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¡Pobre do xitano pobrel 

Principiaron algunhas escolas con líos por culpa da 
incorporación dos nenos xitanos. Tamén en barrios de 
cidades hai máis ca líos, verdadeiras liortas por culpa 
dunha convivencia que disque se fai imposible. 

A cuestión é moi complexa. Cando os xitanos eran 
maiormente trashumantes, indo de acá para alá, os roces 
eran mínimos e a distancia máxima, agás a eventual 
socialización por parte deles dalgunha galiña. Pero daquela 
todos nos preguntabamos por que non s~ integraban 
dunha maldita vez ó mundo civilizado. 

Agora algúns deles, bastantes, trátano de o faceren, 
pero resulta obxectivamente difícil, porque se enfrontan 
dúas culturas, dous modos de ser e de se comportar moi 
diferentes. Os usos e hábitos do pobo xitano distan moito 
dos nosos. E, como nosoutros somos maioría e manda
mos, presupoñemos que os nosos costumes son superio
res, mellores. 

Soamente aqueles persoas que están en contacto cos 
xitanos, colaborando con eles para que encontren - eles 
ó seu xeito, e non á nosa comenecia- , a maneira de 
estableceren un ha convivencia normalizada, son coñece
dores dos aprezables valores que ten a súa cultura e o 
seu modo de ser, e que acaso terán que sacrificar en boa 
parte se se incorporan á nosa sociedade. A entrevista que 
publicamos fala do desaxuste cultural e psicolóxico dos 
xitanos que entran na nosa sociedade de consumo. 

Por iso, pode dubidarse de que o mellor sexa a 
automática inserción ó noso modo de vivir -como se el, 
por outra parte, fose tan plausible- e quizais habería que 
soportar un longo tempo intermedio no que eles vaian 
escollendo, desde a liberdade non presionada polas for
zas de seguridade do Estado -que eles tanto temen e con 
tanta razón histórica-, o seu modo definitivo de vida. 

Alguén obxectará que o actual refugo dos xitanos 
provén de que algúns deles se dedican á droga. lsto 
parece certo, pero non fixo falla chegar a estes extremos 
para que o racismo antixitano funcionase desde hai cinco 
séculos. O máis difícil énos acepta-la diferencia que eles 
supoñen, coma tamén a dos portugueses que recente
mente inmigran en Galicia. 

Polo demais, pode resultar cínico que, despois de 
marxinalos do mundo laboral ou de lle facermos contratos 
abusivos amparados na súa situación colectiva -indocu
mentación, analfabetismo, etc.- , agora nos sorprende
mos de que actúen algúns deles coma marxinados 
sociais e delincuentes. 

Certo que a proximidade dos xitanos nos amola. Pero 
hai en España, sobre todo no sur, moitos xitanos que 
acadaron o respecto e mesmo a admiración social porque 
son famosos. Aceptamos mellor ó xitano señorito cós 
pobres esfarrapados e, aínda habendo razóns obxectivas 
que non se resolven cunha piadosa boa vontade, este 
fenómeno constitúe un desafío para un ha civilización que 
se vén proclamando cristiá.D 
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Daniel López Muñoz 

San Xusto non apelaría 

O xuíz de primeirainstan
cia deu a razón ós 
veciños e a Igrexa debe 

devolverlle-la carballeira de 
San Xusto que se apropiou ilí
citamente. Pero a Igrexa ape
lou. Porfía perante a Audien
cia: a Carballeira é miña. Pois 
ven, se o S. Xusto da Carba
lleira é aquel rapazolo que 
contan que se presentou <lian
te do gobernadorromano para 
comunicarlle que, a pesar da 
ameaza de morte, el rexeita
ba os seus ídolos de riqueza e 
poder (o que por certo lle cus
tou o pelello ), se é ese S. Xus
to, digo, estou por apostar que 
no~ apelaría. Ora por santo, 
ora por xusto, seguro que tiña 
algo máis de sentidiño e algo 
menos de sentido da propieda
de privada. 

Iso dos montes veciñais en 
man común é algo moi vello e 
moi noso. Mesmo anterior a 
que a Igrexa se fixese terrate
niente na Idade Media, e moi
to mais vello, xaora, da idea 
burguesa que agora ternos da 
propiedade. Si, o dos montes 
estes é unha institución orixi
nal, unha forma comunitaria 
de dominio que foi resistindo 
malamente os moitos e varia
dos desafíos privatizadores. A 
Igrexa pon a guinda. 

Seguramente houbo un 
momento no pasado en que 
todo estaba confundido e re-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

mexido. Dicir "parroquia" en 
Galicia era dicir dúas cousas 
asemade: conxunto de veciños 
dun territorio e conxunto de fre
gueses dese mesmo territorio. 
Pero hoxe, ó revés da época de 
cristiandade, e malia os 
esforzos de polonización uni
versal da Igrexa por parte dos 
que a dirixen, hoxe hai moito 
parroquiano que non se sente 
fregués nin da Igrexa católica, 
nin da polaca, nin de ningunha 
outra. Porque o do pluralismo 
é así, machiño, non lle hai que 
facer. 

Triste e desesperado papel 
o do xerarca eclesiásitico em
peñado en retroceder polo túnel 
do tempo aíndaque sexa a custa 
de atentar contra institucións 
ben enxebres e moito máis con
formes coa tolerancia, a equi
dade e o reparto que a Igrexa 
nunca debería deixar de predi
car. Cando menos predicar. 

Para min que san Xusto sin
tonizaría máis con tantos outros 
cregos e cristiáns de base que 
se poñen a carón dos veciños e 
das súas causas fronte ós abu
sos dos diversos poderes. Estou 
por apostar que el non apelaría. 
Cuestións de sentidiño evanxe
lico e non de sentidazo da pro
piedade e dos dereitos da Insti
tución, que soan ben distinto, 
que o primeiro ten un son trans
parente e o segundo un ronco 
son.O 
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BOA NOVA 

Cousas miúdas 

N 
estes últimos números 
de IRIMIA vimos falan
do nesta páxina das con
secuencias que pode 

traer para os cristiáns esa súa 
condición de seren con Cristo 
sacerdotes, profetas e reis. 

Iso quere dicir que calquera cris
tián, polo feito de selo, ten uns 
poderes de oración, de palabra e 
de gobemo nalgrexa, moito máis 
dos que exercemos ou nos dei
xan exerce-los que actualmente 
gobeman a Igrexa. 

A intención da Misa 

rá a Misa pola nosa intención. 
Isto faise así porque seica o cura 
ten dominio especial sobre agra
cia especial da Misa que el presi
de. 

Evidentemente esta práctica 
manten.se polo in
terese económico 
que hai polo me
dio, xa que carece 
dunha xustifica
ción sacramental e 
teolóxica seria. 

