
•É coma o fennento que unha muller . 
amasa en tres medidas de fariña" 
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EDITORIAL PÍNTAMO DE VERDE 
Fornas vencidos pala imaxe. E a imaxe puido máis que 
as mil palabras. Encantados pala súa atracción, a imaxe 
dinos que o que vemos é a realidade. Desa maneira, o 

q~e non ten imaxe non existe, como non existe o que 
non sae en televisión ou nos xornais. 

Levamos camiño de obter un triste récord, que con
sistirá en ter esgotado e contaminado a maior parte 

r ur os que nos deixaron os nasos avós, recursos 
d . ñ c rán .o nasos netos. O II?-esquiño indivi

u Ji m unid á irritabl preguiza dos gobernos están 
ns guind qu , pa niñamente, se vaia consumindo 

t rra na u vivimos. A economía tardará dema-
·i n bu car alternativas entre outras causas porque 

. a empr sa non as quere, non as pode querer, pois tal 
como están as causas sería a fin de moitas delas. 

O Amazonas e a Antártida, a desertización, a capa de 
ozono e o efecto invernadoiro: ... pero tamén, o uso de 
dinamita na pesca da sardiña, a inci'a.eración dos resi
duos en SOGAMA, a desfeita que os zurras están a 
causar nas augas subterránes, o deseño forestal en ter
mos só de productividade a curto prazo, o urbanismo 
faraónico, ... fan que que a crise do medio natural nos 
toque directamente. E cómpren decisións: consumir 
hoxe ou deixalo para mañá, crecer de maneira sostible . 
ou depredadora, coida-lo naso anaco de . planeta ou 
deturpalo. E o recente Día do Medio Ambiente resoa 
a causa para a galería. 

Po iblemente un día de "celebración" nos axude a 
encubrí-lo problema. Os 364 restantes todo volverá á 
querida e tan necesitada normalidade. Resulta curioso 
ó r pecto a capacidade de asimilación das administra
ción e do eus equipo de propaganda: concellos que 
d pr zan totalm nte os criterios medioambientalistas · 
na úa xe tión urbaní tica dedican a este día concursos 
lit rari ntr e colare , inauguracións, bandos e 
d 1 ración ol mne editada con verde ó fondo. É 
unh u t.ión d pintura. E ese día toca verde. 

Daniel López Muñoz 

OTRASNO CANDO A ENRUGA É FER-
MOSA Foi portada e motivo central de tertulias e 
dos shows xornalísticos da celtiberia. Un producto 
perfecto para o consumo efémero de noticias que nos 
fan sentir xustificados: cómo progresamos. Unha mina 
para la Herrero e compañías. 
María Mourelle, hoxe noventa e dous anos, enloitada, 
de andar torpe, enxoita coma unha pasa, feíta unha 
enruga - da auténtica moda galega- tivo un filio de 
salte.ira, van aló máis de setenta anos, que o foi todo 
na súa vida. Unha casiña pobre e un fillo que virou 
tolo. Tolo dos de verdade, dos que hai que protexer e 
vixiar, porque adoecen e mancan, e foxen cando hai 
lúa, e fan mal ós veciños. Ela levouno a mirar. Disto xa 
hai máis de trinta anos. Dixéronlle "non lle ten cura}). E 
volveu con el a casa, que máis vale tela de man que 
pechalo nun manicomio. 
María é a estampa da pobreza o_culta. Desa que se 
denuncia nos estudios, desa da que os políticos locais, 
antes de que se descubra, din: non é para tanto, a xente 
quere estar así; e, des que é portada, alegan: soubémolo 

pala prensa e a 
gardia civil. 
Pero, caralava
das á parte, a 
casa dos 
Mourelle, é 
toda miseria. A 

.m1sena non 
era a condi
ción do habi
táculo do fillo 
tolo, era o 
medio envol
vente, ambien- · 

te, o contexto vital. Algo evidente de máis como para 
ser obxecto da acción social da administración, ocu
pada en resolve-las subvencións dos mellar informa
dos . 
E contáronnolo en termos de abandono e de secues
tro. "Poi liberado", "tíñao recluí do" dicía a radio;" a garda 
civil puxo fin ó encerro", comentaba a .prensa. Pero o 
vello Aurelio, fillo da vellísima María, negouse a 
comer ó segundo día de estar no Juan Canaleja. E 
tiveron que ir pala vella. "É o meu único fillo. E vivimos 
aquí os dous" . Puxo o mellar dos seus vestidiños negros. 
e marchou para Coruña. "Matábase por el - disque din 
os veciños- , pero agora xa non se valía". 
Véndese mellar unha historia de secuestro e maltrato, 
pero isto sábeme a historia humilde de amor. Das de 
verdade, feíta de bo corazón, de grandes erras e esca
sos recursos. Demasiado para o público moderno. 



A CLAVEi 

BOANCJVA 
.lo eco Manolo Regal 

Douche gracias, Xesús, porque eras unha persoa amante das tradicións do teu 

pobo. Vivíalas, celebrábalas, metíaste a fondo no que elas ofrecían e prometían, 

revolucionábalas actualizándoas ó comprometer nelas toda a túa vida. 

Douche gracias por aquela cea cos teus amigos; que tanto nos marcou para 

sempre a tódolos teus seguidores: 

-O sagrado queda absorbido polo de cada día. 

_-Abriuse unha forma simple e nova de servfr a Deus; a consideración 

plena cara ós outros. 

-As causas, o pan, o viña, poden ser sinal vivo da presencia abundante de 

Deus no medio de nós. 

-O amor que o reconverte todo e que converte en marabilloso e transfor- · 

mador un xesto tan simple e diario (¿Quen non parte e dá o pan algunha 

vez no día?) 

-Os xantares comunitarios de festa, sen exclusións de ningún tipo, son o 

mellar e máis fiel sinal de que Deus camiña no medio de nós. 

