 
loitas contra das potencias colonialistas. Ou se non se sabe, 
ou non se quere saber, que dous tercios da humanidade vive 
e traballa na pobreza para que só un tercio da poboación 
mundial viva cada vez mellar. Ou se non se coñece, ou non se 
quere coñecer, a existencia da pobreza e da marxinación 
medrando día a día nos propios países ricos; incluso nos 
mesmos Estados Unidos, onde un de cada sete norteamerica
nos (máis de corenta millóns de persoas) vive por debaixo do 
índice de pobreza; onde hai vintetrés millóns de persoas case 
analfabetas, e .dous millóns que viven nas rúas, sen fogar, 
rexistrándose decenas de mortos de frío cada inverno; onde 
a poboación indíxena, que nos comezos da colonialización -
hai 400 anos- estaba formada por uns 15 millóns de indios, 
redúcese hoxe a pouco máis dun millón que viven en reservas 
nas que a pobreza.o desemprego e o alcoholismo son as 
características principais ... 

Certo, os feitos parecen demostrar que o comunismo, o 
chamado "socialismo real" dos países do leste, fracasou coma 
sistema para facer unha sociedade rriáis xusta nun mundo 
máis humanizado. Pero, tampouco o capitalismo semella se
lo cainiño axeitado. 

Sabastiao Salgado, un economista brasileiro metido a 
fotógrafo coma testemuña acusadora da miseria dos países 
dos países subdesenvolvidos e da marxinación nas socieda
des ricas, dicía non hai moitos días: "¿Cantos países capita
listas tiveron éxito? Dez ... ¿Quince? O meu país é capitalista, 
Chile é capitalista, Bolivia é capitalista, Arxentina é capitalis
.ta ... e non ti.veron éxito. Mire unha causa: Hai máis de cen 
países capitalistas que fracasaron para que uns poucos, 
realmente moi poucos, poidan dicir que triunfaron. Ese é o 
proplema". · 

Haberá, entón, que procurar outros camiños. 



TERCEIRO MUNDO 

MÁIS DE 300 NENOS ASASINADOS NO BRASIL DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 1991 

Segundo un informe do 
Movemento Nacional dos 
Nenas da Rúa, un total e 
303 menores foron asasi
nados polos "Escuadró ns da 
Marte" no primeiro trimes
tre de 1991. 

No Brasil, 7 millóns de 
nenas viven nas rúas, agru
pándose en bandas para 
poder sobrevivir. 

Volmer do Nascimento, 
coordenador do Movemen
to Nacional dos Nenas, 
advirte que se vai increme
ta-la utilización de todo tipo 
de métodos para "limpa-las 
rúas" dos centos de centos 
de nenas que non teñen 
onde ir, especialmente coa 
próxima celebración no Bra
sil da Conferencia Mundial 
sobre Medio Ambiente. O 

OS POBRES DE HAITI APOIAN O GOBERNO POPULAR DO PADRE ARISTIDE 

O pasado 15 de maio 
morreu en Abiyán, capi
tal de Costa de Marfil, o 
sabio africano A. Hampaté 
Ba. Escritor de talento, 
historiador, filósofo e 
narrador prodixioso, este 
home nacido en Mali deixa 

Os pobres de Haití 
recolleron na pasada 
primavera preto de 
100.000 dólares para 
apoiar ó goberno do 
padre Arístide. Esta 
campaña foi promovi
da palas Comunidades 
Eclesiais de Base (CEB) 
para contribuír ó plan 

nacional de alfabetiza
ción, nun país onde oito 
de cada dez persoas 
non saber ler nin escri
bir. 

Haití, un dos paí
ses máis pobres e cas
tigados do planeta, co
meza a camiñar con 

HAMPATE BA: A MORTE DUN SABIO 

as xeracións futuras unha 
obra inmensa. 

Hampaté Badixo nuha 
ocasión que "cando marre 
un vello en África é coma 
se se queimase unha bi
blioteca". Coa súa marte 

non só se queima unha 
biblioteca, senón que des
aparece un gran huma
nista enraizado nas civi
lizacións do continente 
africano. O 

esperanza cara ó futu
ro, cun proxecto políti
co que suscita unha 
fonda transformación da 
sociedade, baseada 
nunha participación 
popular real. O 

PANAMÁ NON ESQUENCE A INVASIÓN DOS ESTADOS UNIDOS. 

