
"E, durma ou acordé, 
a semente xermola .e medra" 

REVISTA QUINCENAL D E C R E N T E S· G A L E G O S 



EDITORIAL Solidariedade 
Despois da explosión de Organizacións 

Non Gobernamentais experimentado 

nesta década, cómpre facer unha seria 

reflexión. Un recente comentario crítico 

que esta redacción inseriu a propósito do 

día da Esperanza - organizado por 

lntermón,organización que sempre 

mereceu q apoio desta revista- tivo o 

valor de xerar opinións diversas de 

distinto signo, que oxalá desemboquen 

nun debate clarificador e enriquecedor 

para o que nos brindamos como 

Proxecto de lntermon con discapacitados 
en Nicaragua 

medio.(No próximo número ternos 

comprometida unha entrevista sobre o 

tema) 

Sempre houbo diversas maneiras de 

entende-la pobreza e iso que agora 

chamamos solidariedade. Sopa boba, leis 

de pobres, filantropía, revolución, ... E no 

clásico debate caridade-xustiza, está · 

contida boa -parte . · da cuestión 

fundamental. A xente que ten colaborado 

con certa fondura nunha institución 

cqmo Cáritas, por exemplo, · sabe ben 

dese proceso de reflexión e . ·das 

diferencias cualitativas entre . · o 

. asistencial, o promocional, o cambio 

estructu.ral, así ·como do- importante do 

seu equilibrio, porqt:Je se ben .é certo que 

os pobres de agora non agardan, tamén o 

é que poñer parches· e engrá~a-la 

máquina que produce pobreza é a mellar 

maneira de asegurarmos marxinación 

para mañá .. 

Por veces parece, se~ embargo, con 

tanta nova ONG de toda caste·, que toda 

esa refle?<iór:i crítica se bofara a perder e 

que · calquera, por inscribirse no 

correspondente rexistro que o Poder 

oferta entt:Jsiasmado, ~a t~n patente de 

solidario. E todo vale -con tal de ter boa 

intención e número de identificación 

fiscal. 

As ONGs son hoxe a lambetada favorita 

dos gabinetes de imaxe de tódolos 

gobernos e goberniños de Occidente. Os 

mesmos que sosteñen con entusiasmo un . 

sistema neoliberal que axiganta as 

desigualdades; que actúan con servilismo 

fronte ás multinacionais; que 

subministran o armamento para que os 

tiranos xoguen á guerra; que se negan a 

calquerp condonación da débeda 

éxterna; que aplauden entusiasmados a 

imposición cultÚral e lingüística . 

As ÓNGs ,deben xoga-la _carta de obter 

diñeiro público par~ a -solidariedade. Pero 

sen complicidades. Sabendo ·estar. 

Sabendo analizar en alta voz as causas . 

últimas e desmarcándose de calquera 

instrumentalización. Diferenciándose na 

imaxe, na linguaxe; no simbólico, no 

cultu'.al: distancián-dose .da pose e do. 

esti_lo dese poder que, visto 'desde o Sur, 

sem¡:>re é' conservador; -E - lembrándolle 

sempre que a solidariedade, ·a xustiza e a 

defensa dos dereitos e culturas das 

minorías empeza na propia casa ... ou é 

unha gran mentira. 
/ 
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O TRASNO Producto Galega de calidade Chámase 

Dani Mallo. É veciño naso. Vale un potosi.e medio. É o porteiro 

Denifl López Muñoz 
orgullo o mellar da propia terra e sen estranxeiros quedan 

subcampeóns. 

da selección sub-18 coa que percorreu 0 mundo de éxito en · Pasa con todo. Vas a un súper e talles un produéto catalán de 

éxito. E segue senda normal, amable, amigo dos nenas e calidade, con etiqueta e tal, e resulta que che vé.n· en catalán. E 

confrade do Santo Enterro. Xoga no Deportivo-B. Incluso 0 s·eu non é chulería. É política comercial, diferencia d~ marca : se vén 

can é o responsable de que teñamos dúas cadelas no canto de 

unha.( e isto debería dar moito currículum) ... pero nin con esas. 

A pouco que as causas sigan como están, terá que emigrar. 

Con estes castrapos de presidentes seguimos montados na 

burbulla do dólar, especulando con eternas falsas figuras, 

sempre mirando para fóra, acertando nunha fichaxe de cada. 

dez, sempre desprezando ó país que non merecen. Montan 

equipos que son castelos no aire, unha de cal e cen de area, sen 

base nin raíz local. Son o símbolo do anano interior -que diría 

Celso Emilio- cun complexo de galegas que mete medo. 

Hai quen, lago, anda con ironías falando de que os vascos só 

queren xogadores vascos e que raritos eles, ~ que 

nacionalistas .... pois toma nacionalismo que promociona con 

en catalán dá mellar a imaxe de que realmente.é de onde di ser. 

Aquí non. Un de Madrid merca os mexilló~s de Galicia e parecen 

empaquetados el'.-_ Canarias: Producto gallego de Calidad 

Mejillón de Galicia. Ademais non _nos entenderían: imaxínate 

un finlandés lendo isa de "Mexillón" ou "Mexilón", que corte, 

que pouco universal. E hai máis: Orujo gallego.Ternera gallega. 

..... E as que virán: Hojitas del nabo luc_ense, .Rajo del cerdo de la 

Puente Nueva, Tarta larpera de Cambre, y-Vieras de Cambados. 

Ah,. xa me esquecía das moi propias Hamburguer from La 

Coruña., promocionadas por Massiel ca!1tando o La, ·1a,la, do 68. 

Así que .o meu veciño, ... paciencia: sempre ha~erá un lugar no 

cu do mundo onde un porteiro exótico fascine os mercadores do 

b?lompé. Seguimos no país dos an-anos:- calquera merece 

confianza se é de fóra e, o naso, só nos g~sta se o camuflamos. 



A PALABRA! 1 cor 11, 23-26 
23 Porque eu recibin do Señor, e transmitinvos 

tamén a vós, que o señor Xesús, na noite en 

que o entregaron, colleu pan 24e, despois de dar 

gracias, partiuno ~ dixo:. "lsto é o meu corpo, 

que se entrega por vós; facede isto en 

lembranza miña".2500 mesmo xeito , despois de 

cear, tom_ou a copa dicindo: "Esta copa é a 

Nova Alianza, no meu sangue; cada vez que ·a 

bebades, facédeo en lembranza miña". 
26Polo tanto, cada vez que comedes este pan e 

bebedes esta copa , anunciáde-la morte do 

Señor.ata que El volte. 

~aoo 

A CLAVE Triple corporalidade (1 Cor 11,23-26) 

Delicado falar do Corpus Christi, festa nada no século XIII a 

partir de estrañas visións dunha rapaza de 16 anos, Santa Xiana. 

A Eucaristía naceu na lgrexa coma memoria desa comensalía 
aberta que Xesús realizaba adoito, en xantares que lago a 

tradición cristiá converteu en ceas eucarísticas. 

