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E DE "COMER O COCO"

O TERRORISMO

••••

Cada día ternos mais mostras da brutandade da que somos capaces os humanos, a pesares de chamármonos así. Porque a humanidade non brilla precisamente cando alguén se dispón a
·
matar a sangue frío.

•• ••

O terrorismo non se dá somente, nin tan siquera principahnente, en España. Trátase
dun feito internacional, e isto por dúas razóns: porque afecta a moitas· nacións e tamén porque
parece que as súas redes e promotores son de diversos sitios. Hai intereses ocultos en que a política se desequilibre e a: xente colla medo..

••••

Non resulta ningún consolo o sabermos que tamén noutros países distintos do noso
existe terrorismo e se dan mortes inxustas e ano xantes. Pro este feito hanos servir pra comprendermos mellor que o terrorismo non é provocado pola chegada da democracia nin froito directo
da libertade que ela nos trae . Todo o contrario: quere destru11a .

••••

Polo mesmo, parece un inmenso erro º· querer volver a tempos pasados buscando un
"salvador", un personaxe forte e autoritario que recorte as libertades e que suprima o xogo político dos partidos , que foi en definitiva o que aprobamos os españois cando votamos a nosa
Constitución .
'

•••••••
Carril, porto da Ría de . Arousa, veu embarcar miles·de persoas prás Américas, durante
moitas décadas. Xent.e que trafega no mar¡ ó ritmo dunha cantiga: "Eu de Carril ausentéime,
lonxe fun a vivir; paséi a vida chorando e suspirando Carril por tí..." Nestes días Carril tamén
chora, porque o seu marisco morre. Nesta campaña marisqueira perderon centos de miles de pesetas pola morte das ameixa8.. ¿Causa? Os residuos contaminantes que algúns desalmados verten
no río Ulla .

••••

Teñen sorte os das Rías Baixas coa Universidade Popular que se está a crear en Vigo. E
algo moi interesante: onde se pode recibir formación e información nas mais variadas cousas:
fotografía, modelado, folklore galego, idiomas, economía, pedagoxía, historia, agricultura, deporte, formación profesional... E aqueles alumnos ((Ue necesitan axuda e orientación pra desenrolar os seus estudios tamén teñen cabida nesta gran experiencia educativa, que por primeira vez
se inaugura no noso país. Paga a pena informarse máis; o día 20 comenzou a pre-inscripción neta Universidade Popular .

••••

Nas nosas casas e aldeas hai moitos rapaces con folgos de comunh:arse con outras xentes, con ansias de crear cousas novas ... Calquera pode axudar a afiar un poilco máis a súa pluma
e a súa palabra. Con este ánimo, presentámosvos hoxe un de tantos concur os que se convocan
por estas terras: O Concurso de Redacción Xuvenil Otero Pedrayo. Poden presentarse tódolos
alumnos de BUP ou Formación Profesional. O tema é libre, e a redacción en galego tén que ter
menos de catro folios. Pra mais información e pra mandar os vosos traballos podedes escn'bir a
Apartado de Correos, nº S. Ourense, antes do día 20 de febreiro.

A AUTORIDAD E DE XESUS DE NAZARET

Observa ó teu arredor
e fíate nesta causa:
non hai autoridade sen señorío,
sen rendas, sen criados,
sen carreiras e sen cartas.
Non hai autoridade sen poder.
Somos tan pouca causa
que pra facernos valer
botamos man do que temas
e non do que somos.
Pero Xesus de Nazaret non foi asi.
El non foi un gran señor,
nin estudiou ningun_ha carreira,
nin tiña criados a quen mandar,
nin rendas que cobrar,
nin foi gobernador nin alcalde,
nin médico, nin cura.
Sí, itampouco foi un cura!
· Pero tiña autoridade.
Tiña a aiJtoridade
da súa palabra cálida e forte,
do seu obrar limpo e consecuente,
do seu ensinar libre e creador.
Fa/aba con autoridade.
Fa/aba e actuaba.
Sen medos nin cobardías.
Sen preguntar/le ós poderosos ·
cal debía ser a súa palabra,
e cal debía ser o seu silencio.
non negociaba cos grandes
os límites das súas actuacións,
nin lle tacañeaba aos pequenos
a súa presencia e a súa forza.

t

EVANXELIO SEGUNDO MARCOS {l,21-28)

Viñeron a Cafarnaún, e, ó chegar o sábado púxose
a ensinar na Sinagoga. Todos estaban abraiados
da súa doutrina, pois ensillaba como quen ten
autoridade, non como os letrados. E resulta que
había naquela sinagoga un home poseído por un
mal espírito, que se puxo a berrar:
- Que ternos que ver contigo, Xesús de Nazaret?
¿ Seica viñeches, pra acabar connosco? Pois ben
sei quen es ti: ti es o Santo de Deus.
Xesús ordenoulle:
- Cala, e sae dese home.
O espírito malo sacudiuno e, dando un gran heno
saíu del.
.
'
Todos quedaron pasmados, e discutían entre sí
decindo:
'
- ¿Que é esto? Unha nova doutrina, e cop. autoridad e; enriba, dalle ordes ós espíritos inalos, e
eles obedécenlle.
E a súa sona espallouse de contado por toda a rexión de Galilea.

