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¿A conta de quen esa 
• converxenc1a con 

Europa? 
O de converxer con Europa como sexa é un tei

moso afán do goberno de Madrid. lmpónseno-la men
saxe de que hai que colle-lo tren europeo a calquera 
prezo: e non calquera tren, senón o tren de cabeza; e 
non en calquera clase, senón na primeira preferente. 

Pero nesto da economía as causas non son ás 
veces o que parecen. Así pasa que o que resulta bo 
para a "macroeconomía", esas grandes cifras coas 
que nos amolan os expertos, pode resultar fatal para 
as "microeconomías" das clases populares. Porque os 
grandes planos e discursos sobre crecemento econó
mico e prosperidade redúcense, para os economistas 
neoliberais, que levan a voz cantante, a unha simple 
cuestión de cantidade e non de calidade e moito 
menos de reparto. 

Resulta ben curiosa esta teoría económica dos 
"burócratas" que fixan as condicións para subirse a ese 
tren, que sae no 96, no cumprimento de catre condi
cións básicas de corte monetario e presupostario: que 
a moeda teña un cambio estable, que os prezos se 
conteñan, que os presupostos públicos estean ecomó
micamente equilibrados (menos gasto público) e que o 
prezo que os bancos poñen ós préstamos (tipos de 
interese) se aproxime ós dos países máis ricos. Sen 
embargo non se esixe para esa converxencia unha 
baixa taxa de paro, unha determinada calidade nos ser
vicios públicos, nin un desenvolvemento territorialmente 
equilibrado, nin moito menos, ¡era boa!, unha reducción 
de contaminación medioambiental. 

A onde nos leva estes aceleróns productivistas 
está claro en informes e recomendacións do propio 
Parlamento europeo e do seu Comité Económico e 
social, cada vez hai máis pobres e excluídos desa 

. "nova sociedade". E ademais eses incrementos da 
pobreza prodúcense á par que un notable incremento 
da "riqueza nacional" dos diferentes membros. A desi
gualdade social dispárase. E o mesmo Comité afirma
ba no 89: "A liberdade e a democracia política e social 
non poden coexistir cun alto nivel de miseria". O 
actual rexurdimento do nazismo avala a certeza desa 
afirmación. 

Con esta paisaxe ó fondo, o goberno sorprénde
nos, eludindo os trámites parlamentarios, cun decreto
-leí que reduce a protección ós parados. Pero nin o 
tren de alta velocidade, nin os fastos da nova "hispani
dade", nin esa terra prometida da Europa que nunca 
chega poden agacha-la realidade da pobreza. Aí 
están os parados crónicos, os inadaptados, os labre
gos sen futuro, os eivados sociais, os feridos de morte 
nesta guerra por un traballo e unha vida digna. ¿U-la 
súa converxencia? 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

"Aquí o Nordwest, onde os para
dos reloucan xubilosos, ¡cambio!" 

Os miolos de Mr. Solchaga 
non se fatigaron alá de máis 
para saír con esas. Aforrar 
gasto público a conta dos para
d os non é precisamente un 
alarde de imaxinación e moito 
menos de imaxinación socialis
ta. 

Pero é que, ademais, di 
unhas causas no plan este ... 
que iVaia plan! 

Así di no plan de marras 
que "se trata de medidas que no 
curto prazo poden afectar ós 
intereses dalgúns colectivos 
(sen dúbida que se retire á 
"xente guapa" das alegres noites 
de Marbella; ó colectivo de aus
teros e impecables banqueiros, 
noves condes rubios do capita
lismo triunfante; ou á morea de 
cargos e carguiños en departa
mentos inútiles), en tanto que os 
seus efectos se diluirán no con
xunto da sociedade". 

E despois meten outra boa: 
"Se as reformas estructurais do 
período 83-85 nos serviron para 
prepara-la economía española 
para superar con éxito a expe
riencia de integración na CEE ... " 
Pois .. ¡Olé salero para a econo
mía española! e a bailar sevilla
nas a ver se nos confunden e 
nos podemos aproveitar dese 
éxito tremendo. 

Porque aquí reconversión 
tocounos, pero ... éxito, o que se 
di éxito ... éxito galega, entendá
monos, a ver se repasando ... 
Fenosa, Astano, Larsa, Exmine
sa, as vacas da miña veciña ... 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

nada de nada desde o de Álvaro 
Pino no 86. 

E máis adiante o plan 
ponse a chufa-las medidas de 
"flexibilización" da contratación, 
gracias ás cales, por certo, é o 
máis normal chegar ós corenta 
rebotado, se houbo serte, de 
contrato temporal en contrato 
temporal. E adiante que haberá 
que "flexibilizar" máis, "eliminan
do barreiras que hoxe existen á 
mobilidade funcional e xeográfi
ca da man de obra", co que se 
apunta unha solución orixinalísi
ma ó paro galega: a emigración 
a Madrid, Barcelona ou Sevilla. 

A este Plan acaíalle ben, a 
xeito de ilustración de conto de 
humor negro, unha foto de Rosa 
Conde dicindo que en Galicia 
"non pasa nada", outra de Sol
chaga con aquelo de que témo
lo futuro "relativamente asegura
do" e unha máis de Almunia 
cantando ós marabillosos efec
tos para Galicia da entrada no 
Mercado Común. 

Menos mal, compañeiros, 
que aquí nos queda Portomeñe, 
que para compensar tanta des
f eita e mala imaxe de Galicia, 
acaba de contratar por unha 
misera a Julito Iglesias, "Hey" 
(que anque está Jeixos destes 
nosos lares ten morriña da terra 
do seu pae) para que venda a 
imaxe da Galicia do futuro: unha 
pequena "Maiami", a Spanish 
Miami of Noroeste, bronceada e 
lurpia fina, pero moi xacobea. 
¡Que desmadre monseñor! 
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BOA NOVA 
Manolo Regal 

Onde hai amor, hai resurreción 
Rematabámo-lo pedaciño de Boa 

Nova do número anterior de IRIMIA dicindo 
que xa falariamos outro día dunhas mon
xas que se puxeran a pensar con moita 
calma e decisión de como achegarse máis 
e mellar ó mundo dos marxinados. Pois 
facémolo hoxe, cando o sol· novo da Pas
cua xa aluma as nasas vidas, porque pen
samos que esta dedicación ós máis abusa
dos da sociedade é a mellar proba de que 
Xesús está vivo no medio de nós. 

Noraboa ás monxas 

Empezamos dándolle-la nasa felicita
ción a aquelas 300 monxas que, xunto 
cunha ducia de frades durante os días 
20-22 do marzo pasado se xuntaron en 
Santiago para nos contar con humildade 
qué era o que estaban a facer cos grupos 
de marxinados que hai en Galicia; mulle
res da vida, deficientes mentais profun
dos, vellos, transeúntes, nenas, etc. E 
non só nos contaban isa, senón que 
tamén preguntaban ós mais qué poderían 
facer para levar a cabo con máis xeito e 
proveito o seu traballo. 

¿Va que é un ha bendición de Deus 
pensar que entremedias de nós hai tanta 
xente boa que coa súa vida nos axuda a 
crer con máis facilidade que Deus está 
vivo, e anda espabilando ás persoas para 
facer máis xustas as vidas, os pobos? 

Entremedias de nós hai moita xente boa, que coa 
súa vida nos axuda a crer con máis faci/idade que 
Deus está vivo. 

Ser marxinado non é casualidade 

Case sempre, cando se tala dos mar
xi nados considérase ós marxinados 
coma a esa xente pobriña e estragada 
que ben fariamos en atender cos nasos 
favores, e Deus hánolo pagar ben. 