Esquecida a eucaristía coma xantar de irmandade, o 

sacramento coñeceu dúas evolucións: unha coma abriga -a 

misa-, instrumentalizada coma rito de rescate de almas nese 

Purgatorio que naceu no século XII; outra coma devoción: 

partindo dunha énfase na presencia real -disque biolóxica-, de 

Cristo na hostia, apareceu o sagrario coma presencia continua 

para á adoración; tamén exposicións -menor e maior-, da 

hostia, amén de procesións. 

A tradición falaba dun triple carpo de Cristo: a) o carpo ·físico, 

histórico; b) o carpo místico ou eucarístico; c) o carpo eclesial, 

a comunidade. Existía un vínculo moi estreito entre o segundo 

carpo ou sacramento eucarístico e o terceiro, a lgrexa. Pero 

prevaleceu un novo vínculo entre o carpo físico e o eucarístico. 

Difícil sacudir ese realismo máxico da "presencia real". _ ........... . 
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A cota da OBXECCIÓN FISCAL que algúns estamos a facer ten un 

destino moi concreto: o col ectivo pala Obxección de Conciencia de colombia _e un 

proxecto ed ucat ivo en Chiapas porque ámbolos dous programas están a loitar contra 

a violencia nos seus países. Tamén podemos· ingresar ese 4,80/o na canta de calquera 

das ONGs que traba llan en Galicia . Así desviámo-la nasos cartas que ían parar ó 

gasto militar deste esta do que vai ser no 98 de 0,3 billóns de pesetas. No naso país 

ternos 300 obxectores f iscais (3000 en todo o estado). É unha loita contra todo tipo 

de militarización, tamén c·antra a venda de armas ós paises do terceiro mundo que 

na Unión europea chega ó 400/o de todas estas exportacións. Urxe impedir este tipo 

de tráfico nun continente que se acocha na hipoc;risía para seguir armando ós 

tiranos dos máis pobres. 

NON SÓ DE .FÚTBOL 
VIVE o HOME, é o berro de 

moitos deportistas que non atopan 

apoio para practicaren outros deportes, 

como os montañeiros 

irmáns Martínez 

Novas do Porriño que 

con outros catro 

compañeiros van 

escalar nestas 

semanas catro cumes 

do Paquistán. Xa 

· estiveron cinco meses no Himalaia e 

agora queren se-los primeiros do mundo 

en acacia-los seis cumes nun ano. 

Estamos a falar dos picos máis altos do 

mundo entre o· Paquistán e o Nepal, que 

só cinco escaladores chegaron a coroar. 

Combinan as técnicas mais modernas 

· cun espirito ascético que os axuda a · 

manterse moi en forma. 

O GRUPO OURENSÁN DE AUTOAXUDA Á 
LUDOPATÍA (Galur) está a solicita-la co la boración de voluntarios q_ue 

axuden de tódolos xeitos ás persoas adictas ó xogo que é u ~ ha das enfermidades 

que má is desfeitas está a facer en moitas das nasas fami lias o que supón non só 

unha axuda para os enfermos, tamén un apoio para as súas fa milias. Para máis 

información : Galur: Rúa do Paseo 15-2°. 32003 Ourense (988-372253, 986-873881). 

En Lugo tamén hai unha asociación que está a traballar para libera r ós afectados d~ 

todo t ipo de drogodependencias: ALIAD (Asociación Lucense de Información e Axuda 

ó Drogodependente) CON SEDE EN Calexón San Marcos 2-1 º dta. Apdo. 68. 27080 

Lugo (251948). 

DANIEL GARCÍA 
RAMOS, o primeiro xuíz en 

redactar unha sentencia no naso idioma 

e que finou inesperadamente en febreiro 

vai ser homenaxeado no mes de xullo no 

seu berce, A Baña, onde riacera en 1933. 

Pero o mellar xesto que podemos 

adicarlle a este home nobre e loitador 

ata a fin é emprega-lo naso idioma en 

tódolos eidos da nasa actividade social e 

profesional. Este maxistrado viña 

dictando en galega tódalas sentencias 

desde traballaba no Tribunal Superior de 

xusticia de 'Galicia. 



URXE A INVESTIGACIÓN E 
RACIONALIZACIÓN da pesca e marisqueo nas c~stas xa que se 

segue a abusar desta riqueza de recursos facendo capturas sen respecta-la lei. Das 

22 especies de moluscos que ternos, só catro representan o 750/o do marisqueo: 

berberecho, e os tres tipos de ameixa, mentres que o longueirón, a naval la, a vieira, 

etc. só son importantes nalgún punto da nasa costa. Cómpren novas cultivos, control 

nas extracción e investigación para incrementa-la producción. E o mesmo acontece 

coa pesca de baixura, na que se fan barbaridades, como a dinamita que se usa na 

sardiña e as capturas de cariocas -o alevín da pescada- capturada no arrastre, que 

se segue consumindo sen conciencia do atentado que se comete contra o futuro da 

nasa pesca costeira. 

MATA-LO MENSAXEIRO é unha práctica común para os 

dictadores, por isa os xornalistas son unha das profesións máis está a sufri-la 

intolerancia dos poderes: 26 asasinados no 97 (máis de 600 nestos dez anos), 138 

detidos e milleiros que sofrena represión tódolos días en 119 países; por exemplo, 

na Arxentina máis de 113 profesionais foron ameazados de marte e algún asasinado, 

sen que policía e poder fagan o necesario para descubri-los asasinos. Pero é Alxeria 

un dos países con máis martes: 57 en catro anos. Na foto o camerunés Pius Njawé 

que leva na. cadea desde comezos de ano, aínda q\.le xa non é a primeira vez, polo 

que agora mesmo está a producirse u.nha campaña para urxi-la súa liberdade. 

Alfonso Blanco Torrado 

CHAi LING, líder da revolta 

da plaza de Tiananmen que cumpre 

estes días 9 anos, segue sufrindo a 

persecución do sistema chinés; son 

moitos os disidentes que fuxiron 

daquela opresión. Ante a viaxe de 

Clinton a este amplo país, volve a porse 

en riba o incumprimento dos dereitos 

humanos naquela sociedade, todo isto 

por oportunidade política. Pero os anos 

de terror xa son moitos, sobre todo no 

Tibet desde a súa invasión en 1949 e 

que custou a marte de 1,2 millóns de 

tibetanos, a cadea de un de cada dez 

habitantes e o exilio para 130.000 deles, 

sen esquecela destrucción do seu 

patrimonio artístico e literario. Agora 

China interesa· en Occidente pala súa 

clientela comercial como atracción para 

o mercado desta rexión do mundo (1200 

millóns de habitantes ou o 200/o da 

humanidade en só 0,70/o da superficie da 

terra) que segue pasando de existir máis 

liberdade para os chineses. 