Algún consello 

¿Que facer entón? 

las túas necesidades na celebra
ción mais importante dos bauti
zados que é a Santa Misa. O 
amor de Deus, que na Misa cele
bramos e actualizamos, seguro 
que dará luz e sentido novo ás 

situacións espe
ciais que queres 
encomendar a 
Deus. 

Por exemplo, dentro da nosa 
condición de sacerdotes, ternos 
poder para ofrece-la Misa á que 
asistimos pola intención de quen 
nós queiramos. ¿Que é o que 
pasa na actualidade? Que, se un 
cristián quere facer recordo es
pecial nalgunha Misa dunha in
tención ou necesidade propia, ten 
que ir cabo do cura, pedirlle a 
intención da Misa, e logo, antes 
ou despois, pagarlle o que sexa. 
Non sen.do así, o cura non ofrece-

Xa que es bau
tizado, ten por se
guro que a túa ora
ción vale tanto 
como a de cal quera 
cura, e que ti es 
quen de ofrecer 

A lgrexa, e todo o que ela ten, a 
mesma Misa incluída, debe ser 
cada vez máis lugar de traballo, 
participación e proveito de todos. 

Se o cura 
que celebra a 
Misa dá ocasión 
para iso, dille 
que che gustaría 
facer oración na 
Misa por tal ou 
tal persoa ou ne
cesidade. E, se 
no momento das 
peticións deixa 
que os asisten-

unha Misa pola intención que ti 
queiras, sen ter que rogar nin 
pagar nada. 

Xa que es bautizado, é moi 
xusto e proveitoso que presénta-

tes as fagan, non 
repares en presentar en voz alta a 
túa intención, que daquela subirá 
a Deus arroupada pola voz e o 
corazón da comunidade. 

REMOENDO O EVANXEO 

Cristo Rei (24 de Novembro) 

"O meu Reino non é deste mundo" (Xn 18,33-37) 

Se deste mundo fose, outros valores rexerían a miña vida . ." .. Os 
cristiáns demasiado a miúdo tentamos casa-los valores deste mundo 
(amor ós cartos, e ó triunfo individual, "darlle ó corpo o que pide", ... ) 
cos valores do Reino ( camiñar cos outros e camiñar con Deus, que é 
sempre morrer un pouco a un mesmo). Xesús non; por iso, o seu Reino 
non é deste sistema. 

Primeiro Domingo de Advento (1 de Decembro) 

"Poñédevos en pé e erguede ben a cabeza, porque chega o día da 
vosa liberación" (Le. 21,25-28) 

"Descarrilaron as utopías e a historia chega á súa fin", din. Semella 
coma se ven.cese o antirreino da morte sobre o Reino da vida. O mesmo 
que lle ocorreu ó home de Nazaret ... Pero no medio deste caos -no que 
"a río revolto ganancia de pescadores ", os máis "espabilados " - segue 
de novo ó remate do ano unha voz incrible: "¡Achegase a vosa 
liberación!". ¿Será para tomalo en serio? "¿Como pode ser iso?", 
preguntarémonos con María. E Xesús vol ve a invitarnos a estar atentos 
e deixar esa sensación de "sálvese quen poida " e seguir crendo na 
solidariedade e a xustiza (a dos homes e que da Deus gratuitamente) 

Manolo Regal 
Victorino P. Prieto 

Cousas vellas e novas. 

E non pagues nada, que non 
lle fas con iso ningún ben nin ó 
cura, nin ós sacramentos, nin á 
lgrexa, nin á persoa pola que 
pides. Outra cousa é que, tamén 
coma bo cristián, queiras com
parti-los teus bens cos necesida
tos; iso sempre foi moi ben visto 
na Igrexa e moi recomendado; se 
o fas, traerá moito ben. Pero 
hoxe por hoxe a maioría dos cu
ras non son dos máis necesita
dos. 

Hai xa moitas parroquias 
onde non se cobran as Misas, e 
onde se xuntan, por exemplo, as 
intencións polos defuntos de todo 
o mes nunha soa Misa, pola que 
loxicamente non se cobra nada. 
Se che propoñen facer así na tua 
parroquia, acéptao, que iso é ben. 

Se o teu cura non entra por 
estas, respétao, pídelle razóns, e 
ti mesmo pensa o máis conve
niente, pero nunca cedas nos 
teus dereitos de sacerdote, profe
ta e rei que tes, como bautizado 
que es na Igrexa.O 
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A PENEIRA 

A INTIF ADA cumpre anos 
o oito de N adal, e desde 
aquela houbo miles de 
mortos, oitenta e seis mil 
feridos, sesenta e cinco mil 
mutil~dos, oitenta mil abor
to entre o palestinos que 
habitan o territorios ocu
pad s por 1 srael desde 1967. 

Aviso ós subscritores 

FE RROLTERRA 
TELEVISIÓN escomenza a 
emitir nestes días, se as 
autoridades non o impiden, 
pois aínda anda por aí a 
pantasma da prohibición das 
emisoras locais -preto de 
catrocentas están a funcionar 
neste intre pasando de le is-. 
As súas emisións van estar 
centrados nas información, 
debates, culturas.... a nivel 
comarcal. 

Alfonso Blanco Torrado 

UN SAN 
MAR TIÑO 
CULTU
RAL é o que 
nos brinda 
neste mes Ou
rense. Por 

unha banda, o "Outono Fotográfico": cursos, exposicións, cer
tames, marathons fotográficos ... ; todo o relacionado con este 
mundo acontece nestes mes arredor da Casa da Xuventude. Por 
outra banda, os xoves terán lugar os ID Fiadeiros, que son 
tertulias que nesta edición xirarán arredor de "A Nova Europa: 
Nacionalismos e integración comunitaria". 

O RODABALLO é un peixe 
moi sabroso que centra a 
producción e a investigación de 
vintetrés empresas, case todas 
instaladas na ría de Arousa. 
Cunha producción de máis de 
mil toneladas ó ano, o cultivo do 
rodaballo escomenza a non ser 

tan rendible, debido a instalación na nosa costa de multinacionais 
e a necesidade de ter que importa-los alevíns para a posterior 
crianza. Estas empresas, algunha aínda en construcción ou 
proxecto, esixen unha grandetecnoloxía. 

Estanse mandando os reembolsos correspondentes ó pago da subscrición de IRIMIA de 1.991. Por favor atendédeos 

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980 - SANTIAGO 

Quera subscribirme a IRIMIA 

(Subscrición por un ano: Normal: 2.000 pts O 
De apoio: 3.000 pts O 

(1) 

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 Aforras ..................... .... ..... ......... ... ....... ........ .......................... ...... .................................... . 

