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Vellos modos 
Un recente estudio de opinión revela que os galegos 

e galegas refugan a política: un 80º1.P dos entrevistados 
declara pouco ou nulo interese por tan importante cues
tión. 

Xa na chamada transición, o pobo galego partía cunha 
carga de escepticismo considerable. Naquel ambiente dos 
primeiros tempos -a política para .quen vive dela, dicíase
esta revista tratou adrede de combate-la postura antipolíti
ca e antipartidaria, tentación purista tamén para moita · 
xente de lgrexa, pero que é unha escapatoria ben pouco 
cristiá . .Xa no número O, lrimia animaba a votar por parti
dos propios, nacionalistas, ó riacente Parlament.o galego. 
Como escribía recentemente Mons. Araúxo: Os crentes 
teñen a respo[Jsabilidade de se mol/aren en política; sem
pre que defendan a verdade e a xustiza ... o que non quita 
para que amosen un sentido crítico coma militantes de 
ca/quera partido · 
· A andaina destes case vinte anos de democracia occi

dental, na que os partidos políticos seleccionan as minorí
as c:füixentes, non serviron para mellora-la imaxe popular 
da poi ítica. . 

Pero hai unha diferencia. Aquela desconfianza inicial 
tan galega, era unha postura de r.eserva instintiva, a · 
penas argumentada con dúas oü tres frases feitas. O 
actual rexeitamento é, en cambio, razoado: sobran argu
mentos sobre a corrupción e a. traizón duns, e o sectaris-
m·o e dogmatismo doutros. · 

Actualmente a corrupción, o medrar a conta da políti- · 
ca, marca a imaxe pública dos grandes partidos. Tal .é o 
punto fraco do PSOE e o P.P., e non lles escusa o feito 
certo de que a cultura da corrupción ·afecte a case toda a 
sociedade de mercado.-

Por outra banda os outros partidos, depositarios de 
esperanzas de cambio pola esquerda, pola participación 
popular e o nacionalismo democrático, foron creañdo 
unha cultura particular de canibalismo que deixou a moi
tos deitados na cuneta. O sectarismo, as pugnas pola 
hexemonía, os prexuízos, son unha mala herc;ianza: que 
bloquean moitas boas intencións de aproximación. e con
fluencia. Os últimos episodios no Consello da Xuventude 
(pax. 14 deste- número) parecen revelar algo nesa liña: os 
vellos modos de control dos procesos, de uso de calquera 
medio con tal de acada-lo fin de hexemonía en organis
mos e asociacións, a depuración dos disident.es, .... r.ecor
dan tempos e actuacións que máis valera superar. 

O momento no B.N.G. é delicado. Se trunfa o núcleo 
duro e dogmático non ten moito futuro coma alternativa 
real de goberno: volveremos ó rexeitamento ético, á divi
sión e ós caídos na cuneta. Desde a posesión da verdade 
e a liña correcta non hai moito que avanzar. A' tódolos 
sectores e correntes do B.N.G. corresponde abrirse a 
Galiza, á democracia e ó talante de diálogo e confluencia. 
Eso supón aqrirse a aqueles que están por unha alternati
va na liña da xustiza e do reparto, da dignidade nacional, 
da participación social. E a·í atoparase, tamén seicé!- para 
sorpresa dalgúns, con grupos e xente cristiá, ós que terán 
que tolera-la súa cegueira e perdoa-/a súa alienación. 
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Daniel López Muñoz 

Condenados a obrar 
Nunha recente entrevista 

de representantes de 
A.P.A.S. de Centros públicos 
co Delegado de Educación 
de Coruña, este dicíalles algo 
sorprendente: resultaba máis 
doado construír un Centro 
novo, que reparar determina
das deficiencias dos xa exis
ten tes, cousas do máis ele
mental, evitar que chova 
dentro, repoñer un valado 
protector, cubrir un campo 
de xogo, etc. 

. Eso que resulta contrario 
ó sentido común só se enten
de á vista dos apaixoantes 
debates ·parlamentarios, 
sobre a leí de presupostos, 
cos tics, poses, e frases fei
t as, ó uso,.. tanto nos que 
defenden o presuposto, coma 
nos que o rebaten. 

Unha das típicas é aquela 
de reducir gastos correntes -
capítulo 2- e incrementa-los 
investimentos -capítulo 6-. 
Uns e outros quedan coma 
reis <liante da cámara -a de 
televisión e a outra- despois 
dunha desas. 

Pobre capítulo 2, denos
tado e humillado. Pois, ¡hale 
hop ! : a reducir transporte, 
comedor e leite escolar, a 
escatimar rio mantemento de 

• instalaci6ns, a ralear no 
material sanitario e didácti
co. Despois, como en Carril 
estoútro día, empezan a cae-
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- los teitos das aulas enriba da 
cabeza dos alumnos. Cousas 
da vida e do bo sentido co 

. que se goberna. 
A dinámica presuposta

ria, agora que tanto se fala 
·de défici.tl público, é así de 
tola. Está, no peor sentido 

1 da palabra, politizada, é 
dicir electoralizada. Hai 
consellerías, concellos e 
deputacións provinciais que 
teñen hipotecados xa os pre
supostos dos vindeir9s exer
cicios: para xuño do 95 hai 
eleccións e hai que inaugu- . 
rar obras, asfalto, pavillóns, 
centros de todo tipo, par
ques industriais. E. todo 
novo do trinque, que vista 
moito, que teña relumbrón. 
¡Viva o cementón inmacula
do! ¿Como se manterá todo 
esto"? Xa se verá. ¿Como se "' 
dotará de persoal e mate
rial? Tanto ten. '¿Como se 
conservará? Detrás de min o 
diluvio. 

Cabería en moitos casos 
a opción austera, ecolóxica 
e racional de rehabilitar, 
modificar, adaptar, conser
va-lo existente . . Pero, ¡veña 
xa! que somos un país rico, 
europeo e primeiromundis
ta. E adema.is non viste 
igual no día da inaugura
ción é dicir, mes arriba, 
mes ·abaixo, ~a degoirada 
xornada electoraL 
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BOA NOVA 

Cando a Xosefa de Outeiro 
morreo 

S.ILVIA: Avoa, ¡morreu a 

Xosefa de Outeiro ! Chama

ron por teiéfono e dixéron

nolo. Dixo a mamá que mañá había 

que ir ó enterro. Eu quería ir tamén., 

TOÑA. ¿Morreu? ¡Ai que 
pena me dá! 'Foiche moi amiga 

miña; pasámosche xuntas moitos 

traballos e moitas alegrías. ¡Deus 

a teña no ceo! Estábache moi 

enferma ultimamente. ¡ Fíxolle 

Deus mil' bens con levala! 

SILVIA: ¿Habemos de ir ó 

enterro? Eu quería ir, e quería vela 

na caixa. Recórdome cando me 

daba caramelos, eu quéroa ver. 

TOÑA: Pois anda que, como 

mañá é sábado, seguro que irnos á 

aldea. E daquela heite levar eu 

para qu a vexa.s. Xa _verás que 

guapiña vai, e que recoñecida, ¡ ai, 

canto lle eu quería! 

SILVIA: Avoa, ¿por qué 

morrerá a xente? A xente boa tiña 

que vivir seinpre, e a mala, 

morrer. Así,. pouco a pouco, todo 

había sér máis bonito. 
, TOÑA: ¡Ai, xa! Pero ternos 

que morrer todos. A vida é así. 

· Uns avellentámo.nos e morremos, 

e outros vides detrás para enche-lo . 
forado que-deixamos. E tamén é 

ben que a xente mala estea mistu

rada ·coa boa, porque así todos nos 

podemos ir curtindo un pouco. 

SILVIA: A voa, a min gúst~e 
moito ver 'ós mortós na c<iixa. ¿lso 

é malo? A miña amiga Lt;ipita di 

que nunca os viu, e que lle dixo o 

seu pai que non se podían ver. 

TOÑA : ¿E p_?rque ha ser 

malo? É coma un cariño que tés 

con aquela ,persoa, é a última vez 

que a ves no corpo que . tiña no 
inundo; ademais tamén che apre:µ

de moitas cousas, entendes que ela 

morreu e que ti tamén morretás, 

vaste facendo á idea; e . aprendes a · · 

collerlle máis cariño á vida, e a 

vivir con bondade e con boa 

vecindade, e sen egoísmos. 

SI~ VIA: ¿Hasme levar, logo, 

avoa? 

O río da vida sempre nos leva ó mar . 
inmenso de Deus, que nos ama desde 
sempre e para sempre . . 