Pois ben, eu afianceime neses días 
en dúas. causas que me parecen de moito 
mérito. A primeira é que os marxinados 
son pobriños e estragados, pero non o son 
porque si, por casualidade, por mala sorte, 

nin sequera porque eles fosen moi ruíns 
(algo sómolo todos), e moito menos por 
desexo ou castigo de Deus. 

· E, se non, que llo pregunten a aquela 
prostituta que nos contou a súa historia 
con moita valentía e sinxeleza. Unha 
sociedade que non dá igualdade- real de 
oportunidades, que entolea á xente coa 
fame de consumismo, que non apreza 
moito a comunicación entre as persoas, 
que non se preocupa demasiado por unha 
sa formación de espírito, etc., acaba cre
ando grandes grupos de marxinados. 

Aprendices dos pobres 

A segunda causa que me chamou a 
atención neste encontro das relixiosas que 
andan cos marxinados, é ver que elas 
repetían unha e outra vez que estaban 
entre eles ofrecendo, pero tamén recibin
do; ensinando, pero tamén aprendendo; 
talando de Deus, pero recibindo por parte 
dos marxinados a mellar ensinanza sobre 
Deus. É algo chocante isto, tanto que case 
sempre nos parecen palabras fermosas e 
máis nada. Pero non, elas dicíano conven
cidas, cun convencemento semellante a 
aquel de Xesús cando dicía: "Bendito 
sexas, meu Pai, Señor do Ceo e mais da 
terra, porque lles escondiches estas cau
sas ós sabios e ós prudentes e llas revela
ches á xente humilde" (Mt. 11,25). 

A pobreza na parroquia Cristo da Victoria 
de Coia (Vigo) 

A Parroquia do Cristo da Victo
ria está situada no polígono de Coia 
na cidade de Vigo. O Polígono de 
Coia naceu na época do "desenrolis
mo" de Vigo e, polo tanto, é herdeiro 
de tódalas deficiencias e contradic
cións dun "polígono-barrio-dormito
rio". 

É verdade que gracias á loita que 
teñen mantido os movementos popu
lares da Parroquia Cristo da Victoria, 
se ten logrado unha mellar calidade 
de vida. Pero o estigma de triple 
insuficiencia -rendda, instrucción e 

saúde- foi e aínda é un atranco 
imposible de superar. 

Aínda máis. Tanto a crise econó
mica coma a do "estado do benes
tar", sen esquece-la crise de valores, 
teñen sumerxida a unha grande parte 
dos veciños da parroquia no círculo 
terrible dos "novos pobres". 

Terrible é o alto índice de desem
prego e economía sumerxida. É a 
zona da cidade onde os habitantes 
traballan ou traballaron en tódalas 
empresas de Vigo. Tódolos sectores 
obreiros -industria, pesca, servicios-

se atopan aquí representados. Por eso 
tamén a crise laboral e a crise do 
"estado de benestar" enche o barrio 
de xubilacións anticipadas e agrava 
aínda máis a situación dos colectivos 
carenciais. Por enriba disto, a crise 
colabora no incremento das chama
das "conductas asociais" -delincuen
cia, drogadicción, alcolismo ... " 

Por desgracia todo isto se vive 
no anonimato, no illamento, en inco
municación, en amarga soidade. 

Emilio Suárez Coruxo 
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A PENEIRA 

ESQUERA NACIONALISTA VÉN 
DAR MAIS XOGO A ESQUERDA 
GALEGA. Xorde coma unha corrente 

ideolóxica dentro 
do BNG, xunto 
coa UPG (Bautista 
Álvarez, Francisco 
Rodríguez ... ), 
Avante (Alcalde 
de Pene ... ) PNG 
(Rodríguez 
Peña ... ) Colectivo 
Socialista (López 
Rico ... ) Os novas 
pulas de creadores 

coma Femán-Vello ou Paco Pillado xunto 
con políticos xa bregados coma Beiras, 
González Amadiós, Encama Otero ... , fan 
de ta plataforma motivo de esperanza para 
a organización nacionalista que niáis está 
a medrar en intención de voto. 

CC.00. de Gali
cia acaba de crea
] a Fundación Paz 
e liclaridade co 

bx tiv de ir 
máis alá de irn
pl , cleclaracións 
e chegar 6 feito 
co te por cento 
dos presuposto 
do sindicato van participar en programas de 
de envolvemento de sectores necesitados 
de moita axuda. Na fotografía Xeús Díaz, 
ecretario de CC.00. de Galicia. 

No me 

SEGUEN A PERDER AS MAIORIAS 
ABSOLUTAS e a rexurdir outras alter
nativas: ecoloxistas, e sobre todo, os par
tidos nacionalistas: Escocia, Córcega, a 
Liga do Norte en Italia ... Os partidos tre
dicionais non están a responderás inque
danzas do pobo e o desalento está a 
medrar no chamado mundo occidental. 
Este divorcio entre cidadáns e organiza
cióps partidarias tamén está a producir 
froitos aciagos, aí está o crecemento de 
·grupos racistas en Francia e Alemaña e as 
respostas golpistas do Perú e Venezuela. 
Algo está a moverse ... 

Alfonso Blanco Torrado 

A AUGA, benvida nestas semanas, é un 
dos elementos máis importantes para o 
futuro do mundo e urxe estimala e racio
nalizala. A cuarta parte do mundo padece 
escaseza de auga potable; a auga canta-· 
minada colabora na marte de cinco 
millóns de persoas cada ano; a erosión 
producida pola auga é unha das causas 
principais da desaparición dun once por 
cento da terra cultivable nos últimos cin
cuenta anos <leste planeta azul. As admi
nistracións teñen que repensar se a auga 
que utilizan para as plantacións non é 
máis custosa cós productos daquelas. 

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980 - SANTIAGO 

Quera subscribirrne a IRIMIA 
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< ... Rúa ou parroquia ------------------------------------
Cidade ou concello ------------------- Código postal e provincia ---------

E ... w ... BOLETIN DE DOMICILIACIÓN (Só para os que queiran domicilia-lo pago) 

Banco ou Caixa de Aforras 
Domicilio da Sucursal ------------------------------------
Vila ou cidade Provincia 
Titular da cta./libreta -----------------------------------
N2 cta. ou libreta 
Sírvase de atender ata novo aviso, e con cargo a miña canta, os recibos que ó meu noma lles sexan presentados 
para o seu cobro por IRIMIA. 

En ________ _ ª--- de ______ de 199 __ 
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MOTORES DEUTZ acaba de ser poxa
da nunha cerimonia triste, se ternos en 
contaos millóns de subvencións que chu
pou esta multinacional alemana e os 
obreiros que seguen a buscar traballo. 
Esta empresa de Porriño é un dos moitos 
abortos <liso que chamaron a reconver
sión industrial. En algo iamos se-los pri
meiros: foi a primeira poxa pública mun
dial que tivo lugar en España. 

OS TRABALLADORES DA MARIÑA 
MERCANTE atopan cada volta menos 
saídas no mundo do traballo ... Empresas 
coma Amura, N avimol ou E/Federico 
Barreras están indo a pique ... A empresa 
pública Elcano vai reduci-lo número dos 
seus buques a menos da metade, pois vai 
exportar sete deles a paraísos fiscais 
baixo a bandeira de comenencia. As cou
sas faríanse moito máis duras duras se o 
goberno leva adiante a liberalización da 
Mariña Mercante coa perda de once mil 
empregos. 