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

Vila ou cidade ......................... .. ................ ... ....... .. ... .. .... Provincia .... .. .......... .. ..... .. .. .. ................................ . 
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Nº cta. ou libreta ......................................... ... .. ... ...... .... ... .... ............. ................... ..... ......... ......... .................... . 

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

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

(1) Sinalar cun (x) 
Atentamente 



O REVÉS DA MODA 
que tanto cunde na nosa 
terra é toda unha econo
mía sumerxida: amas de 
casa que cobran pouquísi
mo por peza feita nun 
tempo récord e sen segu
ro. Fálase en Galicia de 
catro mil persoas traba
llando nestas condicións 
no sector textil. Mesmo 
nos talleres e nas coopera
tivas os salarios son mí
nimos e ás veces a pro
ductividade esixida é esa
xerada. 

ASEGURIDADESOCIAL 
ESTÁ A PIQUES de conver
terse nunha bancarrota, pois 
cada vez é menor a poboación 
a cotizar e a traballar e máis 
grande o número de pensio
nistas e xubilados. Cada dous 
traballadores están paga-la 
pensión a outi-a persoa. Cada 
catorce pesetas de cen que se 
producen en España van des
tinadas á Seguridade Social. 

OS PRESUPOSTOS que nestes días estudia o Parlamento 
Galego son un salto adiante no esforzo por converter a Cuíña en 
sucesor de Fraga. Xa sabemos que asfaltar ~stradas e os camións 
de pedra para as corredoiras dan máis votos que o ensino e a 
parcelaria. Os case corenta mil millóns da Consellería de 
Ordenación do Territorio duplican e triplican respectivamente 
os investimentos destinados a Agricultura e a Educación que son 
as consellerías que lles seguen. Estamos a falar de investimentos 

· e non de gastos de persoal nos que Educación e Sanidade levan 
a palma. 

GALEUZCA son xuntan
zas de escritores de Euska
di, Galicia e Catalunya que 
teñen lugar cada ano nunha 
<lestes nacións, seguindo o 
labor escomenzado por 
Castelao e outros hai tem
po .... Neste ano tivo lugar 
en Navarra e o vindeiro 
será aquí; todo este traballo 
cae sobre as costas de Aso
ciación Galega de Escrito
res que preside o poeta do 
Caurel Uxío Novoneyra, e 
da que é Secretario o escri

·· Novoncyra~ en 1953. cnndo antfaba n escribir Os ttdo1/I 
Debuxo de Cnrlos Masidc . 

tor Miguel Anxo Femán-Vello, que está a facer un grande 
esforzo por xuntar ós escritores nesta institución. 

AMNISTÍA INTERNA
CIONAL cumpre trinta 
anos e está a facer unha 
campaña contra a pena de 
morte presente no código 
militar para casos de guerra, 
e prepara manifestacións 
para o dez de decembro, "Día 
dos Dereitos do Home" ... 
En Galicia A-1 conta con 
arredor de mil socios e gru
pos de traballo nas seis prin
cipales cidades. 

A XORNADAS DE ENCONTROS CO CAMIÑO que 
teñen lugar do 22 ó 25 queren ser un dos primeiros 
fogonazos para probar a artillería publicitaria do Xacobeo 
93, que tantos millóns está custaNdo ... O señor Fraga e 
monseñor Rouco terán ocasión de limar asperezas na 
concepción dos obxectivos <leste acontecemento, pois 
tanto turismo e tanta música poden facer perde-lo sentido 
orixinario das peregrinacións e a súa motivacións relixio
sa segundo tamén as autoridades eclesiásticas. 



CONSEUERÍA DE EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
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C.E. (Cando Emigremos) 

Por Beatriz García Turnes 

OFICINA PARA 
aovEHES EN BUSCA 
DE su i~ EMPLEO. 

Os nosos gobernantes parecen estar mm 

ledos porque coa libre circulación· de traballa

dores na e.E. -cambiaron o nome porque o de 

e.E.E. xa lles daba vergoña- vai descende-lo 

índice de paro. ¿Que algún de nós non atopa 

emprego por aquí? Pois pode probar sorte en 

Alemania, Dinamarca, Suíza ... e de paso evitará 

que ese posto o ocupen os inmigrantes africanos 

que dan moitos máis problemas. 

En todo isto hai pequenos puntos negros nos 

que, ó parecer, a ningúen se lle ocurreu pensar. 

Un deles , por exemplo, é que moitos de nós 

non queremos traballar fóra do nos o pais. Se 

ternos qJie facelo preferimos, desde logo, estar 

en igualdade de condicións cós nativos, pero 

creo que, máis que facer levadeira a emigración, 

debería tenderse a evitala. 

Por moi europeos que sexamos todos -algo, 

por certo, que parece ser así só desde 1986 (??)

e por moito que camiñemos cara a un mundo 

gregario e unificador -ou anulador- das cultu

ras, ainda existen, esperamos que por moito 

tempo, certas diferencias entre uns pobos e 

outros. En calquera caso, se isto non fose así, 

seguiriamos preferindo o país no que nacemos 

porque aquí viven os nosos e porque esta terra 

é a nosa. 



TERCEIRO MUNDO 

OS DEREITOS DOS NENOS 
CONTINUAMENTE ESMAGADOS 

Un ano despois da Cumbre 
Mundial sobre a Infancia só 
quedan as boa~ palabras conti
das na Declaración en Defensa 
dos Dereitos dos Nenos ... e 
poucas solucións á dramática 
realidade que viven a maior 
parte dos nenos e nenas do no so 
Planeta: 
- a actual e inxusta Orde eco

nómica mundial provoca a 
morte diaria de 40.000 me
nores. 

- só un 40% dqs rapaces en 
idade escolar están escolari
zados : uns 450 millóns de 
nenos non van a escola. 

- uns 60 millóns de nenos de 
menos de 15 ~os están tra
ballando, e <lestes un 80% 
non reciben ningun tipo de 
salario. 