TOÑA: Xa che dixen que si; 

eu xa penso ir ó _velatorio, e heite · 

levar comigo. 

SILVIA: ¡ Ui si, lévame ! Gús-: 

tame moito estar alí con tanta 

xente; seguro _que han estar a 

Belén e o Manoliño. 

TOÑA: Pero, si irnos, tamén 

para rezar, eh. 

SILVIA: ¿E para que rezamos 

polos.,niortos? 

TOÑA: R~zaffios polos mortos 
porque lles queremos ben, porque 

nos gusta que estean no ceo con 

Deus, porque ternos moito que lles 

agradecer, porque nos fixeron 

moito ben, porque igual tamén 
fixeron algún ·mal, e ternos nós 

que cargar con 1so .... 

AVELINA: ¡Silvia, Toña, 

veña, a comer! 

Manolo Regal Ledo 

O rei pobre dos pobres 

Domingo 34 do tempo ordinario 
Xn 18, 33~37 - 20 qe novembro 

- A persoa e a vida de Xesús foi desconcer
tante par.a os seus contemporáneos e ségueo sendo 
para nós. Desconcertou a Pilato que o ridiculizou, 
cando oíu que se proclan1aba rei con aquela facha. 
E desconcertou sempre ós seus mesmos seguido
res da Igrexa, que poucas veces souberon que 
facer con ese Rei pobre e aldraxado, amigo de 
marxinados, pecadores e prostitutas. 

- Xesús coa súa palabra e coa súa vida rom
peu esquemas feitos sobre a experiencia do que é 
unha persoa feliz. , Coloco u a felicidade no corazón 
da pobreza, da sinxeleza, da escoita, da solida1ie
dade, do dolor amante, do disfrute sinxelo da 
vida ... 

- Xesús experimentou e ofreceu unha nova 
maneira de ser persoa vi vindo un trato novo con 
Deus; sentiu a Deus e viviuno fondamente en 
unión íntima, misteriosa e revolucionaria co máis 
pobre e marxinado. 

- Este novo estilo de Xesús choca moito con 
tendeµcias que todos levamos dentro de nós; pero 
tamén conecta co máis fondo, limpo e verdadeiro 
que nos move a tódalas persoas. Por iso Xesús, o 
Rei pobre dos pobres, provoca tanta admiración, 
amor e seguimento. 

Deus peta á nosa porta 

Domingo 1 º de Ad vento 
Le 21, 25-28, 34-36 - 27 de novembro 

- Empeza hoxe o.tempo do Advento. Adven
to quere dicir chegada. Récórdanos que algo está 
chegando diariamente á nosa vida, coma algo bo, 
proveitoso, liberador. Deus e a xente, nunha 
unión sempre misteriosa, son os encargados de 
enche-las nosas vidas de tantas sorpresas agrada
bles, curadoras.-

- Cada época histórica, en cada persoa, en 
cada familia,, en cada pobo, en todo o mundo, ten 
os seus sinais de vida e de construcción e os seus 
sinais de morte e de destrucción. ¡Que ben nos iría 
ós cristiáns se soubesemos detectar estes sinais, 
para andar en Deus. A Deus vaille a vida, a vida 
de todos, a vida dos pobres sobre todo. 

- Onde hai prepotencia, abuso, esmagamen
to, discriminación, mentira, aí hai morte. Onde hai 
solidariedade, respecto, reparto, comuñón, verda
de, ai hai vida. No medio de _moitas dúbidas que 
nos poden surxir, ternos criterios abondos para 
saber cando Deus pasa pala nosa porta ofrecéndo
no-lo seu vigor e reclamando a nosa colaboración 
con El. 

- O mundo está nas mans de Deus e nas 
nosas, para que o convertamos en casa feliz de 
todos. Deus apostou ata a morte por este empeño e 
invítanos ó mesmo. 

1'1MIA -3 



A PENEIRA 

A PLATAFORMA 
PRO MIÑO volve a 
manifestarse contra a 
desfeit que suporía a 
construcción do recinto 
da Feira-Exposición ·de 
Lugo na súa beira, e 
contra tócft)los estragos 
que está a sÚfri-lo Miño. 
O río de Lugo está tan 
contaminado que mesmo 

ALXERIA segue a vivir 
unha guerra civil cada 
xeira máis cruel... V eñen 
de ser anunciadas elec
cións antes do remate do 
vindeiro . ano, pero isto 
non calmou o· odio .dos 
dous bandos que xa cos
to u a vida a miles de 
cidadáns. O exercicio 

. das liberdades é case 
imposible e así vinteseis 
xornalistas alxerianos 
foron asasinados por tra
ballar a favor da liberda
de de expresión. 

Alfonso Blanco forrado 

FOUCE, o voceito do 
·Sindicato Labrego 
Galego que aparece 
cada mes, conta dende 
setembro cunha nova 
faciana e tamaño; a , 
portada a toda cor 
anuncia novas sec
c1ons: , Escola de 
Labregos, Saúde e 
Trabillo, A Agricultu
ra . do mundo, etc. 
Tódalas páxinas con . 

infmmación a carón dos labregos: Redacción: Rúa Touro, 21-2º. 
1 

Teléfono 58 85 32. 

"0,7 XA. EN GALICIA 
T AMÉN" con este reto están a 
levarse adiante varias activida
des: unha acampada en Vigo e 
noutras cidades, tonc;;entracións 
en Lugo e na Coruña os días 
dezasete e vintasete... Non só é 
unha obriga prós presupostos -de 
Madrid, tamén compete á Xunta 
e ós concellos destinar esta por
centaxe a proxectos de coopera-

é arri cado bebe-la auga da traída da cidade. E mentras tanto o 
concello quere rodea-fo río de espasios máis axeitados para bicis 
e concentracións humanas, esquecéndose das· súas augas. 

. ción co Terceiro Mundo. A campaña d9, 0,7 está a ser un revulsi
vo dentro da nosa sociedade e o seu clamor está penetrando na 
comodidade das nosas .casas. Xa hai países que cumpren con 
este mandato da ONU: Arabia Saudí, Kuwait, Noruega, Holan
da, Dinamarca, Suecia e Fransia. 
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(ASTHO 

ALLARIZ é unha das 
yilas que máis vivendas 
está a vender, moita 
xente de fóra. ven a resi
dir ·a es.ta cidade antiga, 
que nun tempo non foi 
ben conservada, mais 
· agorq é .un modelo 1 de 
recuperación do casco 
antigo e dos a~redores, 
sob9r d6 .todo das beiras 
do. río Arnoia. Allariz 
foi seleccionada entre. 
duascentas vilas e cida~ 

· des, xunto con outras 
doce de toda Euro.pa, como candidata ó Premio de Urbanismo 
da Unidade Europea. · . 

A · IMPORTA
CION DE LEITE 
de Francia que :ven 
de ser denunciada 
polo Sindicato 

· Labrego Galego 
mostra máis aínda 
o apoio da Xunta 
ás multihacionais 
da álimentaCÍón, · 
vendéndolles 
Lars.a e agora per- . 
mitindo mercar leite· fóra~ cando os nosos gándeiros ·.non poden 
produci-la que queren e esixen as súas explotacións .. o leite que . 
importa Larsa ven envolfo con cartóns da marca "Veg~ de 
Qro'? ... A política d~ Xunta segué a someterse ós dietados d~ 
U.E. e en prexuizo dos ri_oso_s interese~. 

'., . ,_e CE N~R O G~LEG ~ . 
.DE.ARTKS DA IMAXE 

' . 
O CENTRO GALEGO DE ARTES DA IMAXE en colabo- -
ración coa , Cons~llería de Cultura ofrece un abario de vídeos 
que poden ser proxectados polas as_ociacións do país. Vídeos 
de creación, , ficción, documentais 'sobre .naturezá e cultura. 
Os mellores realizadores: Xavier Villav.erde; Represa, Antón 
Reixa, Manuel Abad .. :, presentan algúns dos seus traballos 
máis logrados. Para máis informaciOn CGAI (teléfono 981 -
20 34 99) ou en calquera das -Delégacións de Cultura-. 

1. Chlnatown. 2. Rnanclal Dls
trlcl 3. Unlon Square. 4.¡Mca-
traz. 5. Golden Gate. &. Colinas • 
de Nob Hll~ Russlan HUI y Pacl-

. flc Helght 

OS INMIGRANTES HISPANOS 
seguen a ser marxinados nos Éstados 
Unidos, mai~ agora pode ser peor, pois 
no Estado de California queren privar de 
escola e ·saúde ós fillos dos hispanos que 
viven no país sen os papeis en regra. 
Así,_ segundo unha enquisa, os irlande
ses só ·son mal vistos por un once por 
cento, mentras que os hi~panos chegan 
nesta xenofobia a un sesenta e catro por 
cento ... Na ilustración, un plano da cida
de de San Francisco que corita cunha 
graride comunidade de hispanos .... 