Segundo unha recente 
enquisa da Asociación La
tinoamericana de educa
ción radiofónica (ALER), 
7 de cada 1 O paname
ños opinan que a inva
sión do seu país por parte 
dos E.E.U.U., en decem
bro 1989, produciu unha 
fonda ferida no seu ser 

nacional. Vinte mil fa
milias panameñas que 
quedaron sen fogar con
tinúan reclamando un
has prometidas indem
nizacións que nunca che
gan. 

Milleiros de paname
ños, familiar~s das víc-

timas da invasión, esi 
xen saber qué pasou cos 
máis de 3000 martas que 
custou a operación mili 
tar contra a súa nación. O 



ENTREVISTA 

Mestres que traballan no medio rural, inquetos pola calidade do ensino e a renovación da 
escola en Galicia, comprommetidos coa nosa lingua. 

, 
ENTREVISTA OS AUTORES DE "CHIRLO MERLO", , 
METODO DE LECTO-ESCRITURA EN GALEGO 
- Amigos Alicia, Miguel O xeito de traballo con - En realidade este é un . vemos por ningún lado a 

e Xoán, ¿Que ten de este material é esencial- material nacido xa na vontade de normaliza-la 
novo o voso método? mente lúdico, motivador escola, pois foi elabora- nosa lingua nas esco-

- Que é un método espe-
e creativo. do inicialmente para las. As poucas leis favo-

cubri-las nosas necesi- rabies á utilización do 
cificamente galego. Foi Entre as innovacións di-

dades diarias na clase. galego non se cumpren, 
concebido e elaborado dácticas que presenta-
en Galicia, partindo da mos, podemos salienta-

Posteriormente utilizáro- e non pasa nada. Se hai 

realidade educativa do lo traballo con pictogra-
no outros profesores que algún avance, este ba-

noso país. Non se trata, mas, o Banco de Pala-
se interesaron por el, séase en esforzos indi-

polo tanto , dun material bras e a utilización da 
reproducíndoo por me- viduais, moitas veces na-

adaptado ou traducido pauta Montessori. 
dio de fotocopias. Con- dando ·contra corrente. 

tal como se adoita facer 
ta, polo tanto, cunha Unha das desculpas 

nestes eidos. 
Outra particularidade de ampla experimentación máis frecuentemente uti-
"Chirlo Merlo" é que todo (feito que ocorre con moi lizada para non ensinar 

En canto á edición, foi o material vai imprimido pouco material deste en galego é a falta de 
realizada por "Ir indo", en papel reciclado. tipo), que foi aproveita- materiais. Con "Chirlo 
editorial así mesmo ga-

- ¿É posible na Escola da para ir pulindo e me- Merlo" pretendemos 
lega, que se ocupa ta-

aplicar métodos como llorando o metodo. "Ch ir- converter este argumen:-
mén da súa distribución. 

este? lo Merlo" é o resultado to en inservible. 

Que a súa metodoloxía final deste proceso. 
- ¿Como se podían de-- Parécenos obvio. Ade-

se fundamenta en con-
mais, atopamos entre os - ¿Como véde-la situa- fender os dereitos dos 

cepcións renovadoras 
mestres moita demanda ción do galego na Es- nenos galego-falantes 

desde as cales o neno é 
de material deste tipo. cola e en concreto no nas zonas onde o ga-

o centro da actividade Preescolar? lego está máis en mi-
escolar e o artífice da - ¿Hai algunha Escola 

- E realmente má. Non 
no ría? 

súa propia aprendizaxe. que o estea usando? 
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MAREIRA 

TRES APRESAMENTOS MÁIS, E VAN ... 

N 
os primeiros días de 
setembro, tres pes
queiros de arrastre, 

conxeladores con base en 
Galicia, foron apresados e 
conducidos pola Armada 
Arxentina a un porto daquel 
País. Lamentablemente, os 
casos de "Navegante", "Villa 
de Mogor" e "Urabain" non se 
poden considerar feitos illa
dos, pasto que no que vai de 
ano son xa varios os proble
mas deste tipo entre os pes
queiros e as autoridades ma
rítimas daquel Estado Suda
mericano. 

Ben sexa -como din 
algúns- a causa das tensas 
relacións do Pais da Prata 
coas lllas Malvinas. Ben sexa 
-pode ser- polo aumento de 
buques faenando naquelas 
augas, ó se pechar para eles 
o caladeiro namibio e ó ser 
poucas e caras as licencias 
de pesca que concede Port 
Stanley nas -para os arxenti
nos- súas choradas lllas do 
Atlántico Sur. 