AS ELECCIÓNS PARA UNHA ASEMBLEA 
LEXISLATIVA, o día 22, pode ser un dos pasos para a reunificación de 

lrl"anda, xa que este Parlamento será o que rixa a vida dos seis condados de Irlanda 

· do Norde.cun dereito de autodeterminación que lle permite escollera Dublín como 

futu_ra capital. Nestas eleccións xa hai alianzas entre os católicos e os partido 

republicano moderado de Dublín ... , e no horizonte a loita común contra o paro, que 

chega no Ulster ó 80/o, despois de 30 anos de guerra civil nunha illa dividida desde 

1921. 

e ············· 
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DE DE G lATEMA~-
A PAZ AMEAZADA 

Benqueridos irimegos: Esta crónica leva o título de ''A paz ameazada"porque despois dun ano e tres meses da 
firma dos Acordos de Paz, aínda que hai logros evidentes, hai tamé.n feítos que ameazan a posibilidade dunha 

"paz firme e duradeira'~ Tamén vos falarei algo do compromiso da lgrexa coa paz, sobre todo da lgrexa de 
Verpaces onde estou a traba/lar. 

ALGÚNS LOGROS DENDE A FIRMA DOS 

ACORDOS 

É comprobable que a firma da paz trouxo 

consigo moitas causas positivas. Por 

exemplo a fin do enfrontamento arma~o 

Por esta vez algún "pisto" internacional 

chega ó seu destino; e mesmo as 

máquinas doadas. As comisións para 

coida-lo tumprimento do's Acordos, 

especialmente a Comisión do 

cos seus sin.ais de secuestros, torturas, Esclarecemento Histórico, van 

asasinatos e masacres por motivos 

políticos. A URNG está desmobilizada e 

reintegrada á vida pública estudiando a 

súa forma de participación política. Os 

pobos orixinarios deste país - os 

indíxenas-, que son o 60 por cento da 

poboación, comezan a organizarse e 

toman conciencia da súa dignidade, da 

súa spiritua lidade e dos seus dereitos 

d spois de cincocentos anos de 

r sistencia. As mulleres rompen o silencio 

de tantos anos. Os desprazados internos e 

externos por causa da guerra atopan 

aldeas novas para vivir e terra para 

traballar; e cantan cun acompañamento 

técnico e humano para camiñar de novo. 

Hai · algunhas mellaras palpables: 

estradas, escalas, pontes, electrificación ... 

comezando a súa andaina ... 

PERO TAMÉN OS ATRANCOS . 

- A pobreza está a crecer. ·Os Bispos de. 

Guatemala nun recente documento din: 

"Comprobamos un evid'ente deterioro da 

calidade de vida da poboación 

guatemalteca ó conside~ar porcentaxes 

tan elevadas de familias que en 

Guatemala non teñen que comer e non 

teñen onde vivir... a isto engádensen 

salarios inferiores ó mínimo establecido, 

prezos altos dos productos de primeira 

necesidade na canastra básica, falta de 

emprego digno e estáble, carestía dos 

servicios mínimos, inxustiza nas relacións 

labora is e . persistentes situacións de 

indixencia e miseria ... . A corrupción, a 

Unha sociedade onde permanezan a gratuidade a solidaridade, o gusto pola beleza e o amor á verdade. 

inmoralidade e a impunidade que persiste 

engádense a estes males e exacerban -a 

frustración de todos e o clamor por un 

cambio profundo para que a Paz acade o 

seu verdadeiro significado real". 

- O modelo de tenencia da terra segue a 

enfrontar .sectores amplos da poboación_. 

Cos bispos recoñecemos que "a situación 

de conflicto en relación da terra se ten 

agudizado". Os terratenentes (ou 

"finqueiros" como din aquí) coa firma da 

paz observaron que o fin da violencia 

podía ser unha ocasión para endurece-las 

súas posturas intransixentes; sobre todo 

dada a debilidade dos organismos 

encargados do cumprimento dos Acordos. 

~ organización UNAGRO está formada 

por finqueiros que xuntan as súas forzas 

para endurece-las súas posturas. Adema!s 

cando as ONGs ou a lgrexa, ou o mesmo 

gobemo queren mercar 1·eiras para. 

favorece-lo acceso por vías pacíficas 

tropezan cunha grande especulación do 

chan por parte. dos finqueiros ... · 

- Aumentan a inseguridade e a violencia 

por todo o país. Se é verdade que 

diminuíron as violacións dos dereitos 

humanos .por motivos políticos, tamén é 

certo que aumentaron por outros 

motivos. Secuestros, at.racos, asaltos, 

violacións ... son a meirande parte das 

novas dos periódicos. Hai xa países que 

nas súas axencias turísticas akrtari sobre 

a perigosidade de viaxar a Guatemala. A 



militarización aos camiño?, pobos e 

.estradas v61tou -cando xa desaparecera

debido a estes feitos; e o mesmo dos 

lugares turísticos... Pero tamén se 

comezan a dar con frecuencia os 

linchameritos, a toma da xustiza pala súa 

man de persoas _e col'ectivos debido á 

impunidade. Todo parece indicar un 

crecemeto da cultura da violencia, 

intolerancia e impunidade. As 

execucións -en Guatemala segue 

supoñe-lo seu desmantelamento e 

privatización. Ambas axendas non 

concordan. Os sectores populares seguen 

soñando cunha sociedade "máis alá das 

nasas tendencias primarias como son a 

ambición e a loita pala arde ... preferimos 

identificarnos por outros sentimentos 

máis nobres como a gratitude, a 

solidariedade, o gusto pala beleza e o 

amor pala verdade" -di Fernando Suazo, 

dominico e traballador en pastoral social 

existindo a pena de marte- est~n a ser no Quiché. E os Acordos de Paz son a base 

. televisadas en directo para escarmento. mínima que precisa esta sociedade. Para 

- Imposición crecente dun modelo · isto hai que fortalece-la sociedade civil, e. 

económico alleo á realidade e cultura do 

país. "Moitos dos problemas que sofren e 

padecen os guatemaltecos e que afectan 

gravemente ós sectores máis pobres -din 

os bispos- teñen como fonte un sistema e 

modelo económico que en boa parte se 

impón dende o exterior". Os mesmos 

bispos denuncian a mingua no de·reito ó 

traballo e nos dereitos dos traballadores, 

que afectan principalmente ós mozos, así 

como tamén o traballo de grandes 

continxentes de nenas explota.dos de 

forma inhumana ... Un difícil momento 

que ameaza a esta sociedade 

pluricultural, pluriétnica e plurilingüe. 

Manolo Sordo 

pasos; educación para ser adultos e 

críticos; utiliza-los "Acordos" como 

elementos evanxelizadores e bases 

xurídicas da . nova sociedade; alenta-la 

Memoria Histórica; . acompaña-los 

militantes da sociedade civil; estar nas 

bases, organizacións intermedias, poder 

local, ONGs, pastoral social: se a xente 

non ten para comer, non ten traballo, non 

ten terra; non ten onde vivir, non 

participa, a paz non existe ... Todo isto e 

algunhas causas máis son as que eu teño 

sacado en conclusión da participación na 

Asemblea da lgrexa de Verapaces, 

Hai porcentaxes elevados de familias que en Guatemala non teñen que comer e onde vivir. 