OS GRUPOS DE DANZA TRA.
DICIONAL son moitas veces. os 
únicos colectivos que, moven a vida 
cultural dunha aldea ou vila, reco
llendo ' p~zas, danzas, vestimenta, 
compo"sicións antigas ... , que despois 
interpretan. Un labor calado pero 
importante, un traballo de ba e que 
axu.da a facer comunidade e po90. 
Son centos de grupos espallados por 

toda Galicia. A Federación Galega de Grupos de Danza xunta a 
, moitos, pero non a todos. O día tres de Nadal celebra o seu 

segundo congreso no .Pazo de Mariñán; e tamé~ nestes días o 
Grupo IAR, que é a vangarda ne.ste mundo do folklore na toru
ña, dá a .coñece-lo 111 Premio lar de Folklore que vai ser entre
gado no Pazo de Congresos. 

O PIRA
GÜISMO E 
A VELA que 
con· tan boas 
marcas ten 
agasallado ó 
noso país non 
reciben as 
axudas nece
sarias da 
Xunta ' e dos 
concellos. Os 
palistas Bea, 

Mascato, González, Romero, Crespo e Míguez tiveron unha boa 
actuación nos mundiais de México e nas Olimpiadas, o último; 
. e o mesmq os regatistas Xurxo Maciel, campión galego, Gonza-
lo Araújo ou Víctor Mariño ... , que son unha grande promesa, 
pero sen posibilidades de entrenar e xa están a mirar para Portu
gal onde poden ser mellor acollidos. Na fotografía, un grupo de 
palistas. , 



fAR6AD€19P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 

· c~RAMICA . 

* 2789.1 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 
157o"5 SANTIAGO D.E COMPOSTELA 
i:eléfs.: 981 - 58 19 o~i 58 18 88 

* Provenza, 27 4 

* 
* 

* 

* 

* 

08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 .30 

Habana,20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: . '981 - ~35 37 16 

· Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

Dr. Cadaval , 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 
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POLÍTICA 

O.conto do leite 

R
ésoltou moi espectacular a .. · 

· denuncia do Sindicato Labre
go o .alego sobre importación 

de leite procedente de Francia. ·Mem
bros geste sindicato mostraron _ós 
medios informativos un treñ parado n~ 

Por Tintxu 

· estación de .Sarria e cargado con iná.is de 535 toneladas de 
leite procedente da rexión francesa de Normandía e envasado 
coa marca Vega de Oro. O ex dirixente deste sindicato e depu
tado polo BNÓ EmiJio López Pére:Z entregou nunha· reunión . 
dunha comisión parlamentaria co conselleiro de Agricultura 
un litr.o dese leite. 

Tódalas "forzas vivas" do sector (industrias, sindicatos, 
· administración e partidos políticos) saben de vello que exisen 
estas importancións, sobre todo na época invernal; n,a que 

. baixa a producción do noso gando. Por i_so o escándalo habe
ría que limitalo .a que tal operación comercial sexa feita por 
unha empresa que ten capital da Xunta e a que a no~ativa 
comercial non sexa máis estricta para deixar má1s clara a pro- · 
cedencia do producto. . 

Para os profanos resulta estraño que compense traer leite 
desde Normandía a Gallcia (uns 1:600 quilómetros) e ademais 
envasalo xa aló. ~obre todo tendo en conta que aquí aínda 
nesta época d_o ano se prod~ce moito máis leite d.o que s.e con
sume e tamén agora se ¡panda leite, para o centro e leste da 
península, a lugareS' en todo caso máis próximos á fron~eira 
francesa. · 

- 1 

Pero ·este incidente volve po~er de actualidade o problema 
de fondo: as importacións prodúcense ó abeiro dunhas cotas 
de producción establecid~s co ingreso de España na CEE, 
cando no mercado europeo había excedentes importantes e 
m~ntres a producción de aquí era inferior q consumo. En Gali-, . . 

.cia xa daquela s~ producía niáis do que se consumía e nestes 
anos foi aumentando a producción, nun proceso inverso ó ' do · 
con,xunto de España. · 

Actualmente os gandeiros galegos teñen concedidas cotas 
de millón e medio de toneladas (sobre 5,~ millóns para- o con
xunfo de :gspaña), mentre·s a súa producción medrou nunhas 
400.000 toneladas máis, segundo fontes ben informadas do 
sector. Porque curiosamente en todo este proceso· o Ministe
rio de Agricultura non ten -ou polo ~enos non publicou- os 
datos da producción xer~l e da específica galega na campaña 
que rematou o 31 de marzo. e sobre a que habería que ter 
pagado a multa por exoeso de producción no pa~ado mes de 
setembro. 

Este segue _sendo o eixo do· debate: ¿canto leite poden pro
duci-los nosos gándeiros? ¿En virtude de que se limita 6 
dereito ·a progresar a unhas éxplotacións qué tantos esforzos 
fixeron por mellorar? Os º?SOS productores non crearon os 
excedentes de leite de conxunto de Europa, financiados con 

1 

axudas de Bruxelas que eles non tive ron para s·e modernizár. 



O CAMPO 

O Parque Natural das Fragas do 
Eume: posición do SLG 

No número 443 abordámo-la cuestión 
do Pa_rque natural do Eume desde a 
perspectiva ecoloxista, da man de 
Carlos Vales: O parque_ é necesario e . 
beneficioso para os veciños se se fai 
correctamente. 
O debate segue aberto e hoxe aproxi
mamos ó lector de Irimia ·a postura 
razaada do Sindicato Labrego, que se 
opón á política de parques naturais e 
avoga por unha política agraria 
eolóxica. 

As fragas da polémica 

O SLG tense manifestado claramen
te ó longo da súa historia a prol da con
servación do medio natural no seu con
xunto, como ben ó servicio da humani
dade, corroborado no seu IV congreso 
de marzo deste ano. 

Nosº últimos anos as posturas con
servacionistas atoparoh un eco ascen
dente na sociedade, debido ás agresións 
atroces que a natureza sofre en todo o 
planeta a mans dun modelo económico 
imperante que só mira o beneficio 
inmediato, dando coma resultado a ins
trumentación de algunhas "medidas 
proteccionistas" por parte das distintas 
admin:istracións entre as que se atopa a 
declaración de Parques N aturais, que 
vén a ser un lavado de cara dos gober
nos protexendo "ghettos e reservas" de 
natureza e permitindo o soberano dete
ri.oro global que nos leva a un camiño 
sen retomo. 

Por tanto o SLG posiciónase contra 
a política de creación de Parques Natu
rais, xa que os problemas medioaJI?.
bientais deben resolverse na globalida
de, por ser este ademáis o único · xeito 
racional de encetar ese camiño. Cen
trándonos no 'noso País. resulta parado
xal que a Xunta de 9alicia teña decla
rados varios parques naturais (Aneares, 

Manifestación pala retirada. do PORN - Domingo 21 Agosto (Pontedeume). 

Corrubedo, · Xurés .... ) e pretenda crear 
agora o das Fragas do Eume, cando 
Galiza carece de calquera ordenación 
do territorio (cultivos, especies fores
tais, edificacións etc.) que poña freo á 
absoluta anarquía na que nos atopamos. 
Así calquera pode comprobar que os 
Parqnes declarados, non serviron para 
nada,. nin no espacio que comprenden 
nin na globalidade do País. 
. É por iso polo que o SLG se posi
ciona contra o PORN (Plan de Orde
nación dos Recursos N aturais) das 
Fragas do Eume e pide a súa Inmedia
ta .Retirada, xa que ademáis este Plan 
non contempla a inversión dunha 
peseta n~ creación do · Parque, e dado 
que limita o uso das terras forestais e 
agrarias ós seus lexítimos donos supón 
~nha agresión evidente á economía 
labrega da zona, querendo carga-la 
existencia 'dun parque no Eume (un 

. ben social) exclusivamente sobre as 
costas dos habitantes do entorno, que 
realmente pode se-lo que a Xunta pre
tende, tan preocupada como está por 
eliminar explotacións e desmantela-lo 
sector agrario e gandeiro. 