· - en Perú, por cada mil meni
ños nacidos vivos, 88 morren 
antes de cumptir un ano 

- etc., etc., 

Jesus Medín Roca 

A ESCRA VITUDE AÍNDA EXISTE 

Un total de 
1.559 casos de es
cra vi tu de fo ron 
denunciados pola 
Igrexa Católica 
brasileira durante 
o pasado ano. O 

~~~~~~~~~~~~~~~-' 

informe que recolle estas ci
fras, publicado pola Comi
sión Pastoral da Terra, indi
ca que estes casos só repre
sentan unha mínima parte da 
dramática realidade de prác
ticas escravistas que asola ó 
país. A maior parte das per
soas tratadas coma escravos 

vense obrigadas a traballar 
en fincas agrícolas en xorna
das de 14 ou 16 horas cunha 
moi escasa alimentación. O 
informe da Igrexa denuncia 
tamén as numerosas martes 
anónimas que se producen 
entre estes escravos de finais 
do século XX. 

PRESENTASE PUBLICAMENTE A COORDENADORA GALEGA DE ONG'S 

O día 27 de novembro pre
séntase en Santiago a Coorde
nadora Galega de ONG'S. As 
ONG' S son organizacións non 
gubernamentais que traballan 
en proxectos de desenvolve
mento e cooperación co 3 _ 
Mundo. Os grupos e as persoas 
de contacto que inicialmente 
forman parte desta Coordena
dora son os seguintes: 
- "Estudiantes Solidarios" -

Santiago (Xosé Cuns, 
593368) 

- "Comisión pro Amazo
nia" - A Coruña (Xacobe 
Meléndez, 265640) 

- "Alimentos e Desarme"
Chantada (Anxo Moure, 
440368) 
"Entrepobos" - Vigo 
(Mundo, 400965) 

- "Ecos do Sur" - A Coruña 
(Fernando Liste, 628011) 

Anque formalmente 
"Irimia" non é unha ONG, 
tamén vén participando par
cialmente nesta Coordena
dora coma membro cola
borador. 

. Esta Coordenadora pre
tende dar a coñece-las súas 
principais liñas de actua
ción non só en Santiago, 
senón tamén no resto de 
Galicia. 

SAHARA: TARDA EN CHEGA-LO DÍA DA LIBERDADE 

Desde que en 197 6, polos 
Acordos Tripartitos de Ma
drid, España decidira retirar
se do Sahara e repartilo entre 
Marrocos e Mauritania, máis 
de 170.000 saharauis viven 
en campos de refuxiados no 
Oeste de Alxeria agardando 
o retomo á súa terra. Para 
iso, teñen postas as súas es
peranzas no referendo que 
debe de celebrarse , se o rei 
de Marrocos non o segue 
boicoteando, en xaneiro de 
1992, respondendo á pregun
ta: "¿queren vostedes a inde
pendencia ou a integración 
en Marrocos? 

Os grandes recursos do 
banco pesqueiro sahariano e 
as minas de fosfatos de Bu 
Craa son uns dos motivos do 
apoio dos países ricos en Ma
rrocos, no que ven un fiel 
aliado das causas occiden
tais. De aí que, a pesar de 
contar co apoio das resolu
cións da ONU e da Organi
zación para a U nidade Afri
cana a favor da autodetermi
nación do Sabara Occiden
tal, ós "fillos da nube" (así se 
chama ós saharauis) tárda
lles en chega-la tan ansiada 
liberdade do seu pobo. 
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Vaiamos polo princi
pio 

O primeiro ano valeu 
para poñerse en situa
ción. No 88 quitamos á 
luz a desescolarización 
dos nen os xitanos de Lugo 
cidad e o desacordo co 
f uncionamento da escola 
do Carqueixocoma unha 
especie de reserva xitana 

' 
coma "gheto". 

Destes primeiros pa
sos nacerá a Coordena
dora pola Escolariza
ción da Poboación Xita
na de Lugo: 

No 88-89, os 4 primei
ros nenos xitanos do Car
queixo ían a colexios de 
Lugo. 

¿E como está agora a 
situación? 

Actualmente hai xa 
107 nenos xitanos esco
larizados no concello de 
Lugo, xunto con nenos 
paios. Destes nenos, 70 
re iden na cidade e os 37 
restantes desprázanse tó
dolos día desde o poboa
do. Con todo, ainda hai 
70 neno máis que per-

AlttlA- 8 
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#, En setembro do ano 87, ManuelVUaLópez, era destinado coma 
mestre da escola exclusiva do Carqueixo. 

º. Carqueixo é un denso poboado xitano situado nos arrabaldos 
%. da cz,dade de Lugo. 

Manuel Vi/avén dunha xunta codirector provincial do Jnem 
~al~ dos,, cur~os d_e cestería, conducción, da comisión de minorías 
etmcas, e a historia dun labor rico e esforzado que cómpre esmiga
llar. 

manecen na escola de 
Carqueixo. 

¿Como realizades os 
desprazamentos? 

Os 37 nenos do Car
queixo son tutelados por 
dous monitores adultos 

' 
xitanos. Dan a voz de 
erguerse pola mañá no 
poboado, supervisan a 
hixiene e os libros, acom
páñanos no bus público, 
reparten a outro grupiño 
nunha furgoneta. Polo 
mediodía recóllenos e 
lévanos a xantar no Co
lexio da Compañía de 
María, xa que na públi
ca non hai comedores. 
As 3.30 vólvenos de 
novo ó colexio e as 5.00 
espéranos para levalos 
á casa. Estes dous moni
tores e mais eu irnos 
visitando os mestres e 
familias dos nenos. Tra
tamos de facer un segui
mento de cada cativo. 
Nestes intres ternos in
cluso matriculados 8 
nenos menores de 4 anos 
en garderías. 

Dedícaste exclusiva
mente ós nenos. 

Non. Todo o anterior 
é unha parte do traballo. 
Desde o principio xa 
nos decatamos de que 
en paralelo á educación 
había que abordar ou
tros 3 aspectos funda
mentais: Vivenda, traba
llo e sanidade. 

Isto é interesante. 
¿Por que dis que a 
droga tamén destrúe a 
súa propia comunida
de? 

Viven con preocupa
ción a destrucción da súa 
propia cultura. Aparecen 
rupturas de matrimonios 
(antes case descoñeci
do ), abandono de ftllos 
(radicalmente contrario 
á cultura familiar xita
na), entrada na prostitu
ción (terreo antes impen
sable para un xitano dada 
a súa concepción da re
lación home-muller) 

¿Dase algunha reac
ción desde a propia 
comunidade xitana? 

No 88_, aquí en Lugo 
morreron 2 irmáns por 
sobredose. Foi o deto
nante. No 89, 6 familias 
xitanas son desterradas 
acusadas de tráfico. Este 
desterro é acordado pola 
súa propia autoridade. 

Pero ocorrre que os 
mesmos xitanos que an
dan no tráfico , comezan 
a desentenderse das nor
mas e valores da súa 
comunidade. Contestan 
a autoridade do clan e 
mesmo vólvense contra 
dela, cousa que antes non 
acontecía. A mesma dro
ga acaba co sentido de 
grupo e rasgos identifi