CARA A UNHA NOVA SOCIEDADE 

Neste país existen neste momento dúas 

axendas: unha, a que se desprende dos 

. Acordos ~e Paz e dos grupos popu lares, 

aínda máis: un has . eleccións do 99 que 

consigan unha cota notable de poder 

indíxena e popular, loitando así por unha 

celebrada nos primeiros días de febreiro 

·cun Bispo novo: Rodolfo Valenzuela, e 

VICARÍA de pastoral tamén que se 

que trata de impulsar unha sociedade sociedade oride entren todos (tódalas estreaba: Arxentina Cuevas. Teño 

máis xusta, máis solidaria e non excluínte 

de ninguén. Esta axenda levaría consigo o 

impulso dun modelo económico que 

bu?caría o' desenvolvemento, sobre todo, 

clases, tódalas culturas). "Os pobres son 

maiorJa se se xuntan" -di o teólogo 

bautista Xurxo Pixley. 

participado noutras asembleas. Pero esta 

foi algo "novo": no ambiente, no trabal lo, 

no desenvolvemento, nas conclusións. Xa 

non terei tempo para participar con eles 

dos sectores máis deprimidos, e definiría E A IGREXA ¿QUE FAI EN TODO ESTE . moito máis. Pero levarei para Ga.lic1a este 

as funcións do Estado neste proceso, PROGRESO? bo testemuño dur:iha igrexa que dá pasos 

buscaría-unha ampla participación social 

e das ins.titucións públicas. A outra 

axenda é a do PAN (Partido de Avanzada 

Nacional), a axenda neoliberal que quere 

unha modernización do Estado que vai 

Pois a lgrexa sabe cal é o seu norte: 

mante-la esperanza e combatividade por 

un mundo onde entren moitos mundos, 

por unha sociedade· onde entren todos. 

Para isa habería que intentar dar algúns. 

"por un mundo · onde entren moitos 

mundos" e sobre todo o máis "q · etchí", 

"achí" e "pokomchí" multisecularmente 

marxinados. 
Unha aperta e ata pronto 

Cahabón (Alta Verapaz), abril de 1998 

e ··········· 
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MONXES E LABREGOS 
CELEBRANDO O SAN. CIDRE 

Eran ó redor das 11 :30 da mañá do día 16 de maio. Estaban chegando ó mosteiro de Sobrado dos Monxes 
os varios centos de persoas do mundo rural que ·se xuntaban para celebra-lo san Cidre, patrón dos labregos. 

Daquela apareceu un grupo de monxes, e un deles, Fernando, o subprior do mosteiro, pronunciou as 
palabras de benvida e acollida a tódolos asistentes: "aínda que aparentemente monxes e labregos somos 

moi distintos, en rea lidade somos moi semellantes; nós somos labregos coma vós, nós somos da aldea coma 
vós, [l ÓS somos irmáns vasos ... " 

tiveron moito ,que ver con Galicia. 
( ~ 

Especialmente . desde ó redor do ano ~ 

Unha experiencia de fraternidade 

As palabras de Fernando poderían 

matizarse nalgúns aspectos. Pero máis 

importantes cás mesmas pa.labras foron . 

os feítos, e os feitos dixéronnos nese día 

que os monxes quixeron ser realmente 

irmáns nasos. Notámolo na sinxe la e 

cálida aco llida que nos deron durante 

toda a xornada vivid·a con eles; notámolo 

no espirito, pero tamén na materialidade 

de moitos servicios: o agasallo do café 

con leite, galletas e mel, servido por eles 

mesmos; o acompañamento no encontro 

- Eucaristía da primeira hora, a 

explicación detallada do seu trabal lo e da 

súa forma de vida, a apertura dos patios 

do mosteiro para o xantar festivo no que 

algúns monxes quixeron participar, a 

oferta da súa casa e do seu trabal lo para 

poder compartir con eles toda a súa 

sabedoría de vida ru ra l, etc., etc. 

A xente do Movemento Rural Cristián 

témo- lo costume de vivir un ha forte · 

experiencia de frat ern idade co gallo da 

.celebración do San Cidre - ¡ e xa van aló 

14 anos celebrándoo!- , pero este ano a 

tal experie ncia viuse amp liada e 

compartida por un grupo humano e 

cristián,' os monxes, que ata esta hora 

para moitos de nós eran case 

descoñecidos. Sabiamos dos mosteiros, 

pero ¡·gnorabámo- las persoas que neles 

viven, loitan, tra~all a n, oran, fan 

fraternidade, coa pretensión última t an 

sinxela e tan común - así nolo dixeron 

eles mesmos - de ser simplemente 

felices. 

Anacos da nasa historia 

Os monxes sem pre , ou case sempre 

1000, e xa van outros mil . anos, os 

mosteiros e · os monxes aplicaron e 

intensificaron o traballo da terra en 

Galicia. Posiblemente lles teñamos que 

agradecer moito a aquelas xeracións de 

monxes que axudaron a facer do rural 

unha forma de vida e de convivencia. 

Po r varios centos de anos a Galicia rural, 

que daquela valía tanto coma dicir un 

altísimo tanto por cento de tódolos 

galegas, viviu en estreita relación cos 

mosteiros. Así foi ata a desamortización 

no século pasado, cando ó goberno 

españo l lle pareceu que había 

demasiadas· terras dependendo de mans 

eclesiásticas, demasiadas terras martas, e 
arrebatoullas. Polo menos nos últimos 

séculas antes da desamortización a· 

.. nós somos de 
a Idea, 

somos 
i rma ns" 

relación entre monxes e labregos non foi 

fraterna, senón de dependencia: grandes 

mosteiros que posuían grandes 

propiedades, pobos e bisbarras enteiras, e 

miles e miles de labregos vivindo,mal 

vivindo, traballando, suando, morrendo, 

emigrando para paga-los seus foros para 

que así os monxes puidesen vivir ben, 



' 
construir grandes igrexa~ e mosteiros. Por 

isa moitos sentiamos un aquel de 

satisfacción cando un monxe nos 

contaba que ó seren abandonados os 

emoción, celebramos, falamos, rimos, 

aprendemos, ... 

O que esto escribe tamén volveu 

contento. Pero, con palabras de Rosalía 

Manolo Regal Ledo 

mundo enteiro"; ó mirar polo naso 

viámolo como un camiño de 

solidariedade con moitos outros labregos 

do mundo enteiro, para os que as causas 

mosteiros pala desamortización, houbera de Castro, cunha "duda" no corazón. aínda son causas semellantes ás que 

veciños que se apropiaran das pedras do 

mosteiro para construí-las súas vivendas; 

certamente neste caso non era unha 

apropiación indebida, senón debida e 

claramente debida. 