Douche gracias por ese teu "Tomade", que nos desvela o rostro e a actitude de 

Deus cara a todos nós, e que nos marca un camiño simple e certeiro de espiri

tualidade cristiá.Douche gracias porque todos quedamos convocados e urxidos 

por ti cara a ese banquete 

novo de Deus, con pan e 

viña novas para todos, 

. para os inmigrantes 

tamén, para os pobos 

excluidos tamén, para 

tódolos marxinais tamén. 

XabiÚ Blanco 
EUCARISTÍAS CON CREDIBILIDADE. 

Na celebración da festa do Carpo e do Sangue de Cristo, a liturxia pre

séntanos textos que nos falan_ do significado do culto da antiga e da nova Alianza. 

A última cea do Señor cos seus discípulos, na que se institúe a Eucaristía, ten lugar na festa da Pascua (cf. Me 14, 12.16). A 

Pascua é o paso de Exipto, terra de opresión e inxustiza, á terra prometida, espacio de liberdade e de xustiza; paso posible gra

cias á intervención liberadora de Deus. Este_ feito histórico funda a fe de Israel que acudirá uriha e outra vez a esta ·experiencia 

clave para comprende-la súa identidade. Tal · profundización neste feíto fa ralles comprender que na raíz da inxustiza está o peca

do e que a resposta ó amor gratuito do Señor éxprésase na ·creación de relacións xustas e fraternas entre as persoas. A Pascua é, 

pois, no seu sentido máis profundo, o paso do pecado á gracia. 

E non podemos separa-la Eucaristía da pascua xudía, pois esta constitúe histórica e teoloxicamente o seu contexto. A cea pas...:. 

cual do Señor é a celebración anticipada do que acontecería pouco despois: a entrega da súa vida. Con tal xesto Xesús dános 

unha nova vida e comprométenos a sermos fieis á súa vontade de amor, ó Reino de Deus. 

Roger Garaudy expresouno xeitosamente hai anos: "O Señor está no pan. Pero recoñecé.molo ó partí-lo pan". Velaí onde se xoga 

a credibilidade das nasas Eucaristías. 
e·············· 
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APENEIRA 

XESÚS ALONSO MONTERO vai recibir no Pazo de Trasalba o 

"Premio Otero Pedrayo" a toda unha vida dedicada a Galicia e ás súas letras (acaba 

de xubilarse como profesor da Universidade). Pero non vai con este loitador resignar·

se a non seguir empurrando a este país polo camiño da liberdade. Agora quera lem

bra-lo seu autor como concienzador de tanta mocidade nos seus tempos de profesor. 

en Lugo nos anos 60, ali espertou moitas vocacións ó idioma, políticas e literarias ... 

Foi unha verdadeira revolución e como niostra sinalar aquel libro: 6 novas voces das 
letras galegas no que participaba un dose seus discípulos máis fieis, Fiz Vergara 

Vi la riño. 

O 99°/o DAS ESPECIES QUE POBOARON A 
TERRA XA DESAPARECERON e cada día seguen a extin-· 

guirse ducias delas, polo que o naso planeta está en perigo. Nin sequera sabemos e 

coñecemos as que hai hoxe: entre 10 ou 100 millóns, pois ben só están clasificadas 

pala ciencia 1,4 millóns delas. Nos últimos 300 anos perdémo-lo rastro de 400 espe

cies de aves e mamíferos. Nós mesmos ternos moita culpa: a caza e a tala arbitra

rias, a implantación de especies foráneas que fan desaparece-las autóctonas, o 

comercio irracional. .. Hoxe queremos lembrar na celebración da xornada do Medio · 

Ambiente a loita do grupo Erva para salva-los araus comúns que están a desaparecer 

entre nós. 

A Comunidade do Home Novo de A 

Coruña que leva tempo saboreando os 

froitos da obra do Padre Silva vén de 

crea-la PLATAFORMA 
PRO BEMPOSTA nun 

momento de acoso a esta institución 

que naceu no 1956. Xa hai plataformas 

deste tipo en .París, Roma, Venezuela, o 

país ó que Silva quería .ir de mlsioneiro ... 

Nestes anos máis· de 30.000 ourensáns 

pasaron pala "Cidade dos .Muchachos" -

na que buscan educa-lo ·nena para a 

conciencia e para o cambio con estes 3 

obxectivos: aprender a pensar coa 

mente (formación intelectual), coas 

maris (f. laboral) e cos demais (f. políti

ca). En 1966 fixeron a primeira repre

sentación do seu circo. 

O SURF canta cada volta con máis deportistas, sobre todo entre a xente máis 

nova, mesmo no Campionato Mundial en Recife, Brasil, os días 10-18, compiten 

dous mozos de 16 anos: Luis Rodríguez do Ferrol e Gonzalo Zubizarreta de Vigo, ós 

que vemos na foto de Víctor Echave; este ocupa .o 3° lugar na clasificación europea. 

Os deportes de risco atraen a estes e outros xoves que van participar nunha paraxe 

inzada de tiburóns o que reforza a súa teima por ser dos primeiros surfistas . 

. l 



TORROÑA é unha aldea do 

concello de Oia, na Graba descarnad~ 

que mira ó Atlántico, moi coñecida polo 

curro das bestas que ten lugar no 1° 

domingo de San Xoán, seguindo o rito 

da doma, marcado e corte das crines 

que desde tempos moi antigos ten lugar 

nos curros daquelas comarcas como Oia 

na que medran os ·cabalas de raza gale

ga. Nesta tempada máis de 20 curros 

espallados polo país xuntan as bestas 

que foron acurraladas polos gandeiros. 

O terceiro curro vai ser na mesma zona, 

o 2° domingo, en Mougás. 

AS ALDEAS 
INFANTÍS cumpren 25 anos en 

Redondela, onde están a vivir xuntos 52 

nenas/as en 9 casas, moitos deles orfos 

ou desasistidos palas súas familias. 

Nesta institución está a buscarse a súa 

integración. Algúns conviven en 3 _pisos 

en Vigo baixo a mesma orientación ou 

acoden a cotío ó "centro de atención de 

día," no que reciben todo tipo de axuda 

moitos nenas/as da comarca ... , polo que 

a atención desta "aldea infantil" chega a 

máis de cen asistidos. Na foto a súa 

coordinadora Rita Regajo. 