A ORDENACION RACIONAL DO 
MONTE é o obxectivo dunha campaña 
que está a facer a Asemblea de Grupos 
Ecoloxistas e Naturalistas da nosa terra, 
coa recolleita de sinaturas para pedi-la 
reforma do Plano Forestal da Xunta. O 
obxectivo da Xunta é a productividade de 
especies de crecemento rápido que bene
ficien ás fábricas de pasta de papel ou de 
madeira para aserrío; <leste xeito o capital 
da CE (Comunidade Europea) e as multi
nacionais farán de Galicia o vi veiro dos 
seus intereses económicos a custa da des
feita do noso medio vital. 

O OURIZO é un dos mariscos menos 
coñecido nas nosas cociñas, e non é pola 
súa escaseza, pois dase moi ben nas 
nosas costas, e é aproveitado coma tapas 
saborosas nas tabernas da veciña Astu
rias; Xapón é o primeiro consumidor 
mundial de ourizos, e ten que acudir á 
importación ... ; as súas ovas, envasadas, 
viaxan polo mundo enteiro, xa que son 
comercializadas corenta seis mil tonela
das de ourizos ó ano, sendo Chile un dos 
países máis vendedores. 

AULA CASTELAO 

DEALOSOAA 

Apartado 332 

36080 PONTEVEDRA 

A IX SEMANA GALEGA DE FILO
SOFIA que se está a celebrar en Ponte
vedra, ten coma tema fundamental: 
"Filosofía e Nacionalismo". Desde a 
teoría do nacionalismo, pasando pola 
realidade de Galicia, ata facer un estu
dio dos diferentes nacionalismo do 
mundo. Salientar a presencia de Enrique 
Dussel que xa estuvo na Asemblea de 
Encrucillada, entre os moitos partici
pantes. 

AS INDUSTRIAS CARNICAS e os 
matadoiros en xeral teñen que facer un 
grande esforzo para a competencia da 
CE (Comunidade Europea), e sobre de 
todo para ofrece-los seus productos no 
mercado. Moitas destas industrias non 
cumpren as normas legais tanto de 
saúde coma fiscais, prexudicando a 
moitos colegas. O trinta por cento, das 
facturacións cárnicas estanse a facer 
dun xeito marxinal. O futuro económi
co afecta a moita xente; só na provincia 
de Pontevedra a máis de mil emprega
dos. 
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A folga xeral do 2-A 
A Folga Xeral do 2 de abril foi un éxito. Parou Galicia entei

ra e na rúa, baixo o lema "TODOS POR GALICIA", manifestá
mosnos arredor de trescentas mil persoas. É esta a quinta folga 
xeral nos últimos dez anos. Dende entón ata hoxe creáronse 
algúns postos de traballo en servicios, pero pecharon 181.000 
casas labregas, e a industria despidiu máis de 60.000 persoas en 
idade de traballar. O salario do traballador galego é un 15% máis 
baixo ca nas outras comunidades Autónomas e a pensión media 
dos xubilados galegos non chega ás catro quintas partes das do 
resto do país. 

O peor de todo é que estamos no principio da fin. As poucas 
empresas punteiras de Galicia están afectadas de peche ou recon
versión; o sector pesqueiro vén caendo en picado; dende Bruselas 
dinnos que no agro aínda nos sobran douscentos mil empregos e é 
tal a inflación do pequeno comercio nas nosas cidades e vilas, que 
sobra o 80% -para mostra Vigo, onde hai un bar por cada 200 
habitantes-. 

Tal situación esixe de nós preocupación, resposta e responsabi
lidade. Se no-los galegos, non nos damos solución, teñamos por 
seguro que ninguén nola dará. A nosa situación, os nosos problemas 
son vellos. Veñen de atrás, de moi atrás. Cando as clases dirixentes 
doutras sociedades, hai dous séculos, ensaiaban a industria, os nosos 
magnates e ociosos vivían de rendas e foros. Cando os cidadáns de 
fóra se esforzaban polas libertades, pola democracia, polos dereitos, 
etc., para os galegos era a propiedade da terra o único e supremo 
valor. Agora que o sistema industrial de masas, que ós europeos lles 
custou máis dun século xerar, se desmantela por resultar economi
camente insostible, agora reclamámolo nós. 

Máis ou menos é ó que veu parar a Folga Xeral do 2 de abril. 
Que veñan e nos monten industrias, que nos creen postos de traba
llo, que nos solucionen os problemas do agro, que nos fagan auto
pistas, que nos monten empresas ... Pero, ¿quen nos ten que dotar 
de tales lindezas? "Iso a min non me importa, é cousa do Estado, 
da Comunidade Europea, dos capitalistas. A min que me dean un 
emprego, que xa teño abondo con traballar ... " Se son así as nosas 
reivindícacións, xa podemos ir cambiando de actitudes, porque ese 
modelo de industria resulta hoxe obsoleto e socialmente insostible. 

Ata agora as empresas respondían a un modelo primario de 
industrialismo, no que cabía a separación entre donos e traballadores. 
Este modelo foi enterrado na crise dos anos setenta. As economías 
desenvoltas superaron a situación abríndose a unha nova cultura 
industrial de pequenas e medianas empresas, ciscadas ó longo e ancho 
do país, satélites unhas das outras, de organización flexible, con alta 
tecnoloxía, descentralizadas, competitivas en calidade e prezos e en 
avanzado proceso de autoxestión por parte dos mesmos traballadores. 
A empresa moderna resulta insostible se os propios traballadores non 
se responsabilizan do proceso de producción e da saúde da propia 
empresa. 

Tal empresa moderna resulta custosa, non tanto pola finan
ciación e tecnoloxía, coma pola falta de capital humano debida
mente capacitado e mentalizado. Reside aquí a principal dificulta
de para os países e rexións atrasadas . A filosofía socio-laboral 
dos acordos de Maastrich van enfocados a que, nun futuro non 
remoto, os mesmos traballadores creen as propias empresas. 

Manifestacións coma as do 2-A en Galicia, reclamando só 
industrialización e traballo, fanme recorda-las convulsións dos 
romanos no Foro reclamando "pan e circo". As solucións hoxe van 
por outro carniño. Mal andaremos todos, se as empresas do futuro 
non son empresas dos traballadores. Unha de dúas: ou plena integra
ción con tódalas consecuencias, ou alienación e marxinación. 

Serafín Villanueva 



TERCEIRO MUNDO Jésus Medín Roca 

¡Graciñas, María Elena! 
Dicía María Elena Moyano que os 

seos dous tillos, de oito e dez anos, xa 
sabían que algún día a súa nai podía 
ser víctima mortal don atentado. E ese 
atentado chegou, en forma de balas e 
dinamita, o pasado 15 de febreiro. 
Hoxe, de María Elena Moyano queda a 
memoria e mailo exemplo dunha 
muller que ós seos 33 anos foi mere
cente do alcume de "N ai Coraxe". 

A súa loita polos dereitos dos pobres, 
o seu traballo no seo do movemento dos 
Comedores Populares e a súa responsabi
lidade cidadá coma tenente de alcalde do 
distrito de Villa El Salvador, en Lima 
(Perú), convertíana en inimiga dos que 
non eren nas vías pacíficas para a trans
formación dunha sociedade coma a 
peruana. Invitada por lntermón -revista 
asociada a IRIMIA e colaboradora nesta 
nosa páxina do Terceiro Mundo- María 
Elena visitou España e falou con máis de 
trinta medios de comunicación, levando a 
mensaxe da súa xente á opinión pública 
española. 

-Hoxe en Perú, a fame é unha 
realidade, ¿por que a muller se conver
teu na protagonista da loita contra a 
fame no seo país? 