O malo é que todo isto 

Ven da páxina anterior 

- No tocante ó medio es
colar, introducindo con 
firmeza programas de 
inmersión axeitados á 
nasa realidade, onde se 
favoreza claramente a 
lingua minorizada. Esta 
niedida debe ir necesa
riamente enmarcada 
nunha valoración social 
real da lingua, pois (a 
escala é unha delas) se 
o conxunto global da 
sociedade traballa baixo 
outras miras. 

- ¿É o voso un método 
especialmente pensa
do para Galicia? 

- En canto á pregunta en 
si, coidamos que xa está 
contestada antes. Se a 
miramos desde o punto 
de vista de Galicia rural/ 

estaba anunciado, demasia
do anunciado, para que nin
guén (e este Ninguén pode 
escribirse con maiúscula 
dada a cantidade de nomes 
propios e institucións que aco
lle) se quixese dar canta de 
que esta triste situación ac
tual sucedería en calquera 
momento. E é que, por aquí, 
iso das Zonas Económicas 
Exclusivas (Z.E.E. ou 200 
millas) non se tomou -salvo 
excepcións- moi en serio, e 
en vez de entender aquelo 
de "que o país ribeireño terá 
dereito ó uso e desfrute da 
pesca e recursos minerais 
que se atopen nas súas 
augas ou subsolo", preferiuse 
atrincheirar nos "dereitos his
tóricos " como se de 
Numancia ou Sagunto, Zara
goza ou Girona, ou a actual 
defensa do Deportivo se tra
tase. 

Por isto, agora virá "o de 
sempre": Se é lícita ou ilícita 
a forma na que se abordou ós 
buques. Se estes estaban 
unha milla fóra do límite ou 

Galicia urbana, conside
ramos que se converte 
nun problema de formas 
de conciencia social. 
Así, hai uns anos, Gali
cia indentificábase co 
mundo rural eco atraso, 
circunstancia pala que 
hoxe en día, para poten
cia-la imaxe de Galicia, 
xógase cos conceptos 
de mundo urbano e mo
dernidade. As preguntas 
que se hai que facer son 
¿non pode o mundo ru
ral ser galega e moder
no? ¿non pode o mundo 
urbano ser castelán e 
atrasado? ¿non pode o 
mundo urbano ser gale- · 
go e moderno? Pensa
mos, neste sentido, que 
nos movemos moito no 
terreo dos preconceptos 

media milla dentro, etc, etc. E 
mentres, a espera-lo que se 
supón que poida ser unha 
dura sanción africana contra 
outros tres conxeladores, por 
similares circunstancias. ó 
"Altese IV", "Cabu I" e "Coto
rredondeo IV" o futuro póde
selles presentar moi difícil. 

E o "plantón" do res
ponsable pesqueiro do Go
berno de Windhoek ós orga
nizadores da Conferencia da 
Toxa, pode ser presaxio de 
novas e escuras nubarróns 
para esta gran aventura pes
queira que escomenzou en 
setembro de 1.961, cando o 

e que isto afecta tamén 
ó material didáctico das 
escalas. Así, a elabora
ción de textos escolares 
faise para o mundo ur
bano, e aparecen novas 
preguntas: se as tenden
cias máis modernas do 
ensino talan de que hai 
que partir do mundo do 
nena ¿non teñen dereito 
os nenas do rural a tra
ballar con material que 
valore o seu mundo? 

"Chirlo Merlo" é un ma
terial que foi concebido 
para motivar a nenas de 
diferentes medios. Para 
isto partimos de elemen
tos do mundo natural que 
suscitan o interese de 
tódolos nenas. Trátase 
dun material intenciona
damente aberto para isa, 

"Lemas" emprendeu viaxe 
precisamente cara a esa pla
taforma continental Arxenti
na, e un mes despois o "An
drade" facía o mesmo cara 
ós bancos Sudafricanos. 
Dous pesqueiros con nomes 
xenuinamente galegas, como 
xenuinamente U.S.A. foi a 
idea do Presidente Truman -
tamén en setembro- en 1 .945, 
que se considera o primeiro 
paso para a constitución das 
Z.E.E ... coque, tempo houbo 
de buscar solución. O 

Severino Gestoso 
"Colectivo VIGO" 

apropiado ós nenas de 
cada escolar e polo tan
to impón unha dinámica 
de escala activa, creati
va e de continua implica
ción do mestre e dos ne
nas. 