Eran tempos vellos aqueles, tempos 

malos para o rural, tempos para esquecer 

e non esquecer, e por isa mesmo moito 

debemos de agradecer a Deus, ós 

monxes, a tódolos !citadores e loitadoras 

rurais e non rurais que fixeron posible 

que Fernando, o día ~ 6 de maio, 

celebrando o san Cidre carpo a carpo cos 

labregos, puidese dicir: nós somos da 

aldea, somos irmáns e non señores vasos. 

Moito progreso en todas partes , pero 

as "dudas" nos corazóns ... 

Coido que todos volvemos do San Cidre 

contentos. Non había razón para menos: 

¿Por que?. Porque o rural segue amolado, 

anque as causas cambiasen moito en 

comparanza cos séculas de negrura que 

en parte nos lembraban as mesmas 

Anúncianse 
épocas de 

incert1dume para 
os labregos . 

máis humildes 

construccións dos monxes. As antigas 

escravitudes deron paso a uns decenios 

de esperanza, pero de novo se anuncian 

épocas de incertidume sobre todo para os 

o día foi estupendo, o número de labregos máis sinxelos, máis pobres. 

asistentes .foi elevado, o clima foi o xa Unha "duda" no corazón tamén porque o 

comentado, houbo bos e alegres xantares lema do encontro era o seguinte: 

, o encontro-Eucaristía tivo densidade e "Coidando o naso campo, coidámo-lo 

vi vi ron os nasos avós , bisavós, tata ravós 

e requetataravós. ¿Como facer presente a 

nasa solidariedade con todos ·eles? 

¿Coidando e preservando unhas formas 

de traballo, de vida, de convivencia rural 

seriamente ameazadas? 

E por último unha "duda" tamén no 

corazón pensando nas pobres vacas do 

mosteiro que non poden ir pacer ós 

prados, porque así o dictan as normas de 

· máxima productividade, que só poderán 

vivir uns cinco ou seis anos porque así 

tamén o dicta a máxima productividade, 

que, se non chegan a corenta litros 

diarios de leite xa· non son óptimas, 

porque así Q dicta a máxima 

productividade, etc. Quéixome palas 

vacas, qu.e tamén deberían ser irmás e 

poder vivir felizmente, e a miña queixa 

apunta a un talante pro·ductivista 

extremado, que no fondo yai marcar 

privilexios e dependencias de novo, e que 

non cadra, ó meu ver, con todo o vento 

de fraternidade que aquel 16 de maio se 

respiraba en Sobrado dos Monxes. 

e········· ... 
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OS SROMAXES 
S (IX) 

SAN CREMENZO ·DO MAR 
Nas ordenanzas da pesca de Pontevedra, aprobadas o 9 de abril Meu santiño san Clemente 

de 1768, no artículo XVI consta que o aparello denominado donde te foron levar, 

sacada, coñecido . tamén por ropeta, sisga e traíña, usado ~ capeliña do Pindo 

principalmente para a captura da sardiña, só se podía empregar ca cariña para o mar. 

na ría de Pontevedra desde la punta de Festiñas á S. Cremencio 

para fuera (CORNIDE, J.: Memoria sobre la pesca de sardina ... , A súa festa celébrase o 23 de novembro, á que antigamente 

Madrid, 1774, p. 91 ). San Cremenzo, Cremencio ou Clemenzo é concorrían moitos mariñeiros, sobre todo ós santuarios que 

a denominación que se lle dá a un illote da ría de Pontevedra, quedan perta do mar. 

situado fronte á parroquia de Ardán, no concello de Mar.in. Na 

cartografía adoita figurar castelanizado, ·san Clemente (cartas 

náuticas de Vicente Tofiño, 1812; mapa da ría de Pontevedra do 

Diccionario de S. de Miñano, 1827; mapa de Galicia de Domingo 

Fontán, 1845, etc.). 

O nome desta illa vén dunha ermida que houbo nela durante 

moitos sécu las, dedicada a San Cremenzo, da que actualmente 

aínda quedan algúns restos, que os veciños da zona din que son 

do "Santo do mar", lembra ndo que en tempos pasados este papa 

contou con moita devoción entre o~ mariñeiros e pescadores, xa 

que o tiñan como un dos seus protectores, polo que na man 

esquerda adoita levar unha áncora, suposto instrumento do 

martirio, como a fermosa imaxe de prata que se conserva no 

tesauro da catedral de Compostela, do ano 1594. 

En Galicia están baixo a súa advocación oito parroquias, e 

ademais canta con varias ermidas, entre as que se canta a do 

Pindo (concello de Camota), como lembra esta cantiga: 

"PLAKO 
DE l.JHIA 

, D J1
; PONrrEVEDRA 

1 

Ria de Pontevedra, 1827 . 

UN APELIDO MISTERIOSO 

Aínda non chegaron a un acordo todos cantos levan investigado 

sobre a nasa lírica medieval, verbo do verdadeiro apelido deste 

xowar, que ·lago de Nuno figuran cinco letras de difícil 

interpretación, que uns queren que sexan FREEZ, polo que 

podería ser entón unha forma deturpada de FDEZ, e, polo 

mesmo, Fernández. Tampouco faltan os que leron PREEZ, do que 

deduciron que se apelidaría Peres ou Pérez. Por último están os 

que len TREEZ, que, segundo parece, é a que canta actualmente 

con maior aceptación. 

Nuno Treez, pois, suponse que vivise na segunda metade do 

século XIII, e que o seu berce arralase nas terras de Pontevedra, 

quizais en Ardán, Marín, Piñeiro, Cela, Bueu, ... Nada se pode 

dicir da súa vida porque, i~ual que da dos máis dos seus 



compañeiros, o único certo son as catro cantigas que lle 

atribúen os. apógrafos italiáns de comezos do século XVI, nas 

que figura o santuario · de San C/emen<;o do mar, que poidera 

corresponder ó situado na ría de Pontevedra, pero tampouco se 

poden refugar outras suposicións, como a do monte Pindo, ou a 

da terra de Trasancos (Narón). 

Os veciños 
din que aqueles 

restos ·son 
do _..Santo ·do mar" 

MARIÑEIRO E XOGRAR 

Quizais fose mariñeiro, e toñecese ben a nasa costa, e moitas 

veces lle tivese pregado . a San Cremenzo cando ameazaba 

perigo. Sabería de tódolos camiños do mar, pero tamén moito 

dos da terra, en particular aqueles qUe conducen a festas e . 

romaxes, nas que divirtiría a todos cantando as súas cantigas e 

tamén alleas. 

