"¿Por que non xulgades por vós
mesmos o que cómpre facer?"
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EDITORIAL

MARIÑEIROS, PERO SEGUROS É
un goteo de homes mortos na mar imposible de admitir por
máis tempo. O recente naufraxio do Cure Conchi con tres
mariñeiros galegas mortos únese a unha faltal serie inacabada.
¿Non hai nada que facer?
O sector pesqueiro é, en moitos aspectos, un reducto de
condicións de traballo próximas á escravitude. O mariñeiro
apanda con todo. Nos anos sesenta e setenta fixéronse

_

cou a non mudou demasiado excepto en
que s' -rana menos da m tade. Tal é o caso de pescas como as
d ;ran ol ou a Malvina .
Na p ca co teira as condicións laborais e as formas de
r muneración -o istema do monte maior -seguen sendo pouco
transparentes. Pero a asignatura pendente segue a se-la
eguridade. O chalecos salvavidas non se usan -están mesmo
mal vistos- ou non van a bordo en número suficiente . É cousa
abida que, cando aparece a in~pección, os chalecos pasan de
barco en barco, ou son prestado,s por unha tenda de efectos
navai ou, o que é máis triste, pola propia Confraría. E as
lancha salvavidas van trincadas ilegalmente para evitar que un
golpe de mar as leve, de maneira que se anula o seu efecto de
activación e inchado automático en caso de afundimento.
¿Ninguén é responsable? Un fiscal acaba de abrir un camiño
acu ando a un armado~ de Marín de homicidio por
imprudencia. Os feitos remóntanse a xaneiro do 97 cando o
arrastr iro faenaba a 15 millas de Fisterra e no traballo de
virada do aparello perdeu a vida un mariñeiro que caeu ó mar
en chaleco salvavidas. Afogou antes de que o pesqueiro
r mata a manobra de rescate.
Quizai non
a o armador o único re ponsable, pero o xefe
n argar e de que a ente traballe segura. Outra cousa é
qu t ña qu hab r axudas para dotarse de medios. Sobre todo
ando v cómo do fondo IFOP da Unión Europea se fixo
por v ce un p, imo uso, favorecendo, por exemplo, . que
rt bat iro cont n agora para atender a tres bateas con
bar
digno d
na i . P ro i to xe é tema doutra editorial .

Daniel López Muñoz
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TRASNO SE VIAXAS
-Ó
CENTRO- NON COLLAS UNHA CURDA
Para os poderes da nova desorde internacional,
e os seus fieis servidores residentes en Moncloa,
hai xenocidios bos e xenocidios malos.
Fannos parvos co conto de que as fronteiras
entre os pobos son cousa natural, herdada da
noite dos tempos, trazadas, seica, polo mesmo
xeógrafo eterno que debuxou ríos e montes. E
a golpe de Rambos e outras sutilezas
informativas, tratan de agacha- la verdade de que
a penas non hai conflicto actual que non sexa
consecuencia dalgunha pasada aventura colonial
ou guerreua das potencias occidentais.
Aventuriñas das que naceu un mapa que
explica quén ten dereito a existir e quén non.
Un é malo se trata de move-lo mapa. Sadan1.
Hussein foi bo mentres nos mercou armas para
guerrear cos iranianos e masacrou xen_tiña sen
molestarnos. Pero foi perverso cando quixo
move-lo mapa e recuperar un territorio feito
estado independente de última hora pola
comenencia petroleira do Gran Sheriff E, no
medio, os curdos, feos e sospeitosos, vinte
millóns de nada, condenados a vivir sen patria,
rotos en cinco estados. Controlados polos nosos
amigos turcos, que con eficacia probada
baleiraron máis de 2500 aldeas do kurdistán, na
limpeza étnica máis silenciada desta década que
remata.
O goberno Aznar ponse na lúa porque o
parlamento vasco facilite a este pobo
condenado pola historia un espacio para facerse
oír. A causa curda deulle na bocha á sonada
viaxe ó centro. Xaora que ós turcos non lles
parece ben, que. con esa aposta polo oprimido
perderemos posibles negocios co opresor. Pero,
¿só hai que ser solidarios coas esmolas de
emerxencia?
Esas decisións valentes e non os discursiños
profidén son os que demostran onde está u'n: mi
na dereitona complacente cos xenocidas, que
goberna só coa razón económica, ·.o u co dereito
de cada pobo, de cada cidadán do planeta a vivir
nun anaco de terra propia, en paz, liberdade· e
identidade. Non hai posible viaxe da dereita ó
centro sen colle-lo rumbo da esquerda, o lado
no que temos o corazón.

Manuel Pérez Blanco

A PALABRA

O ECO
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Parece que tódolos seres vivos gozan coa vida, mesmo se

Ó pasar, viu a un cego de nacemento. Entón

é unha festa para o noso disfrute.

preguntáronlle os seus discípulos:

Pero os seres humanos, adema is de compracernos na

-Mestre, ¿quen pecou, para que nacese cego: el ou os

existencia, necesitamos que esta sexa feliz e, polo tanto,

seus pais?

plena, satisfactoria e chea de sentido, de mod.o que a

Xesús respondeu:

ausencia destas cualidades converten o noso vivir nunha

-Nin pecou el nin os seus país, senón que está cego para

realidade gris.

apegan a ela con tódalas súas forzas. Vivir, en termos xerais,

que se mostren riel as obras de Deus. Precisamos facelas obras do que me mandou mentres é día; está a
chega-la noite e daquela ninguén pode traballar.
Mentres eu estou no mundo, son a luz do mundo.
Dito isto cuspiu na terra e fixo lama co cuspe e untouna
polos olios do cego, dicíndolle:
-Vaite lavar na piscina de Siloé (que quere decir
"enviado"). El foi, lavouse e volveu con vista.

Necesitamos "p lenitude", sen embargo a pouco que miremos
para nós mesmos descubrímo-la nosa condición de seres
"carentes" e tentamos abrirnos a algo que nos poida encher:
tentamos acaparar bens, pero só poden satisfacer algunhas
. necesidades materiais; busca-mos afectos e podemos vivir
momentos bonitos, pero aínda necesitamos máis; queremos
enchernos de saber, pero as preguntas máis transcendentais
non· atopan. resposta no saber humano; gustamos dos ~xitos
e ·triunfos persoais, mais podémonos atapar sós ...

Entón dixo Xesús:
-Para realizar un xuízo vin eu a este mundo: para que os
que non ven, vexan; e os que ven se volvan cegos.

¿Onde atapar esa plenitude? ¿Onde dar coa guía, lüz e a
calor que precisamos?

