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AD VENTO:
A liberación
nunca
empeza
polos cartos
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O CENSO DOS LABREGOS
1

O PSOE, brillante triunfador nas últimas eleccións, e
xa case partido gobernante en .España, quere acelerar a
entrada de España na Comunidade Económica Europea.
Así ven de declaralo o delegado do PSOE Txiki Benegas
no Congreso da Unión de Partidos Socialistas da Comunidade Económica Europea. O PSOE , en palabras do s~u
representante "vai ser moi esixente e moi firme astra lograr que España perteneza á CEE", pretendendo que a
adhesión ou "entrada" se produza o primeiro de xaneiro do 1984.
Se o desexo do PSOE se cumprise, quedaría pouco
mais dun ano pra que se amañase o destrago que a entrada na CEE produciría no campo galega.
En efecto, a invasión de productos de parco europeos sen a contrapartida de poder colocar nin un gramo en
Europa pola existencia no noso país da Peste Porcina
Africana, a fortísima competencia dos queixos europeos,
a perda de mercado pra unha parte moi importante do
leite galega (vede lrimia nº 50) serán algúns dos perxuicios mais inmediatos que sufrirá Galicia. Galicia está esperando ainda en gran parte unha decidida acción estatal
pra poñerse en pe de igualdade, ou. cando menos en menor desventaxa, que os países da CEE: Concentración
Parcelaria, Electrificación decente, camiños e carreteras,
etc. Polo principio da libre competencia sen intervenctón
estatal (principio sagrado do capitalismo e da CEE), as
axudas prá transformación das propiedades agrarias ve~
ranse reducidas, unha vez dentro da CEE ás oficiais. da
Comunidade, sen posibilidade de que cada Estado poda
axudar á sua agricultura en particular.
Ora ben, as axudas da Comunidade, como ela mesma
recoñece, favoreceron, .favorecen e moito tiña que cambiar pra que non seguiran favorecendo, ás rexións e paises mais avanzados e con meirandes niveis productivos
(vede lrimia nº 47). Galicia non pode esperar ben da entrada na CEE. lOue pensa facer o PSOE?. lComo pensa
axudar pra que cando den o sinal de .saída da carreira comunitaria Galicia poda correr con dous pes e non con un
como astra aqora?

En toda España estase a facer un
censo das explotacións agrarias. E só ·
un traballo de estadística, que non
vai t_er consecuencias nin pra novos
impostos nin pra nada de Facenda.
Os datos que se recollan nesta enquisa ou censo son secretos, co
único obxetivo de saber cal é o
mapa verdadeiro do noso campo e
coñecer mellor as suas posibilidades.
NON E SO DESCONFIANZA

Xa f alamos do interés do Goberno de facer mais productivo o campo, concedendo subvencións e cretos. Os labregos galegos non se acolleron a estas intencións de Madrid.
Non só porque son desconfiados,
mais ben porque este plan gubernamental non responde as necesidades
reales do noso país: Así nas subvencións de IRYDA, no resto de España dáse unha media de peticións de
novecentas por provincia, en Galicia
vai polas trescentas. Certo que os labregos son mais reacios a arriscarse
con préstamos e créditos que os
obreiros e a pequena empresa. Ain-·
da hai tempo astra o remate do ·ano
de poder solicitar estos cretos. (Ver
Irimia número 30).
O ESTATUTO DO LEITE

Tamén astra o último día do ano
podedes apuntarvos neste censo de
explotacións leiteiras. E necesario si
queredes recibir algunha axuda no
foturo (pra mercar salas de ordeño,
tanques de frio ... ). Xa sabemos que
non é ningún maná caído do ceo,
pero pode ser imprescindibel pra
moitas cousas. Astra agora só a mitade das explotacións galegas se
anotaron.
AXUDAS PRAS XEADAS E SECAS

Desde o un de Nadal, van facer
efectivas as axudas $O licitadas prá
mitigar as perdas do mes de maio.
Nin os labregos se apuraron a solicitar (as perdas foron de miles de millóns) , pois só se solicitaron cretos
por valor de seiscentos cincuenta
millóns, nin o Goberno estivo á al· tura das circunstancias: pois conceJéu namais que cinco centos millóns.