- As mulleres asumiron un papel 
moi importante na lo ita contra a fame ... 
E non só en Perú. Eu coido que en toda 
Latinoamérica. A loita das mulleres, en 
Perú, non é por elas mesmas, é polos 
nenos. E tal parece se-la clave de todo. 
Porque cando unha nai defende ós seus 
fillos, deféndeos con todo. Por citar un 
exemplo do alcance da loita das mulle
res, aí está a Lei do Vaso de Leite que, 
coas nosas mobilizacións, acadamos 
que fose aprobada polo goberno . .. 
Aínda que o Estado está sempre recor
tando presupostos e o Vaso de Leite, 
que beneficia a 1.300.000 nenos, sem
pre se resente. 

-E durante o andazo do cólera 
¿cal foi a acción das organizacións 
populares nos Pobos Xoves? 

-A organización popular tivo un 
papel clave na neutralización do cólera. 
Nosoutras tivemos que actuar á marxe das 
propostas gubernamentais . O goberno 
di cía: "hai que fereve-la auga 1 O minu
tos"... Pero para nós 10 minutos significa 

unha cantidade de combustible ó que non 
ternos acceso. No principio, polo tanto, os 
nenos acababan tomando a auga sen ferver 
e enfermaban. A nosa proposta foi a de 
clarifica-la auga en bocois. Este traballo de 
divulgación levouse do seguinte xeito: 
unha promotora encargábase de difundilo a 
vintecatro mulleres. Iso significa vintecatro 
familias. Por outra parte, o gobemo princi
piou unha campaña para que non consumi
semos peixe. Pero o problema estaba en 
que o peixe é o alimento máis asequible 
para as clases populares do Perú. Nosou
tras propuxemos que se comese peixe, 
pero previamente fervido ou frito. 

-E a este drama únese a falta de 

infraestructuras. A falta de canaliza
ción para a auga e os desaugadoiros 
son unha das causas qeu facilitaron a 
propagación do cólera en Perú. ¿Que é 
o que fan vostedes? 

-Estamos traballando duro para 
facer chegar estas infraestructuras e ser
vicios ós barrios marxinais de Lima. Este 
é un traballo que asumimos e que o anda
zo do cólera nos fixo valorar moito máis. 
Porque xa non é soamente buscar maio
res comodidades, senón que son verda
deiras necesidades para defende-la nosa 
saúde. 

Por esta loita pola vida, María 
Elena deo a vida. 
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ENTREVISTA 

E
uropa non é o que parece. Cando menos non 
é só o que parece. Porque na Europa compe
titiva e confortable, neste vello continente 

obsesionado por fortalecer unha economía unzca, 
estable e poderosa, hai pobres. A pobreza e a desi
gualdade resultan incómodas para os partidos gober
nantes, que van abandonando as súas políticas 
sociais en favor da pura e dura lei do mercado libre 
mundial, unha vez "derrotado" o comunismo. Men
tres os partidos nazis empezan a toma-la iniciativa 
política, hai outros movementos emerxentes dende a 
base social que loitan por construír alternativas. 
Conversamos con MANOLO SÁEZ BAYONA(Membro 
da Asemblea de parados de Vitoria), que recentemen
te estivo en Galicia apoiando o nacemento dunha 
rede galega de loita contra a pobreza. 

-¿Por que a pobreza é 
un tema tan actual en Euro
pa? 

- Porque cada día é máis 
difícil de agacha-lo incre
mento da pobreza nos países 
da CEE (Comunidade Eco
nómica Europea), que nos 
últimos meses acadou a cifra 
de 55 millóns de persoas 
pobres nos doce países 
comunitarios. 

Ademais está aí ás por
tas' a realidade dos antigos 
estados e nacións do Leste 
europeo que sofren con dure
z a a entrada no chamado 
mercado de libre concorren
cia, onde o número de 
pobres medra por días men
tres os ricos aumentan a súa 
riqueza. 

Cada día é máis difícil 
agacha-lo incremento 

da pobreza nos 
países europeos. 
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Tamén poderíamos falar 
de que a revolta dos pobres é 
un perigo potencial para os 
gobernantes e, sobre todo, 
rompe coa súa estética do 

Parados e pobres na E1 
A Rede Europea loi1 

Estado de benestar,. En tóda
las cidades con grandes cen
tros comerciais, onde se 
vende de _todo, atopas, cada 
vez máis, ás persoas sen teito 
<liante deos grandes escapara
tes. 

-As administracións 
non se amosan moi eficaces 
na loita contra a pobreza. 
¿Está a solución nas inicia
tivas dos propios pobres, 
dos grupos solidarios de 
base? 

-Eu pertenzo a un 
colectivo de autoorganización 
de afectados e na nosa prácti
ca de dez anos comprobamos 
que é moi complicado da-lo 
salto do individual ó colecti
vo. Por outra parte ás institu
cións públicas e privadas, 
sobre todo ás administracións, 
dalles pánico ter que falar 
directamente coas persoas 
afectadas. 

Os medos das administra
cións cara ós afectados veñen 

da súa ineficacia á hora de 
resolveren os nosos proble
mas, porque cando non hai 
vontade política real non 
valen para nada planos de 
cara á galería contra a pobre
za. Son pan para hoxe e faine 
par mañá. 

A miña opinión é que 
nesta loita todos e todas 
teñen cabida, pero as persoas 
afectadas teñen que ter un 
papel fundamental. Xa ahon
da de falsas tutelas e de inter
mediarios que viven dos 
nosos problemas. Xaora que 
os grupos solidarios de base 
son necesarios e poden ser un 
bo espacio de confluencia de 
intereses. 

-¿En que consiste a 
Rede Europea de Loita con
tra a Pobreza? 

-Quere ser unha coor
dinación de tódolos grupos 
que levan a cabo iniciativas 
contra a pobreza e a exclu
sión social. Aínda que naceu 



. ,, 
~ropa rica e prospera: 
ta contra a pobreza 

coma iniciativa das Comuni
dades Europeas, o desenvol
vemento <leste movemento 
foi inesperado. Na actualida
de e trala Asemblea de Bru
xelas do 90, é unha coordi
nación plural aberta a tódo
lo s grupos e persoas que 
queiran arrima-lo ombro 
nesta loita. 

Nos Estatutos Europeos 
están claras as prioridades da 
Rede en canto que se debe 
posibilitar que teñan maior 
representación os grupos 
pequenos e sobre todo as per
soas afectadas ou os grupos 
máis directamente ligados ás 
mesmas. 

Ademais tomamos pos
tura activa contra o feito da 
pobreza e afrimámo-la nece
sidade de erradica-las verda
deiras causas que a produ
cen. Actualmente a Rede 
está no momento da súa 

Debuxo de 
Fernando 

García 
Diéguez 

E?A ~EtJA 
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constitución tanto a nivel 
europeo, coma estatal ou 
nacional. 

Penso que a Rede Euro
pea responde a unha necesi
dade real: non podemos conti
nuar illados nos nosos barrios, 
cidades ou nacións. Nin abon
da tan sequera cunha coordi
nación estatal. O encadea
mento das causas que xeran a 
pobreza no ámbito mundial 
obríganos a procurar espacios 
máis amplos de coordinación 
e apoio mutuo. 

-¿Que se persegue 
cunha rede galega de loita 
contra a pobreza? 

-Eu non son o máis 
indicado para falar da rede 
galega pois, aínda que son 
galego, vivo fóra do país e o 
meu papel na rede é coma 
membro da Comisión de 
Enlace Estatal. O que é evi-

dente é que a rede galega, 
coma o resto das redes de 
cada nación ou comunidade 
autónoma, tomará coma base 
dos seus estatutos os que se 
aprobaron en Bruxelas en 
decembro de 1990. A partir 
de aí as persoas e grupos que 
desenvolvan a rede en Galicia 
deberán establece-las priori
dades e a maneira máis axei
tada de traballaren par acada
-los obxectivos. 

