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

EN GUERRA
A estas
alturas non hai reservas que poñer a unha
condena do réxime e estilo do líder servio
Milosevic. Iso non é novo. Como tampouco é
nova a condena da comunidade internacional
nin os meritorios esforzos por buscar solucións
negociadas co aval da ONU.
O novo foi que a OTAN de maneira unilateral e
burlando a legalidade internacional sen permiso
da ONU, no que xa se dá en chamar a
diplomacia do sheriff, bombardease Serbia,
creando unha situación grave, incerta e con
dificil saída.
En tempos de guerra deixa .de haber información
e todo pasa a ser propaganda. Os esforzos de
obxectividade informativa, xa de seu escasos en
tempos de paz controlada, pasan a desaparecer
totalmente. Xustificanse as propias accións,
agáchanse os propios erros, faise unha caricatura
infamativa do inimigo, descoñécense os seus
argumentos.
Poucos datos son tan certos nesta -guerra na que
andamos metidos sen sermos consultados (¿u-la
aut rización parlamentaria previa?) coma a
multipliación do sufrimento dos albanok
v r . P ro, ¿non estamos en guerra
r i am nt para evitar esa traxedia? ¿Non
e nv rteu a OTAN por arte de maxia dos
Tomahawk e os avións invisibles -pew non
tanto- o que era unha tensa e inxusta situación
de dimensións controlables nunha catástrofe
humanitaria? ¿Tratábase de parar a Milosevic ou
de convertelo no heroe de tódolos serbios? ¿Que
clase de estrategas ten esta Alianza? ¿Ponse · o
militar ó servicio dos iins políticos o~ es tes ó .
servicio de interese militar?
Curios~mente, un dos que bombardea Serbia por
abusar contra unha minoría étnica, é o réxime
turco, auténtico verdugo· do pobo curdo.
Curiosamente <lesas masacres dos turcos non
sabemos apenas nada. En calquera caso son
masacres lícitas, porque as comete un dos nosos.
Mesmo co agravante de que se cometen nun
territorio que é curdo desde tempo inn1emorial.
E mentres a OTAN fai esa demostración de
mu culatura militar, o sufrimento da xente
medra. E medra nos dous· bandos. A destrucción
da e tructura productiva, das vías de
comunicación, da fontes de enerxía e dos postas
de traballo en I ugo lavia vai ocasionar
ufrim nto ó de empre, non á camarilla de
Milo vi .
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o TRASNO E CHEGOU VARELA

_N on se p uido resistir. E o conselleiro Vai:da, trala entrega na
praza do . O bradoiro por parte dunha empresa do ramo dun
autocar pa.r a uso xacobeo, arrebatou de hisopo ó señor
crego, padre !sorna, bendicidor oficial en autóctono e, ,en
sublime arrebato apostólico, púxose a bendicir a vurullóns
todo o bendicible.
Déíxeme a mín padre, non estrágue as forcíñas, haí que se reservar,
que xa. non quedan moítos da súa traza. E desta guisa quedou
inaugurado o autocar e, a i:naiores, todo un novo xeito de
concibi-las relacións, non sempre.pacíficas, entre o xacobeo
civil e o jubileo episcopal. ·
E de paso velaí un recurso máis para ir mareando o tema da
escaseza de vocacións e, xa que logo, de· oficiantes. É o que
chaman .a sacra-acción xacobea supletoria da
administración. E hai quen di, que xa é disque disque,
que hai un decreto no forno da Consellería Xacobea que
desenvolve ese principio: Artigo 3: No suposto de que en
actos lítúrxicos, paralítúrxícos, metalitúrxicos ou asimilables,
relativos a actividades que, indirecta ou directamente, poidan
incidir na promoción do Ano Xacobeo, non se dea atopado oficiante
revestido dos atributos sacraís preceptivos que teña capacidade de
realízalo en língua autóctona coa enerxía, mocidade, capacidade de
arrastre de masas e liderado natural e xubíloso debidos, poderá o·
alto cargo de maior rango presente no acto asumí-las sú_as funcións,
sempre que sexa varón e teña aprobado o curso de peifeccionamento
na Escala Galega de Adminstración Pública.
Interesante principio que revoluciona varias causas. Entre
outras implicará un ·alivio grande nos promotores · dos
futuros xacobeos -que isto dá para moito- no tocante á
postura reaccionaria -de reacción, accionar en contra de-:
dunha parte dos seminaristas de nova fornada contra esto
de que o g~ego sexa .no futuro a lingua nÓrmal de
expresión na liturxia.
Que sí señor, que o que nos cómpre nesta terra é xente de
iniciativa. Por iso aquel día resoou entre os presentes, coma
berro unánime, o novo aturuxo dos pelengríns: ¡Ultreia,
Ultreia, que chegou Varela!
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A PALABRA

lo eco

-

Manuel Pérez Blanco

Ft 6, 1-7

A convivencia entre persoas non é doada. Cadaquén ten a súa

Por aqueles días, como ía medrando o número dos

coas espectativas e aspiracións dos demáis. Así xorden desavinzas

discípulos, orixinouse un descontento dos helenistas

e discordias, mesmo en círculos íntimos, ás veces máis numerosas

idea, o seu proxecto, o seu interese, non fáciles de facer coincidir

contra os hebreos, porque se desatendía ás viúvas de

e máis canto maior sexa o grupo.

fala grega no sevicio diario. Entón os Doce reuniron a

Nesta cita do libro dos Feitos dos Apóstolos asistimos a unha

asemblea dos discípulos e dixeron:

confrontación entre irmáns na fe, nos albores do cristianismo,

-Non está ben que deixémo-la palabra de Deus para

solucionada dun xeito que debería ser modélico para ó futuro:

nos dedicarmos ó servicio das mesas. Polo tanto,

Non se impuxo o xerarquismo nin o autoritarismo, senón máis ben

irmáns, escollede de entre vós sete homes de bo

achegamento á realidade dos feitos, o diálogo e a vontade de

creta, cheos de Espirito e sabedoría, e poñerémolos

servir por riba de dominar.

para este oficio. Nosoutros continuaremos dedicados

"lgrexa debe ser igual a encontro entre irmáns: non hai mestres

á oración e ó sevicio da palabra.

nin señores (Mt. 23, 8) senón servidores. E aínda que o "Don do

A proposta gustou á asemblea, e elexiron a Esteva,

Ministerio" vén do "Alto", non ten 'porque chegar á comunidade

home cheo de fe e do Espirito Santo, a Felipe e

por "vía feudal" como aínda as disposicións humanas eclesiais

Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas e Nicolás,
prosélito de Antioquía; presentárenllelos ós apóstolos,
e, despois de orar, impuxéronlle-las mans.

dispoñen, mesmo parece que a "vía democrática" se adapta mellar
. ó espiríto dialogante do Evanxeo. Quizais así se vivise naquela
elección dos primeiros "servidores".

