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Na Edade Media, o peixe era a comida dos pobres e a carne,dos ricos. Por iso, a lgrexa de entón, prohibiu ós señores feudais que comesen carne durante os venres todos do ano e
no tempo da coresma, e así amos e servos quedaban igualados. Este é o nacemento da lei da
abstinencia da carne.
Xa se sabe que hai ben tempo que as cousas da alimentación cambiaron: Hoxe a carne , sobre todo de cocho e pito, xa non é ningún privilexio de ricos. En troques, o pescado,
sí, aínda que o peixe conxelado empeza a ser tamén asequible a todos. Por mor deste cam-,
·bio , a vella lei eclesiástica da abstinencia perdeu moito do seu significado primitivo. O seu espírito orixinal xa non cadra de todo coa súa letra actual.
Hai católicos que manteñen o cumprimento da abstinéncia en certos días da coresrna por tradición ou fJdelidade á lei, e fan ben. Con todo, ninguén debería pensar que este sexa un critério de primeira categoría para definir quen é bon cristián, nin debe escandalizar
que se lle dea mais importáncia a outras cousas.
Tampouco debería extrañar que moitos desexen un cambio desta lei, que hoxe favorece a hip cresía de moitos ricos que se poden fartar de peixe e de mariscos, coa súa conciencia tranquila. Aínda Deus Ues ha ter que dar as gracias.

•••
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Ha1 momentos na vida nos que parece que non pasa nada, porque unha soa notieia
paraliza tódalas demais. lsto é o que sucede estes días co asunto do xuicio deses militares que
hai un ano quixeron rematar coa democracia. Hai que sinalar que, no momento en que escribimos, o xuicio vaise levando, por parte de todos, de xeito bastante asisado. Pero, así e todo,
hai un ano a cousa non che foi de broma. Se triunfase o golpe, lcoidas que estaría lrimia
aquí?
·

••••

Esta vez pra Galicia soa a campá da boa nova: o catedrático santiagués Xosé Manuel
Beiras Torrado foi nomeado decano de Económicas na Universidade~ Beiras é un intelectual
honrado e moi intelixente a quen Galicia aínda necesita e a quen as doenzas de saúde foron
arredando durante case 5 anos da vida pública. 1R1M1 A celebra o retorno dese indiscutible
1íder nacionalista en quen poñemos moitas esperanzas .

••••O domingo, 21 de febreiro, foi consagrado bispo de Tarazana (Aragón) o coengo viggués Ramón Bua Otero.' iOgallá este galego cadre ben cos baturros!

••••

O Ano Santo Compostelán vai indo pra adiante, polo de agora sen moito aquel. Disque vai vir o Papa coma peregrino. Hai centos de anos que chegou de romeiro, a Santiago
desde Italia, un frade pobre e humilde: Francisco de Asís. Pra nós, este é o verdadeiro modio de peregrinación, que o Papa non poderá cumprir de todo, aínda que quixése, debido a
súa complex a oersonalidade poi ítico-relixiosa.

TRANSFIGURACION

Xuntandonos home5, mozos e rapaces
cantemos·a esta terra que verdega;
coa morte medoñenta pode a vida,
cabo nós temos cerca a primavera.

Virouse a figura da parroquia,
cambeou de corazón a nosa xente,
xa non contan as antiguas ruindades,
fuxiron os falsarios para sempre.
Da contento camiñar polos lugares,
atopar aquel veciño e aqueloutro,
trabal/ar en parcería cen vHares
reinando a paz nos barrios e o conforto.
A ninguén chamamos "don" nin "señoría':
. todos temos un nome en igualdade,
nome de irmao, de amigo ou compañeiro,
cheo de respeto, de estima e dignidade.
Medran os nenos, sanos, e contentos,
talan galego e non teñen complexos,
escoitan, boca aberta, peito aceso,
as historias que /les cantan os seus vellos.
Se seguimos contando cos políticos
e votamos_ na ocasión devótamente,
e que agora xa non andan engordando
e sirven á xente limpamente.
Os caciques xa hai tempo que liscaron,
e non por foáa, que a naide condenamos,
largounos o arrepío da irmandade,
botounos fora a unión que nunca amé!ron~
Os curas xa non andan engañando,
perderon acobiza polos cartos,·
sirven ao pobre, ao débil e afrixido,
levan a Deus segundo está mandado.
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EVANXELIO SEGUNDO MARCOS (9,2-9)