Non é ousado de máis 
asegurar que un gran éxito da 
rede en Galicia sería romper 
co illamento de cada grupo e 
lograr que todos xunten esfor
zos para acadar unha coordi
nación útil para todos e nece
saria para cambia-lo actual 
estado das cousas. 

Hadrián Cambreiro 
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O CAMPO 

Chorar para mamar 

Uns datos que fan pensar 
A situación actual de agricultores e 

gandeiros galegas é xa coñecida da maioría 
de nós: 

• Prezos do leite á baixa: o litro de 
leite, que chegou a pagarse hai 2-3 anos a 
40 e 50 pts., págase hoxe a 20 pts. en 
casos; sendo os custos de producción ó 
redor dunhas 30-35-40 pts. 

• Abandono de liñas de recollida de 
leite por parte das industrias. 

• Prezos da carne tamén á baixa, ata 
ni veis de 1 O anos atrás . 

• Reconversión do sector agro-indus
trial: pechan as industrias coma Mafer, 
Quesalva ou Vega e pasan a capital estran
xeiro outras coma Larsa, co propio apoio 
financeiro público da Xunta de Galicia. 

Perspectivas de futuro 

a per pectiva de futuro non pare
e n ir cara a unha melJora, senón máis ben 
6 e ntrario: 

• Galicia, segundo as directrices da 
Política Agraria Comunitaria tería que 
reduci-las súas produccións cárnicas xa 
que a CEE é excedentaria, é dicir, sobran 
eses productos. 

• Só a aplicación das cotas lácteas para 
abril do 93 vai supor o desmantelamento 
de moitas explotacións. Tamén das máis 
modernizadas. 

• E as alternativas productivas viables 
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parecen poucas e non xeneralizables. 
• Así, Galicia, segundo a CEE tería 

que reducir á metade o número de labregos 
e de explotacións. 

E o Goberno galega actual presenta no 
mes de xuño pasado un "Plan Especial para 
la Agricultura y el Desarrollo rural de Gali
cia" no que, efectivamente, desenvolve 
unha política de expulsión do campesiñado 
(pasar de 376.300 a 198.400 agricultores) e 
de reducción á metade das 210.000 explo
tacións existentes (das 104.000 de leite 
pasar a 70.000). 

Transformación, ¿cara a onde? 

O desmantelamento agrícola, vémolo, 
estase a facer dun xeito máis ou menos aga
chado, anque non menos traumático. O 
certo é (como xa expresabamos hai uns anos 
no Movemento Rural Cristián) que "a xente 
do rural galega sempre foi un grupo marxi
nado. Viviu unha relativa mellaría en cali
dade global de vida gracias ó seu alto nivel 
de sacrificio e de renuncia. E gracias ó man
temento de formas de consumo trasnoitadas. 

Fixéronse cartas a base dos aforras do 
traballo duro, das pensións e da emigra
ción. 

Pois ben, á marxinación de sempre, 
engádese agora unha maior marxinación 
que vai vir determinada por esta situación 
emerxente e que parece vai ter estas carac
terísticas: 

"Domicilio" 
da señora 
Casilda. 

1. Unha perda da capacidade adquisiti
va, que vai levar a unha cada vez meirande 
descapitalización da xente. As rendas agra
rias son hoxe xa inferiores ó Salario Míni
mo Interprofesional. 

2. E polo tanto, vaise tender a retroce
der a situacións de producción diversifica
da. A volta a unha agricultura de autosub
sistencia faise probable para moitas fami
lias. 

3. O simbiotismo parece tamén unha 
tendencia xeneralizable: traballar no campo 
e algo tamén na obra ou na carretera serán 
situacións normais; coa explotación inhe
rente ás economías mixtas: xomadas labo
rais longas, salarios baixos e en sectores de 
terceira categoría, baixa profesionaliza
ción, falta de conciencia sindical e de capa
cidade reivindicativa tanto no campo como 
na empresa, ... 

4. A aparición dun campesiñado xor
naleiro das explotacións máis grandes que 
sobrevivan, ou asalariado das empresas e 
multinacionais do campo. 

5. A volta a unha emigración provocada 
pola expulsión de man de obra agrícola, cami
ño difícil pola situación de crise xeneralizada. 

Estamos ás portas, estamos vi vindo xa, 
unha transformación pola raíz do mundo 
rural galega. 

E esa transformación ten tódalas trazas 
de resultar negativa, empobrecedora, marxi
nadora para o nivel de vida global do labre
go, para o conxunto do mundo rural galega". 

Quen non chora non mama 

A única saída posible parece a da 
organización do labrego, a da reivindica
ción clara e prolongada, seguindo o dito 
popular de "Quen non chora, non mama". 

Para que o Goberno da Xunta de Galicia 
e o Goberno de Madrid renegocien coa CEE 
todo o relacionado coas nosas produccións. 

¡Ai se os labregos e labregas descubri
sémo-la nosa forza agachada, a nosa verda
deira forza! 

A forza da organización. 
A forza da unión. 
A forza da nosa palabra pública e 

organizada. 

Polo Movemento Rural Cristián Galega 
Tereixa Ledo Regal 



MAREIRA Severino Xestoso 

"Moito máis có descanso semanal" 

O enfrontamento que dende hai 
meses manteñen os armadores dos 
arrastreiros do litoral e a Conselle

ría de Pesca, sobre o descanso nas fins de 
semana,· lonxe de ir recuando , aumenta. 
Dende o punto de vista técnico, as dúas 
partes teñen as "súas razóns": que, por 
complexas, non veñen agora ó caso. 

Si en cambio, a medida obxecto de 
debate, ten unha compoñente social da que 
se fai necesario falar e fixar nun contexto 
máis amplo : O do maríñeiro e o mundo 
socioeconómico-laboral que lle rodea. Xa 
que aplaudir "sen máis" a citada disposi
ción, levaríanos por unha parte a poñemos 
colorados ó comprobar que a dous pasos 
(ou dous mil) da converxencia en Europa, 
aínda andamos discutindo se é lícito ou 
non ese descanco, e por outra, tanta felici
tación e parabéns, pode levamos a crer que 
todo está ben, nunha profesión onde non só 
se está fóra da casa, serrón que por riba, se 
está nunhas condicións que, de coñecelas 
en profundidade, quedariamos polo menos 
abraiados . 

E é , que a tal medida do descanso , 
dende a óptica dunha mínima xustiza social 
é clara, pero esa mesma ética obríganos a 
dicir, que se de verdade o que se pretende é 
cambia-la vida laboral destas persoas é pre
ciso "moito máis". 

¿ Cóbrase moito nos pesqueiros? 

Aparentemente si , esa é a idea que 
ternos en terra, e que eles -os mariñeiros
q ui zai s por un mal entendido orgullo , 
xamais se preocupan de desmentir. Cobrar, 
cobrar ben, faino o Técnico de Pesca (hai 
quen opina que demasiado, por moi home 
de confianza do armador e encargado das 
capturas que sexa). O Capitán (ou Patrón 
de Costa) e o Maquinista ( ou Mecánico) xa 
teñen o listón moito máis baixo, e logo "a 
causa" xa non é nin parecida. 

Pero aquí máis cás cantidades, o que 
nos interesa son as modalidades de salario 
e as preferencias dos interesados por unhas 
e outras. 