Po'uco foi o que nos chegou da súa obra,· que se cingue a catro 

cantigas "de amigo", nas que a moza canta as súas coitas de 

amor: Na primeira desilusionada, porque a· amigo non acudiu á 

ermida, onde ela agardaba facendo oració[l; na segunda leda, 

por lle chfgar un mandadeiro coa nova de que ago,a verrá qui 

voss' amigo; a terceira, desesperada, dille ó sa.nto que non 

volverá máis á ermida, porque non fai nada por que veña o seu 

amigo: 

Non vou eu a San Clemem;o orar e fac;o gram razon, 

ca el non mi to/he a coita que trago no meu corac;on, . 

nen mi aduz o meu amigo, 

pero /ha rog' e /ha digo. 

Non vou eu a san. C/emenc;o, nen el non se riembra de mi, 

nen mi aduz o meu amigo; que sempr' amei, des que o vi, 

nen mi aduz o meu amigo, . 

pero /ha rog' e /ha digo [..}1. 

Clodio González Pérez 

Se o santo fixese qu.e viñera· o amigo (aduz o meu amigo), 

entón nunca tantos estadaes arderan ant' o seu altar, pañería 

ante el candeas de París, e arderá ant' el fume de bogia. 

A cuarta e última cantiga preséntanos unha moza 

desilusionada e desesperada pala infidelidade e falta de palabra 

do mozo, e ó mesmo. santo que tanto lle ofrecera, xúralle que 

non acougará ata que se vingue ~fo que a enganou: 

San Ciemenc;o do mar, 

se- mi d' el non vingar, 

non dormirei. 

San Clemenc;o senhor, 

se vingada non far, 

non dormirei. 

[Se mi d' el non vingar, 

do falso ' e desleal, 

non dormirei] 

Se vingada non far 

do fa/s' e traedor, 

non dormireP-. 

1 Cancioneiro da Vaticana, 807; cancioneiro da biblioteca nacional de Lisboa, 

1.202. Segundo a edición do equipo de investigación do Centro HRamón 

Piñeiro": Lírica profana galega-portuguesa, Compostela, 1996, pp. 699 a 702. 

2 CV, 806; CBNL, 1.201. 
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A CAPEI A . DE ARXAN: 

,.,,, 

ENTRE A CASA DE RECELLE E OS. VECINOS 

Dentro da Parroqu ia de San Cristobo de 

Mesía (cae ó pe da pista xe ral que vai a 

Curtís, no lugar do Vilar) atópase unha 

bonita ermida ou ca pela. Tra la fachada 

de cantería, e o seu curioso rosetón, 

magníficos reta blos (principal e 

co latera is) , hai unha historia ben 

interesante. Entran nesta historia os 

señores da casa de Rece lle, preto de ali, 

Arcebispos de Santiag o, que mandan 

facer e desface-la ca pela, mordamos que 

non saben escribir, pero gardan moitos 

ca rtas e mandan sobre os "ganados" de 

Nosa Señora, e tamén os franceses de 

Napol ón que entran na Capela e fa n 

unhadesfei ta , ou a desamortización que 

am eazou os bens da Capela. Con todo a 

Capela de Arxán está aí, h0xe en proceso 

de rehabilitación a cargo dun equ ipo de 

especia 1 istas. 

Pero, ¿como chegou a acontecer isto? 

Empecemos coa historia. 

A CASA DE RECELLE E· O PREITO POLA 

CAPELA 

1) OS FUNDADORES: A causa empezou 

hai preto de 400 an_os, aló polo _ 1600. 

Daquela, os señores da Casa de Recelle, 

D. Antonio Varela do Barreiro, orixinario 

de Arca (O Pino) e a súa muller Dna. 

Isabel Fernández Marzoa, fundaron esta 

Capela adicada á Nasa Señora da 

Mercede. Para o seu servicio deixaron. 

unhas veigascoas súas rendas. Tamén 

tiña un crego-capelán propio. Cando 

morreron foron enterrados na lgrexa 

pa rroqu ial, pero máis tarde trasladaron 

os se us carpos á Capela de Arxán, que 

ll es fu ndaran. As súas sepul t uras con 

cadanseu escudo están ó pé do altar 

maior da Capela. 

2) UN PREITO DECISIVO: As rendas, e 

sobre todo as parcerías de gando que 

ta mén t iña a Fundación da Capela, ían 

crean do beneficios para investí r en 

mellaras da C;:ipela. O preito que houbo 

no 1680 entre D. Jacinto Mosquera, cura 

de Mesía e fundador da Casa de Al bite, e 

mailos veciños contra D. Antonio Andrés 

Varela do Ba rreiro, filio ou neto do 

fundador, ten moito que ver cos 

"alcances" ou fondos da Capela. O señor 

de Recelle queríase· facer ca Patronato da 

Capela e, polo. mesmo •. controla-los 

"alcances" ou diñeiros da Capela. Pero no 

preito, no Arcebispado salíu el perdedor. 

3) OBISPO VISITA A CAPELA: Tralo pao da 

sentencia aínda lle caeu outro pao á 

familia Varela de Recelle. Foi no ano 

1722 cando o arcebispo de Santiago D. 

Luis de Salcedo visita a Capela de Arxán. 

Os Varela aínda consideraban a Capela 

como algo seu . Ó bispo non lle gustaron 

nada os signos da Casa de Recelle dentro 

da Capela e, alporizado, dixo que non 

quería escudos de armas, nin causa 

parec;ida na Capela, e mandounos quitar. 

Estaba diante o dono de Recelle, D. 

Simón, e o seu irmán D.· Jacindo, cura 'da 



Gumersindo Campaña Ferro 

parroquia. E aínda máis: o bispo dixo que 

a Capela non era de ningún patrón senón 

que "é propia de tódolos fregueses". Foi 

tan grande o enfado dos de Recelle 

contra o bispo qué queren recorrer ó 

Papa a· través do Nuncio. Pero a cousa 

quedou así. 

Tras disto decae a influencia dos Varela e 

medra o poder dos veciños. Pero a Casa de 

Recelle aínda é poderosa e segue a influir 

na .parmquia gracias ó dereito de 

presentación para o nomeamento de cúras 

e capeláns, moitos deles familiares seus. 

PROTAGONISMO DOS VÉCIÑOS. RENDAS 

E PARCERÍAS DE VACAS E BOIS 

A Fundación de Arxán queda logo, nese 

século XVIII, no poder da lgrexa e dos 

veciños, sen intermediarios. Quen manda 

é o Bispo, e logo o cura. Pero os veciños 

1830, acercában.se ós 1.000 r_eás. Eran 

tempos nos que un par de bois andaban 

entre un mínimo de 400 reás e un 

máximo de 600, e pagaban de réditos ó 

60/o, ou sexa, 24 e 30 reás 

respectivamente. (o real usado ata hai 

. poucos anos era a cuarta parte da peseta. 