O SLG sabe evidentemente, da 
riqueza ecolóxica deste entorno, que 
debe conservarse baixo outro tipo de 
actuacións non impositivas, mais ato-

pamos aqui outra paradoxa: a ubicaCión 
de Endesa As Pontes, empresa conta.:. 
minante onde as haxa, que é quen ver
dadeiramente fai perigar as fragas do 
Eume. ¿U-las limitación a Endesa no 
Plan da X unta? 

Finalmente cómpre unha reflexión 
ecolóxica dende o cerne .do rural, tan 
acostumados como estamos a manifes
tacións de ecoloxistas de cidade, de 
documental e de "quince dias en la 
aldea". Se falamos poñamos por caso, 
dos carballos, árbore que representa 
coma ningunha o cerne milenario 
deste Pobo, ¿realmente de onde ben a 
necesidade da súa protección?. Segu
ramente non de que se corten carba
llos, cousa que sempre se fixo (ade
mais, ¿con que lexitimidade se lle 
pode dicir a un labrego que hoxe pran
te unha finca, se mañá os seus netos 
nos van poder facer uso deles?), senón 
máis ben de que non se prantan carba
llos nin outras especies autóctonas. ¿E 
quén está favorecendo dende hai 
dúcias de anos a implantación de 
eucaliptos e piñeiros senón a propia 
administración? (mirar a última nor
mativa da Xunta sobre forestación de 
terras agrarias ou o Plan Forestal). 

Sindicato Labrego Galego 
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REPORTAXE 

Gravitación política 

Escribiuno Adams no 1823, na carta 
ó embaixador estadounidense en España: 
"Tanto como existen leis da 1gravitación 
física, existen leis da gravitación . políti
ca; e, se unha mazá separada da ,súa 
árbore materna por UJ}ha tempestade, 
tende a caer inevitablemente ó chan~ 
daquefa Cuba, -desunida pola forza da 
súa propia conexión antinatural con 
España e incapaz de manterse a si 
mesma-, pode gravitar unicamente cara á 
Unión Norteamericana que, por virtude 
da mesma 'Iei da natureza, non pode 
expulsala do seu seo". 

No ano 1925, Wilson, secretario de 
Estado de Woodrow, declaraba que o 
verdadeiro senso da doutrina Monroe era 
que "Estados Unidos considerase os seus 
verdadeiros intereses. A. integridade das 
outras nacións· americanas é puramente 
accidental, non un fin en si mesmo". 

O que parecía ser gravitación política 
ou integridade puramente accidental, 
convértese en lei incuestionable para os 
analistas do Departamento de Estado da 
po guerra. Dentro da "Grande Zona", 
que debía estar subordinada ás necesida
de da economía estadounidense, achá
ba e Cuba. George Kennan, cabeza de 
equipo <lestes analistas, expresaba ben o 
núcleo desta doutrina cando en 1950, 
escribía: "Ternos arredor do 50% da 
riqueza mundial, pero só un 6'6% da súa 
poboación .... A tarefa realmente impor
tante para o próximo período é elaborar 
un modelo de relacións que 'nos permita 
manter esa posición de desigualdade ... 
Para conseguilo ternos que prescindir de 
todo tipo de sentimentalismos e utqpías; 
a nosa intención ten que se concentrar 
nos nosos intereses nacionais máis inme
diatos". 

¿Que pasa en Cuba? 

Os acontecementos actuais de Cuba 
están enchendo os espacios informativos 
dando a entender que o que alí acorre é 
froito da tiranía de Ca_stro quen, contra 
as queixas crecentes da poboación, sé 
aferra ó poder, reprime, f ai pasar fame, 
nega os dereitos humanos, rexeita o plu
rali mo político, desoe os consellos de 
apertura que lle dan políticos amigos. 

Todo isto motiva as escapadas de moitos 
cubanos e f ai que el quedé cada vez máis 
só e que, m~smo simpatizantes da revo
lución, o abandonen. Isto sen conta-los 
que, tocados de furia divina, o execran 
como o máis vil dictador de América 
Latina (M. Vargas Llosa) e esixen contra 
el rupturas e sancións (J. Rupérez). · 

Ninguén vai neg~-las carencias, as 
tensións, os apuros e as contradiccións 
nos que se acha a revolución cubana. E 
ninguén tampouco ha nega-lo que, en 
declaración oficial, dixo a ONU sobre 
Cuba: en 35 anos de revol~ción, o "pros
tíbulo do Caribe" transformouse no país 
socialmente máis avanzado do continen
te. Non pai miseria; o índice de escolari
dade é total; saúde, educación, traballo, 
vivenda e os productos de primeira nece
sidade son estructuralmente asegurados a 
toda a poboación (preto de 11 millóns de 
habitantes); e a mortandade infantil é de 
dez nenos por cada 1.000 nacidos vivos, 
!Ilentres que nos Estados U nidos a pro
porción é de 14 por 1.000 e, en Brasil -o 
país máis rico de América Latina- 64 por 
1.000. 

Moitas das cousas que pasan en Cub.a 
son deplorables. Pero, para os que soli-

Cuba, ¿libre 

dariamente desexan poñerlles remedio, é 
esencial averigua-la súa causa. Non sexa 
que, en lugar de dar co branco, loitemos 
contra muíños de vento. Relacionar, 
pois, os efectos coa causa. Simplemente 
ir á fonte e sinalar ós responsables. Se 
damos con iso, e hai vontade de publica
lo, comprenderanse ·as dificultades e 
angustias da revolución cubana e saber~
mos a quen pedir contas. 

A revolución cubana é un feito histó
rico orixinal, que pasou por fases diver- . 
sas, con influencia de modelos socialis
tas distintos, que tivo que depender do 
exterior, que viviu conflictivamente a 
súa relación co relixioso e, en especial, 
coas\igrexas cristiás; que está hoxe en 
período de autocrítica e rectificación, 
que ten razóns para falar de _confluencia 
entre un marxismo humanista e un cris
tianismo revolucionario e que ofrece un 
proxecto socialista que, pola súa creati
vidade, non se pode equiparar cos socia- · 
lismos do Leste ·nin dicir que é un resi
duo do pasado. Cuba· aparece coma un 
laboratorio político, económico, cultural 
e relixioso onde, acaso excepcionalmen
te e para sorte de América Latina, do 
mundo· e do socialismo, se están experi-

I 
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ou escrava? 

mentando alternativas reais para asocie
dade e a convivencia. 

· Dime que les e direiche quen es 

En todo caso,· non se pode xulga-la 
revolución cubana demagoxicamente, 
con prexuízos, sen datos, sucumbindo ó 
encubrimento da realidade. Se tal encu
brimento ocorrese, caeriamos na menti
ra. E a mentif a, colecti \!amente asimila
da, é un dique infranqueable para perci
bi-lo que pasa en Cuba. 

¿Cal é, no momento actual, o aspecto 
máis encuberto desa realidade? 

Hoxe, as agresións contra os pobos 
poden facerse sen mover exércitos nin 
armas . Bastan as armas das axencias, 
rotativos e plumas. Dime que les e direi
che como pensas, dime de onde chegan 
as túas lecturas e direiche quen controla 
o teu pensamento. 

Agora, -e isto é un dato previo a toda 
ideoloxía-, a verdade do que pasa nunca 
é servida lealmente, senón en función 
dos intereses dos grupos dominantes. Por 
iso, friamente, debe anotarse este dato: o 
80% das axencias do mundo está en 
mans dos Estados Unidos, é dicir, dos 

intereses inmediatos da política nortea
mericana, e non da verdade. 

Por suposto, o ocultamento da reali
dade pódese facer de moitas formas. Por 
exemplo, dicindo que Castro utiliza o do 
embargo coma pretexto para xustifica-la 
represión ou que o deterioro da situación 
se debe á falta de eleccións libres. · A rea
lidade é mitra, pero os intereses esixen 
afirmar iso e, así, ·con estudiada habilida
de, trasládase do terreo da verdade ó da 
falsidade. E a xente acaba crendo que a 
causa dos problemas da revolución é 
interna e o culpable é Castro. E todos 
estarán listos para presionar e repeti-los 
tópicos e ·improperios prefabricados. E 
os señores dos intereses tan contentos de 
que a xente candidamente profese ·que 
eles son os vixia.Iltes da democracia, da 
liberdade e dos dereitos humanos. Sen 
que moitos o sospeiten~ tras esa pantalla 
hipócrita agáchanse os intereses dunha 
real política inmoral e feroz. 