Así, o sistema máis vello, que chega 
ata hoxe dende aqueles tempos en que cada 
mariñeiro tiña un anaco de rede de seu, na 
grande rede xeral, coñécese como a parte, 
neste sistema, do Monte Maior (importe 
bruto da pesca vendida) descóntanse tódo
los gastos e o resto repártese entre o pro
pietario da embarcación e os tripulantes, en 
proporcións que oscilan entre un 50-50 ata 

Pasan días e meses lonxe do fogar. A súa xornada laboral nin se sabe as horas que ten. Vi~en :iunha con
dicións hixiénicas lamentables. E cando chegan a porto non saben os cartos que van levar as suas casas ... 

un 66-33 a favor do armador, facéndose do 
importe correspondente á tripulación unha 
serie de partes iguais. O sistema, de aplica
ción case xeral na pesca de baixura, ten 
moitos detractores, non tanto polas porcen
taxes xerais, coma por algúns dos concep
tos que entran nos gastos comúns. 

O segundo sistema no tempo, é coñe
cido como por cen. Se se pesca, se se 
vende ben, a marea "cobre". Se hai avaria, 
se se acaba o combustible coa neveira sen 
encher, ó chegar ó porto paseas coas mans 
nos petos. 

O sistema máis moderno , froito da 
escaseza de pesca e da lei da ofer ta e 
demanda, admite un mínimo garantido, 
no caso de fallar o por cen. O que permite 
ó pescador en vi ar á súa casa durante o 
tempo no mar uns cartas fixos. 

Sen contar outros pequenos, como 
poden se-las primas por tonelada, os sobres 
pantasmas, ou as compensacións por exce
so de gastos de cociña, queda claro que o 
pescador non sabe á saída ó mar -nin por 
apro ximación- o que gañará á volta da 
marea. Dependerá sempre do que pesque e 
sobre todo, de como venda, e ¡ollo!, non o 
vende el, serrón o armador. 

Desconfianzas 

Preguntados os futuros mandos pes
queiros (é dicir, os que es tudian este ano 
para Patrón de Litoral, primeiro paso nos 

pescadores adultos para facerse un día 
C apit án de Pesca), q ué i te ma do 
devand itos consideran co ma o mellor 
dende o seu punto de vista de traballado
re s do mar , res pondero n da seguinte 
maneira: ó 51 ,2% qu eren un míni mo 
garantido e un "por cen" do prezo da 
pesca, ó 19 ,5 % prefiren un soldo fixo con 
independencia da fortuna nas capturas, 
ocupando o terceiro lugar de preferencia 
cun 9,9% unha mistura de tódolos siste
mas que se barallan no mercado de traba
llo pesqueiro. 

Claro que todo isto ten unha cruz que 
demostra ata que punto o mariñeiro está 
canso de promesas e de levar máis golpes 
dos que dá a mar no Grande Sole, pois nin
guén coma eles coñece a historia aquela, de 
que se cotiza moi ben o peixe grande no 
Berbés e no Muro ata dous días antes de 
chegaren eles a porto con peixe grande, 
que .. . ¡que casualidade! empezou a pagarse 
moi ben o pequeno ou ó revés. 

Por isto non pode estrañar que respec
to ó sistema de venda, ó 15% non conteste, 
outro 20% crean que está ben o actual, e o 
65% restante reclame un control nas des
cargas e nas vendas polos propios mariñei
ros. 

Hai unha pregunta sen resposta, ¿can
tas horas traballa un mariñeiro?. Déixame 
que eu conteste á mesma con outra pregun
ta, ¿sabes cantas horas ten o día? ... 
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PROGRAMA AXUDAS 
A VIAXES COLECTIVAS 
DE INTERESE AGRARIO 

AXUDA Nº 4 
Ampliación de coñecementos e progeso da agricultura galega 

QUE CONSISTE EN 
70°/o dos gastos da viaxe, desprazamento e aloxamento 

E VAi DESTINADA A 
Grupos de agricultores que realicen viaxes e visitas colectivas 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 29, mércores 12 de febreiro de 1992, páxi
na 1330 

Artigo 3 . 

. As solicitudes presentaranse cun mínimo de 15 días de antelación á viaxe. 
En calquera caso, non se admitirán solicitudes con data posterior ó 30 de 
xuño. 

UNTA 
DE GALICIA rrr>1 

o 
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, 
GANDERÍA E MONTES 
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA 
Servicio de Estudios e Publicacións 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 14) 

Procurar boa nora (Xén 24) 

1 Abraham era xa vello, entrado en anos 
(1). O señor tíñao bendicido sempre en 
todo. 2Díxolle ó .criado maior, o que 
administraba os bens da cas: 3"Pon a 
man baixo a miña coxa e xúrame polo 
Señor, Deos do ceo e terra (2), que non 
tomarás muller para meo filio de entre 
as filias dos cananeos cos que habito, 
4senón que irás á miña terra, onda os 
meus parentes, e procurarás alí muller 
para meo filio Isaac" (3) . 

Debuxo de Santi Carro Vare/a 

Xa intúe o lector que aquí segue facéndose viva a bendición de Deus ós patriarcas. 
O costume da endogamia, que practicaban as tribos nómadas -o de casaren mem
bros do mesmo clan entre si-, serve aquí á intención teolóxica de non misturarse 
cos cananeos, por culpa da súa relixión politeísta: deuses e deusas que, uníndose 
en matrimonio, fecundaban aterra para a agricultura. A piques de morrer, o noso 
patriarca quer que o seu mordomo cumpra a súa vontade, por se non dá chegado a 
ver a Isaac casado. 

50 criado preguntoulle: ''E se a muller non quixese vir comigo ¿levarei a ten filio á terra 
onde ti naciches?". 6Abraham respondeulle: "Gárdate de levar alá a meo filio. 70 Señor, 
Deos do ceo, que me tirou a casa de meus pais e do meo clan, e que me prometen con 
xuramento: 'Ós teus de~cendentes dareilles este país', mandará diante de ti o seo anxo e 
encontrarás alí a muller para o m~u filio. 8Se a muller non quixese vir contigo, quedas 
libre do xuramento. Pero de ningún xeito levarás alá a meo filio". 9Coa man baixo da 
coxa do seo amo, o criado xurou conforme ó que falaran. 

Estamos baixo a dinámica da Promesa. O fillo da promesa, Isaac, - "sorriso de 
Deus ", regalo seu-, non pode abandona-la terra prometida. Abraham mantén firme 
a súa fe esperanzada. 

100 criado colleu logo dez camelos do seo amo e moitas outras cousas de valor ( 4 ), e púxo
se en camiño de Aram (5) cara á cidade de Nahor. 11Ás aforas da cidade, á beira dunha 
fonte, fixo axeonllar os seos camelos. Era a tardiña, cando saen as rapazas para coller 
auga. 

O criado de confianza ou mordomo -suponse que con tan gran caravana irían máis 
criados- pídelle a Deus un sinal que, ó tempo, constitúe unha proba sobre a servi
cialidade da rapaza. 

12El pregou entón deste xeito: "Señor, Deos do meo amo Abraham (5), ven hoxe ó meo 
encontro e trátao a el con amor. 13Eu voume poñer ó pé da fonte cando as rapazas da 
cidade veñan sacar auga. 14A rapaza á que eu lle diga:'Baixa o cántaro, por favor, e 
dame de beber', e que ela me responda: 'Bebe ti e abrevarei tamén os teus camelos', 
sexa a que ti determinas para o ten servo Isaac. Niso saberei que tratas ó ten servo con 
amor".(6) 

¿Que vai pasar? Coma nas películas de "suspense", continuará. 

15Non acabara aínda de falar, cando saín Rebeca, filia de Betuel, filio de Milcah, a muller 
de Nahor, irmán de Abraham, co seo cántaro ó ombreiro. 16A rapaza era moi bela e 
aínda unha doncela, non tocada por home. Baixou á fonte, encheu un cántaro e subiu. 