ó mesmo tempo que 
este material se ofrece 
coma unha proposta 
adaptable, está pensan
do desde un compromi
so de revitalizar e reva
loriza-la nasa cultura 
(tanto tradicional coma 
moderna), que ata agora 
vén senda marxinada. 
De aí que os argumen
tos dos nasos cantos 
incidan especialmente 
na natureza e no medio 
social e cultural galego. o 

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

No 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 programa cos seguintes puntos: 

- Coidar ó máximo a hixiene ó muxir. 
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras. 
- Manter a punto as muxidoiras. 
- Usar tanques de frio no canto das canadas. 
- Levar a cabo un trata.mento preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as vacas. 

- Efectuar unha detección precoz da mamite. 
- Segui-los programas sanitarios preventivos. 
- Curnpri-los prazos de suspensión cando os animais estean a trata.mento. 

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 AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 



O CAMPO 

APROVEITAMENTOS COMPLEMENTARIOS DO MONTE EN GALICIA 
(1 ªparte) 

U 
n ano máis o outono fai pre
sencia nos nasos campos, no 
naso medio; unha vez máis 

quitamos o mel sobrante ós cobas das 
abellas, recollémo-lo millo, callemos 
cogumelos e apañamos as naces e as 
abelás. Os castiñeiros preparan · os 
ourizos para que dentro duns días se 
abran, dando así saída a un dos froitos 
máis preciados destas datas. Todas 
estas recolleitas veñen acompañadas 
de moitos procesos naturais, moi im
portantes, entre eles, a queda da folla 
das nasas árbores autóctonas, 
permitindo así a maior incidencia dos 
raios solares, que por outra banda 
nestas estacións fanse máis escasos, 
formando ó mesmo tempo unha man
ta de restos vexetais. 

Os RECURSOS PRIMARIOS 

No aproveitamento do monte ga
lega hai un grupo de recursos que 
podemos denominar primarios (non 
necesariamente os únicos importan
tes) entre os que podemos menciona
-las especies forestais de tratamentos 
intensivos (piñeiro, eucalito, etc.), 
gandería asociada ó monte, caza, 
pesca e residuos forestais con posible · 
aproveitamento enerxético. 

Neste artigo irnos mencionar 
aqueles recursos naturais máis impor
tantes, complementarios co.s mencio
nados, algúns deles xa desenvolvidos 
comercial e industrialmente en Gali
cia, e outros cun potencial moi impor
tante para o seu posterior desenvolve
mento. 

Entre estes, podemos menciona-
los seguintes: · 

A) Cogumelos comestibles, con es-
. pecies moi representadas na nasa . 

terra, que teñen un uso actual en 
fresco e para a industria, e con 
moitas posibilidades nun futuro. 

· B) Plantas melíferas, de gran apoio 
para o desenvolvemento da apicul
tura. 

C) Plantas medicinais e aromáticas 
cun mercado moi interesante. · 

D) Árbores e ar
bustos con 
aproveitamento 
para froito e ma
dei ra. 

Os COGUMELOS 

Nos últimos 
anos, debido ó la
bor educativo e 
divulgativo, per
deuse moito medo 
ós cogumelos, 
creándose así 
un ha serie de fábri
cas de envasado e 
conservación que 
reportan bos bene- Unha serie de especies forma a flora típica dos meles galegos 

ficios económicos 

durante o outono no mundo rural. Pa
souse así dunha primeira etapa onde 
a aplicación era básicamente de auto
consumo a unha das ofertas máis 
apreciadas do mercado. 

Existen moitos cogumelos comes
tibles en Galicia con diferentes cate
gorías alimenticias, épocas de apari
ción e zonas diferentes onde se poden 
atapar. Entre estas podemos mencio
na-lo champiñón, cantarela, fungo da 
muña (níscalo e robello), pleurotus, 
boleto, etc ... 

Se o mundo dos cogumelos é 
apaixonante, non o é menos a cultura 
que existe na curación de enfermida
des mediante o uso de plantas medici
nais. Existen ~n Galicia un número 
importante de plantas de uso habitual 
na medicina natural. Pódense lograr 
éstas, tanto de forma espontánea 
coma cultivada, non esquecendo neste 
último caso as produccións por hectá
rea coma a riqueza en principios acti
vos. 