Oíron isto algúns dos fariseos que estaban onda el, e

Xesús, o Filio de Deus, ofrécese como resposta: Como un

preguntáronlle:

faro •.abre esperanza e ilusión cara ó futuro •. no horizonte

-¿E, logo, nós tamén estamos cegos?

dunha vida plena, comprometida coa verdade, a xustiza e o

Xesús comentoulles:

ben:_Ábreno-los olios e ensínanos a mirar doutra maneira, a

-Se estivesedes cegos, non teriades pecado; mais, como

Deus, áxente, á na tu reza e a nós mesmos. Con El o noso ser

dicides que vedes, o voso pecado permanece.

carente tórnase infinito. Por iso, dicimos, El é a luz do
Mundo.

A CLA-YE

LUCES E CEGUEIRAS

Ante un cego de nacemento os discípulos de Xesús preguntan
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polo culpable de tal infortunio. Era unha idea dominante na
época:· a pobreza e a enfermidade eran vistas coma castigo dun
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pecado. Este xeito de ve-las causas atopámolo tamén na nosa
xente que moitas veces vive os seus sufrimentos .coma proba ou
castigo divino.
Xesús, poi a súa ·banda, fala e actúa de tal xei.to que libera á
xente desa tráxica mentalidade e ilumina a interpretación da
realidade: culpabilizar a· quen padece enfermidade ou pobreza
significa afundilos nestas situac.ións e impedirlles que dean saído desas.situacións que tampouco Deus non quere.
Coa .súa palab;a. Xesús libera desa relixiosa; pero ademais coa súa maneira de tratar ó cego consegue un grande cambio na
situación existencial daquel home que pasaba a.súa vid¡:¡ s~ntado e mendigando: agora, de pé, ·discute de igual a igual cos
poderosos do seu pobo, que se cegan porque non aceptan a liberación de Xesús.
Na relación con Xesús todo queda revolto e remexido: os que oficialmente andan ria luz resulta que están cegos, e o cego
encheuse de luz: a Fé no Señor, revelador do Deus da Vida, amigo e protector, luz que ilumina os vieiras escuras e difíciles da
existencia humana.
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Entre as moitas ·actividades programadas no

DA MULLER rechámano-la

DÍA DOS DEREITOS

atención sobre o "I Encontro lntermunicipal de

Asociacións de Mulleres" que ten -lugar en Culleredo o día 6. Tratan de buscar novas
alternativas distintas ás tradicionais, por isa o eixo dos debates indica: "Un salto cara
a participación activa -na comun.idade". A muller segu~ a ser ·aldraxada, así nun só día
coma e·ste ... 1.440 marren por causas remediables no · seu embarazo, 960 abortan
clandestinamente, 5.472 nenas sofren mutilacións sexuais, 5.760 son maltratadas
·polos seus homes en Estados Unidos, etc. etc.

AS ELECCIÓNS lexislativas e presidenciais de Nixeria que veñen de
celebrarse son o portazo a 15 anos de dictadura militar. Este país de 115 millóns de
habitantes é o maior productor de petróleo de África, 2 millóns de barrís cada día, e
aínda así están a importalo, debido ó caos económico que están a vivir. Hai tamén
un deterioro político entre o norte musulmán e o sur cristián. Nas eleccións do 98 ·
foron reelix.idos tódolos presidentes africano.s, así na rexión .subsahariana 17 .

OS XIV. ENCONTROS
DE EDUCACIÓN
PARA A PAZ van ter luga r do

soberanos levan máis de 10 anos no poder e algúns máis de 30. Perpetuarse no
poder supón unha estratexia nada transparente de guións ó exercito e mesmo a
unha oposición arisiósa de participar no reparto da "bica" do poder.

11 ó 14 de marzo en Santiago,
organiza dos po lo colectivo de
"Educadores para a Paz". Son sempre

Neste mes d.e marzo·, xa sentindo nos pés a primavera que vén, agasallamos ós lectores

unha cita importan t e para ir creando

cun poema dunha muller,

unha sensibilidade, e neste ano fannos

en Madrid e publicou Feitura do Jume (en Espiral Maior) np que inseriu estes versos e

este conviite: "Educar para a paz desde o

que ilustramos cun dos óleos de "Lavandeiras" que pintbu o artista ourensán, Manuel

conflicto". Non faltará n rec ursos para

PILAR CIBREIRO, natural do Ferrol. Vive ago.ra

· Prego (1915-1986):

axudar nesta cam iñada : t eatro,

"Ma ñá de marzo na presa

exposicións, conferen ci as, est as a cargo

e na curva do camiño.

da maxist rada Manola Carmena, Pedro

Relace na rebordela

Saez do Centro de Investigaci ón para a

un paxa ro nunca visto.

Paz, do historiador Xusto Bera mendi.

Orballa. Hai andoriñ as.

Ilustramos cun dos carteis da pasa da

Pára-to coche. Saímos.

xornada do "Día Escolar pala Paz", o 30

Catro ideas das má is pu ras

de xaneiro, no cabodano da marte de

compoñ en ese prodixio.

Gandhi.

Non se vai nin alporiza .
Nestas, co seu rechouchío,
dispón unha encrucill ada
de notas, estre las, signos

_

que fan a Carta do Ceo
dos seres mal coñecid os".

Alfonso Blanco Torrado

os .DESAPARECIDOS

DE CHILE seguen a berrar, aínda

que. a careta de falsidade que poñ-en moitos que pasan por ser moi lega is impídelles
escoitalos. Hoxe convidamos a ver dous filmes, que podemos atapar en soporte de
vídeo, e que tratan con fidelidade estes horrores: Desaparecido (1981) de Costa
Gavras, onde un americano conservador vai a Chile e só atopa a súa nora, pois o seu
fil lo desaparecera nos primeiros momentos da dictadura Pinochet; se preferimos ler,
é unha obra de Thomas Horman. En A marte e a dance/a (1994) Polanski enfróntanos
a tres personaxes que sofren as eliminacións dos escuadróns da morte nunha
dictadura de América, é a obra de teatro de Ariel Dorfmah, nacionalizado chileno.

A HISTORIA dos

pobos desta península está a ser debatida desde varios

frontes: a relación entre a reconstrucción do pasado polos historiadores e a conciencia
nacional existente ná súa sociedade, nun remuíño de manipulacións e lecturas
caprichosas dos acontecementos. A AS-PG vén de convocar unhas "Xornadas de
Historia" sobre . as tendencias recentes nos estudios históricos dentro do estado
español, os días 12 e 13, na Facultade de Historia de Santiago de Compostela, nas que
intervirán os profesores Ramón Villa res, Pegerto Saavedra, Anselmo L. Carreira ... , pero
haberá tempo para estudia-la historia de Cata lunya, Euskadi, España. Para máis
información: 981-278259.

