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O VELLff MARIÑEIRO SEGUE A OLLAR RETRANQUEIRO 

+ Nas páxinas centrais continuación do "Ducionario" de Economía 



V ACACIONS .PRA TODOS 

Estanse acabando as vacións pra 
moita xente. Remata o agosto e con el 
rematan tamén moitos dias bos e lediciosos . 
pra cantos saíron dos seus lugares normales 
de residencia e traballo, e se trasladaron a 
outrqs s~tios onde atopar sol, paz, acougo, 
diversión ou encontro familiar ou co amigo. 

En todas as .vilas e aldeas de Galicia 
poidemos comprobar como chegaba xente de 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Suiza, Francia, 
etc., pra pasar _uns dias coa sua xente, ama
ioría das veces facendo por asistir as festas. 
parroquiais. 

Curiosamente nas nosas aldeas estes 
meses do vran son os mais traballosos de to
do o ano. E non sen certa envidia pensamos 
e decimos: Quen nos dera a nós poder coller 
vacacións, anque somente fora oito·ou quin-
diiñ.as no ano. · 

Hai moita diferencia entre o sistema de 
vida do mundo rural, no que nós vivimos; e o 
sistema de vida do mundo industrial e -da ci
dade, no que viven os nosos visitantes. Du
rante o ano ternos certa independencia no 
traballo qu.e nos permite botar unha cana ao 
aire cando nos peta. Cousa que eles non te
ñen. 

Con todo, dada a dureza do traballo 
no campo, e simplemente pola nosa condi
ción de traballadores, as vacacións deben ser 
tamén unha aspiración de calquera familia 
do campo gal ego. 

En parte depende de nós mesmos, da 
nosa organización familiar, e en boa parte 
depende da organización da sociedade, _na 
que, hoxe por hoxe, o labrego é un ser cunhas· 
necesidades e dereitos humanos aos que case 
nunca selles presta atenci~n. 

CHEGAN OS OZOS 
Nos próximos quince anos habe

rá tres millóns e medio de tiraba Uado
res mais que hoxe. Un novo desafio 
para esta encrucillada dlo paro. Na 
poboación española aciuaifi predomi
nan os mozos, mañán trabaHadores ... 
lcon ou sin posto de tra alrio?-.. 

CONGRESO DE 1 USVAUDOS 

Vénse de crear o ConseHo 
Provincial''de Minusválidos rua Coruña. 
Antes orgaizaran os grupos munidpais 
de minusválidos por Axuntamern.l!.os.. 
Hai 18 grupos · de base na pmvtncía 
que, por iso dea unión fai a ~orza, que
ren unir a suastarefas. o out~no c.eie
brarán o 1 Congreso Internacional de 
Minusválidos "Cidadde de A Coruña". 

ROMERIAS EN GAUCIA 

O dia 8 de setembm,, ademais da 
Romaxe de San Andrés de Teixido, 
hai ducias de festas en santuarios da 
Virxen. Na Barca de Muxia;, nas orelas 
do océano, érguese o seu Santuario do 
século XVU. A fé dos romeiros é tan 
forte como as fortes pedras batidas 
polo mar. • 

SANTA MARIA DO CEBREIRO 

Tamén relaciona a oos pelerina
xes a Santiago érguese este santuario 
con festa maior o diai 8 Tratase do 
santuario mais alto de GalEcia ad· cado 
á Virxen. 



NOSOUTRO~OSXORDOMUDOS 

Aténdenos1 Xesús, amigo noso, 
i"lponos as tuas mans curadeiras, 
dó remedio ás lingqas e aos ouvidos, 
curo as nasas mudeces e xordeiras. 
Devólvenos o ouvido 
devólvenos a fála 
aténdenos, Xesús, 
amigo noso. 

Andamos polo vida ata_/ondrados, 
a moitas wces non prestamos atención, 
falon as cousas, os xentes, os veclños, 
nos nosas vidas non entran eses sons. 
Fólame o neno qu~ coido con cariño, 
fó/ame o vello que pide coraJón, · 
fá/ame o home, a muller, fólanme os deb!es, 
fá/ame a vida que teño oo meu redor. 
Son wces fortes que moven os ¡jenedos 
con forza ahondo pra cambear ó coraz.ón, 
Sf>n voces doces que davo!ven ·a ternuta, 
. a fe na vida,· a esperanzo e_ o humor. 

Devólvenos o ouvido 
devótvenos a fala 
aténdenos, Xesús, 
amigo noso. 

Devó/venos tomén o. fa/a nosa, 
a que un dos seus maiores ben herdou, 
pro decirmos con e/a o que sentimos 
sen ninguén quen nos prive dese don. 
Bronco ao bronco, mouro ao mauro lle tha-

:m,emos, · 
sí ou non, como tí nos enseñaches 
poucas palabras, peto certas e sinceros, 
a verdade na boca e no interior. 
Que teñamos voces mainas pro os sufridos, 
berros duros pro os que fon explotación, · 
que botemos coa fa/a unha semente 
de alegría, de o/ento, fle i/usióµ. 
E maiormente pedímosche, Señor, 
voces pró canto, pró fesJa,_pró humor, 
que no meio das tristuras desta vída . 
os sufrimentos non afoguen a canción. 

