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A abe/la emblema de RUMASA e o seu xefe /. M. Ruiz Mateas. 
DESPOIS DA EXPROPIACION DE RUMASA polo Goberno 
a reacción dos que tiñan cartos nos bancos do grupo foi de 
¡;on fianza: non houbo grandes retiradas de diñeiro no primeiro 
<lía de apertura ó público logo da nacionalización e incruso fi
xeron novos clientes. Parece ser un sinal de que moitos cida
dáns respaldan unha decisión do goberno socialista que foi ca
lificada por moitos como a noticia económica mais importante 
en España en moitos anos. 
A FEI RA DO VIÑO DE CHAN ~ 
TADA neste fin de semana abre a 
espita das romaxes do viño da na
sa terra. Veñen despois, as festas 
do Amandi e do Ulla, do Canda-. 
do, do Ribeiro e do Alvariño. 
Mentras o viño rega o país, tome
mos conciencia da súa importan
cia económica para nós. En Gali
cia prodúcense cento vintecinco 
millóns de litros ó ano, que con
tabilizan seis mil millóns de pe
setas. O naso viño escomenza a 
exportarse: no mes de xaneiro sa í
ron para Suiza, Brasil, Panamá ... 
nove mil novecentos litros de viña 
branca e nove mil novecentos do 
tinto. 

O CLIENTE SEMPRE TEN A 
RAZON .... e os viñateiros teñen 
que millorar a calidade do viño da 
terra, e cuida-la súa imaxe, para 
competir cos viñas que veñen de 
fóra. Non abonda con producir, 
hai que lograr unha millar elabo
ración. Hoxe o Rioxa estalle ga
nando o posta ó viño do país. 

AS XORNADAS SOBOR DO 
MAR ISOUEO lévense a cabo en 
Vigo, mentras se está formulando 
a nova lei marisqueira. Cómpre es
coitar ás bases: ás Agrupacións 
dos marisqueiros e ás Cofradías 

(sesenta e duas en Galicia). Estas 
normas non só teñen que ser froi
to dos poi íticos e dos técnicos. Os 
problemas pendentes no sector 
son moitos: de organización como 
as relacións Cofradías-Agrupa
cións-Administración ... ; de comer
cialización: cooperativas, lonxas; 
de cuidado e vixilancia dos bancos 
de marisco. 

UN LIBRO para antes de rematar 
o inverno. lnvitámosvos a ler o li
bro: "Versos do lume e do Vaga
lume" de Manuel María, poeta da 
Terra Cha, residente en Montarte. 
Un bon libro para quentar o cora
zón coa sinxeleza das causas que 
nos rodean e a carón do lume que 
nos fala de tempos pasados. da me
lancolía, da marte ... temas todos 
eles recreados polo Manuel coma 
é coñecido polos seus veciños. 

A SOMBRA DOS MIS(S cérnese 
sobar do mundo como o gran an
dacio dos nasos días. E un xeito 
curioso de pensar: dín que tra
ballan pola paz, armándos~ ata os 
dentes. En 1983 pénsase instalar 
en Alemania, Bélxica, Holanda, 
Italia e Inglaterra 572 misís nor
teamericáns, ·e-108 Pershing 2, pa
ra deste xeito asustar á U RSS, que 
tén dirixidos contra Europa ta-

én itas destas armas. O Pers-
hing 2 tén unha potencia superior 
quince veces á bomba que arrasou 
Hiroshima. 

FUXAN OS VENTOS pasa por 
unha forte crisis ... Este grupo que 
se ·meteu no corazón de tódolos 
galegas atravesa unha crise de cre
cimento. Desde lrimia ped ímoslle 
que non se desanimen, e que este 
paso que están dando sirva millar 
á música galega. Naceron no 72, e 
déronnos cinco grandes discos, a-
demais do espectáculo "Galicia 
canta ó Nena". 