Comparando con hoxe: ano 1997, dous 

pares de bois de ceba foron vendidos en 

1.900.000 ptas.). O número de pezas de 

bois que tiña a fábrica da Capela era de 

52 no ano 1826, e estaban en poder de 

veciños de Mesía, pobres ·e no.n tan 

pobres, e tamén doutras parroquias. O 

capital que a fábrica da Capela tiña neses 

bois era de 12.746 reás e recibía de 

réditos anuais 763 reás do 60/o -nada 

máis- que pagaban por eles. Por rendas a 

fábrica recibiu ese ano 226 reás por 12 

ferrados de trigo. O prezo do ferrado 

polo cura, presentaban as cantas, · 

estando presentes varias testemu.ñas e 

un perito contador. Despois 

comprometíanse . a entrega-los cartas ó 

seguinte mordomo. ¿En que se investían 

eses cartas e os acumulados doutros 

anos?. O diñeiro de Arxán superaba as 

necesidades da Capela. Por iso Arxán 

servía de axuda para a lgrexa parroquial, 

e para a ··casa da fábrica ou casa dos 

capeláns que está ó lado da Capela. 

O DECLIVE DE ARXÁN 

Os malos tempos viñeron coa caída do 

Antigo Réxime, A lgrexa pasa a depender 

do poder civil. Empeza o declive cara ó 

ano 1833, por mor da nova situación 

poi ítica. O bispo de Santiago é 

desterrado, e pásalle o mesmo ó cura de 

Mesía, D. Bartolomé, que tivo que botar 7 

levan a xestión dos cartas a través dos establecíase cada ano segundo os valores · anos fóra da parroquia. O sistema de 

mordamos, elixidos pola parroquia cada 

ano. O mordomo recada. as rendas do 

trigo (3 veigas tiña a Capela), e os réditos 

das parcerías ·do gando. Os ingresos 

anuais por réditos (b maior ingreso da 

Capela) e rendas, durante cen anos ata 

vixentes en. Santiago, con grandes 

variacións segundo os anos. Así no ano 

1791 valía 13 reás e no 1800 valía 38 

reás. 

Os mordamos eran depositarios destes 

cartas. Ó remate do seu ano, convocados 

parce ría de bois vénse aba ixo. Coa 

desamortización perigan as veigas da 

Capela que se libra máis tarde dunha 

poxa pública (1826). E máis causas. Pero 

o presente mostra que a Capela aínda ten 

vida . 

... ... .................................................... : ... .... ......................................... ........ ........................... ...... ....... ......................................................................................................................................... . 
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ENCONTRO-RETI RO DO VERAN. 

O NOSOTABOLEIRO 

VI IRIMIANZA EN LUGO 
Na tarde do pasado 30 de maio tivo lugar en Lugo a que 

é xa a sexta lrimia_nza luguesa que facemos. Este ano 

viñéronnos falar Bernardo García Cendán e Manolo Regal 

Ledo de drogas, sectas e outros instrumentos que se usan 

como evasión da realidade. Acompañáronnos algúns 

irimegos da Coruña que coma sempr.e lle deron unha 

especial calor humana ó encontro, que fai destes 

encontros algo máis ca unha reunión máis. 

Para celebrar esta ofrecéronno-lo o seu local os amigos 

de Auxilia. O encontro resultou ser moi interesante, entre 

outros motivos polas boas exposicións q.ue fixeron os 

relatores. Que saibades que os dous autores se ofreceron 

para resumí-las súas charlas que esperamos poder 

publicar nun futuro próximo na revista. Ademais de 

agradecer a Auxilia a oferta de local, cómpre recoñece-lo 

calado labor que dende a primeira irimianza en Lugo está 

a facer Valentin Arias, auténtico promotor e organizador 

da celebración anua l destes encontros, do mesmo xe ito 

que fai coa Pasantía teolóxica. Valentin, es un campión. 

ENCONTRO-RETIRO DO .VERÁN. 
Convócase o encontro-retiro de verán de 

IRIMIA: reflexión, intercambio, silencio, 

contemplación e festa. Centrado no 

evanxeo. Autoxestionado, para tódalas 

idades, pagado a escote. 

A proposta é: A va/tas coa espiritualidade: 
a intelixencia e o corazón. 
Colaboran na animación: Pepe Chao, 

Tereixa Ledo, Alfonso Mascuñana, Daniel 

López. Do 13 de agosto á tarde ó 17 á 

mañá. En Vilán de Fornelos. 

Hai que anotarse antes do 30 de xullo 

nos teléfonos: 

982- 168943(Tareixa) 

986-480262(Chon, Francisco) Deixar 

nome e teléfono no contestador 

981 ·-675205(Ana, Daniel) 

CARIJlS 

Benqueridos amigos/as de IRIMIA: 

Non quera d~ixar pasar esta data, a da 

nova etapa de IRIMIA, sen poñervos 

unhas letras para darvo-la enhoraboa 

pala lavada de faciana. Con esto non só 

se demostra que se pode e se debe estar 

cos tempos, senón que ademais tedes un 

equipo emprendedor e marabilloso. 

Convídovos a seguir nesta liña, tanto na 

"nova" forma, coma nos vellos "fondos". 

¿para _cando en INTERNET? 

Miguel 
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INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

AS BOMBAS NUCLEARES DE ASIA 
Recentemente acudimos á demostración de forza "armamentíst'ica" da India e de Pakistán. O feito é moi 
grave e confirma que esta zona da Asia meridional atópase perigosamente preto ·da escalada nuclear. De 
nada parece vale-lo Tratado de Non Proliferación Nuclear (TNP), que, como demos canta nesta revista hai 
un ano, mesmo Francia , en Mururoa , non respectaba. Naquel momento os países ricos do mundo a penas 

reaccionaron; agora ameazan con sancións. De novo os pioneiros na fabricación destas armas perigosas 
reaccionan hipocritamente. 

As causas dun conflicto 

Primeiro foi a India e despois Pakistán os 

países que realizaron experimentos 

nucleares. O xúbilo da poboación, 

inmersa na miseria e na pobreza, foi 

xeral. O patriotismo parece ocultar por 

momentos a inxustiza e a mala 

distribución da riqueza, a ex'plotación 

irracional dos recursos e as 

contradiccións duns gobernantes, que 

empregan o diñeiro en armas en· vez de 

utilizalo en alimenta-la poboación. 

Pakistán e a India son dous países cunha 

longa fronteira común, enfrontados e 

ini·migados neste medio século como 

estados independentes. Xa houbo tres 

guerras entre eles e ducias de conflictos 

menores. 

Existe unha profunda desconfianza entre 

os grandes países da rexión. Se o 

programa nuclear indio era en gran parte 

unha resposta á China, considerada po lo 

goberno indio como unha am.eaza, as 

explosións pakistanís son a súa vez unha 

resposta á potencial ameaza da India. 