O bloqueo 

"Segundo cálculos conservadores rea
lizados por expertos, Cuba perdeu, a 
causa do bloqueo, máis de 40 millóns de 

dólares, o que equivale aproximadamente 
a 20 veces o ingreso en conta corrente do 
país no ano 1992. Os seus efectos estive
ron presentes practicamente en tódalas 
ramas da economía, e ten un carácter 
acumulativo ó longo de qiáis de 30 ano : 
provocou cambios nos hábito de con u
mo da poboación, investimentos cuantio
sos -doutro xeito innecesarios- nos secto
res da indust.lia e transporte, entre outros, 
e dificultades para o desenvolvemente 
científico- tecnolóxico e grandes escase
zas en determinadas parcelas do consumo 
da poboación" (H. Dieterich, Cuba ante 
la razón cínica, p. 55). 

"Se o socialismo cubano non ten futu
ro, ¿por que a Casa Branca non remata co 
bloqueo, para que todos poidan asistir ó 
derrocamento final?" (Frei Betto). 

' A política norteamericana é sempre 
así: cando un réxime dictatorial lle con- · 
vén, di non preocupar e del, porque 
"iso sería interferir nos asuntos doulro 
país". Cando un réxime, coma o cuba
no, é oposto ós seus intereses, daquela 
di que "o embargo non pode 'levantarse 
porque non existen condicións demo
cráticas na Illa". 

Esta política ten coma intocable o 
libre comercio. Se non poden face-lo 
estrangul~ento dun país por vía militar, 
fano por vía económica. ¿Cantos gober
nos latinoamericanos, africano e euro
peos recibiron advertencias e ameazas se 
se prestaban a realizar libre comercio 
con Cuba? 

Están documentalmente probada as 
ameazas e presións <jue Estados Unidos 
exerceu sobre gobemos e empre as para 
que non subministren petróleo a cambio 
de azucre, níquel e outro productos 
cubanos, para que se lle retiren o crédi
tos., para que non sexa integrada en orga
nizaci óns rexionais, para neutralizar 
acordos que facilitan a venda ou compra 
de productos médico con outros paí es, 
para retira-lo combustible a avións 
comerciai.s cubanos e ó tran porte maríti
mo, para impedir que reciban donativos 
importantes, etc., etc. 

A soberanía dos pobos 

Seica todo isto, para a Casa Branca, 
non ten nada que ver co Dereito e=::> 
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Internacional, faino para asegura
lo bo desenvolvemento e éxito da 

.revolución cubana; e as enormes conse
cuencias negativas desta política non son 
dela mesma, senón da nefasta tiranía de 
Castro. A política norteamericana só 
defende -a ver se nos decatamos dunha 
vez-, a soberanía dos pobos, o desenvol
vemento nacional e autóctono dos mes-
mos, os movementos populares con aspi
racións de igualdade e participación, a 
democracia, o libre comercio, a solida
riedade, a liberación do 

píos dos anos 60, cando a administración 
Kennedy iniciou unha importante guerra 
terrorista contra Cuba. Continuou durante 
moitos anos; polo que sabemos, aínda e 
así.... O que houbo foi un terrorismo inter
nacional de tal calibre que, ata onde se me 
alcanza, non ten parangón, agás coa agre
sión directa. Inclúe o ataque a instalacións 
civís, o bombardeo a hoteis, o afundimen- · 
to de barcos de pesca, a destrucción de 
instala~ións .Petroquímicas, o envelerra-

pobo cubano ... Que logo 
hai carencia, fame, colas, 
malestar, ganas de marchar, 
étc., todo isto é efecto de 
causas estrañas, totalmente 
estrañas á súa política de 
bloquear política, económi-

Se o socialismo cubano 
non ten futuro ¿por que a 
Casa Branca non remata 
co bloqueo, para que todos 
poidan asistir ó de.rroca
mento final? 

ca e culturalmente a revo-
lución cubana. 

Cuba cometeu un crime 
de lesa maxestade· imperial: 
independizarse dos Estados 
Unidos, querer ser ela 
mesma. Isto non se perdoa 
e é, ademais, un mal exem
plo para toda América Lati
na. Cuba revolucionaria 
non debe existir, non cabe 
no no o mundo occidental, 
está entenciada a morte. E, 
claro na súa sentencia de 
morte está a de todos aque
les que aínda eremos na 
iniquidade dos imperios e 
no dereito da soberanía dos 
pobos. 

Guerra terrorista 

Estados Unidos fala 

(Freí Betto) 

contra o terrorismo e mesmo propón 
campañas mundiais contra el. É esta 
outra das mentiras mellor servicias, 
cando está superdemostrado que a clase 
política estadounidense é a máis experta 
e sobresaliente nese mester. 

Sostén esta tese un autor norteameri
cano de moito prestixio (Noam Chomsky) 
que, a propósito de Cuba, escribe: "A ver
dade é que Cuba se viu afectada por máis 
acción do terrorismo internacional que, 
probablemente, todo o resto do, mundo 
xunto. Esta situación remóntase a princi-
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mento de cultivos e de gando a nivel bas
tante significativo, intentos de asasinato, 
asasinatos de feíto, bombardeo de avións, 
bombardeo de misións cubanas .no exte
rior, etc. Pero isto nunca se menciona nas · 
discusións de terrorismo internacional", 
(Crónicas da discrepancia, p. 24). 

Pero, todo isto pódeo facer Estados 
Unidos sen que o Nobel Mario Vargas 
Llosa, nin o portavoz do PP Javier Rupé
rez, nin mitros intelectuais o consideren 

importante para a revolución cubana. As 
claves do deterioro e extravíos da revolu
ción están no execrable Fidel. 

Os Estados Unidos teñen a habilidade 
-escribiu Mario Benedetti- de poder con
verte-las súas maiores atrocidades' en 
xestas espléndidas.· E así as atrocidades 
de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, ' 
Honduras, Paraguai, Chile, Brasil, 
Arxentina, etc, cometidos polos seus dic
tadores -sempre ·elexidos, adestrados 
equipados e avaládos polos Estados Uni

dos- son nada (en opinión 
do Nobel) fronte ós crime8 
pt;rpetrados por Fidel e non 
suscitan (no portavoz) as 
mesmas fulminantes san
cións contra eles. 

Ese é o sarcasmo: que 
n unha e outra parte, con 
formas distintas, o domina
dor é o mesmo, pero nas 
por el "'instauradas demo
cracias" todo é bó e debe 
ser bendicido, e nas revolu
c i óns nacionais por el 
detestadas, todo é malo e 
debe ser maldito. Dan que 
pensar estas palabras do 
relevante lingüista 
Chomsky: "Creo, dende un 
punto de vista legal, que hai 
sólidas evidencias para pro~ 
cesar a tódolos presidentes 
dos Estados U nidos dende a 
II Guerra Mundial. Todos 
se viron envoltos en crimes · 
de guerra, aínda que en 
diferente grao" (Las inten
ciones del Tío Sam, p. 29). 

Permítome brindar esta 
grave suxerencia a políticos 
e intelectuais que, indigna

dísimos polos acontecementos últimos 
da revolución cubana, permanecen este
ticamente indiferentes ante unha política 
á que lle é consustancial o golpe, o 
crime, o bloqueo, a mentira e todo tipo 
de intrigas para facer prevalece-los seus . 
intereses e burla-lo Dereito Internacio
nal. Asegúrolles unha investigación chea 
de sorprendentes resultados. : 

Benjamín Forcano 
(Traducido do xornal El Mundo por 

Beatriz García Turnes). 
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ECOLOXÍA 

Lembranza .do burro 

A dico este. a~aco ºecólóxico das páxi
nas de Inrma a facer imha lembran
za reinv'indicati~a do ·compañeiro 

. que foi en innumerabl,es taref as .do agro 
galego, pero tamén protagonista de in'es
quencibles pasaxes literarias~ contos, hisfo
ria e cultura . en -suma, ,que .hoxe fica coma · 
outros moitos elementos do noso entorno no 
esquecemento e polo tanto na súa 
posibly de~saparici.ói1. 

Non é o caso do burro, como 
decía, Millado. A súa de~ap~rición 
acompaña á de mo~tas especies que 
habitaron as nosas terras: os os_os. 

. lobos, ou as árbores coma o teixo' e 

. o acivro. Mais o burro pode ser o 
símbolo do perigo ecolóxico que 
conleva trocar a .gran velocidade 

· dun modelo socio-cultural tradicio
nal cara o mal chamado progreso. ou 
rnodernidade. 

O Asno xa non é necesario, chegaron os 
tractores, a mecanización, e rapid¡:tmente 
esquencemos a quen tanto nos ~xudou. O bos
que xa non se explota, chegan os incendios, as 
talas: a súa desaparición. O lobo foxe e 
aurnemtan as batidas, cacerías, eté.etc-. 