MONCHO VALCARCE
volve a ser lembrado polos seus amigos
no seu VI cabodano cunha cea
homenaxe na comarca á que serviu con
total entrega. O día 13 van ser
entregado-los premios "Promoción da
Terra" ó poeta Manuel María e "Defensa
da Terra" ás Comunidades de Montes
que están a defende-la iqentidade social
destes espacios que dotan ás parroquias
dun substrato e dunha solidariedade
única. Para apuntarse a esta cea na
"lrmandade Mancho Valcarce": teléfono.s

981-130620 ou 981-221454.

UNIÓN, chámase a Revista _da Promoción do Seminario de Santiago de 1961
que dedicou o seu último número ó naso querido amigo e irimego Ramón Dosil,
párroco de Corcubión, que morreu no pasado mes de xuño.
A revista ofrece un perfil biográfico da figura de Ramón, do seu sentir galega, ben
coñecido polos irimiegos, e un recordo dos seus compañeiros.

1O DE MARZO DE 1972 fainos facer memoria daqueles meses de
loita non só no ferrol, que é lembrado outra volta con esta manifestación arredor do
monumento a Daniel e Amador, martas polos disparos da policía nunha manifestación
obreira, tamén en Vigo e na Universidade de Santiago, en toda Galicia ... , collendo pulo
o nacionalismo de esquerdas. Os convenios -de Barreras e Citroen en Vigo manterían o
lume aceso dun novo xeito de reivindicación que esixía un sindicato único que unise
os obreiros e un ha nova representación dos inte_reses do pobo unitaria e democrática.
Moitas daquelas areas aínda medran no corazón dos obreiros de hoxe, que buscan a
unidade pa.ra _loitar polos seus intereses.
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O CAMPO
ALIADOS POR UN MEDIO RURAL VIVO
A denor:ninada Plataforma Rural 1 convoca o 2º FORO POR UN MEDIO RURAL VIVO, no
que a poboación rural, con orgullo e esperanza activa, quere reflexionar e debater sobre
si mesma~ o seu futuro, ás ameazas que veñen de fóra e de dentro, as posibilidades, en
definitiva , de sobrevivencia dunha cultura fr!ilenaria. Celébrase este foro en EL Escorial
os días 19,20 e 21 de marzo e pódese Un informar na secretaría dos mesmos (Virginia.
Tlfno.: 91.5326181 ). Polo interese e actua/idade que ten a orientación deste foro,
presentámo-la versión galega do seu · d0<~umento de convocatoria.
augas subterráneas e superficiais, o
aire. Pero, tamén, as razas e as especies .
autóctonas, a microfauna e a
microflora, son agredidas na medida
en que se consolida o monocultivo, a
granxa industrial, e s·e impón a
revolución biotecnolóxica como a
panacea de futuro.
O criterio puramente . economicista
de contempla-la rendibilidade (custe
de servicio dividido polo número de.
usuarios) . é a pedra angular que
impide . o desenvolvemento dos
s~rv1c10s tan necesarios nas nasas
poboacións rurais. Desde el levan
xustificándonos· dende hai décadas o
peche das nosas escalas, dos servicios
s;:i.nitarios, o desmantelamento da
súa poboación, impedir que os máis
Labregos e labregas, agricultores,
novas sigan a emigrar <liante da falta
temporeiras, xornaleiros sen terra
de perspectivas de futuro.
(que o~ segue a haber), ecoloxistas,
consumidores e consumidoras, mozas · .A agricultura consolidase como un
e nenas, profesionais que traballan no
sector estratéxico de pnmeira
territorio rural (mestres, médicas,
magnitude
a
nivel
mundial,
axentes
de
desenvolvemento,
multiplicando
produccións,
educadores sociais, ... ), técnicos,
cambiando
tecnoloxías
persa.a di po tas a botarlle o dente ó
contaminantes por destruccións de
a unto desde a institución na que
empregos na empresa familiar. As
traballan, todas e tódolos que eren novas políticas de desenvolvemento
que o e pacio rural e os que viven nel rural non ·van máis. alá do concepto
teñ n un papel importante que xogar experimental, chegándonos para tal
n b nefi io d toda a sociedade.
fin as faragullas dos fondos
estructurais.
E aínda a í, ' po ible que examos
pou o
d t ri
E p na
d mo

_

para cont ' rmo-lo ritmo de
r
d
M dio Rural. Na
da bonanza
onómicas non
fr d o abandono e o
am nt d ald a , anoya-la

A contaminación do noso entorno é
un feito incuestionable. O verde da
revolución agrícola estase a converter
en cor grisenta, na medida na que
contaminámo-la terra, os ríos, as

O verde da
revolución
agrícola est~se
a converter
en cor grisenta
educación de adultos como núcleo
de formación permanente, o .
transporte público, os locais para o
encontro veciñal, os carteiros rurais,
.... o mundo rural.
A PLATAFORMA RURAL non
quere que pasen desapercibidos estes

1 M vem nto o r n.izado de d fe n a da ultura Rural no Estado Español que agrupa a entidades e iniciativas diversas: Cáritas, Colectivo de Acción Solida.ia,
" M v m ento Ru ral ri tián , indi ato de breros del Campo,etc. ..
·

Redacción
problemas, pero, á súa vez, quere ser
promotora e portavoz de novos
proxectos e ilusións, de novas
propostas que . fagan posibl.e o
mantemento do M edio Rural como
un lugar e un espacio VIVO, do que
sexan beneficiarios TÓDOLOS

Cremo$ que o
espacio rural
. e.
os que viven
nel teñen ·un
importante
papel" que xogar
cidadáns e cidadás do Planeta, POLO
QUE
NESTE
FORO
PROPOÑÉMONOS:
Analizar colectivamente os feitos
socioeconómicos e políticos máis
significativos e que yan ter
incidencia na vida das nosas
poboacións nos próximos anos,

mediatizados po~o comezo do
novo século e milenio: OMC,
AMI, etc ...
Afondar moi especialmente sobre os
efectos
da
aplic ~ción
da
AXENDA 2000, como nova
reforma da PAC.

os
movementos
. campesiños.

rura1s

e

Compartir
e
intercambiar
experiencias e iniciativas de
desenvolvemento rural que se
estean a levar a cabo no coruqmto
do Estado Español.