Cachemira ... · 

A resposta ·de Pakistán tamén ten que ver 

co er:idémico conflicto de Cachemira, un 

territorio ó norte de India e fronteirizo 

con Pakistán. Por esta terra, ambos países 

foron á guerra tres veces. Este territorio 

foi dividido entre a India e Pakistán no 

ano 1947. É un territorio de poboación 

maioritariamente musulmana, de igual 

xeito có 950/o dos pakistanís. Existe un 

difícil entendemento entre a India, cun 

820/o de relixión hindú , que na 

actualidade contro la uns dous tercios da 

rexión, e Pakistán, que controla outro 

tercio. 

Para os cachemiras, a unificación da súa 

terra é un dos seus grandes obxectivos e 

moitos soñan cunha Cachemira 

independente. Neste momento hai preto 

de medio millón de soldados indios 

controlando eses dous tercios de 

Cachemira, fronte a uns 7000 militantes 

independentistas. Organizacións de 

dereitos humanos acusan as tropas indias 

de violar, torturar e ata realizar 

execucións sumarísimas. Ó mesmo 

tempo, os grupos separatistas islámicos 

atacan e asasinan os hindús, que viven 

no val, o que os forza a fuxir. Os que 

quedan son torturados. De?de 1989 máis 

de 20.000 persoas foron asasinadas nesta 

rexión, segundo as citadas organizacións. 

Política e relixión mesturadas contribúen 

á marte de moitas persoas inocentes . 

Tódolos esforzos deben ir encamiñados a 

atapar unha saída pacífica ó conflicto. 

Moitos e diferentes son os intereses, pero 

a comunidade internacional non debe 

quedar de novo· impasible. Tende a crea .:. 

los problemas e lago desenténdese das 

súas consecuencias . É moi importante 

que estes países de Asia firmen o Tratado 

de non proliferación das armas nucleares 

e a prohibición de ensaios e sobre todo 

que o respecten. As armas nucleares 

demostran os perigos dun mal entendido 

progreso técnico, que lonxe de liberaren 

o ser humano máis ben o escravizan, e 

que lonxe de respectaren a natureza 

acaban deteriorán·doa de maneira 

alarmante. 

Rexorde o odio entre 
ind ios e paquistanís. 

e ········· ··· 



Tintxu . 

TEMPO DE EXAMES Os estudiantes de ensino medio remataron as súas 

clases. Os que aspiran a entrar na Universidade ·están a punto de face-los exames de 

se.lectividade e, no mellar dos casos, non saben en que facultade poderán entrar. 

O que hai un par de decenios era unha garantía de futuro, un título universitario, non 

ofrece agora ningunha seguridade. Por iso os estudiantes e mailás súas familias toman 

cada vez máis a universidad e como un ha forma de ·que os mozos den uns primeiros ·pasos 

fóra do ámbito familiar estricto, sen máis aspir.acións. O posto de traballo búscase por 

outras vías e a preparación profesional agárdase de cursos de posgrao, dos máis variados 

master ou de centros de ensino privado, que non pasan de seren academias de luxo. 

Hai mesmo unha variante máis maligna, a debo número de empresas que precisan persoal 

especializado e organizan os seus propios mestrados, que veñen a consistir en cobrarlles 

ós estudiantes (xa licenciados ou diplomados) cantidades astronómicas por faceren un 

traballo para o que teoricamente os están formando. 

Esta práctica, non autorizada, pero tolerada por todos (empezando polas autoridades que 

ás veces dan subvencións directas .a este tipo de actividades, ou as empresas que as 

practican e nunca controlan as tondicións en que se fan) acacia niveis insospeitados. 

Véxase, por exemplo, qué se fai nos másters de medios tan poderosos como "El País" ou 

"La Voz de Galicia". A un nivel máis modesto (non lles cobran ós alumnos) pero 

absolutamente masivo é o que sucede coas prácticas: se o diplomado ou licenciado asina 

un documento no que se compromete a facer dúas ou tres horas diarias de prácticas 

tut ladas por profesionais da empresa en cuestión, a realidade é que fai xornadas laborais 

completas, non pagadas e a miúdo tampouco dirixidas. 

Por todo isto cómpre preguntarnos para qué se rve todo o sistema de ensino superior vixente 

e cara a onde camiñan as novas fórmulas de aprendizaxe ou de entrada no mundo laboral. 

Precisamente nun momento en que o índice de paro, sobre todo xuvenil, segue sendo tan 

elevado e cando as institucións públicas destinan tanto diñeiro a estes programas, con tan 

pouco tino e control. 

Practica mente a· única experiencia con éxito contrastado vénse realizando de vello en 

Alemaña, onde a formación profesional en xeral (e tamén a de diplomados e licenciados) 

conta cun programa experimentado e 

eficaz. As propias organizacións 

em presariais, que por estas terras 

tanto berran como pouco aportan, 

colaboran de xeito moi activo coas 

institucións públicas responsables dos 

siste·mas de ensino, de xeito que o 

estudio teórico das clases e os 

traballos prácticos de aplicación dese 

saber funcionan coordinadamente .. 

Desta maneira, o tránsito do mundo 

académico ó ámbito laboral pode 

realizarse sen traumas e nas mellares 

condicións. Pero· non é precisamente 

nesta dirección por onde van os tiros, por moito que se fale de plans de emprego xuvenil 

e outras lerias, nos que se enterran miles de millóns. Mentres esa din~mica non cambie, 

os exames de fin de curso seguirán abrindo camiño ás vacacións, pero non suporán un 

alento de esperanza dun futuro profesional. 

O CANTAR ·oo 1a1MEGO 

1. Cando a xente le xornais, 

fala, con filosofía 

que eles din o que lles poñen 

e isa vese día a día. 

2. ·Non din o máis importar:ite 

que acaba de suceder 

senón que eles seleccionan 

o que lle gusta ó poder. 

3. As. mañas son moi diversas 

e hai que aprende-la lección: 

as noticias, peneiradas 

por unha interpretación. 

4. A dicir verdade, a cousa 

tenvos moitísimo aquel: 

a prensa, voz do seu amo, 

ó señor sempre lle é fiel. 

5. En concreto, na Galicia 

parece que é posible 

que a Xunta mercase hai tempo · 

unha prensa xa non libre. 

6. Libre é unha certa prensa 

que ten conciencia e berra 

coma fai o semanario 

titulado A NOSA TERRA. 

7. Hai doce meses naceuvos 

a revista mensual 

titulada TEMPOS NOVOS 

que é libre ¡non liberal! 

8. Dirixid·a con bo tino 

p·or Luís Álvarez Pausa 

cada mes vén aire fresco 

e isto xa é outra causa. 

9. TEMPOS NOVOS con esmero 

trabaUa toda noticia 

con artigas e entrevistas 

~ue ver teñen con Galicia. 

10. Bueno Capeáns ilustra 

coa arte de debuxante 

páxinas desta revista 

que, ademais, é elegante. 

11. E o irimego aproveita 

esta breve cantarela 

pra dicir que o artista é filio 

de Agustín e de Carmela. 

12. Seis mil pesetas ó ano 

hoxe non van a ningures; 

o consello que che fago 

é que a subscrición procures. 