A palabra de Deus crecía, e medraba moito o número

De todos é sabido que o Espirito de Deus se manifesta onde e a

dos discípulos en Xerusalén e unha grande cantidade

traveso de quen quere.·¿Cando se vai recoñecer na práctica a

de sacerdotes aceptaban a fe.

presencia ·dese Espirito nos simples fieis? ¿Cando se vai contar de
verdade cos bautizados para construir lgrexa repartindo servicios
e responsabili.dades? ¿Cando os leigqs van deixar de se-la man
longa do cura para ser reflexo do Espirito de Deus actuando a
través -deles?
XAGG

A CLAVE o "S~RVICIO DAS MESAS"
1

Feit 6, 1-7. 5_º domingo de Pascua. Un conflícto intracomunitario é o
desencadeante histórico deste texto: dentro da mesma comunidade non é
doado' convivir sectores diferentes; o sector xudeo-cristián, de fala hebrea,
relega a segundo . plan? ó sector xudeo-helenista, de fala grega. Aquela
primeira lgrexa estaba aínda sen organizar; eran pequenas "igrexas

domésticas", reunidas nas casas, arredor .de familias. E por iso, introducirse
en novas culturas e asimilar comunidades meirandes creaba dificultade.

O conflicto amósase nun punto moi sensible: no compartj-/os bens. Este era
un Ideal básico, pero vese que fallaba frecuentemente. A pesares disto, o

·,,servicio das mesas", repartir comida e bens cosque ·non teñen, foi un ha das
·bases constitutivas da autenticidade das primeiras comunidades. D~ aí que a
institución dos diáconos ven a ser un ha das mais antigas estructuras daquela lgrexa nacente.
O autor de Feitos non quere resalta-los éonflictos e así.aproveita para deriva lo por outro camiño: sempre partindo dos Doce,
institúese un novo servicio (ministerio) eclesial. Unha lista de nomes, todos eles.gregos, todos de segunda fila e por iso de
gran valor histórico, é testemuña de moita outra xente que foi alicerce da fgrexa nos primeiros tempos: eles son os que máis
tarde van poñer en pé unha as mais importantes comun.idades: Antioquía, a comunidade á que lle debemos toda a misión
universal.
e·········.·····
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APENEIRA
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A VIOLENCIA
IMPIDE A
IGUALDADE" É UN
CONGRESO organizado polo
Servicio Galega de lgualdade o 24 e 25
de maio· no Palacio de Congresos de
Compostela. No 97 houbo un ha _creba
dálgo que se viña mascando: 90
mulleres asasinadas e só en Galicia 1005
denuncias de malos tratos. Os grupos
feministas xa veñen denunciando o que

TURQUÍA

naquel ano asemellaba un iceberg e

anticipadas con moitos nubarróns no

aguilloaron ás institucións a paliar esta

horizonte: a detención de Ocalan e a

degradación con centros de prevención

destrucción dos curdos, o crecemento do

e de acollida, pero· tamén de reinserción

integrismo · islámico, mesf'!'lO no exército,

social. Hoxe hai unha "rede de

e pola outra banda o servilismo a EEUU,

información e asesoramento á muller":

que aproveita as súas bases neste país

celebra eleccións

centros de acollida, residencias de

para atacar. lrak. Mentres tanto unha das

adolescentes con problemas, atención a

eivas máis grandes segue a se-lo pouco

mulleres soas con cargas familiares, ·

respecto ós dereitos humanos, a tortura,

anciás soas ou mulleres reclusas. Para

as desaparicións políticas ... Moitos dos

máis información: 981-54-53-66

65 millóns de turcos celebraron no 98 os
75 anos de revolución laica que rematou
co califato árabe, pero nas pasadas
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O ENCONTRO INTERNACIONAL
ITINERANTE DE XUVENTUDE E MEDIO
AMBIENTE" , de 26 a 29 en Santiago, Lugo, Ourense e Ferrol

eleccións gañaron os islamistas que
despois demitiron por presións militares.
Na

fotografía

participantes

nunha

respectivamente, quere ser un deb~te para concienza-la mocidade sobre: bosques,

manifestación

silvicultura, creación de masas forestais, sensibilidade medioambiental e calidade de

solidaridade do Curdistán" en Vigo.

da

"Asocición

de

vida nos sistemas urbanos, ecosistemas de montaña e de ribeira, zonas húmidas,
recuperación de hábitats naturais como marismas e dunas, contaminación mariña ...
Cómpre salienta-la "mesa redonda" sobre o papel das Asociacións na defensa do
medio natural que vai moderar Anxo Moure de Xevale o día 26. Información: 98154-10-10.

O 25 DE ABRIL DE 1974

Portugal espertaba de 40 anos de

dictadura (1933) coa que ía ser contraseña da "Revolu~ao alegre", a dos caraveis, coa
cantiga prohibida "Grándola, vila morena" de José Afonso desde a emisora católica
"Renai~ensa",

pouco máis dun mes de que fracasara a sublevación de Caldas de

Rainha. O que máis estaba a fundi-lo país era o lastre económico das colonias nas que
máis de 150.000 soldados non daban apagado· o lume. Por .exemplo en Angola, onde
desde 1961 estaban a pelexar coas guerrillas; ou en Mozambique, Cabo Verde, etc.,
nunha pobreza moi grande, mentres os máis novos das casas tiñan que ir ó exército
durante dous ou catro anos e os outros á emigración. Foi a manifestación do 1 de Maio
de hai agora 25 anos a mostra do novo Portugal democrático .

Alfonso Blanco Torrado

i POLO XISTRAL!

É o berro que vai xuntar a moitos colectivos na

Finca Galea de Alfoz no Val de Ouro, os días 23 ó 25, contra a construcción nel de
parques eólicos a través de xestos reivindicativos e lúdicos: conferencias, roteiros e
festivais de música ... A Serra do Xistral é un hábitat único polas súas torbeiras de
cobertor que acobillan unha comunidade biótica excepcional, e é un observatorio
para poder estudia-la histo.ria dos climas da terra, do home e do seu contorno. É
tamén un dos enclaves cor) máis· restos arqueolóxicos do Neolítico con
asentamentos, refuxios e abrigos, pedras fitas, mámoas, moitas penas -algunhas
gravadas-, no xa coñecido como "Prado das Chantas" e que son a testemuña dos
nosos devanceiros de hai máis de 5000 nos .