Alfonso Blanco Torrado 

BURELA é a quemáis madruga nas festas do Carme para poder celebra-las 

cos pescadores q'ue van principia-la marea do bonito ó mércores seguinte, por isa de 

que o "martes non te cases nin te embarques". Pero tamén quedamos marabillados 

pala participación nestas festas e na vila das 40 familias de Cabo Verde que xa hai 

máis de 20 anos que conviven con eles. Teñen a súa asociación: "Tabanca" e fixeron 

festa ó seu ritmo como podemos ver, pero tamén hai problemas: fracaso escolar 

debido á falla de integración dos nenas, reagrupamento familiar, mellar coñecemen

to de Galicia, etc. 

O ARAD.O, que supuxo unha 

revolución na agricultura do naso país 

xa hai séculas, ten os días contados. A 

FAO (Fondo para a agricultura e a ali

mentación) está esixindo unha nova 

"lembranza de conservación" como antí

doto contra a degradación que está a 

sufri-lo chan debido, en parte, á labran

za mecánica; sobre todo nos países tro

picais. Este novo xeito permite deixalos 

restos da colleita anterior na terra, sen 

aralos, e sementalos novas productos a 

través de buratos con outros aparellos, 

pero conservando toda a materia orgá

nica por riba o que sustenta o chan coa 

achega de insectos e outras especies e 

mantén a auga dun xeito máis regular. 

_ ............ .. 



f~ GALE:RIA! 
!ARGADE: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 - 58 18 88 

~ Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

gJo Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31O48 30 
Fax: 91 - 31 O 48 30 

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

• Fax: 988 - 37 09 28 

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

g~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 2218 04 
Fax: 982 - 24 4913 

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

ffr Albareda, 1 7 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 4216708 

~ 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 

,, ..... ...... _ 

POÚTICA . Tintxu 

RENOVACIÓN NO PP 

Se algunha palabra marcou a liña do PP no último ano esa foi a de "renovación" . 
Esa foi a consigna mil veces repetida e aplicada dun xeito desigual. Por exemplo, foi 
evidente o cambio de caras no Goberno, no Grupo Padamentario Popular (incluídos 
moitos postas relvantes) e noutros organismos máis ou menos directamente relac;iona
dos con estas institucións. 

Pero ás veces a ren9vación . ·hai ql_l.e relativizala. 
Por exemplo, o feito de que o viCepresidente pri
meiro do goberno sexa unha persoa nova no pasto 
e, por outra parte, novo en idade, non nos fai 
esquecer que leva vinte anos en cargos do PP e de 
diferentes institucións, coma o Parlamento Galega 
(elixido deputado no 91), Deputación de 
Pontevedra (no 83), vicepresidente da Xunta con 
Fernández Albor (lago da destitµción de Barreiro 
Rivas no 86), etc. 

Pois ben, este distinguido persoeiro é dos máis 
destacados integrantes da dirección provincial do 
PP de Pontevedra, xunto con outro veterano como 
Xosé Cuiña. Os dous xa foron alternando· á fronte 
dese comité provincial nas dúas últimas décadas. Por iso desde fóra ternos que consi- _ 
derar relativamente moderada esa renova~ión e poñer en cuestión a manee de mano
bra que vai te-lo novo presidente provincial, absolutamente novo, iso si, o señor · . 
Louzán, que ascende ó cargo nunha meteórica carreira desde un emprego de funcio

nario dos pastos máis baixos do escalafón. ~ 
·Algo semellante en canto ascenso meteórico se pode dicir do novo delegado do 

goberno en Galicia. Dun modesto emprego nos xardíns do Porto de Ferrol, en pon
eos anos Arsenio Fernández de Mesa acada o citado posta, lago de pasar moitos anos 
seri pena nin gloria pala corporación municipal ferrolá e de ocuparse como deputado 
de asuntos relacionados _coa Defensa. Son xa varios trienios de abnegados súvi"cios 
políticos que lle son así recoñecidos, permitíndolle adornar un curri'culum máis ben 
livián no eido académico, como tivo que recoñece-lo interesado nun momento en que 
a versión oficial do mesmo aparecera adornada con flores que non eran do seu xardín. · 
.Esa fulgurante promo-ción provocou, de rebote, unha renovación na Xunta de Galicia, 
un cambio por adicción (como sinalaron algúns á hora de comenta-la nova directiva 
do PP de Pontevedra) . Pero ninguén soubo explica-las razóns polas que había que fac~r 
a Diz Guedes outra vez conselleiro e, desde lago, non cabe contabilizar · este nomea
mento dentro do capítulo da renovación. 

Na Coruña, en cambio, si que se pode falar de renovación, que algúns lles soubo 
mesmo a revolución. Que llo pregunten ó anterior presidente, Romay Beccaría. ¡Que 
lonxe quedan aqueles tempos do 86, cando tivo que encargarse por encargo de Manuel 
Fraga de reclutar a Mariano Rajoy e outros colaboradores para axudarlle a Fernández 
Albor a salva-los mobles, lago da deserción de Barreiro e mailo~ seus amigos! 

Queda, xa que logo, unha renovación pendente, en Lugo e Ourense, que sería tamén 
unha auténtica revolución no hipotético caso ep que supuxese o desprazamento de 
Francisco Cacharro e Xosé Luis Baltar. Nos seus discursos no Congreso de Pontevedra, · 
<liante de Mariano Rajoy e de Javier Arenas, xa se encargaron de poñerlle ós límites a 
ese proceso. Eles xa demostraron, nas recentes eleccións xerais e nas anteriores mum
cipais e autonómicas, que son capaces de triunfar cambiando a fondo as listas; pero iso 
si, quedando sempre claro quen é quen e a vaquiña polo que vale. 



PARA NON 
. PERDE-LO· SUR Gerardo Castedo Valbuede 

................ ,. ............................................................................... ................................................................................................................. :··········· ····························· ···················· ············ 

CUMIO SOCIAL ALTERNATIVO 
Do 22 ó 25 de xuño, Xenebra 

albergará a representantes dos move
mentos populares, sociais e cidadán~ 
dos cinco contine~tes. 