-$-$-$-$-$-$-$
.

.

Olt
CHEGA O DIADA TUA LIBERACION
Non lle teñas medo á marte,
nin ó final dos tempos,
nin á destrución do mundo.
Non teñas medo
anque se abalen
o sol,_a lúa e as estre/as.
Non teñas medo
anque se escache a terra
e sexa e/a engulida polo mar.
Oirás fa/ar da marte
con moita pavor/a;
oirds fa/ar do fin · dos tempos
con resignación cient/fica;
oirás fa/ar da destrución do mundo
con amenazas de condenación . .
Non teñas medo.
Dalle fe á sede de vida e de amor
que levas moi dentro de ti.
Dalle fe á palabra de X esús
que recolle e apoia
a túa esperanza.
Se marres,
é pra naceres a unha vida nova.
Se chega o final dos tempos,
é pra empezar un tempo novo;
se o mundo se destrúe,
non se irá con el a vida que o creou.
Non teñas medo.
Non teñas medo.
A vida, os tempos e o mundo
están nas mans garimosas de A !guén
a quen chamamos Pai.
Cando oigas fa/ar de todo esto,
cando comprobes en ti
e no teu arredor ·
os sinais do acabamento,
ponte en pé,
e ergue ben a cabeza,
porque chega o d /a
da túa liberación.

Domingo primeiro de Advento

t EVANXEUOSEGUNDOLUCAS (21,25-28)
Naque) tempo dixo Xesús:
-Haberá sinais no sol, na lúa e mais nas estrelas; e na terra as nacións tolearán de angustia ante o bruar do mar e das olas; os homes
morrerán cheos de pavor e de inquedanza polo que virá enriba do mundo, pois mesmo os
astros se desquiciarán. Entón verán vir ó Filio
do Home sobre unha gran poder e gloria.
Pero cando empece a suceder todo esto,
vós non vos preocupedes; poñédevos de pé e
erguede ben a cabeza, porque chega o día da .
vosa liberación.

E mentras esto non chegue,
ama a vida,
como se nunca tiveras que morrer;
fai un mundo fermoso,
como se nunca o tiveras que deixar;
mantén desperta .a alma,
.
como se o tempo non pasara sobre ti.
Non teñas medo.
Dalle fe ó- vida,
á xente,
a Deus.

ES.C OITAR O~
Nalgún dos mítines de Felipe González, ou nalgunha das misas do Papa durante a
deles, outra persoa, realizaba unha serie de acenos coas mans e movimentos labiais. ¿Q
grupo de minusválidos sensoriais axudándose dun tradutor. Hoxe en Irimia irnos "esco
desde o seu nacemento ou desde rrioi nenos.
Xordos non

~ordomudos

Non é correcto dirixirnos ó neno xordo ·como xordo-mudo. A fala apréndese principahnente polo ouvido, ea gran
maioría dos nenos xordos, se non falan, non é porque sexan
mudos senon porque están privados da principal ferramenta
pra aprender a linguaxe que é o oído. Pero unha educación
continua e especializada pode axudar a que o xordo "escoite"
o suficiente pra entender a fala, ·e en moitos casos tamén pra
chegar a falar.
Convén tamén ter en conta que por riba da sua xordeira,
o xordo é unha persoa, e debe ser tratada con normalidade: el
ten ese dereito e da normalidade das relacións tamen dependerá a sua integración social. Calquera pode coñecer xordos de
nacemento que formaron unha familia e gañan a vida desenvolvéndose como persoas adultas.