. OS CREGOS DA
COMARCA DO ULLA
leron un escrito contra o proxecto de
Fenosa de constr_
uir 12 encaros neste río
e nos seus afluentes sumandose así ó
que é un clamor popular contra esta
desfeita que vai seca-lo río en varios
dos seus tramos. O "país dos mil ríos"
está amenazado porque hai un proxecto
de desface-los seus cursos con 400
presas. Hoxe os máis ameazados son o
Umia co e·ncoro de Caldas; o Miño co do
Sela; o Navia, o Sil, o Orcellón ... Non
teñen máis utilidade có despoxo dos
recursos, xa que está a exportarse máis

PORTUGAL cada vez máis preto de nós, hoxe leva o mesmo tempo

do 500/o da enerxía eléctrica que

achegarse desde Vigo a Porto que A Coruña; pero qué lonxe para moitos cidadáns.

estamos a producir e que xa supuxo as

Hoxe hai un afán de achegamento mesmo político integrando a Galicia na

súas costas desde hai tempo. Na foto

Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Sería un fito máis nunha longa historia
compartida e da que xa dou conta no seu tempo o crego e líder agrarista Basilio

unha manifestación contra os encaros •
no Ribeiro, xa que só en Ourense están

Álvarez, que aparece no pincel de Castelao, cando dixo: "O Miño non é capaz de

previstos 80 saltos.

arreciar galegas e portugueses. Levamos nas veas o mesmo sangue, a mesma lingua,
as mesmas lendas, iguais costumes, paisaxes parecidas, o mesmo mar, comunidade
de ideas ·e razóns xeográficas ... ". Pero aínda hoxe non é posible estudia-lo idioma
protugués nas nosas escalas.

Noraboa a BERNARDINO

ESTÉVEZ polo Pedrón de Ouro que van

GRAÑA e XOSÉ

recibi-lo 24 de maio na Casa Museo

de _Rosalía. O poeta de "Profecía do mar", agora na vila de Cangas do Morrazo, recibe
este agasallo por moitos anos de obra pero tamén de compromiso co país desde os
tempos pasados do Grupo Brais Pinto en Madrid. O profesor Xosé Estévez é animador.
de case tódalas actividades galegas en Euscadi, despois de trabal lar cunha grande
dignidade como crego nas montañas de Lugo. Deixounos moi frustado pola falla de
compromiso da lgrexa co idioma e co país, pero segue a loitar polo mesmo sen
baixa-ln listón como historiador e como fil lo deste pobo e da lgrexa que medra nel.
e
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ECOLOXIA

Anxo Maure
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CICLOUSUARIOS, O RETO VIARIO· DO 2000
Non ~ai dúbida de que para os que habitan nunha gran
(mediana ou pequena) cidade
O desprazamento en automóbil é unha das súas
pequenas (ou grandes) preocupacións: atascos, falla de
aparcamentos, roubos, ...
Os peóns tampouco se senten agradecidos con ta).
colapso automobilístico; vén invadida-las beirarúas, senten
os ·malos fumes de motores e pilotos, en fin, un horror.
O panorama tamP.ouco semella esperanzador; cantos
máis aparcadoiros subterráneos se fan, os problemas
parecen aumentar, hai máis coches que asfixian e colapsan
as urbes.
Se a todo iso engadim.os o forte problema
medioambiental, tanto de polución e destrucción do
patrimonio coma de saúde das persoas, fica claro que hai
que atopar unha alternativa seria a este caos que pode
rematar en tolemia.

Se dende as institucións con tanto euro queremos
vender un modelo europeo de desenvolvemento, témo-la
abriga de ollar tamén para os países e proxectos onde a
bicicleta é hoxe xa unha realidade con innumerables
beneficios.
O recente Congreso Ibérico sobre a bici ou o pasado
Velo-City son espellos onde podemos ollar a realidade da
promoción da bicicleta como medio de transporte
alternativo e as súas vantaxes de desconxestión do tráfico,
humanización
da
cidade,
saúde,
protección
medioambiental, economía, ...
Países centro e noreuropeos son un claro exemplo que
· nos fala de cidades e estradas planificadas para o
ciclousuario, de fortes investimentos na promoción da
bici, dos carrís, dos ciclo-aparcadoiros, de medidas
e.d ucativas.Mesmo_ hai unha rede de City-bikes (cidades
para · a bici). Ollar como xentes de sesenta anos, con
gravata, concelleiros, executivos, amas de casa collen a
diario a bici pára acudir ós seus t~aballos. Non hai dúbida
que nos promete unha posible (ou a única alternativa) ó
futuro viario.
.
Sei que moitos falarán da dura climatoloxía galega,
mais eu recomendaría q-ue pasasen o inverno
dinamarqués, holandés, alemán ou noruegués onde a
xente con abrigos e paraugas (e non por falta de recursos
económicos) andan a diario en bici. Aquí en Galicia
semella ser un soño mais non debemos esquece.r que
moitos galegas viviron educáronse ou comunicáronse
gracias á bici e poño por exemplo os centos de bicis dos
a:fiadores que percorrer~n Galicia e toda a pe.nínsula, as
bicis dos carteiros, médicos, mes tres, ... que ·no
esquecemento semella converternos nun pobo que non é
dono dos eu pas.a do cando este poderla se-la chave do seu
futuro.
Eu en bici, ó traballo, ós amigos, de tapeo, á escala, á
casa, de ligue, ... ¿e ti?.
Esta primavera pode se-lo teu reto, a bici-manía.

.INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

A OTAN E KOSOVO
Nos últimos tempos acapara grande parte da información a intervención da OTAN en
lugoslavia coa escusa de evitar o xenocidio kosovar" por parte dos serbios. Moitas son
as interrogantes que existen. Sirva esta breve reflexión para tratar de dar resposta a
algunha delas.
11

Datos históricos
Kosovo ten unha poboación duns 1.794.000
habitantes, dos que un 90% son albaneses e un 7% son
serbios. As linguas ·.son o albanés e o serbocroata. A
relixión é musuhnana, na maioría, e unha minoría ·
ortodoxa.
Na actualidade é unha provincia serbia, unha das máis
pobres de Europa,_a pesar da súa riqueza mineira.
No 1.180 estaba poboada só por serbios, pero en 1389
os turcos venceron ós serbios e mantiveron o seu dominio
sobre este territorio · durante uns cinco séculas. Durante
este tempo os serbios emigraron e os turcos repoboaron
esta rexión con albaneses. No ano 1912 os serbios
venceron ós turcos e en 1913 recuperaron o poder sobre
Kosovo. Moitas familias albanesas tiveron que ceder as
súas terras ós serbios e tiveron que emigrar. No ano 1929
a poboación volvía a ser maioritariamente serbia. Coa II
Guerra mundial produciuse un movemento inverso e os
albaneses en 1941 formaron a "Gran Albania" e
recuperaron o territorio kosovar. N oa ano 1944 Tito, cos
seus partisanos, venceron ós fascistas e recuperaron
Kosovo, que pasou a :. f<;>rmar parte da Federación
iugoslava. Ata ~ 97 4 os kosovares non tiveron unha ampla
autonomía. No ano 198 t morre Tito.
Os kosovares reclaman unha República, pero Slobodan
Milosevic, presidente de Serbia, en 1990 aboliu o estatuto
de autonomía concedido por Tito no 197 4. Coineza -a
persecución e brutalidade serbia e os kosovares albaneses
teñen un referendo _e, por ampla maioría, proclaman a ·
República de Kosovo, que só foi recoñecida por Albania.
O .24 de maio de 1992 elixen os representantes para un
·Parlamento clandestino. Nace o . Exército de Kosovo
(UCK) en 1996 e comezan os atentados contra a policía
serbia. Son cualificados como "terroristas" polos serbios e
cqmeza gradualmente a intervención militar serbia e o
chamado "xenocidio", que conta con máis de dous mil
mortQS. Comeza o éxodo de ffiil.es de habitantes de
Kosovo atemorizados pola brutalidade cios paramilitares e
o exército serbio. Fracasan as negociacións de París e
Rambouillet e o 24 de marzo <leste ano 1999 comezaron
os bombardeos da OTAN, coa participación de 12 países