"tempos cambian, mais o sabio dinos que a 
seguranza dÓ futuro, o progreso e a mellora 

. ancora sempre no pasado, no orgullo de con
servalo e lembralo. Por eso é tempo xa de que 
recuperemos todo aquelo que queremos, facer 
fuX'ir de nós. 

Estamos, pois, a tentar borrar parte da 
nosa identidade aludfodo sernpre ~ que os 

O burro non é máis q-qe un exemplo, mái 
fálanos rnoito de quen fomos, somos, e seguro, 

-~,..._,,.-~... de quen queremos ser; quizais a tra-
1 .vés dese fermoso amigo animal ·recu

peremos· un pouco de nós e poñamos 
o primeiro pas9 para que conviva en 
harmpnia o pasado e o presente, o 
progreso e a tradición, a ecoloxía e o 
desenvolvemento, a cultura de sem
pre e a mode;rudade . 

,Aínda que claro, "burros" 
.. burros" nunca faltarán. 

Anxo Moure 
Xevale Ecolo'Xía 

"VI CERTAME/EXPOSICIÓN A ARTE EN DEFENSA DA NATUREZA" 
MODALIDADE.: FOTOGRAF~ TEMÁTICA: "O BURRO" 

Características: Certame non competitivo 
Participantes: todos aqueles que o dese
xen sen límite de idade 
fotografías: en cor ou branca e negro 
Tamaño: 13 x 18 ou 20 x 25 
Premios: Agasallos para todos os partici- , 
pan tes consistentes en lotes . de material 

ecolóxico ·(Papel reciclado, camisetas, 
libros ... ) 
Datas: Deberán presentarse. antes do día 
15 de novembro . 
Máis información: Xevale. Aptdo. 35. 
Chantada . 
Exposicións~ Novembro'94 - Casa da Cul· 

' 1 

' ) . 

tura de Montarte 
Xaneiro'95 - Casa da Xuventude de 
Chantada 
Organiza: Xevale 
Colabora: Casa de Xuventude de Chan
tada 
Casa da Cultura de Monforte. 

"'r.~.;jl"11 
t i-f(. lf C.-
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TERCEIRO MUNDO 

Ruanda segue existindo 
Saír da emerxencia 

Nos primeiros momentos, cando 
miles de ruandeses tiveron que fuxir 
dos seus poboados, a sociedade. gale
ga foi sensible á petición de · axuda 
feita dende moitas· O.N.G. (s). Soa
mente na ·conta aberta por Intermón 
en Galicia a recadación chegou ó 
redor dos vinte millóns de ptas. Esta 
<?.N.G. recadou en toda España uns 
240 millóns . .. 

¿Que se fixo con estes cartas? 
Nun primeiro momento Intermón, 
en colaboracitSn con outras tres 
organizacións (Vetermón, Munga
no e Acnur) traballa na compra, 
transporte e distribución. de ali
mentos básicos · e en atención 
m~dica primaria entre o.s refuxia
dos. Posteriormente a acción cén
trase nos nenos que quedaron 
orfos ou abandonados. Entre a 
fuxida e o asentamento nos cam- · 
po de refuxiados de máis de catrq 
millón . de persoas, non é difícil 

maxinar que moitos nenos perdan 
os pais ou se· extravíen ·no medio 
da xente. Despois de recollelos, 
algú.ns son ubic.ados en or(anatos 

que ·xa existían anteriorment~ ·e 
outros son atendidos no mesmo 
campo de refuxiados. 

Unha das maiores· dificultades 
destas actuacións é a continuidade. 
Pasado o peor momento da urxen
cia ou da traxedia, moitas das orga
nizacións retíranse do labor para ir 
cubrir outras necesidades. O lugar 
deixa de ser noticia e ata semella 

1 

que xa todo quedou amañado. Sen 
emb~rgo, os campos. seguen cheos 
de persoas que deambulan día e 
noite sen terra que _traballar e sen 
paB para comer. Daquela cómpre 
continua-la axuda alimentaria, sani
taria, a voilstrucción de letrinas;· as 
tarefas educativas, a distribución de 
auga .. .. A xente non ·quere· morrer.. 
Este é o motivo que nos empuxá a 
continuar nas tarefas de rehabilita
ción da poboación 'refuxiada de 
Ruanda .. 

Intermón - Galicia 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 73) 

A anunciación de Sansón (Xuí 13) . 

En Canaán, Israel tiña tres clases de 
inimigos: os cananeos, practicaménte 
vencidos; as tribos nómadas da· Tran
xordania, que daban máis dun susto. 
Pero o verdadeiro inimigo ían se-los 
filisteos, que procedían do mar Exeo, 
da illa de Creta e poida que da Asia 
Menor. Tiñan un exército moi organi-. 
zado e traían armas cun .metal que os 
hebreos aínda non traballaban: o 
ferro. (1) 

1E volveron os fillos de Israel face-lo .mal 
diante do Señor e púxoos lavé nas mans dos 
filisteos durante corenta anos. (2): 

O esquema do libro dos Xuíces é sem
pre o mesmo: peca Israel, vén o casti
go, lavé libera por medio dun xuíz: 

2Había un home de Sorah, da familia dos 

REPARTO 
DAS TRIB9S 
NO TEMPO 
DE XOSUÉ 

Si meón 

50 100 

Km 

danitas, chamado M.anóah. Súa niuller era estériJ ~ non procreara. 3E aparecéuselle á 
muller un mensaxeiro. do Señor e díxolle: "Velaquí que ti es estéril e non xeraches; 
pero concebirás e parirás un fillo. 4E agora gárdate de beber viño e bebidas fermenta
das e non comas nada impuro, 5pois velaquí que concebirás e parirás un fillo, e non 
subirá á navalla pola súa cabeza, pois o neno será nazir de Deos desde o ventre: e el 
~omezará a salvar a Israel das mans dos filisteos". (3) 

Consagrado xa no ventr:e da súa nai' Sansón vai ser un salvador a pesar da súa 
vida pouco exemplar. Vatnacer dunha estéril -coma Isaac e Samuel_Jmediante a 
anunciación dun anxo. Esquema que logo se aplicará a Xoán o Baptista e con 
certas diferencias, ª· Xesús de Nazaré. 

4E foi a muller e díxolle ó seu marido: "Un home de Deus veu onda min e a súa seme
llanza era a dun anxo de Deos, terrible dabondo; e ·non lle preguntei de onde era nin 
el ine manifestou o seu nome. 7E díiome: Vel~quí que.concebirás e parirás un filio. E 
agora. non bebas viño nin bebidas fermentadas, e non comas nada impuro, pois o neno 
será nazir de Deos desde o ve~tre ata o día da súa morte". ( 4) 

Manóah, pai de Sansón, vai á procura de seguridades: 
• 1 

7E suplicou Manóah a lavé deste xeito: "Rógoche, meu Señor, qu~ volva onda nós o 
home de Deos que enviaches e nos amose o que ternos que facer co neno cando naza". 
9E escoitou Deos a voz de Manóah [ ... ] 17E dixo Manóah ó anxo do Señor: "¿Como te 
chamas?, de xeito que ten honremos cando s~ compran as túas palabras". 18E díxolle o 
anxo de lavé: "¿A que vén iso de preguntarme polo meu nome, seudo el oculto? (5) 

A resposta á visita do anxo é un cabrito, non en comensflía, como pretendía 
Maríóah senón en sacrificio de holocausto: todo para lavé, significado polo lume 
que devora. 

19E coller Manóah o cabrito e malla oblación e ofreceullos enriba da pedra a lavé, 
facedor de marabillas, que contemplaron Manóah e inaila súa muller. 2ºE aconteceu_ 
que, ó subi-la lumarada sobre o altar cara ó ceo, aparecen o anxo de lavé na lumara
da do altar; e Manóah e a súa muller, ó velo, caeron de xeonllos. 

A Manóah pillouno ·o medo de morrer, por ver a Deus, pero a muller tranquili
zouno, confiando en lavé. 

[ ••• ] 24E· pario a muller un neno e puxéronlle de nome Sansón; e o rapaz f'ixose grande e 
bendiciuno lavé. ~ o espírito do Señor comezou a movelo ás veces, no campamento 
de Dan. 