Os estragos sociais do modelo glo
balizador están á vista. Por iso, que
ren inventar, reinventar ou acordar 
unha axenda social dos pobos; máis 
necesaria que nunca. Así o enten
den os indíxenas ecuatorianos, na 
revolta boliviana de abril contra a 
privatización da auga, na protesta dos 

· traballadores da saúde de El Salvador, 
etc. 

¿ Como traducir esta enerxía con
testaria - que non se detén só no Sur
e darlle visi6n de futuro?. ¿Como 
coordinar as redes cidadás do Norte, 
Sur e Este para avanzar na construc
ción da globaliz·ación da solidarieda
de?. ¿Como s~perar as "rutinarias" 
cumes das Nacións Unidas?. 

Importante: Reunirá por primeira · 
vez, de xeito consciente e mancomu
nado, tres compoñentes complemen
tarios: ONGs, seCtores sindicais e o 
movemento cidadán "militante". 

No remate hai previstas moitas 
actividades, (estades invitados) e axiña 
comezará a Cume oficial da ·ONU, 
. onde tamén hai un Foro "oficial" -
coordinado coa ONU- no que 

tamén_ se invita a representantes . de 
sectores ·sociais e productivos. A ese 
foro intentarase levar unhas propostas 
comúns. Algo se está cocendo, 
¿~ERÁ POR FIN ESTE O MILE
NIO DA XENTE, DO POBO, DA 
SOCIEDADE, DE NÓS ... ? 

PETICIÓN DA MISIÓN 
INTERNACIONAL A CHIA
PAS 

Chegounos esta petición dende 
Chiapas: 

Queridas irmás e irmáns da solida
riedade internacional. 

Enviámoslles a presente CONVO
CATORIA para que poidan sumarse 
á Mision de Observa.ción 
foternacional a Chiapas. 

A guerra de baixa intensidade con
tinúa, o goberno e o exército quére
no ocultar. Os grupos paramilitares 
ameazan con novas matanzas... O 
proceso dectoral acapara as novas ... 

A saída de don Samuel e Don 
Raúl, da Diocese de San Cristo bal, 
pode dar pé a novos ataques contra as 
comunidades e os axentes de pasto
ral. 

A Solidariedade Internacional 
segue sendo UJ.?.ha muralla que impi
de ós poderosos decidirse por termi-

na-lo conflicto .cunha accion militar. 
A súa presencia. reforzará as accións 
das comunidades e dos organismos 
locais que loitan polo diálogo e pola 
paz con xustiza e dignidade. 

O SICSAL ofrece servir de enlace 
e acompañar ás delegadas e delegados 
das diferentes rexións e dos diferentes 
organismos ligados a esta rede que 
sexan enviados a esta Misión. 

Un abrazo fraterno, 
Martín R. Hernández Secretario. 
XA SAJ?ES. ¿ SÉNTESTE CHA-

MADO?. 

PARA PERDE-LO NOR 1 E Cheghou Vare/a 

¡EXCLUSIVA! 
EMOCIONANTE EN CON-

TRO DE CARMIÑA BURANA E 

SARA AMAGO. 

Na presentación do libro Sociolox ía 

moi elemental da malleira marital de 

Álvarez del Manzano, p_rouciuse ese 

. entrañable encóntro entre Carmiña 

Burana, célebre soprano galega e 

amig~ do Conselleiro de Cultura, . 

Pérez Varela, e a escritora de onxe 

·po.rtuguesa Sara Amago, amadriñada 
da actual presidenta do S~nado. 

A presentación destas egrexias 
artistas do imaxinario popular, pro
duciuse nunha comida de traballo, 
intensa e saborosa, baixo a atenta 
mirada do Conselleiro de Cultura da 
Xunta e a ex-ministra de Educación 
e Cultura do Goberno Central(na 
foto o primeiro prato). 

Seguiremos desinformando. 

e············ 
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ENTBEVISTA CON 
JERONIMO AGUADO 

PAC ¿PARA QUE? ¿PARA OUEN? 
O xoves 4 de maio pasado, tivémo-la oportunidade estar presentes na rolda de prensa convocada pala 

Plataforma Rural. Alí, no local de Cáritas de Lugo, celebrouse este acontecemento coa participación dó seu 

presidente estatal, Jerónimo Aguado, que iniciaba así en Galicia a Campaña sobre á Política Agraria 

Común que leva por título ·HPAC ¿Para qué? ¿Para quen?~'Tamén estaban presentes representantes de 

diversas organizacións relacionadas e interesadas polo mundo rural galega: Sindicato Labrego Galega, · 

Asociación Agroecolóxica Alberte Rodríguez Pérez( Centro de Desenvolvemento Rural de Cervantes, 

Movemento Rural Cristián Galega, Cáritas de Lugo, Veterinarios Sen Fronteiras e representantes do 

gabinete de Desenvolvemento Ru~al do Campus de Lugo. Esta campaña (da que demos a~gunha noticia en 

números anteriores de lrimia) estase a iniciar tamén no resto das comunidades do territorio español. Para 

saber en qué consiste e qué relevancia pode ter tanto para labregos como para consumidores, fixémoslle 

unha serie de preguntas a Jerónimo Aguado . 

-Jerónimo, ¿que é a 

Plataforma Rural? 