Seis días dispois colleu Xesús a Pedro, Santiago e
Xoán, e subiu con eles solos a un monte outo.
Alí transfigurouse na sua presencia. Os seus vestidos viráronse resplandescentes, brancos como
ningún batah...ir.o do mundo os podería branquexar. Nesto aparecéronse Elías e mais Moisés,
e estaban a talar con Xesús. E Pedro, tomando a
palabra d íxolle a Xesús:
Mestre, que ben estamos aquí ! Irnos facer tres
tendas: unha para ti, outra para Elías e outra
para Moisés.
·
Tan asustado estaba, que non sabía o que dec.ía. E
unha nube cubri.unos coa sua sombra, mentras
saía dela uoha voz:
- Este é o meu tillo benquerido, escoitádeo.
E de súpeto, mirando ao redor, xa non viron a ninguén, fóra de Xesús. Cando baixaban do monte, ·
Xesús encargoulles que non contaran nada L _
tra que o Fillo do home resucitase de entre os
mortos.

Xa non temas os milleiros de emigrantes,'
ninguén pechou a porta e non escapan;
con terra, trabal/o, amor e igualdade
xa naide se vai fara da casa.
Xuntandonos homes, mozos e rapaces
cantemos a esta terra que verdega;
coa morte medoñenta pode a vida,
cabo nós ternos cerca a primavera.

AS RECOMENDACIONS: U1
A cousa vai de enchufes
En xeneiro <leste ano, o semanario galego A Nosa Terra
denunciaba o feíto de que a Diputación de Lugo contratara 60
persoas "a dedo" sen a mais mínima convocatoria de concurso
ou oposicións. Desas 60 persoas, 6 eran de Foz, terrado presidente seftor Cordeiro.
En Febreiro, o mesmo periódico informaba dos enchufes
que metera o seftor Quiroga entre a xente empregada pola
Xunta de Galicia cando el foi o presidente: ningunha por concurso 'de merecementos ou oposición.

Quen non ten padriño non se batiza
A sabiduría que nos vén de vello xa nos avisou moitas veces de que "quen non ten padriño non se batiza". Outras cousas non se aprenderían pero nesa os galegos quitamos sobresaínte. En países sanos o famoso padriño é a preparación, ou se
hai igualdade de méritos considérase a edade, as cargas familiares ou outras circunstancias razonables. Pero entre nós, na nosa
vella Galicia, o padrifto tén que ser dos de sempre: o "amigo",
ou "o parente do amigo", ou "o coñecido do amigo dun parente" axudados ou non polo vello "padriño" que ven a ser o pé
de atrás do cocho.

· Recomendaci6ns pra todo
A práctica do "enchufe" ou recomendación é o noso pan
de cada día:
• • Se queres quitar o carnet de conducir,.antes de comprar
os libros irnos buscar un amigo do director da auto-escola
ou do "inxenieiro" que examin_a.
• • Se queres atopar ·un emprego na Citroen, na Alúmina de
San Cibrán cm na Endesa das Pontes, busca o home e
prepara unha boa presada de cartos pois a alguén costoulle corenta mil pesos conseguir o ti:aballo.
• • Se queres cobrar da Seguridade Social por invalidez, mira
de bater cun deses abogados ou médicos que todos coñecen e que amañan todo.
• • Se queres que o teu pícaro aprobe no estudio no~ faltará
quen che diga dun amigo que poñetá remedio , fqfuentando a priguiza do rapaz.

Unha enfermedade social

Os enchufes son coma as
anda mal nun corpo. Onde abond
que hai unha enfermedade social
non funciona ben. Por exemplo:
•e· Que no país hai pobreza e
contra polos camiños n:om
eles moi importantes.
• • Que hai persoas que teñen
der sin control. Por iso as
to en países gobernados pe
a democracia, ou en paíse ~
cracia non fixo mais que en