europeos, liderados ·por EE.UU, coa finalidade de
diminuí-la capacidade militar de Serbia.
A intervención da OTAN
· Parece certo que o presidente de Serbia, Milosevic, ten
unha ambición polo poder marcada pola virulencia, pola
tentación de culto á. súa personalidade, recorre á
conspiración e á explotación dos arrebatos nacionalistas
serbios para sacar prnveito político e se converte en
lexitimador da violencia política cos máis débiles, neste
caso os kosovares. A pesar da gravidade quizais non se
utilizaron tódolos recursos díplomáticos para acadar un
proceso de paz, que despois da guerra, chegará con toda
probabilidade, pero mesturada polo odio e ganas de
vinganza. Que a OTAN interveña e provoque máis
persecuc10n e éxodo dos kosovares non parece estar
:Xustifi.cado. Unha guerra nunca é xusta, por máis
argumentos que se esgriman. Que EEUU lidere os
ataques ós serbios, sen permiso da ONU, que Europa
actúe como auxiliar non parece moi xustifi.cable. Que
España non consulte ó Parlamento antes de adopta-la
decisión de colaborar non deixa de .ser criticable. Que a
OTAN, que pretende ser unha organización de paz e de
defensa, ataque resulta ser un paradoxo. Defendémo-la
nec<::sidade dun diálogo constructivo, dunha loita polos
dereitos humanos e polo triunfo dunha razón
humanizada e solidaria. Qu.e a xustiza internacional
persiga con tódolos seus medios ós xenocidas e ós que
vulneran reiteradamente os dereitos máis elementais das
persoas. Que triunfe a paz e a concordia e que se afaste a
violencia.
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POLITICA AG.8ARIA COMUN:
REVISION CRITICA DESDE GALICIA
Comezamos neste nQ. de IRIMIA nunha serie de tres artigas onde irnos tratar de informar,
nos dous primeiros da incidencia que teñen os fondos procedentes da U.E. no
desenvolvemento do sector agrario galega e no terceiro analizaremos os efectos que
previsiblemente terá a Política Agraria Común 'despois da reforma aprobada polo
Canse/lo da Unión na reunión de BERLÍN. Neste último artigo centrarémonos no estudio
das .reformas das organizacións comúns de Mercado das pro~uccións agrarias quemáis
nos afectan: leite, carne de va'Cún e viña~
Comezamos por analiza-los fondos
destinados
a
mellara-las
ESTRUCTURAS
AGRARIAS,
continuando no segundo con análises
dos
fondos
empregados
pala

media · comunitaria. GALICIA É
DE
UNHA
REXIÓN
OBXECTIVO 1 .
· Este programa operativo consta de
tres sub-programas:

Iniciativa Comunitaria LEADER II
I .- Concentración parcdaria.
e
polos
programas
d
' IL- Protección e Conservación dos
.( p
ro grama
e ·
.
P RO D E R
·,
, ·
al)
Recursos N aturais (lo ita contra
. ·fi
.
divers1 cac10n econormca rur , que
, d
d
h I . . . ·
incendios
foresta1s).
Este
a1n a non sen o un a niciatlva
· ·
fiei· to
de
subprograma é agora xestionado
01nun1tana
no
RAM AR S E
e
pala
Cónsellería
de
Medio
UTAR E
n llant
FONDOS

é

en

todo

á mesma.
QUE

MELLORA-LAS

TRATABAN

DE

EXPLOTACIÓNS

POBRES RESULTADOS.

Os fondos destinados a reforma-las
estructuras e produccións agrarias
conforman o Programa Operativo
plurianual: "AGRICULTURA E
DESENVOLVEMENTO RURAL
1994-1999". É un programa no qtie
teñen acceso as REXIÓNS DA U.E.
DE OBXECTIVO 1 que se
caracteriza porque
a renta por
habitante está por debaixo do 75% da

Ambiente.
III .- Reconversión e reorientación
do Capital Productivo. Mellara, de
calidade alimentaria.
A partir de 1996 engadiuse un IV
subprograma
destinado
a
diversificación económica en zonas
rurais: PRODER (Programa de
desenvolvemento rural), que se está a
aplicar en trece comarcas galegas.

seu custo financiado polo sector
privado que realiza mellaras acollidas
a estes prográmas . .
O importe totéJ que o FEOGA
ORIENTACIÓN destina a este
programa OPERATIVO é, para os
seis · anos de 68. 977 mill,óns de
pesetas, sen contar os 3.815 millóns
de pesetas dos trece programas
PRO DER.
Estes orzamentos d~stinan un
promedio anual de 4. 600 millóns á

concentración parcelaria, 3. 900 á loita
contra incendios forestais e conservación da
natureza, quedando 3. 000 míllóns para
mellara-las estructuras productivas, as

industrias . transformadoras e a
calidade dos alimentos.
A avaliación dos resultados que o
emprego <lestes fondos produdron
no sector agúrio é moi pouco
O Fondo Europeo de Orientación e · positiva xa que Galicia segundo os
Garantía Agrícola financia o 72,5% do datos . de EUROESTAT no ano 1996
ocupaba os últimos postas das 126
investimento público senda o resto
cofinanciado con fondos do Estado e Rexións da Unión Europea. e das 17
Comunidades Autónomas segundo
da Comunidade Autónoma. Os
subprogramas 2, 3 e 4 te.ñen parte do
se reflicteu no ca9ro n º 1.
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MARXEBRUTA
EXPLOTACIÓN

MARXEBRUTA
OCUPADO
AGRARIO

MARXEBRUTA
Ha. SAU

. Nº OCUPADO
H'a.SAU

Nº DE POSTO NAS
REXIONS EUROPEAS

125

126

78

7

Nº POSTO DAS CC.AA.
DO ESTADO

17

17

5

2
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Antonio Fernández Oca
CONCENTRACIÓN

PARCELARIA:

VICIOS DE RAÍZ.