A COITE LA FISCAL ou dos im
postas vén rabenando as econo
mías de todos. O imposto sabor 
do gando vai metido na contribu
ción pala terra que van pagar os 
labregos galegas. Non é un impos
to especial, a non ser para as Gan
deirías independentes ou granxas 
sen terras que sí o terán que pagar. 

EXCURSIONS PRO INVERNO: · 
A Asociación Socio-Pedagóxica 
Galega organiza excursións cultu
rais todo o ano. Os días trece e 
vintasete de marzo a Pontedeume 
e Ribeira. Na Semana Santa a Ita
lia, o Primeiro de Maio a partici
par na Festa dos Maios a Ponteve
dra; os días sete e oito de maio a 
Portugal. Os días cinco, dezanove 
e vintacinr..o de San Xoán ás bisba
rras do Ribeiro, Terra Cha e Tras 
os Montes (Portugal) .. Para infor
marvos millor podedes dirixir
vós .á apartado 1. 102 de Ouren
se. 

VIGO A PIQUES DE REVENTAR, 
nesta bisbarra vense sufrindo unha 
forte desazón pala crise económi
ca: nestes últimos tempos fundí
ronse u nhas coa renta em.presas 
coa perda de sete mil postas de 

· traballo; outros catro mil están no 
ar pola crise dos asteleiros. A Ci
troen quéixase que está soportan
do mais de mil traballadores; Cen
sa tén case na rua a catrocentos 
empleados ... Amén da forte crise 
dos sectores conserveiro e pes
queiro. 



A ALEGRIA 
O Deus que nós ternos 
o Deus de verdode 
é un Deus gorimoso, 
doído dos moles. 

Non quedo no ceo, 
ollondo_prá xente 
contento no glorio 
onque outros reventen. 

Tompouco non é 
un Deus que castigo 
cando olguén non cumple 
co que o lei obligo. 

Abaixouse á xente, 
é un como nós, 
doído dos molos, 
doído dos bos. 

Non tén un recelo 
en ser dos amigos 
do xente perdido, 
dos mois afrixidos. 

Busco o compaña 
dos mois pecadores, 
con eles barullo, 
loito, canto e come. 

Putos e lodróns, 
borrachos, falsarios, 
teñen cabo del 
posto asegurado. 

Cando un dos seus fil/os 
, _se orredo do mol, 

monto grande festa 
que non tén igual. 

E que Deus non gozo 
co mol, co castigo, 
o gozo de Deus 
é o ben dos seus fil/os. 

Se es pecador, 
e ¿quen nQn o é?, 
acolle contento 
de Deus o querer. 

Alégrate no festa 
· do perdón de Deus, 

o faite doído 
dos moles dos teus: 

CAS (15 1-3.11-32) 

Tamén os publicáns e pecadores se achegaban . 
a el para o esc01taren. Por eso os fariseus e letrados 
murmuraban: .... 

-Este acolle ós pecadores e come con eles. 
:mntón Xesús P.ropúxolles esta parábola: 
-Un home tiña dous fillos. O menor díxolle 

ao pai: "Pai, dame a parte da herencia que me co
rresponde". El repartmlles os seus bens. Días des
pois, o menor, recibíndoo todo,partiupara un país 
Ionxánt onde malgastou a súa fortuna v1vindo coma 
un peraido. 

· I)espois de o gastar todo, houbo unha ~an fa
me naquel país, e empezou a pasar necesidaéle. En
tón, acudindo a un natural do país, entroú no seu 
servicio, senda enviado a unha granxa a coidar par
cos. Ah chegou a ter gana de encher o estómago 
coas landras que comían os parcos, pero ninguen 
llas daba. 

Recapacitando, pensou: "cantos xornaleiros 
do meu pai teñen pan astra se fartaren, e eu morro 
de fame. Sí) volverei á casa do meu pai e direille: 
"Pai, peque1 contra o ceo e contra ti; xa non son 
digno de que me trates como un fillo, trátame co
mo un xomaleiro". 