Xesús arremetía autoritariamente
contra tódalas forzas do mal
que destruían e dominaban á xente:
. o cáncer que destroza o carpo,
o cáncer que destroza a alma,
o cáncer que destroza a convivencia,
o cáncer que destroza a irmandade,
o cáncer que destroza a igua/dade total
entre toda clase de xente.
¿Que hai entre ti e o cáncer,
Xesús de ·Nazaret,
que vés destruí/o?
Eu admírate,
Xesús de Nazaret,
pota túa autoridade.
Bendita a nai que te trouxo ó mundo.
Benditos todos nosoutros
chamados a ter parte
na túa autoridade que nos fai libres.

A LEI DE ARRENDAM
Unha nova lei de arrendamentos
O 30 de xaneiro de 19_81 publicouse a nova Lei de
Arrendamentos Rústicos. Como aínda só leva un ano
de vida, non deu tempo pra ver como funciona.
Esta lei tén unha importancia moi grande para toda
España, pois o 42,5 por 100 da superficie cultivada
do país, case a mitade, está en réxime de arrendamento (o 32,5 por 100), ou de aparcería (o 10 por 100).
lOue regula esta lei?
Esta lei dá unhas normas pra se entenderen os propietarios de terras que non as traballan, e aquelas persoas que llas traballan por un tempo e cunha renda
determinada, e unha das tres formas que se din a continuación.
Formas de arrendar a terra
Hai tres formas de arrendar aterra:
1) Aparcería

Un propietario cede o uso dunha terra por un tenipo determinado e, ademais, aporta un 25 por 100 _do
valor total do gando, maquinaria, e capital preciso prá
explotación, e logo repártense os productos entre o
pr<;>pietario e o aparceiro. A aparcerí~ rexirase en Galic1a coma sempre astra agora.

renda. Os arrendamentos teÍ
anos de prazo inicial mínimo
sas astra 15 anos.
A finalidade desta lei

11) Arrendamento parciario .
Cando o dono das terras aporta menos do 2 5 por
100 das ferramentas e do capital preciso prá explotación; entón rexirase polas normas dos arrendamentos.
111) Arrendamento
Cédese a terra temporalmente por un precio ou

A lei tén unha finalidade m
leva as terras sexa case propi
rrendamentos sexan estables.
Con todo, o propietario a
cultor pode recuperar as terr
cial ou ó finalizar calquera d
pietario que non sexa agricul1
menos un mínimo de 21 anos

IENTOS RUSTICOS
i Atención a algunhas novedades!

• • • • Pra ser arrendador cómpre ter capacidade de
vender as fincas. Por exemplo, unha herencia indivisa
hai que arrendala de acordo con tódolos herdeiros.
E pra ser arrendatario hai que ser "profesional da
agricultura"; hai que se dedicar de xeito preferente
ós traballos do campo e dunha maneira real e directa.
• • • • Durante o arrendamento o que leva as terras
tén total libertade pra escoller o tipo de cultivo da
finca arrendada, sempre que se respete o seu destino,
e calquera pacto en contra desto non tén validez.
• • • • As rendas pódense actualizar cada ano, tendo
. en conta o índice de precios recibidos polo agricultor
no ano anterior. Tamén se poden reducir as rendas e
astra pode ser que non haxa que pagalas se por unha
desgracia calquera antes de rematar a recolleita se
perdese mais da mjtade dos productos que ordinariamente dá a finca.
·

ñen unha duración de 6

o e logo prórrogas forzo-

noi clara: facer que o que
ietario, facend_o que os a-

lfrendador que sexa agriras ó finalizar·o prazo iniias prórrogas. Pero o proltor tén que respetar polo
s.

• • • • Cando non conste o tempo ou o precio acordados, enténdese que o arrendamento se fixo pola duración mínima antes dita (6 ~n~s) e P<?lo' {>recio que.se
acostuma na comarca. Esto ten m01ta 1mportanc1a,
porque astra agora era bastante corriente que non se
dese recibo dos cartas da renda nin se fixese contrato
eserito, de xeito que en calquera momento o dono
podía recuperar as fincas, pois parecía que o levador
levaba as terras en precario., por tolerancia nada mais.
Pero coa nova lei non vai ser así; se non se demostra
que a levanza é en precario enténdese que se trata dun
arrendamento.
Deste xeito, un emigrante que deixou . nas mans
dun veciño as súas terras, sen -cobrar renda ningunha,
somente pra que non quedasen a monte, pode atoparse cando volva con que non pode recuperar as terras
. astra que pase aquel prazo mínimo de duración dos
arrendamentos (6 anos).