Descubrir axiña a xordeira: diagnóstico precoz
E moi importante pra unha millor recuperación do xordo descubrir en tempo a falla do ouvido . A experiencia dinos
que é sobre os tres ou catro anos cando os país acaban por convencerse que se o seu fillo non fala non é porque sexa "un preguiceiro da fala" ou un neno mimado polos abós senon porque
hai algo mais.
Pero ise descubrimento debe facerse antes, desde os primeiros meses de vida do seu fillo. Os pais observarán -sobre
todo cando existan casos na familia- se os seus fillos reaccionan a so ns ou ruidos que non vexan: axóuxeres, campaíñas,
timbres, despertadores, .a voz da nai, etc. Se se observa que o
neno non reacciona. corresponderá á ciencia 'Audio!óxica"
determinar o grado da incapacidade.
Convén que os pais teñan unha actitude de serenidade
que é a que millor pode axudar ó seu neno , e que se orienten
por profesionais.

Tratamento educativo do xordo
A educación dos nenos xordos busca facilitarlles un dominio da lingoaxe pra que sexan e se sintan membros válidos

"Educar a tempo é
da sociedade e pra que sexan ad
edúcaselles buscando que
Lean nos labios de quen lle:
presan .
Lean.e interpreten os textos
Expresen os seus propios po
Pra· conseguir ·eses ol:5xetivo
a formar a lingoaxe interior do n
de vida, etapa na que é fundamer
pois terá unha continuid.a de nos C
Hoxe, existen en Galicia o
dos: · Hogar de Santa María" en
Pontevedra, "Saladino Cortizo" e
Rosario" na Coruña, "Regional dE
11

NOTA: Os autores dos trabal/os sobre a Universidade Popular de Corcubión e sobre a
mente Rafael-Xosé Monzo Lago e Daniel López Muñoz. Pedimos disculpas pala omisión

S XORDO·S

l sua visita a España, poidemos ver pola TV como, mentras falaban ó público, a carón
:)ue era? Que González ou Xoan Paulo 11, intentaban facer chegar a soa mensaxe a un
oitar" ós xordos, fixándonos sobre todo na problemática dos que padeeen a xordeira

lE hereditaria a xordei~?
Non sempre é posible descubrir a causa da deficiencia auditiva. Ainda hoxe, arredor dun 40 por cento das xordeiras están por clasificar en canto ó seu orixe. Pero con todo podemos
distinguir dous grandes grupos de xordeiras no que toca ós
nen os:
Xordeiras conxénitas: nestas a xordeira prodúcese desde
o momento da fecundación, porque as causas están presentes
na unidade de material que nas células do novo ser se encargan
de transmitir as características da herencia. Estes transmisores
da herencia, chámanse "xenes".
Xordeiras adquiridas: estas son independentes do uxen",
non están logo programadas pola herencia, e adquiríronse du
rante o desenvolvemento do neno no seo materno, ou no intre
do parto, ou despois do nacemento. Un caso moi frecuente é
a xordeira por menenxite.
Do di to, e Gegún funcionan as leis da herencia de vida,
un filio será xordo, cando ambolos país leven nas suas cé~
o "xen" da xordeira. Se é só un dos pais o que leva o "xen" da
xordeira, o filio non será xordo, anque levará o "xen" e poderá
transmitilc ós seus propios fillos se se xuntase con outro levad or do xen da xordeira.