Coñecer
outras
situacións
e Elaborar novas propostas, alternativas,
realidades do Medio Rural,
estratexias de traballo que
noutros continentes, así como
fortalezan a idea dun Medio
alternativas que se defenden desde
Rural Vivo.
.
.
...............................................................................................................................................................................................................................................................
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ENIREVISTA

CON ... SANTIAGO GONZÁLEZ AVIÓN
Co motivo da publicación dun estudio deste amigo de IRIMIA sobre a pobreza e a
exclusión en Galicia (premio Vicente Risco de antropoloxía e ciencias sociais),
achegámonos a súa terra de Mondariz e conversamos sobre o seu interesante .enfoque
sobre a realidade social do noso país, feíto, con sinceridade e agudeza, desde a
perspectiva dos máis desfavorecidos.

Irimia.-Sería bo empezar por
aclarar en que consistiu o teu
traballo, porque
dende
os
medios de comunicación falouse
de que se trataba dun estudio ·d e
investigación cando non o é
realmente ...
antiago
González
Avión.E., actam nt , u con i to non aporto
na a ri cinal e moito meno fago
ningún tuclio.
qu fago é r coller
unha ri d p r p ctiva qu e tán
m i b n d um ntada
moi b n
fundam ntada nunha lit ratura mo~

· · · ······e

ampla. Manexei rílateriais que van
dende o Simposio que fuco Cáritas
Española sobre a política contra a
exclus~ón social ata un coloquio que
orgamzaron nunha universidade
sueca a resultas do cum10 de
desenvolvemento
humano
de
Copenhague do ano 94. Poño todo
iso dunha maneira . coherente e
incluso lexible para o gran público,
logo preséntoo a un concurso que é
o Premio Vicente Risco de
Antropolo:xía e Ciencias Sociais, ós
membros do xurado gústalle-la idea e
entón premian o meu traballo. Logo,
aparece nos medios de comunicación
que fucen unha investigáción que en
realidade non fixen. E cando lle digo
a ese medio ¿pero por que fucestes
is to?. Contestan "é que o resto do
traballo non vende, e unha plana
enteira para o traballo é moita
plana". Eu, por unha parte, agradezo
a difusión pero o q~e non lle podo
agradecer é a clarificación, é dicir, eu
non vou de pirata, eu copio unha
serie de datos, cito ·as fontes ... Nese
sentido eu non son investigador de
nada.

1.- Estaríamos, pois, falaná.o dun
ensaio ...
Así é. Eu realizo un ensaio no que
recollo o clásico esquema "verxulgar-actuar" da seguinte maneira:
que a pobreza hoxe existe en Galicia;
ternos uns datos sobre pobreza e
entón fago un pequeno resumo sobre
eses datos. Pero ademais analizo a
pobreza como exclusión so~ial. ¿Por
que e e enfoque? Porque parte do
e tudio está feíto dende os conceptos

de exclusión social máis ca dende os
clásicos conceptos puramente de
pobreza. Iso sería o "ver". Entón,
segunda cuestión: "xulgar". ¿Dende
que criterios irnos establecer un
xuízo? Ben, pois irnos establecer un
xuízo que valla para todo o mundo,
non
simplemente
para
unha
determinada
"confesión".
Establecemos, pois, que os dereitos
sociais e a súa accesibilidade son a
clave ética da loita contra a exclusión
social. O terceiro paso: qué liñas de
actuación seguir. ¿Quen vai se-lo
responsable da loita contra a pobreza
e exclusión social? ¿Con · que
estratexia? Aí o que expoño é que os
responsables non son só
as
administracións, tampouco podemos
deixar todo ó mercado ou ás
organizac10ns non gobernamentais,
·senón · que ternos que delimitar
campos. Un, a universalización, é
unha cuestión do Estado, a
accesibilidade dos grupos con
dificultades pode ser facilmente unha
cuestión das organizacións de
1n1ciat1va social, mentres que a
creación de riqueza ten que ser unha
cuestión fundamentalmente
do
sector mercado.
1.- Ou sexa, da iniciativa
privada ...
Claro, sen creación de riqueza non
hai posibilidade de redistribución.
Non se fixeron en Europa, -nin
sequer~ ·na
Unión Soviética-,
políticas de redistribución sen
creación de riqueza, é dicir, non é
unha cousa exclusivamente da
Europa occidental .

l..

Rubén Rivas Vida/
1.-A capacidade de manobra das
institucións é, pois, limitada ...
Calquera intención de culpa- las
instancias como a Xunta é unha
cuestión tipicamente demagóxica:
ninguén ten unha variña máxica para
loitar contra a exclusión social. Iso é
o primeiro que hai que subliñar, á
dificultade e a perplexidade que
debemos ter todos cara á propia
problemática. O feito incluso de
propoñer liñas de acción non .quere
. dicir que eu sequera saiba en qué
proporciÓI?- hai que poñer cada un
dos ingredientes. Vexamos: os
ingredientes están analizados en
suficientes estudios sensatos como
para saber qu~ son eses, pero en qué
proporción, qué instrumentación
política
ten
iso
e
qué
instrumentación social... Quen diga
que sabe cómo facelo está mentindo
descaradamente.
1.Pero
polo
menos
ás
institucións hai que pedidles que
recoñezan
esas
cifras
de
pobreza, xa non digamos que as
asuman e, dende a Xunta,

Documentación
A pobreza en Galicia presenta un perfil difuso nas áreas rurais -un nivel
de carencia xeralizado pero poucas veces agudo- e un perfil intenso nos
arrabaldes urbanos.
Nos datos globais, a nosa xeografía humana presenta datos que poden
chegar a ser alarmantes: 11. 970 familias carecen de instalación de auga
corrente, 19. 670 non teñen instalación eléctrica; 11.000 carecen de
cuarto de baño.
Arredor de 15. 7 40 familias viven en situación de amoreamento en
vivencias· nas que teñen unha superficie media menor de dez metros
cadrados por cabeza. ·
Entre 6.000 e S.000 familias estarían na situación calificada como de
exclusión: n"o n só están.fóra dos beneficios da nosa sociedade serrón fóra
dos mecanismos para supera-la súa situacióµ.