cadores do mundo xita
no. Eles combáteno 
como poden. Cómpre 
deixar claro que non 
tódolos xitanos están no 
tráfico nin en acordo con 
el. Tampouco tódolos 
paios son traficantes,nin 
consumidores,¿nonsi? 

¿Que facer para 
rematar coa marxina-



:O ANTI-XITANO. ¿POR QUE? 

ción xitana?, ¿Asimila
los, integral os ... ? 

Eu non falaría de inte
gración senón de Norma
lización Diferenciada. 
Vivir nun piso frente dun 
paio, saudarse, cadaquén 
no seu traballo pero ta
mén cadaquén na súa re
lación familiar distinta, 
nos seus modos de pen
sar, nas súas crenzas. 

¿Que valores da cul
tura xitanas se perde
ríancunhaasimilación 
indebida? 

. A concepción da fa
. milia coma un grupo ex
. tenso e tremendamente 
· ·. solidario, cun forte peso 
· do cabeza da mesma. 

A relación home-mu
ller, que desde fóra nos 
parece abusivamente ma
chista pero que outorga 
tanto ó home coma á mu
ller unha autonomía case 
total nos seus respectivos 
espacios. 

O liderato natural ba
seado no respecto, napa
labra firme e non na pro
paganda. 

Un sentido firme da 
xustiza que os leva inclu
so a actuar drasticamente 
contra dos seus propios 
ftllos, co desterro, cando 
estes non respectan as nor
mas do clan. 

Aínda que pareza o 
contrario, unha cultura de 

contenciónda violencia. 

Falabas de crenzas, 
¿Cales son as crenzas 
dosxitanos? 

Os xitanos, por norma 
xeral, adoptaron as cren
zas dos lugares por onde 
pasaban e asentaban. 

Toda esta historia que nos contas CQntrasta cos enfrontamentos que se 
esmn sucedendo nas barriadas populares entre paios e xitanos por mor da 
droga. 

É certa a implicación de grupos de xitanos na droga. Pero sempre na cola do 
proceso, na venda da rúa. Resulta unha saída pará a necesidade na que viven. 

Cómpre ademais ter en contaque a droga non é a única causa de enfrontamen
tos. Outros marxinados paios vólvense contra dos xitanos por mor do reparto 
das asistencias sociais destinadas ó mundo da pobreza. Hai queixas porque os 
xi tan os son escolarizados e se lles proporciona comedor, porque se lles busca 
oportunidades de traballo .... 

Tamén no mundo educativo, supostamente transmisor de valores de convi
vencia, dase un rexeitamento evidente. Preséntaste nun colexio cun neno xitano 
e escoitas: ¡Aqui xa ternos 5 ! 

Nenos irmáns teñen que ir a centros distintos porque a dirección considera 
cuberto o cupo. E hai que pensar que nós ternos coma norma non enviar nunca 
roáis de 1 O xuntos, de xeito que os nenos se vexan roáis forzados a relacionarse 
cos paios e non facer grupos á parte. 

Volvendo ó da droga, direiche que nun primeiro momento a comunidade 
xitana foi pennisiva. Despois, ó veren os destrozos e a morte nos corpos dos 
fillos, a perda dos seus propios valores ... reaccionaron con forza. 

Actualmente estase a 
producir un fenómeno cu
rioso que ten a súa expli
cación. Unha grande par
te dos xitanos urbanos 
están integrados na lgre
xa Evanxélica. ¿Por 
que?. Xa verás.Acidade, 
o piso, fixo que o xitano 
tivese que romper con 

aquel esquema de con
vivencia familiar ampla: 
o cabeza de familia arro
deado de tódolos seus 
fillos, noras, netos ... 

Fisicamente isto só 
era posible na vida dos 
carromatos. Entón apa
rece o culto coma un lu
gar de encontro familiar. 

Este tipo de cousas e 
a particular adaptación 
do culto dalgrexaEvan
xélica ó seu modo de vi
venciar, fixeron que esta 
igrexa se extendese 
maioritamente entre o 
mundo xitano urbáno. O 

Xosé Lois Vilar. 
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Programa de cal dade bacter olóx ca do lei'te. 

N9 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 mellara-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 tratamento preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as vacas. 

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

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. 

UNTA 
DEGAUCIA @> u 

CONSELLER A DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 



O CAMPO 

APROVEITAMENTOS COMPLEMENTARIOS DO MONTE 

hnos falar un pouquiño 
neste apartado das especies 
forestais con aproveitamen
to de froitos e madeira, dos 
pequenos froitos, e das fro
niteiras coas que podemos 
complementa-las alternati
vas das nosas terras con 
adicación a monte ou labra
dío. 

Arbores productoras de 
froito e madeira 

Entre as árbores produc
toras de froito e madeira 
están a nogueira e o casti
ñeiro, ocupando un lugar 
privilexiado, entre outros 
motivos pola importancia 
económica que para certas 
comarcas teñen. 

A nogueira ten unha po
sibilidades grandes de ex -
pansión, dando unha ma
deira de calidade moi boa e 
cunhas produccións de froi
to moi aceptadas no merca
do ( a pesar da falta de me- · 
llora de variedades adapa
tada para as diferentes apti
tudes). 

No que atinxe ó casti
ñeiro, a pesar dos avatares 
de certas enfermidades su
fridas, e coma consecuen
cias, o retroceso nas repo
boacións e dun abandono 
moi xeneralizado nos sou
tos xa instalados. 

Ternos que dicir que a 
pesar disto segue sendo 
unha das plantas máis apre
zadas pola poboación gale
ga. Ó mesmo tempo que 

EN GALICIA (2ª parte) 

moi descoñecida por ou
tros, xa que un verdadeiro 
coñecemento do seu poten
cial productivo, no que res
pecta ó froito, así coma á 
calidade da madeira obtida 
por esta especie, non per
mitiría o abandono no que 
está metida. 

Os dous sistemas de 
comercialización da casta
ña, en fresco e para indus
tria, teñen grandes perspec
tivas de futuro, sendo in
cluso Galicia importadora 
de castaña para industria de
bido, entre outros factores, 
á mestura de variedades e 
polo tanto á falta de homo
xeneización e clasificación 
do producto. 

A súa madeira tivo un 
grande prestixio dentro do 
mundo rural, así coma na 
construcción da vivenda do 
mundo urbano. Entre as 
súas utilidades destacan as 
de elemento de resistencia 
(vigas, puntóns, etc.), mo