DOMrNGO 23 ordinario 

tEVANXELIO segundo MARCOS (7,31-37) 

De novo, deixando Tiro, veu dar por 
Sidón ao mar de Galilea, atravesando a Decá
polis. Presentáronlle un xordomudo, supli
cándolle que lle impuxese as mans. Xesús, 
separándoo da xente, meteulle os dedos nas 
orellas, e tocoulle a lingua con cuspe. Logo, 
erguendo os olios ao ceo, suspirou e dixo: 

- Effatá (ou sexa, "&brete"). 
Inmediatamente se lle abriron os oídos, 

soltóuselle a lingua e falaba perfectamente. 
Logo prohibiulles contalo a ninguén, pero 
canto mais lleló prohibía, mais o espallaban. 
E a xente, totalmente abraiada, comentaba: 

- ¡Qué be11 o fai todo! Fai oir aos xordos 
e falar aos mudos. 



"DUCIONARIO" de·ECC 

\1ERCADO Conxunto de actividades vencelladas ~ com
pra e á venda dun ben ou servicio. 

Fálase de ECONOMIA DE LIBRE MERCADO pra defi
nir aquel tipo de economía na que a produción e a distribu
dón dos produtos se faría tan só asegún a oferta e a de
manda, sen intervención estatal. 

\.10NOPOLIO Situación de mercado caracterizada por 
·:xistir tan só unha empresa vendedora dun ben ou servicio 
1 por exemplo, a CAMPSA en España, no mercado da 
.!asolina). 

No caso de que a exclusividade da empresa se dese pola 
handa da demanda, falaríase de MONOPOLIO DE DEMAN
l>A (exemplo, unha empresa que fose a única compradora 
le leite ou de carne ós lahregos dunha zona). 

V1ULTINACIONAL Empresa que te"n instaladas fábricas 
en diferentes países. Dadas as colo

.ales cantidades de diñeiro controladas por estas empresas, 
1:ii moitos autores que consideran que son o verdadeiro po
~e r económico a escala mundial e as principais interesadas 
n que continúe o. actual "Orden Económico Internado-

1 ctl", fundamentalmente basado na explotación das riquezas 
.aturais e da man de obra da meirande parte dos países do 
:mndo. · 

· ffERTA Cantidade dunha mercan~ía que os produto-
re~ queren vender no mercado nun momento 

le terminado: 

)LlGOPOLIO Situación de mercado caracterizada por 
.existir un grupo moi ·pequeno de empre

.as venden do un ben ou servicio determinado (por exemplo, . 
is "sete irmáns do petróleo" na distribución internacional 
!ese crudo). 

No caso de que o grupo pequeno de empresas fose prá 
·ompra dun ben ou servicio, falaríase de OLIGOPOLIO DE 
' )FM ,\NDA. 

PLANIFICACION No c 
se pi 

orientación do desenrolo ec 
deixar ese desenrolo na "maIJ 

PRESUPOSTO XERAL DO 1 

que o Estado espera ter nun < 

' NOtJ,NON ~ 
HOME OR6U J 
~UE QUEDOl 
MiRAR TAi 
PRO' PRe' 

DEVALU~ 



• 

)NO·MIA (11 parte) 

~ampo económico xeral, utiHza-
1ra se referir á previsión e a 
conómico dun país, ~n vez de 
1 invisible" do libre mercado. 

ESTADO Resume dos gas-
tos e os ingresos 

ano determinado. 

· QUE.SEA 
LLOSO. E' 
J Asi oe 
~TO 
.ios I • 

ACION 

PRODUTIVIDADE Relación por cociente entre o valor 
dunha ·produción e o coste dos me

dios de produción necesarios pra facela posible. 
Así, a produtividade dunha fábrica ou unha explotación 

agrícola galega será.mais baixa que a de out ras holandesas se 
pra obtener a misma produción necesita uns maiores costes 
(mais tempo de traballo, mais tamaño· da explo"tación, 
etc ... ) 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO (P.N.B.) Concepto 
-elaborado 

pra intentar medir a produción total dun país nun ano de 
terminado, e a partir desa medición permitir a comparanza 
entre as producións dos diversos países . 

REVALUACION Suba do valor da moneda dun Estado 
respecto das de outros Estados. 

Así, por exemplo, si a cotización dun dolar era de 100 
pesetas e a peseta se revalúa un 25 por cen , a nova cotiza
ción do dolar será de 75 pesetas . 