néganse sistematicamente a
admiti-lo informe do Valedor do
Pobo ...
Eses son discursos para a galería, para
a opinión pública, non é que dentro
ou mesmo non se recoñezan. As
dimensióris do problema, dunha
maneira máis científica ou máis
intuitiva, todos a ternos , por qué
morren determinadas comunidades
rurais, ou por qué se producen
· determinados fenómenos de paro
xuvenil é algo que non o saberemos
de xeito reflexivo pero que o sabe
calquera de nós, e se o sabemos nós
tamén o saben os responsables
políticos da Xunta.
A . Xunta ten un informe no que se
basean para non admiti-los datos d~
Cáritas. Eles din: "non, .é que ternos
un informe feito po_r nós con datos
contrastados pola Unión Europea
conforme ternos un índice dun · 13%
de pobreza" . Claro, se aplica-lo nivel
de riqueza, é dicir, tomas como
referencia Galicia, entón sáeche un·
13%, pero se o aplicas ó resto do
Estado sáeche un 20. Calquera que
teña algo de :{{:UÍzo sabe cómo se vive
aquí e cómo se vive do outro lado do
"telón de grelos", ben ve que o
informe da Xunta é unha mentira

porque está ocultando datos. E
despois cando irnos presentar á
Unión Europea o' noso nivel de
renda,
como
queremos
er
comunidade "o bxectivo 1 " dentro
dos fondos estructurais, entón <linche
que ternos nada máis . có 60% da
media da renda comunitaria. Para iso
vale dicir que somos pobres, para iso
valen tódalas estatísticas, pero para
recoñecer que ternos unha política
s_ocial insuficiente, para iso non valen.
Isto para min é rn.oi preocupante.
1:- Xógase, pois, a utiliza-los
datos segundo os intereses de
cada momento ...
Si, si, o Informe _FOESSA que
encargaron as cinco Cáritas de
Galicia e que financiou a Fundación
Barrié de la Maza está feito dende o
ano 97, está acabado o estudio, está
elaborado, é dicir, está maquetado o
libro. Ata finais do 98 non chegou ás
Cáritas. A Fundación Barrié de la
Maza, por motivos políticos, estivo
reténdoo e esta é a bendita hora en
que non se lle deu difusión ó estudio.
Falo de difusión a nivel oficial, é
dicir, que se sentase o señor arcebispo
co señor Díaz de Rábago, Javier
Alonso e máis Víctor R enes de
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Rubén Rivas Vida/
modelo de poboamento de ambiente
rural-urbano, a metade da ·p9boación
neste momento non é propiamente
urbana nin é propiamente rural. Por
outro lado, a primeira capacidade da
Igrexa é influír na cultura local e se
non hai unha planificación cultural
diferenciada, malamente pode haber
unha incidencia social.

árit E pañ la, · que explicasen
qu di o informe final, e que
xplica n, tamén, cál é a situación
n
alicia s gundo a enquisa de
pre upostos familiares que se fixo no
91, paréceme, e que é un estudio
oficial, pero na que Hes saen uns
niveis de renda tan baixos do que eu
non lles teño a culpa.
1:- Seguindo coa Xunta, dentro
dese
organigrama
das
consellerías,
de
compartir
responsabilidades
sobre
a
política social ...
Aí hai anomalías importantes. O
gazamento entre a Consellería de
Sanidad
e Servicios Sociais,
d ixando
o
soc1a1s.
infrad tado

. . . . .º

an malla p
d
unta:

e tome, é
gran contido
r a unha certa
n funcionamento
ría m ito m llor ter

1: A lgrexa ¿segue mantendo
unha política de esmola . nesas
situacións?
Non, eu non o afirmaría. Non no
. sentido de que a Igrexa ten en
marcha accións como a "Campaña
contra a débeda externa", como
pode ser unha campaña de apoio ós
emigrantes, teñan papeis ou non,
porque os seres hum.anos non son
ilegais ... A pregunta é se iso se toma
realmente en serio pastoralmente· ou
se son concesións a grupos
minoritarios, moi activos, m01
comprometidos ...

unha soa consellería que tivese
dispositivos diferenciados. Eu non
discuto
a
diferenciación · de 1:- Resumindo, ¿cal consideras ti
que sería a estratexia para
dispositivos, discuto a insistencia de
ter
dous
departamentos · combater esta situación na que
absolutamente es·gazados un do outro ·un 20% das familias .galegas
e que teñas que facer comisións ·viven por debaixo do límite da
paritarias
mixtas
para
tratar renda media?
A estratexia básica pasa por .·
determinados aspectos sociais.
recoñece- la
persoa,
non · un
l: E a responsabilidade da lgrexa recoñecem.ento anon1m.o, senón
directo, a creación de lazos a nivel
Galega nesta situación .. .'
A Igrexa Galega vive illada da local, no barrio, nas parroquias rurais,
realidade. Dáselle pouca importancia etc. hai que reconstruí-lo tecido
a ter información de primeira man á social tradicional nunha sociedade
hora de desenvolve-los programas moito máis desenvolta e, nese
sentido, moito m.áis funcional. Cando
pastarais, por exemplo, o pouco
as persoas teñen graves dificultades
clarificada que está a presencia no
rural, sabendo que hai unha. pobreza hai que saca-lo mellor da persoa, non
moi forte. Ou a capacidade de só considera-la persoa como usuarÍo
adaptarse ás diferencias entre. as
ou beneficiario dun servicio serrón
parroquias rurais e urbanas. Hai que
como alguén que pode ser activo.
pensar que se segue a mante-la Hai que promover políticas contra a
ituac10n tradicional de que a exclusión e reface-la ligazón s~cial, a
pobreza se dá con maior 'extensión súa propia capacidade da resposta,
no rural pero con máis intensidade
contando co maior número de
na cidade. E agora estase dando uri 12ersoas posibles .
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IN MEMORIAN
f~GAL€RIA!

!ARGAD€LO!

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~~ O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 5818 88

gfr

Provenza, 27 4
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
93 - 215·01 79 .
Fax :

gfr

Zurba-no, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 310 48 30

CARTA

(~ Habana, 20

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

gfr

Dolores , 55
15402 FERROL
Teléf.: 981-353714
Fax :
981 - 35 3716

~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 ·_ 24 49 13

~ Dr. Cadaval , 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 -58 99
Fax:
02.657 58 99
(~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986- 85 7918