blaxe, apeiros de labranza, 
carpintería exterior ( ventás, 
portas, etc.). E hoxe escasa 
a súa utilización por falta 
de calidade namadeiraexis
tente, así coma perda de 
identidade da poboación 
cunha das me llores existen,.. 
tes no noso mercado, entre 
outros motivos. 

Os pequenos froitos 

Os arbustos de peque
nos froitos están intentan
do instalarse nas nosas te-

rras mediante plantacións, a 
maioría delas intensivas, in
staladas en terreos anteiore
mente dedicado, na maioría 
dos casos, a monte abando
nado. 

Pódense mencionarplan
tacións importantes en Gali
cia, como por exemplo unha 

de amora en Galegos-Fra
des na Coruña, frambuesas 
en Antas do Ulla de Lugo, 
amorodos en Carral, Abe
gondo, Carballo tamén en 
Coruña, grosellas na Esta
ción de Fitopatoloxía de 
Areeiro en Pontevedra, arán
dano, etc. Son estes culti
vos, cunha grande demanda 
de man de obra, elaborados 
e transformados algúns nas 
industrias galegas, cuns mer
cados para a exportación moi 
aceptables. 

Os factores productivos 
e organización comercial do 

Por Tonecho Meixide 

posible pequeno productor, 
serán os problemas a sal
var, xa que o medio galego 
é axeitado para a súa pro
ducción, podéndose obter 
na actualidade rendemen
tos elevados e de boa cali
dade comercial. 

Para rematar, non debe-

mos esqueder a cerdeira e a 
abelaira, árbores de tradi
ción productiva galega, nos 
que somos deficitarios e po
suímos unhas condicións de 
clima e solo, en certas co
marcas, boas para a súa pro
ducción. 

Neste artigo intentouse 
facer un sinxelo repaso dun
ha riqueza con moitas posi
bilidades, non analizando a 
importancia económica que 
isto ten na actualidade, que
dando para un posterior 
artigo.O 
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GALERIAS DE ARTE 

LIBROS 

CERAMICA 

f~ 27891 CERVO ( Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 

Teléf. : 981 - 62 09 37 
Fax: 981 - 62 38 04 

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfs. : 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

.s&i Provenza, 274 · 
~~ 

08008 BARCELONA 

Teléf.: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 410 48 30 

* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 24 98 28 
Fax 988 - 249856 

~~ 
"'Jl' 

Dolores, 55 

15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 

Fax: 981 - 35 37 16 

~· 
(en instalación) 

Pza. Sto. Domingo, 2 

27001 LUGO 

Teléf.: 982 - 22 78 04 

~ Dr. Cadaval, 24 
~t: 36202 VIGO 

Telf. 986 - 220050 
Fax. 986 - 220474 
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¡Xa estamos a face-la Pascua! 

Abrese a inscripción da "Pascua Xove d~.Arou

sa" 

Un ano ~áis empézase a prepara-la Pascua 
Xove, qne nesta XIX edición se celebr~rá os 
días 1, 2, e 3 de maio no colexio das Filipeoses, 
como é habitual. 

Esta celebración en tempo pascual ten como 
finalidade o ser un lugar de encontro, convi
vencia, festa, reflexión, oración e celebración 
con xoves cristiáns de toda Galicia, dese pro
ceso de maduración na fe que se está a levar con 
grupos de postconfirmación dende as parro
qmas. 

O motivo de celebrarse nestas datas, é pre
cisamente, que moitos dos mozos que paxtici
pan na Pascua son animadores desta celebra
ción en cadansúas parroquias, e non sería lóxico 
afastalos das súas comunidades en momentos 
tan sinalados. 

Por outra banda, o elevado número de par
ticipantes des tes últimos anos ( 630 no 91) fai 
moi difícil o traballo, e as condicións do 
colexio non dan para acoller a tanta xente; esto 
leva, sen renunciar a ser unha Pascua de ini
ciación, a ser máis esixentes a hora de cumpri
los prazos que se marquen para a inscrición, 
envío de reflexións sobre o tema deste ano, etc. 

A Pascua Xove é un encontro feito por xoves 
e para xoves no que a música cristiá xoga un 
papel importante. 

A idade mínima para poder participar é 16 
anos e a inscrición estará aberta ata o 31 de 
Xaneiro. Se necesitades máis información cha
made á Parroquia de Xunqueira (986) 50 22 96 
de Vilagarcía. 

Xabier Losada Pérez. 



BIBLIA POPULAR GALEGA 

O NOSO PAi NA FE (Xn 12) 

O libro do Xénesis ou das orixes, 
depois de 11 capítulos nos que nos 
Jala da orixe da humanidade, con
céntrase , a partir do c .12 na pre
historia de Israel. Velaquío relato 
da vocación de Abraham, "o ami
go de Deus", como lle chaman os 
musulmáns ( 1) 

10 Señor díxolle a Abraham: "Vaite da túa terra, da túa patria, do teu clan, á 
terra que eu che mostrarei (2) 
2Eu farei de ti un pobo grande, bendireite e dareiche un nome sonado, que será 
un exemplo de bendición 
3Bendirei a quen te bendiga e maldirei a quen te maldiga. Os pobos todos da 
terra chamaranse benditos no ten nome (3) 

A "T erra prometida" é o país dos cananeos que os descen
dentes de Abraham, os hebreos, "conquistaron" no século 
XII a.C. En realidade foi unha inmigración máis ben 
pacífica e unha penetración gradual no país de Canaán. 
Velaquí a obediencia de Abraham, que o converte en pai e 
modelo da nosa fe: 

4 Abram púxose ó camiño, conforme lle dixera o Señor, e con el foi Lot. Abram 
tiña setenta e cinco anos cando saín de Harán. Levaba consigo a Sarai, súa 
muller, ó sen sobriño Lote tódalas posesións e mailos criados que adquirira en 
Harán. Saíron na dirección do país de Canaán, e chegaron alá ( 4) 

As tradicións de Abraham xurdiron no santuario de Mam
bré, no sur de Palestina, preto de Hebrón, a 14 quilóme
tros do sur de Xerusalén. Alí Jora proclamado David coma 
rei. A isto se debe que a iavista, teólogo da corte de 
Salorr1:ón, puxese a saga ou Zenda familiar de Abraham á 
fronte da xenealoxía dos patriarcas que, como sabemos, 
pertencían a diversos lugares e tempos distintos. 

6 Abram percorreu o país ata o lugar santo de Xequem (5) e a carballeira do 
adiviño. Daquela habitaban o país os cananeos ( 6). 
70 Señor aparecéuselle a Abram para lle dicir: "Ós teus descendentes dareilles 