O RIFANTE ( 1)

D

"Ritante" era un mariñeiro
que gana
pesos a mareas e que na
súa bu Isa · gardábanse talmente coma
auga nunha peneira. En terra o Rifante non tiña caletre ningún; en canto
poñia o pé no seu barco trocábase nun
sabio. Tiña moitos fil los e moitos netos e todos a gastar porque o mar daba
para todo.
Ninguén lle negou o creta de bó
patrón e de bó cristián que ·tiña; mais
ás veces parecía ter tratos co demo.
Habian de largar o.aparello outros mariñeiros e non habían coller ren; chegaba o Rifante e coll ía unha fartura de
peixe.
O Rifante era farturento de seu.
Estando a pique de morrer afogado
ofreceuse a Nosa Señora e regaloul le

a

un manto de seis mi; reás, ademais cta
misa cantada, música, foguetes, traxes
novas e comida a fartar.
O Rifante tiña fe na súa fada.
Unha vez enfermou e fixo de patrón o
fil lo mais vello. En canto volveu do
mar, o filio achegouse, ó leito do pai e
tatexando de medo contoulle que o
aparello quedara trabado nunhas pedras. O Rifante dixo simplemente :
-"Non tenas medo, Ramón; o mar levouno, o mar dará para outro". E des- .
pois calou e virouse cara a parede.
i Oue confianza tiña o Rifante
no mar !
Pero tanta fartura minguou de
súpeto e a fame foi entrando en tódolos fogares. Tal aconteceu cando as
traíñas mataron o xeito. (continuará)
(Castelao, de Causas)

OS NENOS E A TELEVISION
ALGUNS CONSELLOS
PRA.VER A TELEVISION:

++

A familia no centro
Non fagam os da te.levisión o centro do fogar, nin permitamos que afogue o diálogo entre os esposos, entre
país e ~illos.

++

Moderación
A televisión e a radio son educativos cando os utilizamos con medida.
Pasar moito tempo diante do televisor
atonta ós nenos, fainos pasivos e escravos da tele.

iCalal ... Os ollos de todos están
fixos na pequena pantalla, e por esa
ventá aberta entra o mundo enteiro
dentro da familia. Vivimos nunha cultura da imaxe. A cotío, non somentes
desde a televisión, senón tamén .. desde
a radio, as revistas e os periódicos, e
desde os carteis da publicidade, o neno está sendo bombardeado con imaxes, sonidos e mensaxes.
Estas imaxes entran nel, e grábanse nos seus miolos, influ indo logo
de xeito decisivo na súa maneira de
pensar, de ser e de actuar. Tanto pra
ben coma pra mal. Pois unha imaxe
val mais ca cen palabras.
Por iso, a radio e a televisión poden contribuir moitísimo á formación
ou deformación dos pícaros, según os
utilicemos. Mais aínda, nunha casa onde hai televisión, non sabemos utilizar esta no proveito propio (informaci6n, abrir horizontes, pasatempo, ... ),
a televisión utilizaranos a nós no seu
proveito e atontará ós pícaros.

se

++

Selección
Non debemos permitir que os ne- 1
nos vexan calquera programa, -pra telas entretidos, ou por un falso concepto da libertade. Cómpre que os pais se·;
leccionen os programas axeitados prós
tillos, poi'S non todos son programas
de nenos.
·

++

Diálogo
1
·
As imaxes crean nos nenos moitos sentimentos e interrogantes, ós
que a pantalla non responde. E moi 1
. importante dialogar cos pícaros sobre 1
o que vemos na tele.
f

.++

~nsinar a ver e lera imaxe

Non é cousa doada, pois é unha
arte que non nos ensinaron e non tivemos ocasión de aprender. Mais as imaxes suxestivas da telr, unidas á imaxinación do pícaro danlle unha visión
fantástica e irreal do mundo. Compre
ensi na rlle a .xuzgar e ser crítico co que
ven. Só así serán ibres.-

ese máxico catxó n
que tén música e que fala.
¿Sabes que é? A televisión.

"Consumo,,, 'Tn este país,,,
tamén resultan xeitosos,
ou "La Clave,, en U-Hache-Efe, .
con discursos moi fermosos.

Echevos un gran milagre
o que alí se ve e se escoita;
case o mesmo que ·d e pé
polo río vai a troita.

Pro con "Lapiz y Paper,
que xa.rema.tou, ¡fatal!
e agora chega a gran bu"ada
dese "Gol y al MundiaZU.

Se ves "Trescientos millones,,
e o teu caletre afías,
haste decatar que oes
trescentas mil tonterías.

E, ¿que habemos de decir
do "Jota E"e ,, tan besta,
que non hai ma.rtes do ano
que non lle bote auga á festa?

Ben é certo que hai programas
que están tan bos coma. un tren;
así "vivir cada dz'a ,,
ou ''Al Este del Edén,,.

O peor d~ todo évos
que os ministros e a MQncloa
mangonean o catxón
pra facer ma.xia ~'da boa,,_

11

lrimia" pódese mercar:
11

• En Santiago: Librería Agarimo". Praza de Cervantes.
• En. Coruña: Libreria Nos". Praza do Libro.
11
• En Lugo: Libre!ía Biblos". Dr. fleming.
11
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