Filomena Beiras, unha monxa da Compañía de María, foi hai
anos a promotora da Vangarda Obreira Feminina da Coruña.
Despois dunha vida larga e interna puido, por fin, · cruza-la
auténtica Porta Santa, a finais de 1998, e ir onda ó noso PaiDeus. A súa vida foi para tódolos que tivémo-la sorte de
coñecela un regalo constante, tanto pola súa amizade coma polo
modo excepcional que tiña de entende-la vida. E mesmo agora
o seu recordo non está para nada empanado pola tristura. Parece .
mentira dicilo pero por primeira vez unha ausencia <leste tipo
prodúcenos alegría, como saboreando un pouco a súa
¡RESURRECCIÓN!. .. E _aí está o extraordinario, porque . Filo
Beiras era do máis normaliño, nunca fixo nad~ fór.a do común,
e sen embargo a súa marcha deixounos unha sensación de paz e
ledicia. Hai persoas que dicimos que foron músicos xeniais,
pintores xeniais, etc ... Podemos afirmar que Filo Beiras foi unha
persoa. xenial. Só viviu unha vida xenialmente sinxela .. E esa
madura sinxeleza, para nada boba, sosa, crédula ou superficial,
estaba unida e era producto dunha gran fe confiada que se
empeñou en tr~nsmitirnos, dando constantes gracias a Deus por
tódolos que dunha maneira ou doutra a coñecemos e a
quixemos. Seguindo a súa lección de auténtica mestra da vida,
quere.m os expresa-lo noso canto de loanza permanente por tela
disfrutado durante tanto tempo en vida e agora contar co
estimulante ·recordo da súa figura miúda e simpática, que para
todos nós é coma unha personificación do que debe se-lo
Reino dos Ceos.
Comunidade Vangarda Obreira da Coruña
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"ATERRA PARA QUEN ATRABAlLA':
,
XOÁN PAULO 11 DEFENDE OS INDIXENAS EN MEXICO
son os primeiros con dereito a ela".
Unha versión no México chiapaneco
do .vello lema revolucionario: "A
terra para quen a traballa", que
poderán utilizar con xustiza os
zapatistas. De feíto, as primeiras
declaracións do Papa ó chegar a
México parece ser . que foron no
sentido · da necesidade de reiniciar o
diálogo en~re o goberno e o Exército
Zapatista, en vía morta tra-lo
incumprimento por parte do
goberno de Zedilla dos acordos de
San Andrés e o nulo avance nas
investigacións da masacre de Acteal.
u tr
mi U, n

prefi rirán falar dos vinte
p rs a qu congrego u
II na úa últiI a visita a
xan iro; ou da
impr i nant
Misa no Estadio
Azte a on dous millóns de fieis, das
m , i variadas procedencias e etnias.
As revistas eclesiásticas falarán tamén
do cento de bispos e curas que o
acompañaron, e recollerán os longos
e densos discursos do pontífice.
A
algúns
interésannos
máis
declaracións súas das que se falou

"Os indixenas
. .
son os pnme1ros
donos da
terra "
ienos, que houbo que espigar nos
medio impre os e electrónicos. Para
o que i to scribe, a mellar frase que
aíu da boca do pontífice católico na
uarta viax que fai a e te paí , cheo
de atólico
rexido por un goberno
laico b i t : ' O indíxena on os
pnm ir d no da terra, polo que
t

Xa me gustaría tamén que
acontecera algo case imposible para
este Papa, que se mete:i;-a mep.os con
esa actualización da inesquecible
Teoloxía da Liberación, que é a
Teoloxía Indixenista. Para o Papa, esta
teoloxía padece como aquela a
"contaminación marxista", e é
víctima da nefasta influencia da
ideoloxía materialista.
Con todo, ·o certo é que as
declaracións papais a prol dos
dereitos dos indíxenas e os
explotados <leste país, son unha clara
condena da marxinac10n que
padecen, que non pasou inadvertida.
Algún bispo apresur~mse a declarar
que "as palabras do Papa non deben
chiapanizarse", aludindo a que non
se refiren só ó conflicto desta rexión
mexicana, senón á problemática de
todo o continente, e que non deben
tomarse "en sentido excluínte", de
apoio a un só sector. Pero os que
están máis vinculados ós indíxenas e
apostan máis polos pobres (ademais
de Samuel Ruíz, Alejo Zavala e Luis
Gabriel Cuara) coincidían en afirmar
que o Papa refrendou a súa opción
polos pobres e a necesidade de
denunciar ·e apoiar a defensa do

· dereitos . humanos, en especial dos
máis marxinados. Nun sentido
semellante
manifestábase
o
·presidente da "Fronte Mexicana Pro
Dereitos Humanos" facendo notar
que
o
Papa
"apoiou
a
autodeterminación indíxena, os
dereitos humanos e a paz".
T~rnén é importante que, a pesar das
presións que . chegaron a~a o Vaticano
por parte dos oligarcas do país
pedindo a demisión de Samuel Ruíz,
o Papa non lle <lera a xubilación
anticipada, aínda que xa conta con 7 4

Algún bispo
apresurouse a
declarar que as
palabras do
Papa non debían
Chiapanizarse
.anos, cando a xubilación obrigatoria
dos bis pos é ós 7 5.
Coa imaxe deplorable do máis
recente escándalo vaticano, do
presunto ou real apoio ó "pobriño"
do vello . e sanguiñento Pinochet, e
necesariamente sen deixar de xulgar
o negativo, cómpre tamén valorar os
detalles positivos <leste Papa tan
polifacético, e sobre todo desta
Igrexa chea de pecado e tamén de
santidade, capaz de camiñar de
ganchete cos ricos e tamén no
compromiso cos pobres; onde callen
os Marzinkus e os Casaldiligas,
porqu.e nela hai amor e desamor,
violencia intolerante e paz con
xustiza.

BIBLIA POPUI AR
GALEGA (BPG-109)

Xosé Chao Rego
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BAUTIZO CÓSMICO (XÉNESE 7 E 8)
Arrepentido lavé da creación do ser humano, pilla a determinación de .
enviar un diluvio que asolague a terrra, coma un bautismo cósmico que dá
paso a unha nova humanidade centrada nun home xusto: Noé, a quen lle
ordena construír unha arca . 1
7 1 o Señor díxolle a Noé: -"Entra na arca con toda ·a· túa
familia, pois teño visto que ti e-lo home xusto desta xeración.
2 De todo animal puro colle sete parellas, macho e femia; dos
non puros unha parella, macho e femia: 3 dos paxaros tamén
sete parellas, macho e femia, para que se gai-de viva a especie na
terra. 4Dentro de sete días farei chover sobre a terra corenta
días seguidos, coas súas noites, e varrerei da facé da terra os
seres todós que creei. 2

Embarcada a pobpación mundial, lavé pechou a arca por fóra mentres .se
abrían as comportas do firmamento, que termaba das augas superiores,
segundo eles pensaban.Deu en dioivar e morreu todo quisque.
[ ... ] .2 3Foron exterrriinados tódolos seres vivos, dend.e o·s homes ó
gando, dende os réptiles ós paxaros; todo foi borrado da terra.
Quedaron soamente Noé e os que estaban con el na arca. 2 4A
auga domino u sobre a terra por cento cincuenta días 3 •

Principia unha nova humanidade logo do · bautismo cósmico:
8 1Deus pensou en Noé e nos animais e gando que estaban con
el na arca. Fixo pasar un vento pola terra, e as augas
c;omezaron a minguar. 2cerráronse as fontes do abismo e as .
comportas do ceo, e escampou.