esta terra" (7). Abraham ergueu ali mesmo un altar ó Señor que se lle aparecera. 

Os cananeos xa adoraban en Xequem ó deus supremo 
cananeo El, baixo a advocación de El-Berit (Deus da 
alianza). O deus dos hebreos, nómadas, non tiña templo 
fixo, pois camiñaba cos ·pastores. Por iso necesitaban 
establecer "centros cósmicos" para realiza-la unión do 
ceo coa terra, erguendo altares de pedra. 

8Logo seguiu pola montaña, ó oriente de Betel e plantou a súa tenda. Alí cons
truíu un altar ó Señor e invocouno polo nome (8) 
9Despois seguíu por xornadas o camiño cara ó sur (9). 

Xosé Chao Rego 

1. Abraham era de Harán, no 
norte de Mesopotamia. O seu 
pai, Terah, nacera en Urde 
Caldea, no sur. Entre o s. 
XVIII e XIII a.c. é o período 
destas grandes migracións. 

2. Aparece aquí algo polo que 
devecían os clans de pasto
res seminómadas: unha te
rra de cultivo, coa que esta
ban en contacto nas súas tras
humancias. 
Esta é a promesa. 

3. Cando se recolle por escrito 
esta tradición, nos templos 
de-Salomón, o teólogo iavis
ta (de lavé, que así lle chama 
a Deus), xa ten unha visión 
máis universal cá dánica, 
porque Israel chegara a ser 
un imperio con David. 

4. Ter moitos anos de vida e 
moita riqueza, ademais de 
numerosos fillos, velaí o es
quema clásico de bendición 
bíblica. A idade de Abraham 
é un dato teolóxico, non bio
gráfico. 

5. Xequem (Siquem) en reali
dade nada ten que ver con 
Abraham, senón que de ali 
proceden as tradicións do 
recén descuberto patriarca 
Israel, de ondeé a importan
te "Casa de X osé", na Pales
tina central (norte). 

6. Ben se ve a mirada retro
spectiva do iavista. 

7. Así vincula Xequem á saga 
1 

de Abraham. 
8. Bet-El (casa de Deus), san

tuario do patriarca Xacob. 
9. No sur estaba o santuario de 

Mambré, onde se adoraba a 
El-Xaddai (Deus da monta
ña). Non aparece aíndaBer
xeba, o santuario de Isaac, 
onde se adoraba a El-Olam 
(Deus da eternidade) 
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Nestes días anda re
volta a Sanidade Pública. 
Os sindicatos convocaron 
mobilizacións do persoal 
sanitario durante o mes de 
setembro e rematan cun
hafolga sinalada para tres 
venres do mes de outu
bro. Os motivos teñen que 
ver con reinvindicacións 
do persoal, de tipo laboral 
e económico, pero tamén 
se trata de conseguir, en
tre outras causas, que se 
desenvolvan os equipos 
de atención primaria. 

Hai uns días un com
pañei ro contábame algo 
que vén ó caso. Disque 
estaban no ceo preocupa
dos polo revolto que an
daba o mundo e a Virxe 
Maria falou co Noso Se
ñor e díxolle: 
- Susiño, tes que baixar 

á terra e ver de arran
xar algo neste mundo. 
O Noso Señor baixou e 
veu dar a Galicia. Viu 
que había moitos pro
blemas coa sanidade 
e, daquela, puxo unha 
bata branca e foise cara 
ó ambulatrio onde ha
bía un montón de pa
cientes; atopou a un 
nunha silla de rodas e 
preguntoulle que lle pa
saba. 

- Quedei paralítico dun 
accidente e non teño 
cura. O Noso Señor 
compadeceuse del e 
díxolle: 

- Érguete e anda. O en
fermo, sorprendido, 
preguntou: 

- ¿Que? O Noso Señor 
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A NECESARIA REFORMA SANITARIA 

repetiulle: 
- Érguete e anda. E o homi

ño ergueuse e andou. 
Cando saíu do ambulato
rio atopou a un veciño que 
lle preguntou: 

- ¿Que tal o novo médico? 
O enfermo contestoulle: 

- Coma todos, nin me mi
rou. 
¿Pavero? ¡Sería marabi

lloso poder curar desta ma-
• 1 nerra .... 
Pero ¡que importante que 

o médico que tiñan 1 ou 2 
horas para ver a moitos en
fermos e que ¡madia leva! 
non podían nin mirar para 
eles. Coma remedio desa si
tuacion, o novo modelo de 
atención, baseado nos equi
pos de atención primaria pre
tende: 
- maior tempo de dedica

ción por parte dos médi
cos, enfermeiros ... 

- o traballo en equipos cons
tituídos por médico xeral, 
pediatra, enfermeiro, au
xiliar de clínica e traballa
dores sociais, ademais de 
persoal administrativo e 
celadores. N algúns casos 
tamén o odontólogo. 
o traballo en equipo é res
paldado por outros equi
pos máis espedalizados, 
como son os de sauúde 
mental e os centros de 
orientación familiar. 

- a atención a unha poboa
ción non superior a 25 .000 
habitantes. 
Todo isto parécese ó ve

llo modelo que coñecemos 
coma o día á noite. Hai que 
darse con ta de que un médico 
en solitario e con pouco 

tempo non se podía propo
ñer máis que atender á de
manda urxente do paciente e 
punto. Os equipos de aten
ción primaria poden traba
llar tamén en educación para 
a saúde e o prevención de 
enfermidades. 

Mellora-la nosa saúde. 

A Reforma sanitaria vén
se implantando en todo ó 
Estado español e en moitas 
comunidades a metade da 
poboación xa está atendida a 
través <leste sistema. Aquí en 
Galicia existen 48 equipos 
de atención primaria, que 
son insuficientes, e semella 
que a política sanitaria do 
goberno non vai favorecer 
este tipo de equipos. 

Por outra banda, xa hai 
tempo que sabemos que, se 
non funciona ben medicina 
de "primeira liña" ou prima
ria, reséntese todo o sistema, 
sobrecargándose os equipos 

dos hospitais e producíndo
se un empeoramento da si
tuación sanitaria xeral. 

Galicia foi desde sem
pre dos países de España 
que peor sanidade tivo. O 
seu nivel de saúde e de cali
dade de vida situouse sem
pre por debaixo da media do 
Estado. A Reforma sanita
ria ofrece unha posibilidade 
de mellorarmos e poñernos 
á par dos demais. As veces 
dános medo perde-lo médi
co de a carón da casa e cús
tanos entender que sairía
mos gañando cun equipo sa
nitario máis completo, aín
da que un pouco máis lonxe 
da porta da casa. 

Se ternos is to claro e con
seguimos que toda a aten
ción básica sexa feita por 
equipos, mellorarán as na
sas condicións de saúde.O 

Madó Domínguez 
Psiquiatra infantil. 



· DESDE A MOCIDADE 

CAZADORES OU ESCOPETEIROS 

Mil primaveras máis 
pedía un grande amigo 