Xosé Chao Rego 

1. Cando os dorios, tribos do 
Norte, invadiron o mar Exeo, os 
filisteos tiveron que instalarse en 
Ex.ipto, pero o faraón Ramsés III -
·o mesmo que asoballou ós hebre
os-, botounos fóra e tiveron que 
entrar en Canaán, na franxa costei
ra. Poi no século XIII, case que ó 
mesmo tempo en que os hebreos 
entraban en Canaán, pero pola 
parte do deserto. Tamaña foi a súa 
influencia que o país empezou a 
chamarse Philistina ou país dos 
filisteos: Palestina. 

2. O proxecto dos filisteos era o de 
someter a cananeos e israelitas e 
dominar todo o país. Perfectamen
te organizados nunha confedera
ción de cinco cidades, penetraban 
polos wadis ou canles secas dos 
torrentes cara ás montañas. A tribo 
primeira coa que batían no camiño 
cara ó centro era a dy Dan. Pero 
dun xeito marabilloso ía nacer un 
danita, anunciado por un anxo: 
Sansón. 

3.0 nazir ou nazireo facía voto, 
por algún tempo ou de por vida, de 
se consagrar a Deus. Tiña que pri
varse das bebidas alcohólicas por
que se consideraba que a fermenta
ción do viño creaba impureza. 
Tamén lle estaba prohibido raparse 
e barbear. 

4. O anxo de lavé é sempre unha 
representación de Deus. Manóah, 
pai de Sansón, quere verificar se 
todo é certo e solicita un encontro 
co personaxe celestial e mesmo ten 
dúbidas da certeza da anunciación. 
A dinámica do relato serve para 
afirmar, tres veces, a extraordina
ria consagración de Sansón no 
ventre da súa nai. 

5. Gran despiste o de Manó ah, 
porque Deus non pode entrega-lo 
seu nome, porque podería ser 
manipulado. A Deus non se lle 
pregunta, respóndeselle. 
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DENDE A MOCIDADE 

H
ai aproximadamente un ano demi,
tía Emilio González Avión, do 
Movemento Junior, como presi

dente do Consello da Xuventude de Gali
cia. De cara á opinión pública deu como 
razón a falta de consideración que a Xunta 
de Galicia tiña co Consello. Sen embargo 
había unha razón máis: a falta de colabo
ración por parte de Galicia Nova, unha · 
das organizacións que o levara á presiden
cia. 

Para cubri- lo posto faise un pacto 
pouco habitual entre Galicia Nova -orga
nización xuvenil do B.N.G.- e Novas Xera
cións -os xuvenís do P.P.-, poñendo como 
presidente a Javier Posse -de Comisións 
Obreiras- cun vicepresidente de Galicia 
Nova -Paco Manrique- e outro do P.P. -
J.A. Constela-. Sen embargo o novo presi
dente ten un serio problema de saúde que o 
incapacita para o seu cargo. 

A permanente do Consello decide con
tratar un xerente e sácase a convocatoria 
pública no mes de· agosto. Sen embargo -ó 
longo do proceso de selección, membros 
significativos da directiva observan irregu
laridades que van en contra do principio 
de igualdade: na defi!'l-ición do perfil idó
neo do candidato fíxanse determinados cri
terios ( coñecementos de imaxe gráfica, 
experiencia no Consello, dispoñer de vehí
culo ... ) que orientan a elección cara a un 
determinado candidato, o apoiado pala 
dirección de Galicia Nova. Os candidatos 
pídeselles, ademais, un proxecto de xeren
cia. Pois ben, determinados aspectos que 
na permanente do Consello se considera 
meritorio que estean presentes no proxecto 
de xerencia (fondos bibliográficos, conse
llo$ locais e comarcais) aparecenfielmente 
recollidos no que presenta aquel candida
to. Hai, lago, indicios de filtración. E por 
fin, o trato dado na entrevista oral ós.dife
rentes candidatos non resulta ecuánime. 

O representante da propia Galicia 
Nova, Paco Manrique, amósase en desa
cordo con todo este proceso, resultando 
desautorizado pala directiva daquela orga
nización e acaba presentando a súa demi
sión. Palas mesmas razóns demiten Susana · 
Mayo, representante dos Comités Abertos 
de Facultade, e Rubén Rivas, representan
te dos Movemento Junior que realiza 
unhas declaracións denunciando a actitude 
da dirección de Galicia Nova, encamada 
no seu secretario xeral Bieito Lobeira. 

·_¿Quen move·o·asociacioni 

D
esgraciadamente cada vez que 
o C.X.G. (Consello da Xu_ven~ 
tude de Galicia) sae na prensa 

é para falar de irregularidades·, para 
falar de. como os rapaces moven os car
to s (xogando o Monopoli con 26 
kilos), para amosarnos como os nenos 
se curten . para ~er futuros corruptos ... 
¿Esaxero? ¡Non! ¿ Ou non lembrades a 
Isidro Nieto?, ¿non vistes nos xornais 
estes días o que está pasando coa con
tratación dun Xerente? Miña nai, que 
sabe moito da vida, di que "nest.e 
mundo todo se move por intereses" e 

cristiáns de base ... Este fenómeno se 
presumía como un fértil movemento 
social non tardou moito en ser camaza 
gorentosa para os partidos político~. 
.P.P. e PSOE lanzáronse a controlar aso
ciacións veciñais e BNG -sobre todo as 
correntes máis extremistas, léase UPG
estendeu os seus tentáculos 'sobre as 
asociacións culturais e sobre aqueles 
grupos máis críticos coa realidade. 
Todo isto ten unha. significación mci 
especial cando se tratá de organiza
cións mozas porque non só están 
collendo xente para reforza-las súas 

O Movemento Rural e movemento junior desenvolven un trabal/o de. animación e creación de 
comunidade no agro galega. 

un servidor que é mal pensado ere que 
detras' das institucións (C.X.G. por 
exemplo) e das asociacións da mocida
de (non de todas pero sí de moitas) hai 
quen ten intereses. A min todo isto 
faime pensar ¿quen move o asociacio
nismo xuvenil? 

Cando chegou a Democracia come
zaron a agromar movementos sociais 
de base apolíticos, abrollaron en · tódo
los eidos así nacen asociacións· veci
ñais, asociacións culturais, asociacións 
xuvenís, reconvértense movementos 

bases senón que se · trata de xente nova 
e P.Olo tanto .cunha longa vida política 

· por diante, non pasa desapercivido o 
_ constante acoso o que se ven sometidas 
organizacións como os CAF que 
nacerido cun espírito aberto. e de traba
llo polos estuda!ltes ten que soportai~ . 
intromisións. 

Evidentemente as organizaciórís 
cristiás non quedaron á marxe de 
todo isto. O PP absorveu aqueles 
movementos máis conservadores que 
se dari dentro da Igrexa mentres que· 



mo xuvenil? 
os que tiñan unha inclinación mais 
próxima á esquerda quedaron bailan-

' do entre PSOE_, EU e BNG. Este últi'-
mo, sen embargo, amósase reacio a 
traballar a carón de organizacións 
cristiás . Se cadra non dan aceptado 
que estes grupos estean tan compro-

. metidos · coa realidade galega coma 
eles pensan estar. E se .. no.n que 
alguén me explique a resposta de 
Bieito Lobeira (Secretario Xeral de 
Galiza Nova) cando Rubén Rivas 
Vidal (~epresentante na Permanente 
do Consello polo Movemento Junior 
de Acción Catól~ca) o. acusou .de ins
trumentaliza~ lo consello: resulta ben 
pobre defenderse desa acusación 
recúrrindo ó insulto fácil, chamán
doo "extremista e n.acional~catolicis
ta". Parece que algún aínda segue a 
pesar neles coma representantes da 
contra Ga.licia e os tempos algo cam-

. biaron, para certos sectores da Igrexa 
alomenos. . · 

E ante todo isto ¿que? ¿que teñen 
que facer os .cristiáns? Eu neste ' sen
tido sl)mome o artigo de Miguel 
Anxo Arauxo Igle~ias (La Voi de 
Galicia: 30-X-94) no qu~ pide que os 
cristiáns. que están a trab¡llar en 
política pulan pola transparencia e 
por .... " non ceder á tendencia do 

. partidismo a toda costa ... ". Pero is to 
tal e como se pode entender neste 
artigo xa non vai só para a xente que 
traballa en política directamente 
senón tamén para toda aquela xente, 
sobretodo os mozos e mozas, que 
están a traballar en asociacionismo 
que non esquezan que o traballo será 
sempre máis rico canto máis propio 
sexa . e canto máis lonxe esté de todo 
sectarismo,. incluido o poético e ruáis 
cerca dos pobres que esa é a filosofía 
evanxélica. 