Pasados 40 días -o Universo posto en corentena-, Noé abriu a bufarda
que había na arca e ceibou un corvo, e logo dúas veces unha pom.ba, que
. retornou, a segunda vez cun ramallo de oliveira no peteiro, símbolo da
paz, tamén de Israel e do amor, atributo da deusa do amor Venus oÚ
Afrodita. Deus manda saír a todos da arca:
[ ... ] 20Noé construíulle un altar ó Señor, colleu gando puro e
aves puras e ofeceunos en sacrificio no altar. 21 Agradoulle ó
Señor o recendo e decidiu: -"Non maldicirei a terra olltra vez
por mor dos humanos, por máis que a súa inclinación tenda
cara ó mal dende a súa mocidade. Non ferirei outra vez a
tódolos seres. vivos, como acabo de facer. 2 3 Namentres terra
dure~ sementeira e colleita, frío e calor, verán e inverno, día e
noite endexamais non faltarán 4 •

a

1 O mito dun diluvio universal é
común a moitas civilizad.óns,
tanto en Europa coma en
Australia, nas illas de Melanesia e
de Polinesia. En Mesopotamia
había moitos asolagamentos dos
ríos Tigris e Éufrates, e a súa
memoria puido influir na
narrac10n
bíblica, amén do
poema sumerio de Guilgamesh,
rei _de Uruk, que inflúe no nosQ
relato.
2 No relato mestúranse as dúas
fontes de documentos: o iavista
(fonte J, do século.X) e o
sacerdotal, fonte P do século VI.
Por iso a narrac10n é tan
repetitiva, anque o estilo da xente
prim1t1va
tamén era moi
reiterativo. Os números 7 e 40 son
simbóJ!cos, q~e indican plenitude,
o mesmo cá idade de Noé: ~00
anos . Emb~rca con toda a familia,
pero só se mencionan os n.o mes
dos fillos -Sem, Cam, Iafet-,
ignorando o da muller e das tres
noras, mostra do patriarcalismo
hebreo
que funcionaba "sen
contar mulleres nin nenas".
3 O Universo volve ó caos inicial
de antes da creación, cando non
existe separación de augas,
mesturándose as augas dos
abismos coas das de enriba do
firmamento, p01s eles coidaban
que un único <?céano envolvía a
terra. Estamos perante un
universo bautizado, nado de novo:
unha nova creación.
4 Purificada a Terra pola auga
lustral do diluvio, o patriarca Noé
representa ese "resto" do que falan
os profetas: pequeno número que
serve de elo na cadea da historia
da salvación cando o pobo é
infiel.
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RENOVÁNDONOS DESDE O LUME
Tal como prometemos damos canta dos resultados da revisión que desta rev.ista
fixemos na asemblea celebrada en Galegas o pasado mes de febreiro. No ánimo da
actual mesa de redacción está o someterse á avaliación dos seus lectores e lectoras, e ás
ás súas propostas de me/lora. Podémolo facer porque IRIMIA non é de ninguén, ninguén
vive a canta dela, ten sentido desde o· ánimo e a vontade de permanencia de mil
subscritores que a len, a usan, a apoian e a teñen como referencia válida nas súas vidas.
simbólicamente a cantos a reciben
¿Estamos facendo as cousas ben?
-A Orientación teolóxica: É evidente
ou
len,
un
saberse
grupo,
que en IRIMIA se fai unha opción comunidade aínda que sexa en .
de, para entendernos,
esquerda diáspora, asemblea en marcha, igrexa,
teolóxica. Ser unha realidade eclesial a pesar das representacións oficiais
laica, que fai unha lectura laica da que nos toca por veces padecer.
¿Cumpre a revista acertadamente ese
Palabra e da Historia tennos valido
críticas nest.es tern.pos de involución .. papel ·de animar a sentirse parte a pesar
e contra todo?
¿Acertamos?
A Orientación galeguizadora :
11 'm -lo
guintes:
N acendo dun rebautizo simbólico Estes foron os temas de . debate.
-A facilidade de lectura: un dos
u ·nt ' - n n s mpr
xito o- da nas augas do Miño, a nosa opción Xulgouse despois nun cuestionario o
ruvel de acerto co que se abordaba
pola dignida.d e e o futuro deste po.bo
i
sa r 'vista é ser un medio qu , en
cada un, puntuándose de un a cinco.
e esta lingua son claras e coh~rentes.
ral, s 1 a b n, m smo polos que
Con eses datos compúxose a arañeira
¿Responde ás aspiracións da xente
non están moi afeitos á 1 ctura;
-O deseño: rec ntem.e nte houbo un que nos le?
de Irimia, que é unha arañeira ben
Alternativa informadora: Outra
tecida e equilibrada, pois tódalos
importante cambio na presentación
aspectos foron xulgados cun catro ou
da r vista. Non estabamos certos se
aspiración ~este revista é a
de
máis de catro, saliehtando o acerto da
para os lec;tores e lectoras supuxera informar ou contrainformar sobre
unha mellora.
cousas que pasan, voces que falan,
orientación galegui~adora (4,6), a
experiencias diversas que os medios · facilidade de lectura (4,4) e o deseño
-A Orientación socio-política: Un
(4,4)
dos trazos definitorios da cultura de consumo de información non
tratan ou maltratan. ¿Faise realidade
O termómetro das seccións.
irimega é a súa postura atenta e
crítica ó acontecer social e político. . esa intención?
Tamén analizámo-las pnnc1pa1s
Mira-la realidade desde a posición -A Función identificadora: Pero
secc10ns .e para iso utilizarn.os unha
dos que quedan abaixo e dar moitas veces, ténsenos indicado, que . imaxe gráfica: a dun tei:mómetro que
elementos para non
deixarse
a principal misión que cumpría indicase o grao de quentura que cada
adurmiñar
polo
conformismo.
IRIMIA era a de identificar e unir sección nos deixaba. Desde Oº,
......................................................................................................................................................................................................................... :..... ........................... .........................

A arañeira de IRIMIA
O primeiro que analizamos en
Gakgos foron os aspectos que
marcan a identidade e o sentido da
revista . Analizamos cara atrás as
diver a definicións que se teñen dado
s bre
ta revista, os seus aspectos
bá ico , as súas marcas de identidade.
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O NOSOTABOLEIRO
totalmente xeados, a 25º de
quenturiña anímica.
Hai que salientar outravolta. que, a
pesar de pequenas diferencias,
tódalas
seccións
fo ron
ben
cualificadas, con temperaturas, en todo
caso superiores ós 17º, que xa as
quixeramos todo o ano.