Asociarse
ó neno xordo"

tdmitidos como tales. Pra eso

es fala os pensamentos que ex-

>s escritos
or escrito e oralmente.
os é moi interesante comenzar
neno desde os primeiros meses
mtal o papel dos país, que desCentros de Educación Especial.
os seguintes Centros pra xorm Lugo, "Principe Felipe" en
en Vigo, "Nuestr~ Señora del
le Sordos" en Santiago.
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Ainda que a gran maioría dos que padecen xordeira desde a nenez, poden levar unha vida normal, sobre todo se recibiu unha educación es-pecializada, moitos deles formaron asociacións co fin de axudarse na comunicación, no lecer do tem- po libre e na conquista de millores atencións por parte da so-ciedade, das que a principal é a non discriminación pros postos
de traballo. Hai asociacións de xordos en Ourense, Lugo, San
tiago, Coruña, Ferrol e Pontevedra.
Conviría que o xoido do rural tivese tamén contactos
con esas asociacións porque moitas veces vive demasiado ail1a
do. Non ternos hoxe a man os enderezos (direccións) pero non
vos será difícil dar con eles.
EMILIO CUBERA PEREIRA
Profesor de Xordos.

situación de Alúmina-Aluminio que apareceron.nos números 53 e 54 son respectivainvoluntaria.

NO CEMITERIO DE COCHES
O Seiscentos nunca levara
a chapiña de SP, e non obst ante, estivo mais ó servicio
do público que ningún dos
outros coches do cemiterio;
mais aínda ca algúns dos mil
quinientos que foran taxi. Xa
nas mans do médico e do cura
servira mais á sociedade que
ós seus propios donos. Despois, cando pasou á terceira
man do obreiro do matadeiro
de pitos, tén feito tamén moitas viaxes de balde: levar parturentas á Residencia, chamar
6 veterinario, avisar ó electricista de que se xuntaran dúas
fases aló abaixo no fondo da
parroquia, ir en busca da máquina de mallar ... ; con iso de
que naquelas datas era o único turismo dá aldea.
Todo isto sóubeno eu por
fóra, que el non era dado a
facer chufas das súas anda.inas.
Na miña conversa con el,
que durou horas, tiven tempo
a todo e d unha vez, non sei
como reparei nun Simca de
moi bon ver e pregunteille:
- ¿E aquel Simca tamén
está morto definitivamente'!
Semella novo.
Contestoume:
-Está, home, está. Esa foi
outra boa desgracia. Matáro-

m

no, no mellorciño da súa vida,
nun taller da Seguridade Social.
- ¿E iso? - Dixeneu- ¿Non
estaría asegurado "~todo riesgo"?
-Esa foi a súa desgracia.
Igual, se non tivese seguro,
non lle pasaba o que lle pasou
porque iría a un taller de pago.
-¿Como foi, logo?
- Foi ben. Mandouno alí o
mecánico de cabeceira por
non sei que entrequedencia
na bomba da gasolina E debido a un erro nas radiografías operárono das catro válvulas con tan mala fad a que
llas puxeron ó cambiado. Finou ós dous meses xustos.
-Bueno, pero habería
quen esixise responsabilidades. -Dixen eu.
El, coma quen está de volta de moitas cousas, respondeume:
-Boh, sería perder o tem-po. Os mecánicos da Seguridade Social nunca son responsables. Ademais, ó sobrevivir
ós dous meses ...
Agora explícome por que
se leva falado tanfo da reforma da JTtseguridade Social.
Por cam .. ar de tema, anque

non entendo gran cousa de
marcas de coches, tamén lle
preguntei cal fora o mellor
dos que entraran naque! cemiterio desque estaba el alí. A
súa resposta despois de facer
memoria foi:
- O mellorciño, dos que eu
acordo, foi un Rolls; pero debeu chegar eiquí por equívoco; por que só estivo dous
días. Sí. Fora da Duquesa de
non sei onde e púxose farruco
con iso do sangue azul e da
gasolina de noventa e oito octanos. Decía en son de discul-so de parlamentario conservador inglés: "Y en consecuencia , , me amparan sagrados e
irrenunciables ·derechos a ser
enterrado con todos los honores en el dignísimo panteón
/de automóviles ilustres". E
houbo que levalo ós dous días
que senón facía levantar acta
notarial e igual Sanidade, na
que a duquesa tiña influencias, . ordenaba o peche inmediato do cemiterio.
O de parlamentario inglés
só podía sabelo o Seiscen tos
polo ."radio-cassette".
¡Que · cousas pasan nun
cemiterio de coches! Igualiño,
igualiño que no de ... ¡lso, no
que tí estás pensando!