As PLANTAS MEDICINAIS 

Os coñecementos milenarios das 
plantas con propiedades medicinais 
fan separar estas en diferentes gru
pos segundo as súas propiedades fi
toterapéuticas; así podemos talar de 
afrodisíacos ou estimulantes (tomiño, 
romeo, colza, capuchina, nébeda, 

menta, etc.), astrinxentes (plantas con 
tanino coma o ciprés, o carballo, a 
herbados cegos, a dos dentes, etc.), 
cardiotónicas (xesta, uvas de can, o 
buxo, etc.), diuréticos (o cereixo, 
bidueiro, millo, etc.) e así un senfín de . 
diferentes clasificacións coma 
expectorantes, purgantes, laxantes, 
etc ... 

Se alguén ten importancia coma 
colaboradora privilexiada dentro do 
mundo productivo agrícola e forestal, 
é a abella. Coas súas visitas ás flores 
desempeña, entre outras, as funcións 
de recolleita, polinizadora e ecolóxica. 

Dentro do mundo vexetal unha 
serie de especies forma a flora típica 
dos meles galegas xa que de aquí 
procede a materia prima da produc
ción melífera característica de Galicia 
(queiroa, silva, castiñeiro, maceira, 
trebo, carqueixa, etc.). Outro grupo 
pódese facer coa flora de mantemen
to, formada por aquelas especies que 
enchen certas carencias de floración 
(eucalito, toxo, millo, nogueira, fresón , 
mora, frambuesa, etc.). Pode ser este 
grupo a base dunha apicultura de tras
humancia pouco desenvolta actual
mente en Galicia e con grandes posi
bilidades no futuro. Un terceiro grupo 
pódese formar con aquela flora que é 
visitada palas abellas e que o compo
ñen un grande número de especies. O 

Tonecho Meijide 
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BIBLIA POPULAR GALEGA xosé Chao Rego 

O CREDO HISTÓRICO (Deut 26, 1-11) 

A Biblia non foi escrita todo seguido, senón que primeiro 
foi contada en forma de narracións illadas, de pais a fil/os, 
como se facía nas lareiras galegas. A súa orixe non é 
escrita, senón oral, de palabra. Segundo algúns autores, 
o núcleo orixinal sería esta profesión de fe ou credo (1 ). 

1 Cando entres no país que o Señor, o teu Deus, che vai dar en herdanza e tomes 
posesión del e vivas alí, 2 has coller parte das primicias de tódolos froitos do 
campo que colleitares da terra que o Señor che vai dar {2) 

Cando este credo naceu, aínda non existía o templo de 
Xerusalén nin santuario ningún fixo. O libro do Deuteronomio 
cóntano-la estadía dos hebreos, pastores nómadas, non 
aínda labregos, no deserto. Continúa o texto bíblico: 

Poralas {as primicias) nunha cesta e irás ó santuario que o Señor escolla para 
morar alí o seu Nome {3) 3lrás onda o sacerdote e diraslle: {4) 

Entramos agora no mio/o da Biblia: a promesa que fai lavé, 
un deus de pastores, en /les dar unha terra propia: a Terra 
prometida. Indo de acó para aló alindando o seu gando de 
cabras e ove/las, estes pastores, en contacto cos labregos 
cananeos, devecían por ter unha vida sedentaria con terras 
de labranza de seu (5). Ve/aquí a confesión: 

Declárolle hoxe ó Señor que xa entrei no país que o Señor lles prometeu con 
xuramento ós nosos pais dárnolo a nós {6) 40 sacerdote collerá a cesta da túa 
man, poraa diante do altar 5e ti dirás diante do Señor (7). 

Vén agora a memoria dos feitos do Señor en favor do seu 
pobo, o credo histórico. Curiosamente, faltan desta confe
sión de fe as moi importantes tradicións sobre Moisés e a 
alianza co pobo no deserto. Inexplicable ausencia. 

O meu pai era un arameo errante, {8) que baixou a Exipto, onde residiu coma 
emigrante con pouquiña xente {9) Alí converteuse nun pobo grande, poderoso 
e numeroso. 6Pero os exipcios maltratáronnos , oprimíronnos e impuxéronnos 
cruel servidume. Entón chamamos polo señor, Deus dos nosos pais {10) e o 
Señor escoitou o noso clamor e viu a nosa opresión e mailo noso duro traballo. 