A sección que falta
Por último pedimos tamén ideas e
suxerenc1as- e a causa está aberta.
Presentáronse algunhas propostas
mo1
interesantes
sobre
novas
secc10ns, que estudiaremos con
gusto. Non foi tan ~xi tosa a consulta
sobre qu~n se podía facer cargo de
levar á práctica esas boas ideas.
As seccións propostas foro.n -de
' maneira ·resumida e fundindo as que
se referían a áreas e . enfoques
semellantes....: as seguintes: A muller:
na sociedade, no tralf allo, teoloxía
feminista;
Ó
meu
carón
(experiencias
e vivencias dos
irimegos); Teletrola (Crítica dos
medios; especialmente da televisión);
Pasatempos; Historia de Galicia;
Educación para a saúde; As
contra-noticias; Novas de Igrexa
(difusión do u tras ·experiencias ) ,
¿Irnos ben? (crítica da realidade
I·

<
E

w
-

M
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E
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socio-económica); . O O u tono da
Vida (calidade de vida para os
vellos); Poesía;

Apadriña un novo subscritor
Comprobado que o sistema de
difusión deste revista é a invitación
persoal e o boca a boca, decidimos
poñer en práctica un sistema de
difusión para acadar 50 altas netas
este ano. O ano pasado xa houbo ben
máis altas ca baixas, pero para andar
. equilibrados
e
sen
apuros

económicos,
obxectivo.

marcámonos

ese

E para acadalo usaremos ese sistema
de difusión por apadriñamento.
Tódolos subscritores que que1ran
poderán apadriñar un novo eventual
subscritor que recibirá por un
período de tres meses a revista de
balde. A causa é sinxela e be~
discreta. Manda logo, pois, os

datos do teu afillado ou afillada
ó apartado 980 de Santiago .
lectura doada

orientación sociopolítlca

alternativa informadora
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A AXENDA 2000 E MAILA PAC
Nos titulares dos periódicos abundaron estes días dous
conxuntos de letras ''A Axenda 2000" e maila PAC. Son
termos de uso común á hora de definí-las condións en que se
desenvolverán nos próximos anos as economías dos países da
Unión Europea e,. sobre todo,. as produccións agrarias das
mesmas.
É sabido que o. Mercado Común Europeo
· tiña por obxectivo nos anos sesenta superar
dunha vez os danos sufridos na economía
por mor da Segunda Guerra Mundial.
Había que recupera-la producción de
carbón e aceiro (a través da CCA) e tamén
fomenta-la producción de alimentos,
despois do empuxe inicial dado· pola axuda
americana do Plan Marshall.
Pois ben, o crecemento da producción Elo
campo foÍ tan importante . na Europa dos
seis dos anos sesenta, en boa parte debido ás
ara a r forma de estructuras agrarias (co fondo chamado FEOGA
stru tura ) para obt r un nivel axeitado de prezos (FEOGA Garantías), que nos
an 70 houbo qu cambia-lo sistema, para ~on seguir acumulando reservas de.
leite, manteiga, carne e demais productos.
Despoi de longos debates e primeiras reformas ó longo dos anos setenta, xa ben
entrados os 80 houbo cambios importantes. Foi daquela cando se ·impuxeron
lirnitacións á producción dalgúns elementos (caso do leite) , para non seguir
acumulando excedentes por riba das necesidades. Para iso fixouse para cada país un
nivel de producción moi próximo ás súas necesidades de consumo.
Entrou logo en xogo outro factor. Garantidos uns ingresos mínimos para o sector,
había que conseguir que non se abandonase algún tipo de producción, que levaría
consigo ó mesmo tempo o completo despoboamento . dalgunhas zonas . do
territorio, fundalmente en Francia.
Es tes principios aplicáronse tamén- ós novos países dentro da CEE, como foi ·o caso
de España, .pero partindo nalgún caso de datos falsos: por iso desde o principio a
cantidade de leite e carne asignada foi moi inferior á producida polos gandeiros
peninsulares. E iso é o que nesta ocasión se tentaba corrixir, fundamentalmente
peclindo un aumento dun millón de toneladas de cota de producción de leite e da
concesión de primas para as reses de abasto de · oito meses (xa que ata agora
dában e para os xatos de dez meses, .cando en Galicia matan ou venden máis
novos) .
O sistema de prima e subvencións vixente fixo que nos últimos anos entre as
p r oa que máis ubvencións obtiveron en España dos fondos agrícolas foron
ent como a Dµquesa de Alba ou Mario Conde, donos de grandes propiedades
na qu e cultivan productos que a UE subvenciona tomando como baremo a
up rfici ou a cantidade, non o valor engadido, nin a cantidade de traballo
n c aria para. a producción.
E te e mplo d 1110 tran, á claras, o mal enfoque da cuestión. Xustificarían mesmo
a pr t n ión do E tados Unido e dalgún outro país non precisamente do terteiro
mund qu critica a barreira postas na UE ás importacións agrícolas, xa que coas
n rm ext n ión d terra desocupada e coa maquinaria da que dispoñen poden
invadi-1 m rcado mundial co eu productos.

1. Este cantar cantareiró
cos seus versos hoxe apanda
coa teima dun mal poeta
que quer. facer propaganda.
2. Non é poeta o que escribe
senón versificador
diposto a deixa-lo choio
a quen o faga mellor.
3. Non é dificil facelo
anque non sexan rapsodas;
xa ó que escribe lle dixeron:
1
"fai versos pero non ... odas '.
4. O caso é que o escribán
hoxe intenta e porfia ~
fala.r dos Sábados Bíblicos
e tamén da Pasantía.
5. Teolóxica Pasantía
especie de reciclaxe
para i~ facendo todos
para as rnedras novo traxe.
6. Se falo dun novo traxe
e porque levo vivido
moitos anos observando
que o fiel cristián está espido.
7. Abofé que está en coiro
ou en pel (clise en pelota)
e o que· non deixou a igrexa
volveuse algo pasota.
8. Cada segundo de mes,
sábado, en Bastaval~s,
de once a dúas, reunidos
tratam.os de curar males.
9. En diálogo caloroso
facémo-la relectura
dos evanxeos que outrora
silenciou o señor cura.
1O. Se oes este chamamento,
por Breogán, dille que si: .
¿Necesitas de nosoutros? _
¡Nós percisamos de ti!
11.Para os sábados da Biblia
podes chamar a Belén:
cinco nove, seis e sete
noye dous, número ten.

(981/ 59 67 92)
12. Se che· teina a Pasantía
a Sagrario avisarás:
vinteseis, oitenta e catro,
sete catro e ¡xa verás!

(981/ 26 84 74)