Levantouse e volveu onda seu pai. Aínda esta
ba lonxe, cando este, enxergándoo, saiu conmovido 

. ao seu encontro, e botándoselle nos brazos, bicou
no garimosamente. O f~llo exclamou: '.'Pai, pequei 
contra :o ceo e contra ti, xa non son digno de que 
me trates como un filio". 

Pero o pai encargoulles ós seus criados: "Axi
ña, sacade a túnica mellor e vestídella; poñédelle 
un · anelo na man e calzado nos pés. Preparade un 
cucho cebado para camelo e facer unha gran festa. 
Porque este fillo meu estaba morto e volve á vida, 
estaba perdido e atopámolo ". E empezou a festa. 

Pero resulta que o fillo maior estaba na leira e 
·cando viña para a casa, oiu a música e mailo baile. 
Chamou a un criado e _preguntoulle qué pasaba. O 
criado contestoulle: "Volveu o teu irmán, e o teu 
pai mandou matar o cucho cebado por o ter reco
brado san e salvo". Entón alporizouse, e non que-
ría entrar. . 

Pero o pai, saíndo, intentou convencelo. El 
díxolle:: "Tantos anos como levo servíndote sin 
che faltar nunca en nada, e nin un cabrito me di
ches nunca para farrear cos meus amigos; e agora 
resulta que ven ese teu fillo, que queimou os teus 
bens con mulleres da vida, e matas o cucho cebado". 

O pai contestoulle: "Fillo, ti sempre estás 
conmigo e todo o meu é teu, ¿que menos que cele
brar unha festa cheos de alegría, xa que ese teu ir
mán estab morto e· volve á vida, estaba perdido e 
atopámolo?". 



Na década dos sesenta c9menzou a xurdir na nosa terra, na emigración e entre os es1 
espallaron pe 

Asociacións Culturai~~ Algo de historia 

Primeiro naceron grupos literarios (Castelao e 
Brais Pinto, en Madrid), e despois verdadeiras Asocia
cións: O Galo (Santiago 1961) .. O Facho (A Coruña 
1963), Asociación Cultural de Vigo (1966), A.C. Au
riense· (Ourense 1967), Amigos da Cultura (Ponteve
dra 1968), e A.C. Abrente (Rivadavia 1968). 

Desde 1970 ata hoxe, esta rede de vida alcanzou 
a unhas 100 vilas e aldeas de todo o país, que con tan 
con este estimulante pró seu vivir cotidián. 

Desde o comenzo, o traballo <lestes grupos de 
xente, case sempre moza foi un labor arriscado, so
bor de todo en tempos da dictadura. 

A traveso de cursos de lingoa galega voltaban po
lo nos o idioma, con conferencias daban a coñecer a 
verdadeira situación de Galicia; con concursos estimu
laban a creatividade literaria e artística, co teatro eco 
cine daban unha imaxe da terra. 

Esta loita desenrolouse coma unha verdadeira 
"resistencia" cultural e pohtica contra os moitos ne
migos que tiña Galicia. 

Coa democracia as cousas foron cambiando 

Morto Franco, e voltos á luz os partidos políti
cos, e os movimentos ciudadáns, as Asociacións tive
ron que replantexar a súa táctica. N otáronse os no vos 
tempos ... , e mentras algunhas foron esvaíndose, ou
tras siguen traballando , cambiando de método e em
peñadas na mesma tarefa, porque tamén hoxe é nece
saria a mesma resistencia cultural. 

O idioma galego segue sendo despreciado; a súa 
presencia nos xornais, radio, TV, segue a ser mínima; 
a creatividade do noso pobo segue estando alimentada 
por productos ideolóxicos alleos á nosa identidade. 
Por todo isto, moitas asociacións constituíronse nun
ha Federación para unir esforzos. 