Os hebreos agardaban a liberación neste mundo, das escra
vitudes e doenzas concretas. Nosoutros "espiritualizamos " 
demasiado o concepto de salvación. A Teoloxía da Libera
ción, latinoamericana, leva razón cando insiste na xustiza 
social e na opción polos pobres. Xesús liberou das doenzas 
e inxustizas e do derradeiro inimigo intramundano: a morte. 
Só esta liberación integral é cristiá, encarnada. 

ªLogo o Señor fíxonos saír de Exipto con man forte e brazo estendido, con 
grande terror, con sinais e feitos marabillosos, 9e fíxonos entrar neste santuario 
e entregounos esta terra, que deita leite e mel. 10Por iso, velaí que agora eu 
trouxen as primicias dos froitos da terra que ti me deches, Señor. {11) 

1. Un credo é coma un carné de 
identidade. Nel afirmase o que 
nos identifica coma crentes. 

2. lavé preséntase aquí coma 
dono das terras de labranza, 
das que esixe as primicias 
como tamén llas debían das 
crías do gando. Tamén os pri
moxénitos humanos eran res
catados polos país mediante 
un sacrificio animal. 

3. O nome significaba á persoa 
mesma. "Santificado sexa o 
teu Nome", significa que o 
mesmo Deus ha ser loado por 
nós. 

4. O berce da Biblia é o culto 
relixioso, a liturxia. Así nace 
tamén o Novo Testamento: 
nas celebracións eucarísticas 
e bautismais, con himnos, can
tigas e confesións curtas de 
fe. 

5. O gran tema da Promesa tras
pasa toda a Biblia e dalle fiúza 
ó fiel, porque confía o crente 
en que Deus é fiel á Alianza 
(outro tema clave) que fai, 
gratuítamente, co seu pobo. 
Deus é gracia, dase gratis. 

6. Esta é a confesión de fe, que 
niso consiste un credo. 

7. As ofrendas non son pra con
quistar a Deus ou sobornalo, 
senón un signo de gratitude : 
unaaccióndegracias. Tamén 
esa ha se-la principal pers
pectiva da oración dun cris
tián. 

8. O arameo errante era Xacob, 
"pai" das doce tribos de Israel. 
A mentalidade ciánica leva a 
considerar coma "irmáns" ós 
que tan un pacto tribal ou unha 
alianza entre clans. 

9. T amén moitos gal egos tive
ron que emigrar. 

10 lavé é aínda pra eles un deus 
familiar, detribo, racial, nacio
nal, non aínda universal. 

11.Galicia ten que aprender, 
como fixo Israel, a render cul
to a Deus desde a súa tala e 
cultura. 
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A CARÓN DO LUME 

EDUCAR SEN MEDO 

O 
título de hoxe invita a non ter 
medo na acción de educar ós 
máis noves, xaque, aíndaque 

é difícil sobre de todo en tempos de 
cambios acelerados e de rebeldía, con 
algo de sentido común, non é cousa 
do outro mundo. 

Pero é, sobre de todo, invitación a 
non usa-lo medo coma medio ou fin da 
educación. Hai moitos educadores 
(pais, mestres, ... ) que só se saben 
relacionar cos máis pequenos a través 
de relacións de forza e amedrenta
mento, exercendo sobre deles a vio
lencia de diversas maneiras: ás veces 
física, e moitas veces verbal, afectiva, 
con calificativos e ameazas. 

Ninguén dubida de que os adul
tos, para defenderen ós nenes de 
perigos, para que sobrevivan e para 
que se poidan integrar positivamente 
na sociedade, teñen que exercer certa 
presión e establecer algúns límites. 
lsto, que sempre forma parte da edu
cación, débese facer no intercambio 
de puntos de vista, coma entre iguais, 
ofrecendo ó mesmo tempo modelos 
de referencia e imitación, a través da 
experimentación das consecuencias 
dos seus propios actos ... 

Parece que está demostrado que 
unha educación a base de medo, de 
castigos e de premios, dá coma resul
tado, unhas veces a persoas sumisas 
e obedientes, outras veces rebeldes, 
pero non libres, autónomas e respon
sables, cunha valoración e dirección 
propia na vida. 
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ALGUNHAS CAUSAS DO MEDO 

Na familia 

Os nenes "educados" con amea
zas e castigos tenden a ser máis 
anguriados e a dar mostras de ansie
dade. Tamén pode pasar que os ne
nes se contaxien dos medos dos adul
tos que os rodean, especialmente da 
nai. Tamén hai quen di que os tillos de 
familias monoparentais (só pai ou só 
nai) teñen máis problemas de adapta
ción social, soidade e medo. 