-Pois a - Plataforma Rural é un 

espacio que se creou hai 8 anos a 

nivel do estado español co fin de 

ron a súa utilización nun 30%. E 

igualmente está pasando cos produc

tos fitosanitarios, que aumentaron 

nun 52% dende o ' ano 85. En cambio 

vemos que a superficie agrícola que 

aglutinar organizacións ligadas ó se utiliza está descendendo e tamén o. 

mundo rural e traballar por unha número de explotacións ... 

nova cultura rural. Buscamos cambia- Ademais, xa é sabido por todos que 

lo rumbo a política agraria comuni- dous grandes .latifundios propiedade 

taria actual subvencionada polos car- da Duquesa de Alba e a súa familia, 

tos de todo e que favorece a uns por exemplo, recibiron no 98 máis de 

poucos mái ricos ó potenciar as 373 millóns de pesetas da Unión 

e plotacións intensivas e producir Europea en concepto de axudas á 

alimento sucios que no~ enferman e · agricultura. E tam~n que a PAC 

d trúen o medio. Estanse a utilizar financia a especuladores e propieta-

. rural tales como aristócratas ou ban

queiros (as fincas de máis de 500 hec

táreas concenttan o 40% da superficie 

e tenden a aumentar (entre 1989 e 

1995 medraron nun 20%). A PAC 

financia a criadores de tauros de 

lidia, a "cazaprimas" con .todo tipp de 

fraudes ... xa se sabe plantar e . non 

colleitar ... colleitar e vender pero 

lago queimar ... hai pouco coñecé

mo.,... lo caso do liño ... 

- ¿E que modelo de agricul

tura defe~dedes logo? 

-Defendemos mante-los diferen

tes modelos agrícolas de cada territo

rio, coas súas variedades de climas, 

dous grandes 
latifundios 

propiedade da 
Duquesa de Alba 
recibiron no 98 

máis de.373 millóns 
de. pesetas da 

Unión Europea 
solos e cultivos, conservando prácti

cas agrícolas tradicionais, moitas del;,is 

ada vez máis fertilizantes químicos, rios de terras que non exercen como de moita intelixencia, a apoiadas 

por exemplo, dende 1985 aumenta~ agricultores e non viven no medio polos aportes recentes a ter en canta 
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tarrién, claro está. 

Defendemos unha agricultura 

onde o productivismo a toda costa 

non sexa o único criterio, como está 

ocorrendo agora. 

Defendemos unha agricultura que 

cubra as necesidades alimentarias 

básicas de toda a poboación sen des

truí-lo medio e os recursos naturais . 

Que .as necesidades locais e non a 

exportación sexan as que determinen 

o modelo agrícola. 

Queremos unha agricultura que 

proporcione ali~~ntos de calidade e 

ün consumo responsable, con prezos 

xustos para agricultores e consumi

dores, e sen intermediarios innecesa~ 

rios. E nis to os consumidores (que á 

fin somos todos) témo-lo máximo · 

interese, supoño; por iso a Plataforma 

e a Campaña deberán ser algo de 

todos porque a todos nos vai algo de 

vida nela. 

Queremos e defendemos que o 

medio rural sexa un espacio e un 

patrimonio da sociedade no seu con

xunto, xestionado palas persoas que 

vivimos nel e non a merce das indus

trias agroalimentarias e das multina

c1ona1s. 

Queremos poder vivir . .. que todos 

poidamos vivir. 

- .. . Parece un programa atra-
en te ... ¿por onde comezamos? ... 

- A Plataforma vén funcionando 

_deride hai 8 anos como xa dixen 

antes . .. e as organizacións que a for

man son máis de 30 e todas elas 

veñen traballando dun xeito ou dou:

tro nestas liñas desde hai moitos 

máis. . . Somos moitos e moitas os 

que eremos na posibilidade dun 

medio rural diferente, dunha socieda-: 

de con criterios e modelo alternati

vos ... E ademais sobraríannos cartas 

para fomentar outro modelo de 

desenvolvementó rural, beneficioso 

Política Agrícola Comunitaria 

-

· a~que? 
pa~quen? 

Por u_nha agricultura e unha alimentación a pral de toda a sociedade. 

ese si para o conxunto da sociedade 

toda. Non queremos seguir finan

ciando un modelo agrícola que 

xente estamos xa facendo. Estamos 

creando unha nova cultura de alian

zas, unha nova cultura na que nin-

expulsa man de obra do campo e guén ten a razón exclusiva e intenta 
. desde aí a suma de pequenas razóns. favorece só os intermediarios e ás 

grandes empresas do sector alimenta-

Defendemos 
unha agricultura 

que cubra as 
necesidades 

alimentarias 
básicas de toda a 
poboación sen 

destruí-lo medio e 
os ·recursos 

natura is. 

no que por medio das subvencións 

obteñen productos a prezos por 

debaixo do custo de producción e 

funde así ós pequenos campesiños 

tanto dos países do norte coma do 

sur. 

Pero non nos desanimamos; esta

mos dando a batalla e a Plataforma 

está para fortalecer o que toda esta 

Cómpre unha présión dos consu-

midores en xeral e non só dos pro

ductores. Unha presión xeneralizada, 

forte, constante, para que o final do 

ciclo os nasos cartas non queden nas 

mans dos grandes bancos e das 

empresas transnacionais a cambio de 

productos ,alimentarios que nos 

enferman e dun medio noxento. 

-E da Campaña que empezas
tes a lanzar ... 

-Esta Campaña pretende informar 

e . concienciar á poboación desta 

situación e organismos para ter voz e 

forza para o cambio das causas. 

Pretendemos lanza-la campaña 

nestes meses para despois, aí polos 

meses de setembro ou outubro, reali

zar unha Xornada de análise-refle

xión en cada zona e buscar pistas de 
acción co.nxuntas, o máis aglutinado

ras posibles, sobre 4 puntos nucleares: 

PAC e agricultores, PAC e medio 

natural, PAC e consumidores, e PAC 

e Terceiro Mundo. 

E no ano seguinte celebrar un foro 

estatal sobre o presente e o futuro do 

mundo rural, que se vai cele~rar 

nunha aldeíña de Segovia, en Navares 

e·············· 
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de las Cuevas. Este foro, que é o ter

ce1ro foro xa celebrado pala 

Plataforma Rural, será o colofón 

desta primeira fase da Campaña. 

En Galicia estase constituíndo un 

equipo de traballo para organiza-la 

Campaña. A xente que está hoxe aquí 

presente é parte deste equipo. Cada 

zona ten total autonomía de acción e 

organización, evidentemente. Como 

Plataforma estatal podemos prestar 

servicios ou recursos humanos ou o 

que estea nas nosas mans, na medida 

en que cada territorio o demande. 