Coma exempro de que as Asociacións teñen moi-: 
ta vida e moito que facer, irnos falar da actividad e 
dunha delas: 

"XE RMO LOS" cte Gu itiriz 

Cando xurdeu (1976), as libertades eran moi res
trinxidas, e tamén soubo de prohibicións e denuncias. 
Paso a paso foi conquistando o seu propio espacio vi-

tal. Os caciques de sempn 
galización, e boicotearon 
dades de Xermolos. Os ). 
da ... e ningunha treboada J 

O primeiro foco de e 
teca, que se foi facendo c 
pois a casa da Asociación 
Axuntamento), con talle1 
saas de música e xogos, lu 
e nenos. 

Desde o seu brote, )( 
tes moi fortes: a sua dimf 
dade xuvenil que se mani 
desenrolamos durante o ar 
• COÑECIMENTO DP. 
conferencias, coloquios ... 



:tudantes que viven fóra, un fenómeno asociativo: as Asociacións Culturais, que axiña se 
1or toda Galicia 

:e quixeron impedir a súa le-
desde ó · comenzo as activi

X.ermolos foron creando vi
puido con eles. 
creatividade foi u:o.ha Biblio
:::os libros de todos; veu des
L (un local que nos deixou o 
~res de fotografía e teatro, 
ugar de encontro de xóvenes 

Kermolos tivo dous coloran
ensión rural e a sua creativi
if esta nestas actividades que 
no: 
A REALIDADE GALEGA: 
. Son os chamados "VEN-

RES CULTURAIS". Un venres por mes, xuntámonos 
con un especialista no ensino, economía, psicoloxía, 
menciña ... , ·e despois da exposición discútese o tema. 
• CULTIVO DA NOSA LINGOA: con cursiños, e 
convocando o CERTAME TERRA CHA DE LITE
RA TURA E DIBUXO INFANTIL, no que participan 
mais de vinte colexios desta comarca e limítrofes. Es
tes premios danse a coñecer co gallo do 1 7 ·de maio, 
Festa das nosas letras. E un xeito de dar a coñecer os 
nenos e tamén os seus valores. 
• EDUCACION TOTAL DE ADULTOS: durante 
o ano levamos cursiños a varias parroquias do conce
llo. Chámase ESCOLA SOCIAL RURAL, e está vol
cada na problemática labrega: cooperativismo, mon_. 
tes, menciña prá andar pola casa~ historia ... 
• RECUPARECION DE FESTAS, TRADICIONS: 
O Antroido, Nadal, as festas de moitas das nosas pa
rroquias son unhas das épocas mais intensamente vi 
vidas por toda a Asociación, ~o obxetivo de que to
dos fagan festa e se sintan protagonistas. 
• DESENROLO DA CREATIVIDADE E DO 
TEMPO LIBRE: os sábados polas mañáns ternos clases 
de flauta, guitarra, pintura, etc. Nos vrans facemos on 
campamento na costa, e ademais publicamos unha-re.,. 
vista ~o teatro, a poesía, os artigos de todos. 
• ESCOLA DE GAITAS e DANZAS, TEATRO, 
GUIÑOL ... Diariamente hai clases destas actividades 
que é outra ocasión para unirse mais e coñecerse mi~ 
llor. Desde o noso nacimento estamos aportando estas 
expresións nosas ás festas. 
• A FESTA DA ASOCIACION: FEIRA E FESTA 
DA MÚSICA E DA ARTE. E un pouco a tarxeta de 
identidade da Asociación. Os primeiros domingos de 
agosto invitamos a todos a gozar do noso ttaballo do 
ano: alí. están a escultura, a pintura, a fotografía, os 
dibuxos dos nosos Certames, e tamén a c_erámica: os 
libros, os discos de Galicia. Un momento álxido do 
Festival son as merendas onde a amistade faise mais 
forte. Despois veñen os grupos de música. E un con
tacto vivo e directo do pobo cos creadores da sua 
cultura. · 

Pero, o roáis importante é a vida que se crea día 
a día, dentro da comunidade que forma a Asociación. 
Son os· ne·nos e os xóvenes ·os que organizan e admi
nistran todo. Desde dentro hai un senso educativo na 
responsabilidad e e na aportación do, traballo de cada 
un á boa marcha de todo o grupo . 