O sexo e a idade 

Nas rapazas, o sentimento de 
medo pode observarse con máis fre
cuencia ca nos rapaces, xa que nas 
mulleres non está mal vista a manifes
tación de tal sentimento. Os nenes, se 
manifestan medo, ven ameazada a 
súa identidade masculina. A educa
ción repetida e específica dos papeis 
que ten que xogar cada sexo, fai que 
os nenes cheguen a acadar maior 
dominio persoal do medo que as ne
nas. 

Entre os 11 e os 13 anos aproxi
madamente tende a haber un aumen
to nos medos de nenes e nenas. 
Pódese deber a que nesa idade teñen 
forte influencia, por unha parte,os pro
blemas de relación cos compañeiros/ 
as, mestres, pais, ... e, por outra, é 
cando empezan a comprende-la im
portancia dos resultados escolares 

para a súa actividade futura dentro da 
sociedade. 

A clase social 

Os pais pertencentes ás clases 
medias poñen grandes e repetidas 
esperanzas no nene ou nena apoian 
as súas accións normalmente, con 
afecto, promoción e ánimo. 

O estilo propio da clase media 
cría unha especie de "vantaxe" que 
favorece a adaptación dos nenes ós 
modelos que a escola e a sociedade 
premian. A posición social e económi
ca ten lego algo que ver co medo na 
escola. A medida que baixa aquela 
posición social e se pasan estreituras 
económicas, aumentan os medos nos 
nenes. 

O saber fa/ar 

O escaso número e calidade das 
palabras que forman a fala particular 
das clases humildes, o empeño en 
falarlle ós nenes nun idioma distinto ó 
propio que se domina mal pero se 
considera superior, etc, dan lugar a 
conflictos educativos que producen 
medo por non se sentiren os nenes e 
nenas á altura das circunstancias dun
ha escola pensada fundamentalmen
te para a clase media, para as vilas e 
cidades e para linguas dominantes. 
Os nenes e nenas galego-falantes, 
cando chegan á escola, que ensina en 
castelán, viven un conflicto. Os efec
tos que isto ten no seu desenvolve
mento do nene ou nena e na súa 
personalidade son evidentes: retarda 
o seu desenvolvemento intelectual e 
pode bloquealo afectivamente. 

Hai moitas situacións da vida dos 
nenes e das persoas en xeral que 
provocan a formación de persoas me
doñentas. Quedan ditas algunhas 
delas e os seu inconvenientes para a 
educación. Proximamente talaremos 
dos problemas do medo xerado nunha 
institución moi importante pero tamén 
moi ameazante para os nenes: a es
cola. o 

Lois Ferradás. 



DESDE A MOCIDADE 

Na última acampada de lrimia, 
celebrada no Monte Faro os catro días 
anteriores á Romaxe, tivemos oca
sión de talar cun dos integrantes do 
colectivo XEVALE. Anxo, que así se 
chama, contounos que se vai cons
truír un encoro no nacemento do río 
Cenza, co que se ha anega-lo único 
val glaciar completo que se conserva 
en Galicia. Dicíanos que, desde Ma
drid, se proxectan nun mapa os enco
ros que se han facer aquí, ignorando a 
nosa realidade e os nosos bens cultu
rais, sen saber se as suas presas van 
asolagar unha vila, doce aldeas ou un 
val glaciar. Falounos tamén do pouco 
que ía sacar Galicia de semellante 
atentado ecolóxico e cultural, xa que: 

1 . A enerxía que ha produci-lo ence-
ro vai ser exportada a Francia polo 
Goberno Central. 

2. Esta enerxía non pode ser, para 
colmo, moi abundante, porque pre
tenden ubica-lo encoro no nace
mento do río. 

3. A realización das obras apenas vai 
xerar postos de traballo. 

¡SEICA CHOVE! 

Un ha 
das nosas 
conversas ·' 
durante a "" 

acampada. 