Coidamos que en vez de favorecer as
ínversíóns productivas e de aumenta-la
dimensión territorial das explotacíóns
familiares estáse a despilfarrar unha
importante masa de recursos financeíros
en concentracíóns parcelarías que non
cumpren os seus obxectivos xa que nos
últimos dez anos perdemos preto de
130.000 Has. de SAU ( Superficie
Agraria Utihzada:labradíos e prados)
e nas zonas concentradas en vez de
aumentar a superficie agraria útil
diminúe debido a que:
1) A concentración parcelaria, tend9
como obxectivo directo e único a
reestructuración da propiedade das
explotacións agrarias galegas (artigo
1 da lei 10/85), estase a desenvolver
en zonas onde a agricultura como
actividade principal case non existe,
é marxinal ou a tempo parcial,
· predominando o uso residencial ou
de segunda vivencia.
2) N aquelas zonas onde, a diferencia
das ~nteriores, a actividade agraria
aínda mantén un peso específico
elevado·, a concentración P.arcelaria
non cumpre o obxectivo xenérico
enunciado na lei 10/85 relativo a
redimensiona-las
explotación
incrementando.
a
dimensión
daquelas que teñan unha dimensión
inferior a economicamente viable.
3) Nas zonas con actividade agraria
sometidas á concentración non
existen medidas de acompañamento
específicas que permitan cumpri-lo
obxectivo de conseguir unidades de
explotación
economicamente
viables.
4) Os procesos de concentración
parcelaria constitúen unha ameaza á
preservación dos valores ecolóxicos,
paisaxísticos e ambientais, así como
o patrimonio cultural do medio
rural galega.
5) A concentración parcelaria non se
concibe como un instrumento de

A concentración parcelaria realizadaconstitüe unha amenaza os valores ecolóxicos

actuación na ordenación do
territorio.
6)
Prazos
de
~xecución
excesivamente longos e escasa
participación
dos
estamentos
implicados. Pasouse de oito anos
antes de 1982 a máis de once anos
na actualidade. (Estes prazos son o
tempo
transcorrido
entre
a
promulgación do decreto ata a
entrega dos títulos dos lotes de
substitución ós propietarios).
UN XEITO DE FACER POLÍTICA

AGRARIA QUE CÓMPRE CAMBIAR

A forma en que a política de
concentración pa"rcelaria. se vén
aplicando nos últimos anos presenta
acusadas deficiencias debido a:
- . O inmobilismo do marco legaf,
práctica copia da "lei de reforma e
· desenv~lvemento agrario estatal de
1973", onde sobresae a ausencia de
relativas
disposicións
a
ordenamento
de
usos
e
aproveitamento de s~lo e · a
protección activa do medio activo
natural.
- O escaso aprovei~amento das
posiblidades ofrecidas por ese marco
legal,
acompañado
do

incrumprimento ou terxiversación
dos obxectivos e preceptos da lei
vixente.
- A falta de planificación e a
aplicación de criterios políticoclientelares á hora de determina-la
zonas de actuación, creando en
definitiva a sen~ación de despilfarro
duns fondos públicos limitados, que
poderían contribuír en moita maior
medida ó desenvolvemento agrario
do país.
_ Dentro das medias encamiñadas á
corrección
das
devanditas
deficiencias, o compromiso de
actuación diríxese a promover un
novo marco legal que teña como
liñas básicas:
1) A incardinación da concentración
parcelaria. dentro dunha actuación
máis global nas zonas afectadas,
dirixida
a:
reforma-la
base
territorial das explotacións ..
2) A compatibilización entre a
mellara productiva e o respecto do
medio ambiente da paisaxe e do
patrimonio cultural.
3) O aumento da transparencia e a
participación dos afectados en todo
o proceso.
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4) O fomento das concentracións de
carácter privado.
5) Elaborar "programas operativos"
cuatrienais nos que se fixe o volume
das actuacións e a súa distribución
xeográfica. Estes programas partirán
da realización de estudios previos
rigorosos, priorizando as. zonas de
clara vocación e elevado potencial
agrario.
6) Dado o elevado número de zonas
que se atopan actualmen.te en
execución
(de
acordo
coa
normativa existente ata agora), a
prioridade inmediata será a
actuación nas mesmas, tentando
mellara-lo resultado final. Neste
sentido a substitución da leí de C.P.
actual contemplará a realización das
accións correctoras, en función da
fas na que están os traballos e das
aracterí ticas das zonas.
n colaboración con outras
7)
n llería
desenvolveranse
p lítica de prom0<;:ión, apoio e
potenciación da CC?mercialización
dos pr du ctos derivados das terras
concentradas.

Antonio Fernández Oca
superficies infrautilizadas, utilizando
. os montes veciñais e man común
Con relación ó emprego do 40% como recurso territorial que
restante dos fondos estructurais no
redimensione
as
explotacións
prog_rama operativo agrícola convén familiares,
debe
impedirse
a
subliñar que os destinados- a repoboación de terras agrarias (só
desenvolve-los sistemas productivos temo~ o 23% da superficie agraria
así como o sector agro-indus_trial son sobre a superficie xeogr~fica, sendo a
os máis reducidos levando a maior máis baixa da U.E.). Foi propósito
deste artigo non só critica-lo
parte os destinados a financiar gastos,
que non mellaran as estructuras programa . operativo 94/99 senóri
productivas das explotacións agrarias.
tamén apuntar ideas que permitan no
Empréganse na loita contra o lume e periodo 2000/2006, einprega-los
fondos estructurais do FEOGA
~n sll:bvencionar plantacións forestais
que na maioría dos casos pertencen a ORIENTACIÓN, que van ser de
absentistas ou ás grandes empresas semellante contía que ós do anterior ·
propietarias de celulosas e/ ou de período, dun xeito distinto . que
fábricas de taboleiros.
permitan: aumenta-la SAU das
Como se ve no cadro n º 1 Galicia explotacióris, as producción agroten. moitos ocupados por hectárea de
gandeiras, e como consecuencia a
SAU e explotacións con moi pouca renda por ocupado agrario. De non
dimensión territorial, sen embargo a ser así remataremos por DESEÑAR
terra é de ALTA CALIDADE UN SECTOR AGRO-FORESTAL
PRODUCTIVA (5º posto do estado SEN LABREGOS. A política agraria
da Xunta de Galicia ten que procurar
en marxe bruta por Ha. de SAU) .
Hai polo tanto que aplicar os que suceda todo o contrario: UN
fondos europeos de xeito distinto e. SECTOR · AGRARIO
CON
debe
terse
por
obxectivo LÁBREGOS QUE DISPOÑAN
irrenunciable · recuperar SAU das DE RENDAS DIGNAS.
¿CARA

A

UN

AGRO

SEN

LABREGOS?
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FAI A.OOIRO NO ADRO