O próximo día pasaremos do santuario de Abraham, en Mambré, ó pozo de Lahai
roí, onde asenta este patriarca de transición 

Xosé Chao Rego 

1. Este longo e fermosí imo 
relato, da fonte J ou iavista 
(Deus é chamado lavé), pertence 
ó xénero literario da novela. 

2. Como os órganos sexuais son 
transmisores de vida, condiderá
banse sagrados. Por iso existe o 
antiquísimo costume de xurar 
agarrando os xenitais. Aquí, con 
eufemismo, fálase da coxa en 
vez dos testículos. 

3. Isaac vén sendo algo así coma 
un patriarca de transición, polo 
que o seu ciclo ocupa só tres 
capítulos. O que vai ter impor
tancia é o seu "fillo" Xacob. 
Pero, como a historia dos nosos 
catro patriarcas _Xacob, Israel, 
Isaac e Abraham- estaban soltas, 
espalladas en catro santuarios 
distintos e nada tiñan que ver 
orixinalmente entre si, o autor 
sagrado dos tempos de Salomón 
-o iavista, século X- fai a fusión. 
Se as tradicións de Abraham e 
formaron no sur, no santuario de 
Mambré, en Hebrón, a de Isaac 
caen máis ó sur, no Neguev, 
rexión desértica, hoxe converti
da polos israelís en verxel. O 
santuario de Isaac é Berxeba e 
mailo pozo de Lahai-roí. Fusio
nadas as tradicións, Abraham 
pasou a ser "pai" de Isaac, e este 
de Xacob. 

4. Sublíñase a riqueza de Abra
ham coma bendición de Deus. 
Estamos ante un anacronismo, 
xa que a domesticaicón do 
camelo non se xeneralizou ata o 
século XII, e Abraham viviu 5 
ou 6 séculos antes. 

5. A viaxe ó norte de Mesopota
mia, onde estaba a familia ara
mea de Abraham, supón moitos 
días de viaxe e o patriarca estaba 
nas últimas. O mordomo ten que 
ter instruccións moi precisas. 

6. Non é aínda o deus de Israel, ou 
nacional nin do universo, senón 
"deus pai", do patriarca, racial. 

7. A fonte ou pozo era un forado 
grande e fondo na terra. Eran 
augas soterraña ás que se de -
cendía mediante un chanzos e 
arriba estaba o abrevadeiro. 

l:RMIA.-1'l 



DA CONQUISTA Ó ENCONTRO 
Xavier R. Madriñán 

Da conquista ó encontro 

A xustificación da conquista 

De cando en vez parece conveniente 
lembrar que despois do descubrimento 
veu a conquista de América. De todos é 
sabido, pero cómpre recordalo para non 
quedarmos na simple contemplación 
a ombrada dunha viaxe aventureira, 
esquecendo o posterior proceso de domi
nación ateigado de violencia. 

Desde o primeiro momento, a con
quista -é dicir, a apropiación pala forza 
duns territorios que tiñan dono e o some
temento da súa poboación- requeriu unha 
xustificación. A opinión dos indíxenas e 
os seus dereitos non importaban, pero a 
ollos do europeos era preciso atapar 
unha razón lexitimadora. 

Os antecedentes africanos 

A cue tión era relativamente nova. 
Non exi tira problema cando os portugue

ocuparan pouco antes illas desertas, 
ma a. dos arquipélago de Madeira e de 

Az re . Non ran de ninguén. Tampouco 
n n h ub ra moita complicacións na con-

uisla por CasteJa das illas Canarias nin 
no e tablecemento portugués nas costas da 
África occidental: guanches e negros seica 
carecían de dereitos por ser· pagáns e inci
vilizados, polo que foron escravizados sen 
P1áis con ideracións. Portugal reforzou a 
úa posición exclusiva na zona cunha bula 

papal. A intervención da lgrexa derivaba, 

Había moito que xustificar 

RlltlA-14 

A evanxe/ización coma encubridora 

a xuízo do Papa, da súa responsabilidade 
na conversión dos infieis. 

A doazón papal 

Os Reis Católicos crían que o feíto 
mesmo do descubrirnento lles outorgaba un 
indiscutible dereito de posesión sobre as 
novas terras. Pero, con todo, reclamaron e 
obtiveron do Papa documentos semellantes 
ós que os portugueses tiñan para as costas 
africanas. Xa en 1493 Alexandre VI -por 

certo, papa de escanda-
1 os o comportamento 
amoral- concedeu a 
Castela o pleno domi
nio sobre os países de 
ultramar. Nada contaba 
o que puidesen pensa
los indíxenas. 

Sen embarbo, 
tamén houbo outras 
interpretacións. Famo
sos teólogos españois 
puxeron en dúbida o 
dereito dos papas a 
doar a ningúen os 
dereitos de soberanía 
sobre pobos que nin 
sequera sabían da súa 
existencia. De todas 
formas, os monarcas 
españois sempre con
siderarían que a doa-

zón papal era o máis importante funda
mento xurídico do seu imperio americano. 

A misión entre os infieis 

En realidade, para as xentes da Euro
pa daqueles tempos, o argumento que 
mellar xustificaba a conquista de Améri
ca -e mesmo a facía agradable ós ollas 
de Deus- era a misión evanxelizadora 
dos infieis. A difusión do cristianismo si 
era competencia do papado, que podía 
-como fixo- encomenda-la sagrada tare
fa ós reís casteláns, cedéndolle-lo domi
nio exclusivo dos novas territorios. 

Así vemos como, desde os instantes 
iniciais, a relación entre a Igrexa e o pro
ceso de dominación americana foi ben 
estreita. A evanxelización actuou coma 
desculpa, coma elemento encubridor dos 
verdadeiros motivos da brutal explota
ción sobre a poboación autóctona. 

Todo se ha comprender mellar lendo 
a Juan Ginés de Sepúlveda, famoso xurista 
que, a mediados do século XVI, xustifica
ba "que con perfecto dereito os españois 
imperan sobre estes bárbaros do Novo 
Mundo e illas adxacentes, os cales en pru
dencia, enxeño, virtude e humanidade son 
tan inferiores ós españois coma os nenos 
ós adultos e as mulleres ós varóns" (Sobre 
as xustas causas de guerra contra os 
indios). Tempo pasou abondo, pero moi
tos parecen pensar aínda así. 



O NOSO TABOLEIRO 

Moi boas nobo sentido da palabra. 
Aquí vos mando o comprobante do 

ingreso no "club de apaixonados" lecto
res da revista IRIMIA dun novo seguidor. 

Neste caso a revista . é un regalo. O 
ano que vén, xa enviciado sen remedio, 
terá que ser el o que siga cotizando. 

Se non fose porque os estudiantes 

A razón de mandarvos esta carta é 
para agradecervos que me mandaséde-los 
números des te ano da vosa revista .... 

Dicirvos que xa tiña lido a vosa 
revista e nela véxome reflexado moito, 

Na próxima Romaxe, baixo o lema 
Unha terra que medra, os nenos serán os 
principais protagonistas. Decidido está. 

Non teño nada en contra da boa idea 
de que os nosos cativos deben .medrar en 
fe cristiá e galeguidade para facer unha 
Galicia mellor. Poño serias dúbidas, iso 
si, cando se pretende que eles realicen a 
"escenificación da Eucarstía" para "dicir
nos como os nenos queren que sexa a 
nosa terra e as nosas vidas: como o ven 
eles". 