noso, e non seise chega
rían porque vendo como 
está a nosa terra iso non 
sería de abondo; explica
reime: o pasado domingo 
día 27 abriase a tempada 
de caza, non quero entrar 
nunha análise <leste de
porte, pero si das súas con
secuencias. 

Atopábame eu nomos
teiro de Sobrado dos 
Monxes cando oín os pri
meiros estouridos das es
copetas, o peor desto é 
que viñan da lagoa <leste 
mesmo nome e na que se 
pode ver un enorme le
treiro da Xunta que pon 
reserva Biolóxica (hai 
dous anos cando declara
ron a zona refuxio de 
caza, os veciños e os Fra
des constituíron un coto 
de caza (C-101143) co 
único fin de protexelo dos 
cazadores ).Acercámonos 
ata a lagoa e pudemos ver 
uns cazadores ferroláns, 
e despois de falar con eles 
enterámonos de que este 
lugar saíra publicado no 
DOG como lugar de caza 

e que ~stivera ali a garda 
civil e o garde de pesca e 
só lles rifaron ós que ca
zaban dende unha zodiac 

na metade da lagoa. Des
pois de escoita-los nosos 
argumentos decidiron 
abandona-la súa acti
vidade. Gracias. 

Esto faime recordar un 
artigo publicado o do-

mingo nun xomal coruñés 
no que segundo os datos 
que manexa, Galicia é 
unha auténtica potencia na 
caza (mágoaquenon o sexa 

tamén noutras, cousas) e 
nesta tempada conta con 
120.000 licencias (unha 
por cada 23 habitantes) o 
30% das de España. Se a 
estas cantidades lles quita
mos os nenos, os vellos e 
as mulleres (que van menos 
de caza) vai resultar que 

todos somos cazadores. 
Perodeixandoesto a un lado 
faríame estas preguntas: 

- ¿Cantos dos que teñen 
estas licencias son ca
zadores ( entendendo 
por esto xente que dis
tingue as pezas, que 
coñece o medio, que 
sabe cando se debe e 

non apreta-lo gatillo, e 
non os que tiran a todo 
aquelo que se move)? 

- ¿Poden os nosos mon
tes despois dos lumes 
<lestes últimos anos con 
este número de escope
tas? 

- ¿Están as nosas reser
vas biolóxicas ben pro
texidas para evitar que 

se estrague a nosa fau
na? 

Eu non teño respostas 
para estas preguntas, nin 
son un erudito no tema 

para poder dar unha ex
plicación, pero son un ga
lego que ama a súa terra 
e que disfruta paseando 
nos no sos ·montes e nas 
nosas marismas. Coido 
que non é necesario ser 
un entendido para ver o 
estado no que se atopan 
algúns dos nosos espa
cios protexidos (Baldaio, 
Doniños, Valdoviño, 
Etc.) e penso que non é o 
máis adecuado. 

O problema é que aín
da non somos conscien
tes dos estragos que se 
están a cometer na nosa 
terra, Sobrado, Cenza, 
Lobios, Baldaio... son 
algúns exemplos do que 
está a acontecer neste 
querido País. 

Deica cando no mar, 
na terra, no agro, nacida
de, vai segui-lo noso pobo 
aturando o asoballamen
to duns poneos. 

Eu non pido mil pri
maveiras, chégame cun
ha coma aquela no 1.467 
na que os Irmandiños se 
levantaron contra a ex

plotación dos feudais, e 
que berremos coma eles 

"Todos a unha" 

Xabier Losada. 
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. A FALA É CAMIÑO Xosé Chao Rego 

ESTAMOS A PRE 

T eño un amigos que lle 
imita moito ó pai, é cus
pido nel, aínda que ten 

un irmán que saeu pintado á nai. 
Pois ben, este amigo meu díxo
me hai ben anos: "heite convi
dar a xantar, porque quero que 
sáque-la barriga de mal ano". E 

si que eran malos anos, os da 
fame, que non facías máis ca 
pasa-lo tempo xaxuando, aínda 
que non fose tempo do xaxún 
cores mal. 

-\ 

Eu aceptei a convidada e escuso 
dicir que me puxen coma un 
Pepe, pois o meu amigo non era 
nada ·oreño. Sobre todo co pre
be (que a í lle chaman do latín 
"pipere", porque pementa terá, 
digo eu), iso que outros din o 
mol/o ou salsa; e tanto freguei 
co pan no prato que me caeu ó 

chan e esnaquizouse. Collín os 
anacos, e o meu amigo, que era 
boa prea, burlouse de min cei
bándome esta frase : "agora a 
ver se o pegas con cuspe de 
galiña". 

Tanto viño me fixo tomar que, 

perdoando a súa cara, tiven que 

ir verter augas varias veces ó 

escusado e de tantas náuseas como 
me viñan, houben golsar coma 

un animaliño. E el, ó se decatar, 

dixo todo satisfeito: "MorraMarta, 

morra farta". 

Desde aquela, o meu amigo sem

pre anda a me pedir cartos e favo
res. Mesmo parece que lle fixo a 

boca un frade. Parto de aturalo, 

un día propúxenme liquida-la 

débeda que con el tiña de vello e 
sacar/le a barriga da miseria. 

Convideino a xantar e enchinlle o 

bandullo canto puiden. Foi unha 

enchenta. Cando xa me pareceu 
que non termaba máis do asunto, 

díxenlle con malicia: "¿que, xa 

pides papas? Ceibou, dispensan

do, un arroto, e respostoume de 
mala maneira: "Si, quero papas 

mo~es". E amoloume: Ti ven que 

Has facer. 

Xitanos non, paios non, é o mundo da miseria, da marxinación, reclamo permanente ás nasas 
sociedades supostamente civilizadas e desenvolvidas. ¿Ata cando? 

O CANTAR DO IRIMEGO 

"Gitano, que tu serás 
como la falsa moneda 

que de mano en mano va 
y ninguno. se la queda" . 

Este cantar español 
só en parteé verdade: 
porque a xente xitana 
non padece falsidade. 

Benditd..;sexa meu pai 

que era unHiome moi humano 

e que me .. py~o en con~~to 
cun tamé.n ~rl~ñh: e( ~i't~no. 

' t 
Andando o tempo, a semente 

xermolou coa ocasión 
de que moitos de entre deles 

me abrisen o corazón. 

Xuro polo padre Abraham, 
que el tamén foi trashumante 

que é unha raza solidaria, 
de xeneroso talante. 

Non son, non, falsa moeda, 

e nós eremos falsidade 
o que é pura defensa 

contra a nosa hostilidade. 

Certo é, por dicir todo, 

que as rosas teñen espiñas 
e a eles lles gustaban 

máis có raposo as galiñas. 

Mais pagáronas ben caras, 
pois a nosa conclusión 

foi de tratar expulsalos 
con razón ou se razón. 

Desde sempre perseguidos 
e sempre postos a proba 

non é estraño, marxinados, 
que se dediquen a droga. 

Moito máis quería dicir 

e este é o meu testemuño: 
pola xente dese pobo 

certifico, asino e cuño. 