O. ALBERTE, cando se marchou para Suiza, encheu o prado do Ventorro de 
eucaliptos. En pouco tempo medraron un milagre. Nunha esquina había un 
carbal lo vello, dos tempos dos bisabós do Alberte. Os eucaliptos; coma si fo

ran rapaciños novas, ríanse do carbal lo, bulrábanse del ó ve-lo tan veflo e regaña
do. 

Nunha noite de vento os eucaliptos que estaban ó redor do carballo puxéron
se de acordo para facerlle rabear con xeito. Cando soplaba o vento mais forte de
bruzábanse todos sobar do vello carbal lo e decíanlle: 

- Carbal lo vello, erre que erre! 
Amainaba o vento e retirábanse para atrás repitindo a mesma cantinela. 
ó carbal lo, tan afeito ó mal tempo, ás bromas pesadas e a todo o que lle viñera 

encima rosmaba polo baixo sin facerlles demasiado caso ós pícaros-eucaliptos. 
Volvía outra vez a soplar forte o vento e ahí van de novo os eucaliptos encima 

do carbal lo: 
- Oue morra o vello e se non que medre! 
Pero o carbal lo seguía sen facer caso da~ bromas dos rapaces. 
Non pasou moito tempo e xa case se foran facendo amigos, a índa qL;Je os euca

liptos, sempre que podían, seguían coas suas bromas .. 
Nun vran, cando o Alberte veu .de vacacións, decideu cortar os eucaliptos. 
Enterouse o carbal !o dos pi a ns do Alberte (á sombra das suas· ramas fixérase o 

trato) e non paraba de rir. 
Os eucaliptos comentaban entre eles que o car_ballo, de tan vello que era, ento

leara por culpa de que o rego non lle chegaba á cabeza. Pero-o carbal lo ríase cada 
día mais, astra que nunha mañá cediño se sentíu na outra e~quina o ruido da serra 
facéndolle as cóchegas nos pés ós eucaliptos . . 

Daquela dixo o carballo: 
- De pouco vos valeu estirarvos tanto!! Pasouvos corño a Rumasa. 

Raña 



A VOL TASCO XOGO · 
"Os xogos son unhs mani

festación esencial da vida in
fantil. Os nenos están dotados 
pola natu~aleza dunha irresis
tible necesidade de moverse. 

inento determinado polo que 
~ .. -............ se rexe o-xogo. Esta lei, este 

reglamento, non é outra cou
sa que a conducta a seguir: 

• · timpa, sen trampas, sen pre-
• "'{()(>,,..;>nil.T. 

. de procurar novas sensacións, xuizos para os compañeiros 
de obrar activamente, agran- de un ou de outro bando. Gá-
dando o mundo do seu inte- ñase ou pérdese noblemente, 
rés, do coñecimento e da cu- sen envexas, odios, nin temo-
riosidade. res. 

Mentras xoga, porque po- En Galicia practicábanse 
de adoptar decisións sen con- con profusión os xogos en 
sello, sen consulta previa. Co g\upos, bandos ou pandillas, 
xogo enriquece tamén a pala- pero desde os primeiros ano-s 
bra, ó mesmo tempo que exer- da década dos cincuenta no-
cita a súa capacidade de aten- .touse unha disminución, che-
ción e de memoria, agudizan- gando á case total desapari-
do os reflexos que o f an esco- ción da maior parte deles. Tal 
ller en determinados momen- vez a súa extinción se deba en 
tos, resolucións súpetas, ati- alegrías e satisfaccións, alivo parte á falta de tempo pra 
nadas ou non, pero tomadas ós desvelos e mais o pracer da cultivalos ó obrigar ós rapaces 
pola súa propia iniciativa, con propia creación, ou cando me- a dedicarlles mais horas ós es
enteira independencia. nos ·a participación que esco- tudos. A televisión tamén in-

As actividades creadoras lleu libremente , ainda que se fluiu e continua a facelo de 
dos xogos, proporciónanlle vexa sometido a un regula- maneira perni.ciosa". 