Ternos un Manifesto que iremos 

repartindo a través das diversas orga

nizacións e colectivos sociais para dar 

a coñ cer todo isto e buscar un apoio 

colaboración o máis masivos posi

bl . 

-Si, dinos algún xeito de cola
borar nesta iniciativa 

-A rim ir rganizando acto nas 

• Id • s, 1 s barrí ou en calquera das 
n sa a ocia ións; · organizando 

ncontros e xornadas informativas e 

de reflexión sobre destas cuestións 

que nos afectan a todos. Necesitamos 

o 
concienciarnos e sensibiliza-1~ pobo
ación ó máximo. Outra maneira ·de 

colaborar é distribuíndo o Manifesto, 

· dalo a coñecer. Explicándoo., parán

donos a falalo ... 

E tamén se pode colaborar ven

ciendo as rifas que fixemos. Son 

Non queremos 
.seguir financiando 

un modelo 
agrícola que 

expulsa man de 
obra do campo e 

favorece só os 
intermediarios e 

ás gran~es 
empresas 

unhas rifas con dobre obxectivo. O 

primeiro financiármonos, porque 

decidimos nun principio e por cohe

rencia e mante-la liberdade de pala

bra non depender de ningunha sub-
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vención .. . así que só dependemos dos 

cartos que entre todos vaimos xun

tando. E o segundo obxectivo destas 

rifas é asina-lo manifesto que vai 

adxunto co fin de presentar tódalas 

sinaturas ó Ministerio de Agricultura 

e así presionar <liante del ·en contra 

do modelo actual da PAC. 

Se alguén quere mandar unha 

axuda directa coa cantidade que con

sidere oportuna e como apoio tamén 

o pode facer ó número de conta 

corrente de La Caixa: 2100-2283-
90-0200077 64 3. 

Para quen queira recibir informa

ción directa e continua pode deman

dala a estes enderezas: 

C/ Navas de Tolosa, 3-3º-28013-
Madrid Tel. 979154219 

E-mail: amayuelascdrtcampos. es 

Páxina Web: 

/ /www.cdrtcampos .es/plataforma_r 

ural/in.dice.htm 

O importante é sensibilizarnos, dar 

a coñecer todo isto por tódolos 

medios ó noso alcance, crer no novo 

e diferente . . . crear rede e cultura 

asociativa. novª- ... 
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ESTAFADOS 

A Iirimega e mailo Irimego ben seguro que 
saben que cada segundo sábado de mes -Sábados 
Bíblicos-, nos xiintamos en Bastavales de 11 a 2, · 

en libre sesión aberta a todos. Este ano estamos 

comentando o evanxeo de Xoán, tan simbólico 
e rico de · contido. Os discursos e discusións dos 

participantes adoitan ser de gran riqueza, sempre 
· moi animados. O día 20 deste mes pasado tratá

mo-lo sorpendente encontro de Xesús coa 
Samaritana, sendo testemuña muda. o Pozo de 

Xacob. ¡Case que nada! 

Semanas atrás o tema bíblico que se trataba era 
a narración xoánica das Vodas de Caná. En apa
rencia, a cuestión parecía doada de liquidar en 
poucos minutos pero ¡a que tal se armo u! N ese 
cur~o relato deron en aparecer símbolos e con
textos sociais que nos levaron por un camiño de 
dobre significado. Por unha parte a satisfacción 
de bater coa mensaxe procurad~ polo evanxelis
ta, e pola outra, darmos coas claves bíblicas para 
unh~ vivencia cristiá de actualidade. 

A reacción da xente foi dobre: a) de gozo polo 
encontro coa entraña do texto, que se ata daque
la pasaba sen pena nin gloria, agora. se fixo 
entrañable; b) unha sensación de estafa por ter
mos sido engarrados ou, aloi:nenos, foinos secues
trada a verdade das cousas, acaso tamén por igno-

. rancia duns pastores para os que os demais 

somos ovellas. 

Eu cavilo que no fondo existen dous proble
mas de magnitude. O pri~eiro consiste en que, 
habendo diversas teoloxías, queren embarcarnos 
soamente nunha, sen que a travesía teña probabi
lidade ningU:nha de chegar a bo porto. O segun
do problema consiste en que na f~)fmació'n de 
seminario ás crías de crego sempre lles foi dada a 
consigna de lle impartiren ó pobo a doutrina 
segura, e soamente para o sdecto clero o que 
eran dis·cusións non aínda dixeridas polo bandu
llo curial. A falta de respecto ó segrar e a minus
valoraión do laico son evidentes. 

Malia o feito de existiren ·varias teoloxías, 
Roma só utiliza e acepta unha: a romana. Filia 
daqueles escolásticos serodios que no século 
XIX emprenden a· lo ita contra a Modernidade, a 
neo-escolástica manipula ó mesmo san Tomás de 
Aquino e crea un estanque de verdades eternas; 
indiscutibles: por hipotecadas e, o que é máis sin
tomático, por fósiles. Non sei se lle interesa a 
alguén coñece-los pasos. O lector manda. 

e·· .. ~ ·· · ·· .. 
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PARA A VIDA DAS ALDEAS C~SAS CHEAS 
FESTA DO· SAN Cl.DRE, PATRON DOS LABREGOS 
O día 13 do pasado mes de maio os grupos do Movemento Rural Cristián de Galicia, xunto con moita mais 

xente engadida, celebrámo-la festa do naso Patrón, San Cidre labrego, na parroquia de San Cosme de 
Galgao, en Abadín (Lugo). O lema para o encontro e festa deste ano foi HPara a vida das aldeas, casas 

cheas~' ó redor de 400 persoas nos demos cita nesa parroquia do norte de Lugo, onde, baixo a luz e a calor 
dun sol nunca tan agradecido, puidemos disfrutar dun encontro cheo de camaradería e de agarimo mutuo, 

e onde puidemos facer unha celebración rural-relixiosa totalmente aberta á esperanza dunha vida 
abundante e feliz no campo. 