Xosé Chao Rego

¿HAI INFERNO?
Xaora que o hai, o caso é dar con el. .
O primeiriño · qu e teño que dicir é
que o irimego ten á súa disposición
un foll~to-Anguei.ra sobre a cuestión
da pluma do teólogo Andrés Torres
Queiiuga, que dá unha resposta máis
cumprida da que cabe neste breve
escrito. Títulase: O inferno a revisión.
Hai inferno no sentido etimolóxico
da palabra: os antigos dividían o
universo en tres plan~s: o firme da
bóveda
celeste, polo
mesmo
chamado firmam.ento, que termaba das
aug~s superiores, e a parte inferior
"ínferus" en latín, do cosmos ou
inferno, no que o labor "cosmético"
ou organizador do Creador quedara
dominando o caos, contra a a
invasión caótica das augas inferiores
ou infernais. No medio e medio, a
terra firme.
Esa parte · inferior era o remo dos
mortos era denominada polos
hebreos "xeol" e "hades"
polos
gregos No
xeol estaban tódolos
defuntos mesturados, "bos e malos",
porque non era un lugar de castigo,
serrón, simplemente, .· o reino da
morte.
O noso Credo di que Xesús Cristo
"descendeu ós infernos" antes de
resucitar.
O
teólogo
Joseph
Ratzinger, cando aínda non e_ra can
Cérbero -monstruoso cánido que
gardaba o inferno ~rego-, do santo
Oficio, afirmaba: "Descendeú ós
infi~rnos. Qu1zais sexa este artigo da
fe o máis estraño á nosa conciencia
moderna. Sen embargo e sen
escándalo, podemos practicar aquí a
desmitoloxización, o mesmo . ca no
tema do nacemento virxinal de
Xesús e no da ascensión do Señor. Os
poucos textos bíblicos que parecen
falar disto (1 Pe 3, 19s; 4,6; Ef 4,9;
Rom 10,7; Mt 12,40; Feit 2,27 .31).,
son
ttan difíciles que con razón
cadaquén os· interpreta ó seu xeito".

En canto ó inferno co que nos
meteron medo, o teólogo francés
Christian Duquoc afirma: "Non hai
infe:rno que non sexa creación do ser
humano e, polo tanto, non o hai que
sexa irremediable, serrón aquel que o
mesmo ser humano queira que non
teña remedio". Pouco antes de
morrer e feíto cardeal, o padre
Cangar dicía, nunha enrevista dun
xornalista, que é incompatible coa fe
en Deus a crenza nun inferno para
toda a eternidade.
Contra o que moitos pensan, Xesús
non falou do inferno, serrón da
xehenna. Isto é importante, porque tal
lugar, ó suroeste de Xerusalén :o
chamado Val de Hinnón, no que está
o famoso "Val de Xosafat". Ali dábase
culto ó deus Moloc, ó que se ofrecían

víctimas
humanas. O
profeta
Xerenúas berrou contra un reí por
culpa cliso.
Co tempo, converteron ese nefasto
lugar en quemadoiro do lixo e da
varredura, e por iso había alí un
lume, J!.Oil eterno, porque os hebreos
non c·oñecían o concepto de
eternidade, pero si un lume perenne,
coma en calquera dos nosos lugares
do lixo. E cando os xudeos piadosos
xudeos tiñan que pasar a carón dese
altar ó deus Moloc, cuspían en sinal
de noxa e de desprezo.
Para min, cando Xesús ameaza coa
canden~, quer realizar un acto de
excomuñón: se fas iso, mándate á
xehenna, como nosoutros podemos
dicír: "vai á merda", dispensando.
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¿CAMBIOS NA IGREXA?
..........................................................................................................................................................................................................................................:............................................... :

Con moita frecuencia escoitamos afirmacións no senso de que a ensinanza da lgrexa
é inmutable, que non cambia, que non evoluciona.Nada máis lonxe da realidade e
como a Historia é a maestra da vida, irnos ver unha serie de aspectos concretos nos
que o maxisterio da xerarquía ten evolucionado moito. lsto axudaranos a mante-la
esperanza de que o sentidiño acabará impoñendose en moitos temas que son motivo
de controversia na actualidade.
- MATRIMONIO

A doutrina da Igrex a sobre o
matrimonio ten experimentado
importantes cambios.
Xa S. Paulo establece unha
variación respecto da doutrina á
indisolubilidade de do matrimonio
· que a Igrexa deduce do Evanxéo.
O apóstolo manifestase así: "No
referente ós dei:iais, digo eu, non o
Señor: se un irmán ten unha muller
n on crente e ela consente en vivir
con "el, non a despida. E se unha
muller ten un home non crente e el
c ns nte en vivir con ela non o
de pida .... Pero se a parte non crente
qu r s parars que se separe; nese
irmán u a irm á non estan
lig d : para vivir en paz vos chamou
eñor" ( 1 C o. 7, 12-15).
Aparece así unha posibilidade de
di olución do matrimonio baseada

na diferencia de crenzas e na vontade
Por último compre dicir que Pío
XI disolve o matrimonio dunha
dunha das partes da parella.
anglicana cun non bautizado, para
De aquí provén o chamado
que este puidese casar cunha católica.
privilexio ·paulino consistente en que
Isto supón outro cambio importante
a persoa crente pódese volver casar,
repecto
á doutrina mantida deica
no caso de que a persoa non crente
entón relativa a indisolubilidade do
coa que esta casada ;e queira separar.
matrimonio, que só admitía a
Sabido é que os escravos negros
separación no caso de convers10n
eran apresados en África, onde os
dun non crente. Agora disólvese un·
escravistas deixaban ás mulleres e ós
matrimonio de non católicos para
nenos, e trasladados a América ·para
· que un deles, non bautizado, se poidatraballar. Tendo en conta a súa dura
casar cunha católica.
situación o papa Gregario XIII deu
autorización, no ano 1585, para que
contraes.e n novo matrimonio aqueles
que
se
convertían
ó
Cristianismo.Aparece un novo matiz,
mantense· implicitamente a diferencia
de crenzas e a vontade expresa de
separación · vese · substituíd~ pola .
separación de feito.

a liberdade
para crer é
un dereito
humano
- CAPITAL-INTERESES

Entre os anos 1150 e 1550 era
doutrina firme dos papas e dos
concilios · que recibir algún lucro por
prestar diñeiro, era pecado mortal ·
pois ía contra a Lei Natural, contra a
lei da Igrexa e contra a ensinanza
evanxélica.
Todo o, tinglado económico actual
está montado sobre os préstamos a
interese e a Igrexa admíteo con toda
normalidade, participando, moitas
veces mais do debido, no sistema
capitalista vixente.
- ESCRAVITUDE

o)(
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Ata o século XVI era
pecado mortal o préstamo
con xuro

·············e

A escravitude está admitida
expresamente por S. Paulo que di":
"Que permaneza cada quen tal como
o atopou a chamada do Señor. ¿Eras·
·escravo cando fuches chamado?. Non

A_g ustín Bueno Capeáns
te preocupes. E aínda que poidas
facerte libre, aproveita mái~ ben a túa
situación de escravo" (1Co. 7, 20-21) .
O famoso predicador francés
Bossuet _afirmaba noséculo XVII, que
condena-la
eseravitude
sería
"condenar ó Espírito Santo, que por
boca de S. Paulo mádalle ós escravos
que permanezan nese estado",.
En 1826 os xesuít~s posuían na
provmc1a
de
Maryland. uns
cincocentos escravos.
Deica a abolición da escravitude
pola sociedade civil, iniciada na
segunda me,tade de século XIX, a
Igrexa admitiuna sen ningún reparo.
Os últimos papas e o concilio
Vaticano 11 téñense manifestado
decididamente pola dignidade. da
persoa e, consecuentemente, contra
súa consideración como mercadoría
obxecto de compra-venda.
- LIBERDADE RELIXIOSA