Foron moitos os temas que toca
mos na nosa conversa con Anxo, pero 
o da destrucción do val glaciar impre
sionoume máis ca ningún. Quizais a 
razón sexa que iso resultaba novo 
para min, mentres que doutros puntos 
-a choiva aceda, a contaminación da 
maior parte dos ríos galegos ... -xa 
tivera máis novas. lsto fíxome ve-lo 
manipulables que podemos chegar a 
ser: para nós unha atrocidade é unha 
atrocidade, pero unha atrocidade re-

petida cinco mil veces convértese nal
go normal e mesmo inevitable se se 
desexa o progreso da sociedade ou o 
mantemento dun sistema. A primeira 
vez que nos dixeron o número de 
persoas que morren de fame cada ano 
quedamos, posiblemente, horroriza
dos; agora é probable que oiamos 
talar diso como quen oe chover. o 

Beatriz García Turnes 
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A FALA É CAMIÑO 

HAI QUE ANDAR CON PÉS DE LA 

O 
ertamente, din que hai que 
andar con tino porque seica 
hai moito delincuente ceibe e 

ás veces hai as do demo. O outro día 
pillaron aun rapaz que ten cara deleite 
fervido (outros din callado) e medíron-
1/e as costas, batendo nel, zoscándolle 
ata deixalo esmendrellado: déronlle 
un ha boa fe/ta ( ou somanta). 

A min paréceme que o tal mozo 
era medi9 fato (do latín "fatuus", par
vo, aparvado), que parecía un alpa
barda, ou un prosma (ou trosma) cal
quera, algo prosmeiro el. Quizais o 
que lle sucede é que aínda ten o Jeito 
nos beizos, non ten experiencia nin
gunha e, practicamente, aínda non 
saíu da casca. 

En cambio, uns rapazolos que 
quixeron bater no Eduardo houberon 
de acordarse do día en que naceron. 
Non é que o Eduardo sexa gran can; 
non certamente, non é a xema do ovo; 
máis ben eu diría que ós seus país 
saíul/e-lo can cadela: é máis brutiño ca 
un arado, e, habitualmente, o malpo-

cado, é un miñaxoia que non se dá 
decidido a nada: non di nin arre nin xo. 
Pero a estas mosquiñas mortas, can
do /les buscan as cóxegas, xa se sabe. 

O Eduardo deu en lles berrar de 
tal xeito e botouse a xurar que baixou 
os santos do ceo. Os rapazolos tive
ron que fuxir a fume de carozo, porque 
desta deron con alguén, e sempre hai 
que saber con quen dá un, que logo 
queres facer un labor de ave de rapi
ña, coma o destes rillotes lampantíns, 
que se dedican á golfería, e, se baten 
cun Eduardo deses, o que fan é apa-
ñar auga na peneira. 

Cando Eduardo volveu ó seu, pou
safo/es e tranquilo que é, bateu con 
outro grupo de rapaces que lle deron 
mala espiña. Colleu folgos e, talando 
para si á boca chea, ceibou esta ca
chazuda frase: ··¡outra vaca no millo! 
Pero non llo contou a ninguén, que 
coitado como é, non lle gusta andar 
con díxome díxome nin pataqueira
r;Jas. o 

Romper codeas que nos prenden, e prenderse con codeas para defende-la limpeza das 
nosas rías. Non tódalas codeas son sinal de opresión (GREENPEACE) 

O CANTAR DO IRIMEGO 

No goberno socialista 

andan algo a/porizados 

polo que o Papa dixo 

a uns hispanos prelados. 

Xoán Paulo 11 dixo 

que algo en España vai mal 

e seica anda avariado 

o asunto da moral. 

Certo é, en realidade, 

pero sabe toda a xente 

que os pecados españois 

son de todo o Occidente. 

Disque o señor Wojtyla 

padece a frustración 

pois isto non é Polonia: 

tan católica nación. 

E así a moral de Roma, 

chegando ó ano dous mil, 

ten que aturar competencia 

dunha ética civil. 

Tamén seica é ben certo 

que episcopado e goberno 

andan xogando co Jume 

que os mete nun interno. 

Mentres, Leonardo Boff 

teólogo franciscano 

afirma que el non ten 

a moral do Alcoiano. 

O Vaticano, outra vez 

aplícalle unha sanción 

por culpa da teoloxía 

que fai, de liberación. 

Leonardo, o brasileiro 

tala dunha gran matanza: 

non lle mataron a fe, 

aínda peor: a esperanza. 

Por iso, no da moral 

ha considerar todo humano 

que en débeda estase con e/a 

na España o no Vaticano. 