Emilio Gorizález Avión 
Movemento Junior de Acción 'católica. 

CARTAS 

Pucará, 29 de setembro de 1994 

<;ompañeiros Irimegos: 
Recibide unha forte apreta dende 

estas terras do outro hemisferio. Por 
aquí tamén se recibe a Irimia gracias 
a un galego bo e xeneroso que nos 
suscribeu para que non perderámo-lo 
contacto coa terra. ¡ Moi boa idea a 
deste borne! 

A nosa carta ten por obxecto o 
· que nos coñezades e que saibades 
\ , ~ ... . 
que por aqm tamen se vos aprecia 
ben. Somos Santiago Baliñas e Mari-

. sa Vidal, Santi naceu en Vigo, eu en 
Corme, pero polo estudio e esas cou
sas da vida estivemos vivindo moito 
tempo en Santiago e lo_go en Ponte
vedra. Xa vai para dous anos que 
andamos por estas terras. Sempre 
estivemos perto de vós, aínda que, 
por unhas causas ou por outras, 
nunca pudemos ir a un ha romaxe (e 
mirade, que-volo sinto ben). Engan
chounos ó mundo de Irimia un pouco 
á familia do meu home e eu deixeime 
"enganchar" porque penso que a 
opción que dades é moi válida. 

Quería contarvos tamén un pouco 
que é o que facemos por estas lonxa
nas terra's. Antes de nada queremos 
advertívo-lo ·noso cambio de destino 
e dirección. Deixámo-la selva (Puyo) 
no mes de febreiro e agora estamos 

i no "curuto" do monte, nos Andes, ~a 
parroquia Pucará, na arquidiócese de 
Cuenca. O noso traballo está centra
do nas comunidades campesiñas, coa 
posta en marcha dunha emisora 
comunitaria e no acompañamento e 
apoio ás comunidades no seu proceso 
de organización. Non estamos sós. 
Traballamos cóbado a cóbado cun 
crego de Jaén, coa xente de aquí e 
tamén tentamos de estar •conectados 
coa xente da terra, porque pensamos 
que o traballo do misioneiro non é só 
o acompañar á Igrexa local ,onde 
estás destinado, senon o facer que a 
túa Igrexa de orixe estea tamén ven
cellada, por medio de nós e o noso 
traballo, con estoutro mundo, tan 
diferente do 11oso, pero tan .necesario, 

se de verdade queremo~ medrar coma 
Igrexa Universal. 

Esta é a razón pola que aprecia
mos tanto o recibi-la vosa revistiña. 
Pareceravos unha carallada, pero é o · 
mellor vencellador xeito que ternos 
de seguir co facer e o padecer da 
Igrexa Galega. Sodes xente coñecida, 
amigos e irmáns, que nos fan sentir 
que é posible a utopía da nosa Igrexa. 
As veces, cando estás aquí en Améri
ca, no Sur, e ves ·que a Igrexa Latino
americana se move, traballa, e botas 
cantas do que facía a túa Igrexa do 
Norte, caes na 'tentación de pensar 
que "fóra de América non hai salva
ción". A min, persoalmente, agóbia
me moito pensar que vai ser de nós 
en Galicia. Xa non poderemos volver 
a vivir coma vivíamos, e témo-la cer
teza de que, o que faciamos pola nosa 
Igrexa e polo "Terceiro Mundo ' xa 
non nos vai encher, vainas facer falla 
máis. ¿Como te vas contentar cuns 
cursiños de teoloxía para seglares se 
aquí ata o aire che dá leccións teoló
xicas? ¿Como te vas contentar con 
grupo de apoio ó terceiro mundo ó 
que acodes nas túas horas libre ?' 

Non sei se ,estades a entende-fo 
meu esbardalle. Falando cos amigo , 

1 
, 

coa familia, dámonos conta de que 
estes anos en América nos cambiaron 
máis do que nós pensabamos. Esta
mos esperando o noso primeiro filio 
e iso tamén nos asusta un pouco, 
máis que nada polo seu futuro, pola 
Galicia, caseque descoñecida, que 
.nos espera cando volvamos. 

Como vedes, moita folla escrita 
para tan pouco falar. Nin que decir 
ten que aquí seguimos para o que vos 
faga falla. Aínda non sei moi ben cal 
é o estilo de Irimia, pero se vedes que 
ten cabida un contarvos algo máis 
outro día, ou o facer unha reflexión 
en voz alta para a revista, contade 
con is(), que aquí estamos para o que 
sexa. 

Unha aperta moi forte a tódolos 
irmáns irimegos. 

Marisa 

NOTA DA REDACCION: Gracias Santi e Marisa polo voso apoio, que nos 
anima a seguir adiante. Xa sabedes que as páxinas de Irimia están abertas á 
vosa colaboración. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

• 

Citos da auga (7) 
Chegar coma a auga do trono 

Hai choivas que se caracterizan por ser 
escasas. Chámaselle a iso O mexo dun rato. 
E, por veces, é ncesario que sexa así, coma 
tal, a de marzo para os cereais, e por iso di 
o refrán En marzo nin o mexo dun rato. 

Hai veces en que a auga vén pulverizada 
na néboa, que neses casos se chama Néboa 
chorona ou mexona. É esa néboa moi 
húmida que deposita pingas de auga e molla 
os obxectos que toca ou envolve. Lembrade 
a cantiga 

Chamáchesme dos da néboa 
porquepaso o río Limia; 
eu chámoche porreteiro, 
ceboleiro de Xendive ". 

#1 

Hai choivas, en cambio, que chegan 
repentinamente, son as das tronadas. E de aí 
naceu o di to Chegar .coma a auga do trono 
para aludir a quen chega inesperadamente. · 

Hai choivas que empezan mainas pero 
que non paran en todo o día. N eses casos 
di e que se meteu en auga o día. E, se está . 

chu-Viscando case constantemente, dise que . 
e un Día chuvioso. 

Cando chove moito moito, dise Caer -
auga, se Deus a dá (Caía auga, se Dios a 
daba. Caeu auga se Dio-la dou. Chove-lo 
mar chovido, Caer auga a xerros ou Virse 
o ceo abaixo. Chuvias ir, chuvia~ vir dise 
cando chove moito. Lembra o refrán En 
abril chu vi as. ir, chu vias vir. 

'1. moita mollada é a chuvia excesiva. E 
xa di o· refrán que A moita seca trqe ás 
veces a moita mollada. · 

Cando leva· cho vendo moito tempo de 
ma1s, pódese oír ¡Se · chovera' 
aceite/ouro/diñeiro J..ou ben ¡Se (che) f ora'n 
graos de millo! 

Aínda que tamén se pode volver ó 
humor, ante unha situación inevitable, e 
dicir ¡Que chova, ata que afoguen os pei
x es! Ou, cando se ve unha terra ben 
enchoupada de auga, ¡Que boa terra para 
allos! 

• XAQVÍNMARÍN• 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

1. ¡Que boíños son os ianquis ! 
¡Que santo e san Tío Sam! 
Se cavilo, unhas me veñen 

mais son máis as que me van. 

2. O pobre pobo de Haití 
quere que volva Aristide 
pois logo os americanos, 

vanlle dar iso que pide. 

3. Máis de tres anos tardaron 
en mandarlles a ese cura: 

pero agora xa o fixeron 
con cinismo de. fatura. 

4. En primeiriño lugar 
dinlle a este teologuiño 

que é da liberación: 
meu Jean-Claude, coidadiño. 

5. Fanlle facer un goberno 
· se quer ter algo de sorte 

que se acomode ós caprichos 
capitalistas do Norte. 

6. Logo fanlle prometer 
que no.t:i- ·se ha presentar 
a unhas novas eleccións 
¡porque as pode gañar! 

7. E, claro está, o Caribe 
halles ser ós· ianquis fiel : 

pra revirado xa ahonda 
noutra illa con Fidel. 

8. Ademais, que haxa amnistía 
pra que en tódolos momentos 

os asasinos matóns 
poidan seguir ben Gontentos. 

9. Cedrás, o ex-presidente 
sae de rnillóns forrado: 

con sangue fresco nas mans 
· vai ter exilio dourado. 

10. Do patrimonio dun pobo 
levou millóns de diñeiro 
pra unha vida de ricacho 
ríndose de Haití enteiro. 

11 . E ó pobre de Aristide 
q uédanlle de presidencia 

uns mesiños, e que o pobo 
se amole e teña,paciencia. 

12. Mais que o crego Aristide 
non pase a noite en véla: 

diranlle o que ha facer, 
pois está baixo tutela. 