Do século V ó século XVI a Igrexa
estivo plenamente convencida de que
era un deber da autoridade
eclesiástica, recorrer ó poder civil par
reprim_i-1~ herexía. Nin un só
teólogo, nin un só papa, manifestou a
ma1s ·mm1ma tolerancia cos ·que
abandonaban a fe . Era doutrina
oficial que os herexes debían ser
condenados á fogueira .
No ano 1517 Lutero ex:puxo
publicamente
os
puntos
fundamentais 'da súa doutrina. Entre
eles
había
un
que
hoxe
subscribiriamos tódolos cristiáns,
dicia así: "Queimar ós · herexes é
contra a vontade do Espíritu". Pois
ben, no ano 1520 o papa León X, na
súa bula Exurge, condena unha serie
de proposiciós da doutrina de _Lutero
e entre elas cita expresamente a que
acabamos de mencionar.
Da mesma maneira Clemente XI
condenou no ano 1713 como falsas,
temerar_ias e blasfemas estas dúas
proposicións do teólogo xansenista
Pascasio Quesnel:

Son moitas as cousas que noutrora recibiron bendicións e hoxe serían condenadas

-Útil e necesario é, en todo tempo,
en todo lugar e a todo xénero de
persoas estudiar e coñece-lo espíritu,
a piedade e os misterios da Sagrada
Escritura.
-A lectura da Sagrada Escritura é
para todos.
Co a chegada da paz relixiosa dos
séculas XVIII e XIX vaise
extendendo ~a práctica da sociedade
civil a tolerancia, aínda que a teoría
dos "sabios" seguía sendo ríxida.

Aínda a principios do presente
século, S. Pío X afirmaba a
historicidade dos primeiros capítulos
da Xénese e tamén que Moisés era o
autor do Pentateuco; e que a muller
foi formada do corpo do primeiro
home.
O concilio Vaticano 11 reflicte un
impotante cambio de mentalidade,
así manifesta que a liberdade para
crer é un dereito humano sagrado,
afirma a liberdade relixiosa e rexeita
toda inxerencia do poder civil neste
terreo.
Este fondo cambio provocou
,
comentarios no senso de que o .
Concilio volvera do revés o ensino
do maxisterio papal ordinario.
,
Non hai que escandalizarse da
ensinanza da Igrexa cando se fai con
arreglo ós coñeceil?:entos da súa
época. O que si nos escandaliza é que
a xerarquía actual non queira axeita- ÜS TEMPOS. CAMBIAN
s~u
ensino
ó
nivel de
Os tempos · cambian e os lo
coñecementos
dos
nasos
tempos.
coñecementos avanzan, -o cal motiva
Resumindo: O cambio non só e
ineludiblemeante cambios no ensino
posible
se nón necesario para que nos
papal. Paga a pena recordar o
conflicto da Igrexa con Galileo que vaiamos achegando cada vez máis, a
nos pon de manifesto D tremendo · unha concepción da Igrexa máis
e~ro de interpreta-la Biblia ó pé da xusta , máis fraternal e máis libre e,
letra.
consecuentemente, máis evanxélica.

O cambio
non so e
posible se .
non necesano

- ··· · · · ·
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ANO SANTO COMPOSTELAN
Diario dun peregrino
No ano 1726 peregrina a Santiago Cuillermo Manier,
xuntamente con outros peregrinos, veciños da diocese de
N oyon, Francia, quen escribe un DIARIO da súa
peregrinación e estancia en Santiago.
Cántanos que foi o primeiro do grupo en albisca-las
torres da catedral dende o Monte do Gozo " .. . a.rrojé mi
sombrero al aire. . . y mis compañeros me reconocieron como rey" .

peregrinos tocdn el regatón metiendo la mano por abajo".

. Ó saír da catedral: "mis compañeros me regalaron un
ramillete de flores como. d su rey" .
El° corresponde a tal honor: "compré sardinas y arenques y
en una taberna vino para regalárselos en reconocimiento de su
afecto".

Xa en Santiago dinos a que horas e qu~ daban de xantar
os diversos conventos de relixiosos ós peregrinos
gratuitamente. Tamén nos di: "encaminándonos a• dormir al
hospital, que tiene buenas camas".

Tamén nos di que mercou "souvenirs" para levar de
recordo: "rosarios, conchas, medalla~ y otras cosas pequeñas" da
súa estadía coma·. peregrino para ga,ñ a-lo xubileo en
Santiago.

Cando entrou na catedral, achegouse a se confesar, pois
había confesores en lingua francesa, recibindo do confesor
o billete que confirmaba tal penitencia recibida. Tamén
outro de ter comulgado, así como o certificado da viaxe
que facía de peregrino que qi : "me costó dos sueldos"

Vicente Cerdeiriña

Acudiu logo el e mailos seus compañeiros peregrinos o
p z arcebispal, onde o esmoleiro do arcebispo: "nos
socorrió con un cuarto de monedas de cobre".
Relata tamén o que fixo e facían os peregrinos dentro
da · cat dral: " ... abrazaban os peregrinos (a imaxe do
Apóstolo) colocando su exclusiva en sus espaldas y su sombrero
en La cabeza de Santo".
Nunha das moitas capelas da Catedral: " . .. en medio
unha can:illa en un hierro, entre estas supuestas aletas, donde hay
en.filada una cuenta del rosario del Aposto[ que los peregr~nos
tocan y hacen girar con devoción".
·
Diante do coro, do lado da epístola: u . .. hay un tubo o
columnista de hierro, donde esta el bordón del Apóstol; los
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·O NOSOTABOLEIRO

Arximiro López Rivas
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OS DEREITOS HUMANOS NO MONT·E DO GOZO
XIV ASEMBLEA DE CRENTES
GALEGOS
Montado nun sinxelo patinete, o
pasado 27 de marzo, o veciño de
Castroverde (Lugo) Jesús García
Juanes percorreu no día o tramo
galega completo (160 kilómetros) do
Camiño de Santiago. Coma en
sonados esforzos anteriores, ñxoo
para concienciar de .urxenc1as
humanitarias.
Ese mesmo día (e case as mesmas
horas), no Centro de peregrinacións
do Monte do Gozo, tiña lugar a XIV
Asemblea de Crentes · Galegas.
Membros de comunidades das
distintas dióceses estudiaron (con
vistas a compromisos concretos) o
tema dos dereitos Humanos á luz do
Evanxeo.
Na gran rolda j.e mulleres e homes
soou a pregunta: ¿que é antes a
relixión ou a vida?. Tívose en conta
que, ó long~ da historia e tamén
hoxe en día, mulleres e homes crentes
e
institucións
relixiosas
distinguíronse · e . seguen a se
· distinguir no servicio á humanidade,
na defensa dos dereitos humanos.
Pero advertiuse, con pena, que
nalgunhas institucións parece pesar
máis a preocupación por discutibles
propostas teolóxicas ca dereitos
evidentes das persoas (tribunais
eclesiásticos, discriminacón feminina,
. etc.). Tal no caso do estado Vaticano
que,
dos
103
convemos
internacionais presentados nestes
cincuenta
anos
despois
da .
Declaración Universal dos Dereitos
Humanos, tan só asinou dez,
resulta,ndo ser un dos estados que
menos se compromete mediante
sinatura.