Estas son palabras quitadas do libro de ARTURO ROMANI, "Xogos lnfantís de Galicia",e 
é intención de lrimia en próximas semanas ir dando a coñecer algúns dos xogos do libro, todos 
eles populares en Galicia. Un pobo, non é só un territorio, nen tan siquera unha lingoa: ó pobo 
fórmano tamén os costumes, e entre eles o xogo ocupa un lugar importante. 

Ensinade ós vasos fil/os os xogos da vasa infancia: darédeslles raíces á súa existencia, e sem
pre /les _farán mais ben que papar moscas diante da televisión. 
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~~ Hai marmurios e rumores O Goberno sqcialista ~~ 
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ll os abusos de Rumasa. bailando sobre unha corda. ll 
ll ll 
~~ Co emblema dunha abe/la Os do anterior Goberno ~~ 
~~ fundado por Ruiz Mateos, andaban facendo amaños, ~~ 
ll os negocios deste imperio pro os socialistas col/eron ll 
ll están resultando feos. a cousa con máis reaños. ll ll ll 
ll ll 
~~ Este imperio financieiro E o lrimego ben aplaude ~~ 
ll éravos unha colmea; estas medidas notables ll 
ll coma un enxamio de abe/las para que os capitalistas ll 
~~ do que España estaba chea. deixen de ser intocables. ~~ 
ll .ll 
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AFA 
Se un estudiante de enxe-

ñería, poño por caso, segue a 
facer estudios tras de remata
-la carreira, pode face ·-lo doc
torado e así adquiri-lo título 
de doctor enxeñeiro, que non 
teñen os que son soamente li
cenciados nesa especialidade. 
E, seguramente, a súa doctri
na será boa e, nese aspecto, 
cumprirá tódolos preceptos 
que ordene a súa profesión. 
Este é un pacto que debe res
petar todo profesional: actuar 
de acordo coa súa ciencia. 

"Doctor", "doctrina", "as
pecto", "pacto", "precepto", 
son términos cultos que con
servan o grupo consonántico 

~Ml8D 
respectivo onxinal do latín: o aspecto tamén os menciñeiros 
et as catro primeiras palabras acertan a miúdo. Polo demais, 
e o pt o vocábulo precepto. entre médico e enfermo hai 
Pero hai certos casos moi con- un pacto de confianza e non 
cretos e ben_ diferenciados nos un .pauto porque así só se lle 
que a conso'ante e ou a p vo- chama ó pauto do demo, so
calizan en u, porque son pala- bre o que fixo teatro Anxel 
_bras non cultas senón semi- Fole. E xa que· andamos na 
cultas ou moi popularizadas, coresma bo será lembrar que 
establecidas así por un conti- entre tódalas doctrinas a dou
nuo e vello emprego da trina cristiá que se aprendía 
xente. na cartilla ou libriño de cate-

Así, por exemplo, o médi- cismo era amáis axeitada pa
co é chamado doutor aínda ra estes tempos do preceuto, 
que non sexa doctor en medí- cando a lgrexa manda ou pre
ciña senón só licenciado, e de- ceptúa cumprir coa pascua e, 
be saber se o enfermo tén boa de tódolos preceptos eclesiás
ou mala saúde polo aspeuto ticos, este era o máis impor
ou rostro da persoa e, nese tante. 
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