•
N MAL DONOSO PAIS
A factura págana os pobres
A factura desa enfermedade págaa toda a sociedade pero
moi especialmente págana os mais pobres. Cavilemos unha miguiña.
O~ que mais se benefician das recomendacións son os
que están mais achegados ós que teñ.en poder. A recomendación case sempre é un favor que se espera cobrar
e ¿como van pagar os mais humildes?
Coas recomendacións axudamos ·a que funcion~s mal os
organismos, as empresas, os centros sanitarios, as escotas
etc. Moitas veces entra quen non debera entrar, quen
non ten preparación ahondo e as consecuencias sempre
son peores prós mais humildes.
Os enchufes non deixan de ser unha maneira que teñ.en
os grandes pra controlar ós pequenos que se ven sometidos a eles. Como di o vello proverbio "o can lambe a
quen o mantén". O que recibiu o beneficio queda coa
obriga e perde a libertade.
O sistema dos "padriñ.os" alimenta o individualismo na
xente. O intentar cada quen solucionar o seu problema
anque sexa por eses medios pouco humanos, xa non se
une con outros que teñen o mesmo problema pra buscaren xuntos unha solución. Os grandes gústanlle os enchufes porque dese xeito teñen desunida á xente e poden
eles conservar o seu poder continuando. as cousas como
están.

••
••

••
••

febres, que nos din que algo
lan as re~o·mendacións, é claro
1, que hai algo importante que
: necesidade, e a xente non ennais solución a problemas pra
un exceso de poder ou un porecomen.dacións ahondan tanor ditadores onde está ausente
s coma o noso, onde a demonpezar.

Conclusións
Os enchufes, anque pode ser que me solucionen o meu
problema agora, son malos e inmorais. Perxudican sobre todo
ós mais pobres que son polos que Deus ten· mais pasión. Fannos individualistas e egoístas e iso tampouco cadra coa fe cristiá que nos quere comunitarios, xenerosos e libres. Son o peor
método pra mellorar colectivamente unha sociedade. Unha comunidade onde ahonden as recomendacións é unha sociedade
enferma'. A mellor mane ira de combater os enchufes é non buscalos e traballar por unha sociedade con igualdade verdadeira
pra todos. Xa que estamos na Coresma procuremos facer algo
pra curar este mal.

~ @~lXt~
BURRO ~~~ANT:PAR

MOURt\S ...

..... Traballaba, vivía, viaxaba, e tamén se divertía.
E como non lle
facía falla cavilar,
iba á igrexa, onde
escoitaba un fato
de causas, soñando .... co ceo. Por
nada do mundo
pausaba os anteo11 os, que somente
lle valían pra ver
algunhas causas:
as frores, os paxariños, a sociedade
perfectamente estructurada e organizada en ricos e pobres, os que mandan
e os que obedecen, ... Pro non via a
realidade da fame, inxusticia, loita de
clases, paro, opresión dos poderosos,
guerra, odio, ... El todo o vía da cor
de rosas coas súas antiparras mauras.
Pro un bon día veu unha ventoeira de aire e arramploulle coas antipa(ras ó burro. Caiu entón na canta de
que era un burro. E púxose tremendo
a cavilar: "Pro lserán todos burros?
lE o noso Pai serao tamén? lE se él
non o é quererá que eu o sexa? lE haberá mais burros por ahí adiante?".
Mirou .e ve unos a ¡Jatadas. Hab íaos
mozos e vellos, ricos e pobres, homes

e mu lle res, cregos e leigos... itodos
con antiparras mauras!.
"Qué barbaridade", dixo. E pra
non ver toda esa "burrada", mirou de
atapar outras antiparras, e correu onda o oculista. Probou e probou, pro
nungunha lle valía pra voltar a ver a
realidade coma denantes.
Entón púxose a ler a vida e o
Evanxelio sen anteollos, e deuse de
canta de que lendo así os dous podía ·
deixar de ser burro. O ex-burro fixo
un ha · xuntanza de burros, todos eles
con antiparras mauras, e d íxolles:
- Se queredes deixar de ser burros, podedes. Somente fai falla que tiredes os anteol los e botedes unha al lada ó voso arredor ..
- Pro non botarán chispas os xefes?
Pero decid íronse, e sacáronas:
"Ouh ! pois é certo", dixeron. E vi ron
a realidade: miseria, opresión, caciquismo, inxustfoia, ignorancia, medo, ..
E todos xuntos foron á igrexa,
astra daquela un sitio onde só ían os
burros con anteollos mauros. E xuraron a súa fe na verdade, a xusticia, o amor, a solidaridade, en Deus Pai e o
se.u Fillo Xesús que lles axudou a ver.
E xuraron que endexamais voltarían
poñer as anf parras.