servicio cliso está a relixión". Esta será
auténtica na me.dida en que sexa
expresión fundamental da ~ida, unha
esperanza de plenitude e unha forza
para seguir vivindo.
SOLIDARIEDADE
A segunda sesión da_ Asemblea
buscou s~car consecuencias en vista á
solidariedade coas persoas e cos
pobos, tanto para acción directa das
persoas e comunidades pres~ntes
coma por medio das Organizacións
Non Gobernainentais. (A sesión
estivo moderada, pre.c isamente, por
un membro de Intermón en Galicia).
FEMINISMO
Matinouse na . derradeira ses10n,
sempre baixo a perspectiva dos
dereitos humanos, · na ihxusta
· situación · das m,ulleres dentro da
sociedade actual). Recoñecéronse os
avancese, comprobouse o moito que
falta para acadar na práctica a debida
e xusta igualdade · de dereitos de
ambos sexos.

COMPROMISOS
No marco xa da celebración da
Eucaristía, coa que se cerrou a
xuntanza, formalizáronse algúns
compromisos inmediatos e de futuro,
aceptando todos que "Obras son
amores e non o son só boas razóns".
De xeito que só polas consecuencias
da
Asemblea
na
vida
das
comunidades se p.oderá valorar o
éxito ou fracaso deste "pleno" do
Monte do Gozo.
Coa ledicia do encontro e da
c.onvivencia de amigos de xa moitos
anos, foi saíndo a x~nte, xusto cando
o espelido e admirable peregrino do
patinete pasaba frente ó Monte do
Gozo. Estaba xa preto a rematar o seu
compromiso, e seguía camiñando
(patinando)
animosamente. Un
símbolo
da
disposición
das
Comunidades de Crentes para seguir
firmes no camiño da defensa e
servicio á humanidade, poñendo
sempre . en- primeiro lugar o respecto
e servicio ós dereitos humanos.

Houbo consenso en que "o
primeiro é a vida e a dígnidade das
persoas; meritres que precisamente ó
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AS CONTAS NON DAN
Nas primeiras páxinas dos xornais destacaron nos últimos días as
alusións a diversos organismos públicos, sobre todo entes
dependentes da Xunta e algúns con'cellos, ós que un informe do
Consello de Cantas deixaba en moi mal lugar. Algúns deles non
tiveron a ben presenta-los xustificantes· das cantas que /les pedían ou
a documentación presentada era absolutamente inadecuada. Por isa o
propio Canse/lo de Cantas enviou á fiscalía algúns deses casos, por
entender que podería haber ne/es materia de delicto.

O presidente da Xunta expresou o seu respecto polo traballo deste
organismo, igual ca no seu día~tamén manifestou unha actitude semellante cara
o Valedor do Pobo. Cando xorde destes organismos algún documento
comprometedor para a administración dependente do seu partido, Manuel
Fraga destaca sempre que foi o seu goberno quen puxo en marcha estas
institucións. E iso é a pura verdade; pero tamén o é que moitos altos cargos do
seu partido non as toma en serio e así pasa o que sucede.
Tanto o Consello de Cantas coma o Valedor son institucións á fronte das
cales están persoas moi competentes,
nomeadas a proposta e cos votos dos grupos
parlamentarios, cun equilibrio entre eles. Son
altos funcionarios, ben pagados, pero tanién
completamente independentes, unha vez
elixidos para o cargo. Algúns, coma o
presidente do Consello de Cantas, son ex
conselleiros, ou ex maxistrados (no caso do
Valedor do pobo).
Por iso non se pode poñer facilmente en
dúbida a súa competencia e independencia,
Cantan ademais con equipos de expertos
colaboradores, que seguen . de preto o
desenvolvemento da actualidade nos eidos da súa competencia. Pero
consellerías e organismos anexos, deputacións e concellos non os tomaron
moi en serio nun primeiro tempo: pensaron que se trataba de cargos
decorativos para personalidades máis ou menos xubiladas.
Por iso durante anos a Deputación de Lugo non mandaba as súas cantas á
revisión do Consello e outras entidades menores mandan os primeiros papeis
que teñen á man, sen esmerarse en ver se son os realmente requiridos .no caso.
E así chegamos á situación actual, con exemplos un tanto escandalosos.
Foi primeiro o Valedor do Pobo, quen puxo en ~uestión a boa marcha da
nosa economía, dando conta duns índices de pobreza que a Xunta non quere
recoñecer. E agora o informe do Consello de Cantas remite á :fiscalía a
ac tuación dalgunhas institucións, coma o concello de Ribeira. Os grupos da
oposición queren facerlle segui-lo mesmo camiño a outros capítulos do
informe, coma o relativo ó Servicio Galega de Saúde (nun período en que o
máximo responsable era Romay Beccaría) ou ó Instituto Galega de
Promoción Económica (IGAPE), dous entes que xestionan moitos millóns.
E n ta o alcalde de Ribeira e candidato á presidencia da Deputación da
o ruña, Torres Colon1er, botou os ·pés fóra da manta: is to ten que ser cousa
d inimigo internos (nun primeiro momento) ou da oposición (logo dos
b rro de Manuel Fraga). O asunto vai seguir, xa que polo de agora non se
coñ c ron máis ca algunhas filtracións do informe, levado polo Consello de
onta ó Parlan1. nto, pero aínda non debatido ali.
··············e

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Arnósase o Irimego,
no Cantar ben contentiño
pois parécelle que marcha
o Bienio Irmandiño.

2.

o grupo de fundadores
vai toma-la decisión
cal romano Xulio César
de cruza-lo Rubicón.

3. Este río italiano
non era de grande monta:
e tal determinación
de cruzalo é o que importa.

.4. "Cheguei, ollei e vencín",
dixo con aires de gloria,
pero o importante é a loita
que é semente de ·victoria.
5. A loita dos Irmandiños
foi por posesión da terra;
deixaron no noso pobo
unha conciencia que medra.

6. A nosa loita, sen armas,
non resultará tan brava,
mais esixe un gran e~forzo:
a loita pola Palabra.
7. Dominaban, os feudais,
sen piedade o territorio;
os señores de hoxe botan
sobre a Fala un responsorio.
8. Non hai chasco nin pitoño·
que fixándose non vexa
que do enterro do idioma
ten moita culpa a Igrexa.
9. Se os Irmandiños, daquela
os bens da Igrexa querían
respectar, non sei se hoxe
o mesmo ca entón farían.
10.Pois recupera-la Fala
que non intentan os nobres,
é angueir:a evanxélica:
o galega é dos pobres.
11. Graciñas, monseñor Diéguez,
bispo de Tui e de Vigo,
.pola carta pastoral
que a g.racia leve consigo.
12. "Deus e os Irmáns de Galicia"
clam~on na súa loita,
os Irmandiños, e agora,
Ti, Pai, ós Irmáns escoita.
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