Os irimegos sempre berramos contra 
a manipulación e alienación, contra aqui-

Irimianza en Ferrol 

Unha comarca a medrar 
Día: 26 de abril 
Horas: de 4 a 8 da tarde. 
Lugar: San Xoán de Filgueira-Ferrol 

AVISOS 

ASEMBLEA DE CRENTES GALEGOS 
DÍA25 
LUGAR: GARDERÍA RAIOLA 
CASTIÑEIRIÑO 
SANTIAGO 

PASCUAXOVE 
DÍAS 1, 2 E 3 DE MAYO 
LUGAR 
AROUSA 

A revista é un regalo 
non vos somos demasiado millonarios 
(por regra xeral), regalar subscricións da 
revista a "tuttiple" sería unha boísima 
idea. 

Pero ... 
Pero polo momento haberá que con

formarse con facelo unha vez ó ano. Iso 
si, como . diría o señor Aniceto, facendo 

Véxome reflexado 
no voso xeito de ve-la vida e de corp.par
tila co irmán, o voso xeito (meu tamén) 
de olla-las novas do mundo. Quero 
comentarvos que no que a min me toca 
farei a mellor das propagandas que se 

¡Olio coa Romaxe! 
lo que nos é imposto desde arriba sen 
outros criterios cós derivados de intereses 
ocultos. 

Lonxe do meu pensamento está que ós 
responsables da Romaxe lles entrasen, de 
súpeto, ansias maquiavélicas de manipula
ción infantil, mesmo considerando que ata 
sería unha "boa" manipulación. Pero, para 
algúns irimegos con que tiven oportunidade 
de comentar este tema, fícanos sen resposta 
aparente a seguinte cuestión: 

-¿ Quen vai concienciar ós rapaces, 
preparar e face-los textos da liturxia? 

Dubidamos que sexan os propios 

por "non perde-lo vicio" . 
Apretas e, por favor, seguide traba

llando así de ben que, polo menos, aquí, a 
cousa chega. 

Mª Teresa Miguélez 
P.D. ¿Posibilidades de imprimir a revista 
en papel reciclado? 

pode facer: amosala á xente , e xa hai 
boas respostas por aí adiante. Gracias por 
iso. Unha apreta. 

Pedro 

nenos. Será, evidentemente , obra do 
adultos que amañarán todo , colocando 
nas bocas dos meniño a fra e que ele , 
os grandes , queren escoitar. Por mái 
xenerosidade que haxa co pais da idea 
(que non partiu dos neno , claro está), 
sempre aflorará a existencia de certa 
manipulación - inconsciente ou encuber
ta, pero manipulación en definitiva. 

Ata no eido da fe e galeguidade, 
coido que primeiro é o leitiño, logo virá o 
pan e mailo viño. 

María dos Santos Contreras 
Bueu 

IX Acampada de Mocidade 

En AS ERMITAS (Antas - PONTEVEDRA) 
Días 8,9,10,11e12 de setembro 

* CARITEL *** AS ERMITAS 

~~:;;;;: 
I 
*PONTEVEDRA ...__ *VIGO 

Para maiores de 16 anos 
Moi barata: tan só escotarémo-los gastos 
Información: 982 - 528143 e 986 - 293225 
Para chegar a AS ERMITAS: Bus da Empresa M. García (Vigo-Pontevedra-Avión). 

Sae de Vigo ás 16,20 e de Pontevedra ás 17. Chega a Antas ás 18. Podemos quedar para 
xuntarnos o día 8 en Antas (Cruce de As Ermitas) ás 6 da tarde . 

IMPORTANTE 
O SÁBADO 9 DE MAIO HABERÁ UNHA XUNTANZA ABERTA EN SANTIAGO 

DE COMPOSTELA, COLEXIO COMPAÑÍA DE MARÍA, RÚA DAS TROMPAS, 10, ÁS 
4 DA TARDE PARA TRATAR DA IX ACAMPADA DA MOCIDADE. 

¡APÚNTATE! 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruíbal 

Lingua e Historia (1) 
¿Acórdache que che dixen que a lin

gua é coma a nosa letra? Coa letra pode
mos dicir moitas cousas. Pero a feitura da 
nosa letra xa di cousas, por veces sen que 
nos decatemos. A lingua ten combina
cións fixas de palabras que revelan capí
tulos da historia de Galicia. 

¿Por· que dicimos que ten moita terra 
na Habana, cando queremos falar con 
retranca do que presume de riquezas que 
ninguén puido aínda comprobar? Porque 
ningún emigrante, despois do dramático 
sacrificio de marchar, quere volver sen 
aparentar éxito. ¿E por que se di na 
Habana e non *en Palermo nin *en 
Pekín? Porque a estes lugares non emi
graron o galegos, mentres que Cuba é un 
importante capítulo da nosa historia e de 
Cuba volveron moitos, uns ricos e outros 
aparen tándoo. 

Por i o exclamamos ¡Manda truco na 
Habana! Olio, na Habana, non *en Mos
ova. l d no con olamos nun desas

tr di inco ¡Máis se perdeu na guerra de 
uba! 1 to é hi toria. Díxome Xosé E. 

Rodríguez, de Crecente, esta cántiga de 
eu avó: 

Carmiña Carmela 

¡que pena me dás!: 

na guerra de Cuba 

morreuche o rapás . . 

Quedan aínda dramas cubanos sen 
resolver en moitas familias galegas. A 
his toria da emigración galega tivo un 
capítulo americano (como tamén portu
gués e recentemente centroeuropeo). 

Pero no n todo foron de sgracias 
naquel capítulo americano. Aí está o dito 
Facer unha América "facer un bo nego
cio". A emigración a América era en moi
tos casos a única posibilidade de reden
ción económica, a única de saltar da 
miseria á riqueza. E, atención a isto, ¿por 
que ningún galego di *f acer unha Áf rica 
ou *facer Oceanía? Porque a nos a historia 
di que os galegos non emigramos a estes 
continentes senón a aquel. 

María Xosé Roca dime que en Cazás, 
Vilalba, din Face r unha Habana co 
mesmo valor de "facer un gran negocio". 
Como ves, a lingua galega manifesta que 
o pobo galego emigrou a Cuba. 

E aínda habemos descubrir máis capí
tulos da nosa historia na lingua galega. 

O hispo de Hamburgo (Alemaña) felicita a súa sucesora, María Jepsen. Esta 
ñora, ca ada e con fillo exercía o acerdocio coma pastora luterana (protestante). 

Fou li ida polo ínodo democraticamente, esta teóloga de tendencia feminista, para 
-la dióce da gran cidade alemana, que ten 208 parroquias e 334 pastoras e pasto

( a rdote ). D de a lgrexa católica, felicitámola con ledicia e con ... nostalxia. 
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O "chinito" Fujimori 
presidente do Perú 

un golpe de Estado deu 
nun país que vai de cu. 

O "chinito" .é xaponés: 
pensaron os electores 
que ía facer milagres 

a forza de transistores. 

Mais quen de fame non morre 
pode face-la equipaxe 

se quer redimir ós pobres 
cal fixo "Madre Coraxe". 

Nestes países non pode 
funciona-la democracia: 

sen igualdade económica 
prós pobres é a desgracia. 

Na América do Sur 
teñen a traxedia forte 

de que hai outra América: 
a que "vive", que é a do Norte. 

Pois o Norte, cando axuda 
-e este é asunto serio

é pra instalar alí 
o económico imperio. 

Hai pouco, en Venezuela 
fracasou golpe de Estado, 
pero, en cambio, en Haití 

segue dando resultado. 

Onde hai máis pobres ca ricos 
o poder sempre procura 
controlar que haxa orde 

mediante unha dictadura. 
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CONSELLERÍA ÓE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS 
E PORTAVOZ DO GOBERNO 