.
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ALIMENTACION DOS NENOS DE 2 A 5 ANOS

Entre os 2 e 5 anos, o neno necesita tomar unha alimentación moi axeitada, tanto en cantidade como en calidade.
·
Para cubrir as súas necesidades de CANTIDADE, os millores alimentos son:
pan, patacas, fi;i.bas, garabanzos, lentellas, arroz, ....
E pra cubrir as necesidades de CALIDADE, os mais indicados son:
leite, carne, pescado, ovos, frutas, verduras,....
.
Ternos que combinar a cantidade e a calidade. Non é fácil que un nerto morra de fame;
pero sí é moi frecuente que un neno se alimente mal, aínda que coma moito.
DE 2 A3 ANOS
A partir dos 2 anos, o neno debe alimentarse con comidas o
mais parecidas posible ás dos grandes:
Un neno de 2 anos pode consumir:
Un ovo ó día. Unha ración de carne ou de pescado de éalquera tipo. Sobor de tres cuartos de litro de leite, ou ben medio
litro e un yogurt ou un pedazo de queixo. Unha laranxa ou outra
fruta ó día polo menos. Verduras e patacas. Pan, galletas, arroz.
1

O neno non debe tomar:

café, té, bebidas a base de cola, viño,
aguardente, cerveza, nin ningunha outra
que teña alcohol.
DE3 AS ANOS
Dos 3 ós 5 anos debe tomar o mesmo tipo de alimentos có de 2. anos ..
Debe chegar a tomar un litro de leite diario, esto pode conseguirse dándollo, en parte, en
forma de natillas, flanes, budines, nos purés e nas cremas.
·
.
Nas súas comidas deben entrar verduras cocidas, frutas frescas. Hai
que procurar que as carnes e os pescados os coma a pedaciños, pero non
moi picados nin moídos.
O neno debe facer, polo menos, dúas comidas coa familia, pois deste xeito vaise acostumando ó consumo dos diferentes alimentos.
E importante que na mer~nda ou no almorzo se complete a súa comida con aqueles alimentos que necesita dullha maneira espe~al, como
por exemplo, o leite.
Debemos tratar de proporcionarlle ós nenos un almorzo abundante,
xa que deste xe~to collerán un bon hábito pró futuro.
Nesta edade é · moi conven)ente que o neno- faga catro comidas 6 día, debendo estar a,.
merenda suficientemente separada da, cea.
Os alimentos fundamentais prós nenos destas edades son:
LEITE
QUEIXO
YOGURT CARNES
FIGADO
PESCADO OVOS
TOMATES
- ZANAHORIAS LEITUGAS VERDURAS
ENSALADAS FRUTAS
ARROZ
PATACAS
FABAS
GARABANZOS LENTELLAS PAN
Deben consumir con moderación: as grasas e os dulces.

Neste mundo tan cabrito
moitos pensan que, en verdade
so mente triunfa quen ten
boa electricidade.

Xa é hora de erguerse
e non andar aldraxados
esperando que os larpeiros
nos dean ben enchufados.

Refírome ós enchufes,
ou sexa, ás recomendacións,
que custan moito es/orzo
en cartos e en xamó ns.

Ben poderá suceder
que algunha comenencia
perdamos por culpa di~to ,
pero habemos ter paciencia.

Disque o carro pra andar
engrasarse ha con .unto,
pero quen engrasq f ai
de boi e de vaca xunto.

Gañar.emos, sen enchufes,
desa nosa libertade
da que nos queren privar
pra perdermos dignidade.

¿Pagará a pena seguir
a ser parvos coma pombos
termando de que 0 cacique
bote sobre os nosos lombos?.

¡Fora enchufes!, meus amigos.
¡Ceibes de xugos!, .galegos:
que os caciques recomenden
ós que son coma morcegos.

1
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lrimia" pódese mercar:
1

• En Santiago: Librería ~ Agarjmo". Praza de Cervantes.
• En
Coruña: Librería Nos". Praza do Libro.
• En Lugo: Librería Biblos '~ Dr. Fleming.
• En Pontevedra: Librería da Estación de Autobuses e Librería Seoane.
11
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