EDUCAR E SEMENTAR
Cada dia, queiramolo ou non, na escola, na casa, na rua, a cotío, caen sobre do
neno cantidade de sementes diferentes;
estas van medTando · e xermolando nel,
posto que o que se sementa, eso se recolle.
E nós lque sementamos nos nenos?
lque valores lles transmitimos?
• "Nunca como hoxe, procalmou tanto
o home a verba LIBERTADE, pra vivir tan
preso da LE 1 que lle obriga a COMP ET 1R.
• Nunca tanto desexou a SEGUR 1DADE,
pra vivir preso do MEDO a tanta AGRESION como sofre na sua sociedade.
• Nunca tanto cantou ó AMOR, pra vir
caendo tan baixo na DESHUMANIZACION.do SEXO.
• Nunca tanto negociou a PAZ, pra enriquecerse a contada GUERRA.
• Nunéa coma hoxe se nadou tanto na
ABUNDANCIA, pra que as tres coartas partes da humanidad.e vivan na MISERIA.
• Nunca estivo a terra tan equipada prá COMUNICACION, pra ~ivir como vive hoxe o home
tan SO e INCOMl)NICADO.
.
• Nunca· exaltou tanto a FELICIDADE, pra que a maioria confesen que son INFELICES e que
a vida pra eles non ten sentido ningún".
·

• frente ó HOME AL LEO PRA SI ESMO - SER AUTENTSttlS.
•Frente ó HOME DE ORDEN ~SER LIBRES.
s Frente ó HOME INDIVIDUALISTA - SER SOLIDARIOS.
•Frente ó HOME CONSERVADOR - SER CREADORES.
•Frente a ansia de TER - o esforzo de SER.

(Diálogo n. 114)
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Pro isa do demo e Deus
son causas que digo en broma:
nin Deus fóra do PSOE,
·ni-o diaño lonxe de Roma.
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9ctualidade se asoma:
esta é Felipe Gonzólez
e o Papa, pispo de Roma.
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As moitedumes que atonte
deron votos socialistas,
ante mesmo apareceron
mais co Papa a índa, papistas.
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pa/s desconcertante
este dos paisanos meus!:
unha véla acesa ó "demo"
e unha candea pra "Deus".
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As verbas do Papa cadran
nunha causa principal
co programa socialista:
na da' xusticia social.
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Xa teño ido a Compostela
Seguimos coa nosa teima
de distinguir entre o galego e
o castelán, afirmando que na
nosa lingua non hai tempos
co_mpostos. Así, a frase que
encabeza este escrito non pode ser traducida por "he ido a
Compostela", que en galego
sería, simplemente, "fun a
Compostela". Teño ido indica
reiteración ou repetición: que
fun mais dunha vez; é unha
perifrase, non un tempo composto.

Se eu fose xastre e dixese:
¡teñoche feito traxes ... ! , quero decir que fixen traxes de
ahondo na miña vida. Esta
frase está composta por unha
perífrase ou circunloquio que
consta do presente do verbo
"teño" ( chámaselle verbo auxiliar) e o participio .pasado
"feíto", que é o verbo auxiliado
Observarás que "feíto"
non concorda con traxes, xa
que remanece en singular. Outra cousa é ~e digo: teño (che)

feitos traxes: neste caso xa
non estamos <liante dunha perífrase, porque é que fixen varios traxes para ti e están ahí ,
agardando a que ti veñas buscalos. "Feitos" aquí serve coma adxetivo e concorda en
masculino e plural con·traxes.
¿E o "che"? En cada caso
ten un significado distinto do
que falaremos a próxima semana. E escúsame se neste cam¡ño da fala atopas exceso de
gramática.
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