RENTA "PER CAPITA" Cantidade dos ingresos xene-
. rados nun ano en determina

do país que lle tocaría a cada un dos seus· habitantes , no 
caso de se distribuir por igual entre todos eles. 

Ven a ser o resultado de dividir a Renta Nacional de· un 
país entre o número dos seus habitantes, e posiblemente se
xa a principal das magnitudes que se toma pra comparar o 
"nivel de desenrolO" de distintos países. 

SOCIALISMO Sistema económico que nace para opo-
ñerse ao capitalismo, buscando que a 

riqueza xenerada por unha sociedade non quede tan só ( ou 
principalmente) nas mans dunha clase social (a burguesía). 

Pra lograr o seu obxetivo de igoaldade , un primeiro paso 
é facer que os principais medios de produción dun país dei
xen destar nas mans dunha minoría de propietarios e pase 
as mans do Estado ou de outras colectividades (cooperativas 
municipaís, etc ... ). 

M. ROCA CENDAN 
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Quen _ moito pregunta .. ~ molto sabera 
En canto o neno c.:~t:onn:nLa a 

pensar, escoemnza a preguntar. Esto 
sucede, aproximadamente, ós dous 
anos. A pregunta do neno non só si
nala. que é curioso, senón que está dis
posto a aprender; os nenos que dese
xan saber e aprender moito fan moitas 
preguntas. 

Os científicos comprobaron que un 
neno intelixente de cinco anos,, formu
la ó redor de 95 preguntas por día. 

Os nenos preguntóns esfórzanse,, · 
pro ta.mén esixen esforzo, sobre todo 
dos pais. Con tal de que atope a res
posti xusta,. a pregunta do neno é ali
mento pra súa intelixencia. 

Diante das preguntas do neno de
bemos ter en conta: 
• O neno pregunta porque quere 
saber, e se quere saber algo é que-está 
m uro pra resposta. 
• Os nenos que n9n reciben respos
tas as súas-pregunta5, non son tontos, 
pero ~ laiga vailles afectar. . 
• Se o neno pregunta ó adulto é 
porque ten confianza nel. 

Esta confianza debe ser premiada 
coa vontade de dar unh~_ resposta boa _ 
e correcta. 
• Anque pode resultar molesto, ás 
'!eces, cando o nenQ Jaga moitas pre
guntas ~preguntas que a miudo nos 
parecen utoiltas" ós grandes- eso non 
q_uere de:cir que o neno non se;xa ínte
lixente,, é que sabe pouco. 

-Non hai que pasar por alto ningu
nha pregunta, nen moito menos refu
gaib. decin o: "Aínda es moi novo"_ 
Todla resp<>sta r~ que ser correcta: 
. Unha boa pregunta é vatio~ non só 

inú lJUl: prct, nt:., scnón tJ.m ~n p.· 
que ten que contestala, sobre todo se 
resposta non é doada e obriga a pensar, 
a buscar nos libros, a consultar. O que. 
queira ter un filio intelixente non de
be aforrar esforzos prá saber roáis el 
mesmo. 

Diante de algunha pregunta que 
non saiba contestar, mándelle ó neno 
que pregunte os outros educadores, os 
mest:res. Deste _xeito estamos demos
trando confianza nos coeducadores, 
fortalecendo a confianza do neno. Es
to daralle, ademáis, a oportunidade de 
entrar -en conversa pers·oaI cos outros 
adultos. 

{De Otto Kampmüller: "La edad 
pr~olar y el comienzo de la es
cuela") . . 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ll. . ll 
ll 22 
ll. ll 
ll n 
§ Somente o unho semt1no Tras de sermos "bautizados'"' ~~ 
ll de poñerse a comiñar- coma galegas, no Miño ll 
~ ó Sa_n A lberte, eu qü"/Xese ó ano seguinte fomos ~~ 
ll algunhos causas contar. coma romeiros a Aguiño. ll 
ll. ll 
ll -Eu, destas nososromoxes Alí, no Punta do Couso ll 
ll ~uvos o contar o historio e "batidos polo mar" 22 ll ll 
ll que levo no corazón comulgamos cosque viven 2~ 1 e que gordo na memorif!. ~ marren por navegar. ~~ 
l~ Todo foi hai cotro anos Logo voltamos ó Míño ~~ . 
ll cando no Serra de Meiro polo vilo dos Peores 22 
J~ no Pedregal de lrimio onde tomén Sil e Búbal ~~ 
ll houbo _a Romoxe primeira. mesturan os seus cantares. ll 
1 Nas augas virxes do Miño Trola '~a:mtigf! dos augas" ~~ 
ll. proclamobomos o credo: a cuarta Rorriaxe,, boa, . 22 1 "Coa forza do }loso pobo xuntounos en Castiñeiras ~~ 1 hoxe eu renozo galega''. "chamados desdd a Lagoa ". ~~ 
ll. ll 
ll. ll 
ll ll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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