A RAZÓN DO NOSO LEMA 
"Par a vi a da aldeas, casas 

ra, 1 g , o lema baixo o 
l 1 xuntan neste encontro 

anual. M vemento Rural está for
mado por uns cantos grupos de xente 
do campo que durante o ano, e ano 
tra ano, nos xuntamos para coñecer 

afondar nas condicións de vida no 
ampo, e para, no posible, ir facendo 

causas que contribúan a dignifica-la 
vida dos que queren vivir na aldea. 
Todo iso sempre coa referencia e co 
apoio daquel labrego que foi Xesús 
de Nazaré, do que callemos diaria
mente forza para seguir na loita da 
vida a pesar de todo, e do que calle-

mos tamén o estilo e as maneiras para 
seguir nesa loita. 

Dentro dese traballo de reflexión 
sobre a vida no campo, durante este 
ano pasado empezamos a traballar a 
partir de realidades sinxelas que com
poñen a nasa vida no campo. Unha 
desas realidades era a realidade da 
casa. Cada grupo · foi facendo o seu 
propio carniño, e o traballado por 
todos foi por todos celebrado tamén 
no eneontro-festa de San Cidre. 

Fronte ás moitas casas baleiras que 
se van vendo no campo, queremos 
casas habitadas, cheas. Fronte a casas 
habitadas unicamente por vellos, que
remos casas de xente nova, de nenas. 
Fronte a casas nas que mingu~ arela
ción, por mor da TV ou doutras cau
sas, queremos casas cheas de comuni
cación, de historias e de cantos, como 
eran noutros tempos as casas baleiras. 
Fronte a casas illadas, pechadas á rela
ción veciñal, queremos casas abertas, 
casas confiadas, onde calquera pode 
entrar para estar, para conversar, para 
tomar algo, para acougar, para coller 

folgos cara á vida. Fronte. a casas ego
ístas que soamente queren medrar e 
medrar, sen teren en canta "ós que 
non teñen casa", sen teren en canta 
ós moitos .labregos sen terra, sen pan, 
sen auga ... , nós queremos casas cheas, 
é dicir, casas abundantes para dar e · 
compartir . . Igual que podemos dicir 
dunha persoa que "é moi chea", 
tamén o. podemos dicir das nasas 
casas, e por iso apostamos nós. E todo 
isto por suxerencia do Espírito da 
Aldea, que nos acompaña diariamen
te e noS"alenta e acouga nos nasos ríos 
e regatos, nos nasos prados e terras, 
nos nasos montes ·e vales, nos nasos 
animais todos, no naso sol, no naso 
vento, na nasa auga, en todos e cada 
un de nós mesmos. 

ASÍ O CELEBRAMOS 
Xa hai polo menos quince anos que 

vimos celebrando o San Cidre. Cada 
vez celebrámolo nun sitio distinto da 
Galicia rural, onde hai grupos do 
Movemento Rural e onde non. 
Co.nvertémolo nunha oportunidade 
para o encontro, para a proclamación 
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orgullosa . na nosa condición de vida 
rural (¡somos aldeáns!), para o festexo 
da nos a fe, para a parranda f esteira, 
para a animación mutua, para o coñe
cemento progresivo de diferentes 
lugares, paisaxes e formas de vida e 
traballo do mundo rural galego. É un 
día sempre de moita felicidade na 
riosa condición de sente de aldea. 

San Cidre 
PARA A VIDA DM! ALD~M! 

GALGAO (ABADÍN-LCGO) 

Este ano consistiu nuriha acollida 
garimosa ós que ían chegando, acom
pañando a palabra e o sorriso cun 
café con leite e cunhas roscas espe
ciais que elaboraran para o caso varias 
veciñas da .bisbarra. Botáronse unhas 
pezas de baile, e-de seguida pasamos á 
celebración no interior do santuario 
do San Cosme; empezamos recons
truíndo entre todos un mural que · 
facía referencia á casa chea que todos 
queriamos para o campo, e fixéinolo 
aportando cada grupo un anaco de 
debuxo e un bo anaco taméri de vida 
e de convivencia rural. Os de Abadín 
contáronlle a tódolos demais con 
algo máis _de vagar como é a vida 
naquela zona. Despois seguiu o ofre
cemento desas casas nosas no oferto
rio da Misa, que continuou dun xeito 
ben vivo e alegre. 

E despois da Misa, os xantares no 
amplo adro do Santuario, cun verde 
protexido polo arboredo do arredor 
e polo_ sol que non quixo faltar nesa 
xornada, e beri que llo agradecemos. 
Durante e despois do xantar, moíto 
humor, anque se botase en falta algo 
máis de música para o baile. E logo as 
despedidas ata a próxima, que será 

TEÑO CASA, TEÑO HORTA 
RODEADA DE LOUREIROS, 
TEÑO UN AMOR QUE ME QUERE, 
ESTOUVIVINDO NO CEO. 

CASIÑAS DE VIDA CHEAS, 
CASIÑAS BEN XENEROSAS, 
CASIÑAS EN DEUS BENDITAS, 
CASIÑAS, AS CASAS NOSAS . 

. logo, e viaxada por diferentes lugares 
dos arredores, tan abundantes en CASIÑAS AS CASAS NOSAS, 

CASIÑAS DO DEUS QUERIDO, 
CASIÑAS PARA OS SEN CASA, 

· cousas dignas de ver, de admirar, de 
gozar, e de contar. 

Desde agora as noxas casas xa 
poden ser algo máis cheas. 

. VINDE PRA AQUÍ, MEUS AMIGOS. 

Encontro de oración e convivencia 
organizado pola Asociación lrimia 
Como cada verán desde hai sete anos, Irimia organiza un 
encontro de oración e convivencia, para tódolos que quei
ran facer uns días un camiño cristián xuntos (matrimonios 
con fillos incluídos). Será segundo o réxime habitual de 

autoxestión, compartindo roles e gastos. 
Este ano será no antigo mosteiro de Vilanova de 
Lourenzá, ·preto de Mondoñedo, entre os días 11 (pola 

tarde) .e 16 de Agosto (rematando tamén pola tarde). 
O encontro será animado por Victorino Pérez Prieto, 
con momentos de oración, meditación, diálogo e celebra

ción. O tema que conducirá o encontro será "Seguir a Xesús 
polo camíño das Benaventuranzas" . Compre levar unha Biblia 
(mellor a galega .. . ), un caderno, un boli, e moitas ganas de 

dar e recibir. 
Os interesados deben apuntarse antes do 30 de xullo, 
chamando ó tfuo. 981 417532 (Rosa). 

Bienio lrmandiño 
_Encontro-festa. Loita pola palabra. 
24 de xuño. 
Auditorio do Instituto Rosalía de Castro 

(Santiago de Compostela) 
Pechando un ciclo ben fecundo xuntarémonos o día 24 
para reflexionar e celebra-la segunda festa da loita pola 
palabra, que terá un carácter de encontro e . de intercam

bio sobre a situación do galego na Igrexa e a postura que 

a xente ten sobre a cuestión. 
Lerémo-lo manifesto do Bienio que quere se-la reivindi

canción pública dunha Igrexa galeguizada, iniciando un 
amplo movemento de recollida de sinaturas. 
Daniel López Muñoz e Bernardo García Cendán divulga

rán os resultados do estudio promovido polo Bienio sobre 

a receptividade do galego como lingua da liturxia. 
Haberá testemuños sobre experiencias positivas de Igrexa 
en Galego. E contaremos coa música de Mini e Mero. 

Se esta causa tamén é a túa, agardámoste e··············· 



········ ·······e 

FAI A.NDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

Escríbeche ª"ºu ela? 
Parece que chega o verán , e por se suades só de pensar en tanta gramática 

e tanto pronome co que vos empachamos estas últimas sesións, hoxe irnos 
face-la causa máis suave ou "light" que é o que se leva dicir. Agop, non só loi
tamos cos castelanismos que levan centos de anos (desde o século XV~~ xa 
choveu!) chapuzando o naso idioma, serrón tamén ~oa cultura: angk;>saxona e 
o seu chuvasco de "light", e o terrible mun:do da informática,, do hardware, 
software, bits e demais; e o xa integradísimo do fútbol, do comer, ... Dificil é, 

Estamos do "light" ata as arrobas/-os. 

e ben sabemos, evitar dicir "fax 
ou módem ... " porque non 
ternos outra alternativa, ou 
cando a ternos non dá callado e 
así están en loita o "e-mail ou 
<imeil> co "correo electróni
co". ¿Quen gañará? Nós apos
tamos polo segundo e pala 
modernidade conservando o 
propio e tradi~ional e apost~
mos pala- arroba@, pero nada 
máis ca nos enderezas de 
c:orreo. , xa que non -sabemos 
que a academia a adrrtitise 
como letra do · alfabeto ... 

¿E como se chegou ó uso _da 
@ integradiña nos nosos textos 

. escritos?. Pensamos que o pro- . 
ceso foi o s_eguinte: Nun prin
cipio falábase de "alumnos e 
profesores", hai uns anos come
zouse a rompe-lo . principio 
básico da linguaxe: a economía 
e oiamos causa~ · (que se seguen 
oíndo) coma: 

"Os alumnos e alumnas fixeron unha manifestación contra os profesores e 
profesoras porque nos servicios de home:'s e mulleres houbo un desperfecto do . 
que se acusou a todos e todas ... ". ¿Que queredes?, nós vémolo antieconómi
co, o N ós feminino dunhas tan defensoras dos dereitos das mulleres coma as 
que máis e que nunca se sentiron ofendidas por usar unha marca "lingüística" 
que se lle chama "forma non marcada" con repecto á categoría de xénero 
(coincide coa terminación masculina) e que engloba os dous: masculino e 
feminino. Sabemos que hai xente que non o ve así e que interpreta isto como 
linguaxe sexista, pode ser ... pero entón sexamos económicos. Ás veces pode 
haber unha solución intermedia: 

"O alumnado maniféstase en contra do profesorado ... " e chegamos ó "todos 
e todas" e ... nós seguiremos dicindo "todos" e esperemos que ningunha se 
ofenda porque obviamente está incluidísima. O caso é que o da @ non o 
vemos correcto mentres os entendidos non nos amplíen o alfabeto ... e pot · 
certo, ¿irá arites ou despois do "a"?. 

E aquí acabamos, que para a próxima xa andaremos polo San Xoán, e xa 
sabedes que para alá: "a sardiña molla o pan". 

.O CANTAR DO. IRIMEGO 

1. A todos gusta subir 
e queremos ascender 
por se algo máis do que é · 
µosa vida pode ser. . 

2. Nada malo ten o ascenso · 
só se ha ter coidado, lago, 
nun subires cal foguete: 
fai subir contigo o pobo. · 

3. Hai poucos anos había 
un home coa gran virtude 
de irse facendo sabio 
con anos de boa saúde. 

4. Non adiámo-la homenaxe: 
Xosé Filgueira Valverde 
da memoria dos galegas 
xaora qt;le non se perde. 

5. O que sucede agora 
E que don Xosé Fernando 
pala gloria dos Benditos 
anda a noticia dando. 

6. Ben seguro, discutira, 
con algún palaiustrán 
de que no ceo, o galega 
prefiren o castelán. 

7. Monto u sobre Rocinante 
e a Xesús Ferro Ruibal, _,, 

amigo fiel de por vida 
tomou de escudeiro leal. 

8. Hoxe én memoria deles 
o Bienio Imandiño 
bríndalle-la profecía 
prá que fixeran camiño. 

9. Dous de cada. tres galegas 
érguense cada mañá 
co galega nos seus beizos 
coma fala cotiá. 

1 O. Cqse todos se decantan 
de algo que é inclemente: 
coma se far forasteira 
da liturxia fala a xente. 

11. Señores bispos e cregos, 
escoiten ben a enquisa: 
a maior parte queremos 
que en galega sexa a misa. 

12. Agradecemos, sinceros 
a Daniel e a Bernardo 
lamentando a secura 
dalgún . cristián algo cardo. 




