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·GR.ANADA: ·
USA .ENSINA, ·. ~.· •.··oe NOVO
AS .SUAS POUTAS .
"A LONXA. DE SILL_
E DA _
cnaa .Páx. centraW

Que ninguén se confqnd~,- d_o. ,mesmo
USA ENSINA DE NOVO AS SUAS POUTAS:
modo
que ,condenamos a. ~nv~1()n .ru~
A INVASION DE GRANADA
de Afganistan -outra agres1on rmpe~lS
A semana pasada comentábamós con ta mais- ·condenamos neste novo fe1to a
ledicia e espranza ·as manifestacións política ' imperialista e ·expansionista
multitudinarias que en todo o mundo yanki. E reafirmámo~os en. que ~~do
se fixeron pola paz, e uníamonos a sua . pobo ten dereito aremos deus·destmos,
protesta polo peligro de e;xterminio que e ningún país por poderoso que seR, ten
supón a cap-eira·armamentista desas duas dereito a orohibirllo.
.
grandes potencias imperialistas. EE UU e
POR
SAN
MARTIRO
TROMPOS
CAMIRO
URSS. Norteamericanos e rusos téñenos dí o refrán. Hai unha teima pot non·Odeixar
pera todos a alma min puño e a vida pen- d.e r os xogos dos nosos abós ... Feito o circulo
dendo,dun fío.
.
ou couto, cada xogador lanza o seu trompo,
Pois ben, hoxe ternos que voltar tr~te pandá 3:<1Uel que· antes deixe de bailat. Os.trompoden ser dormilóns, choutóns oU brincamente a berrar contra outra nova agre- pos
os escarabellos que endexamais están ·
sión do imperialismo yanki: · a ip.vasión dores,
quedos, e os cantareiros.
.
· de Granada; un deses pequenos estados . MAIS DE DEZ MIL MILLONS DIARIOS redo Caribe, que os americanos fixeron o Cáudará o Estado en importos dos cidadáns;
pasado 25 de Outubro. O pa.ís que inva- dous mil millóns máis que no ano q'ue corre. A
diron · os "marines" norteamericanos, !Dit~de son ímpostos directos, e a outra mitade
mandados por Reagan por mor de "de- mdirectos, amén dunha parte pequena de·tasas . .
OS ASTELEIROS de Vigo e .Ferrolson os máis
fender os intereses norteamericanos da perxudic~os
peso que se chama reconversión ·
zona que estab.a n· en peligro "i é unha pe- mdustrial, que non vai unida a unha nova reinquena illa de pouco mais de 00 .000 ha- dustrializac1ón,., é a mi11or fábrica de parados.
bitantes, situada entre Venezuela .e Porto Segundo o GOoernó sobran perto de vinte mil
p<>stos de traballo na -industria naval. ·
Rico.
PORTUGAL MAIS LONXE, debido ás tasas
Unha vez mais EE UU demostrou a que
hai que pagar, por estar no país irmán máis
sua voracidade .imperialista, ·. Coa fanto- de tres
días. lsto, ádemais dunha grande incochada de ser .os pretendidos ''defensores modid~~e de p~peleo; é ~ pau para as cidades
da libertarle e a democracia'~ en todo o frontetr1Zas: Tw, V.e nn, Vigo, etc.
mundo, non dudan en aplast~r calquer OS MINEIROS estánse rebelando contra as fatíintento de construir un tipo de sociedade . dicas .circunstancias do seu traballo. En España
máis de cen mil, deles a mitade traballaD no
que· noh cadre C<? "mQdo de vida ameri- hai
carbón. Cada ano veñen contabili.iándose uns
cano'' .ou que perxudique os seus. intere- vintacínco mil accidentes laborais na minería
ses~ E queremos des~ esto porque
española, unha media moi superior ás de outros
moito nos tememos que a seguinte vícti- países europeos.
ma na lista sexa Nicaragua, cuia trunfan- O PARO MEDROU EN GALICIA no que vai de
te revolución popular, que loitá ·por re- ano en máis de. dez mil persoas. Pero estas esta-·
seguen falseando a realidade, pois o paconstruir un pobo desfeito pola inxusti- dísticas
ro .é moito máis grave se ternos en conta que
cia e a · opresión, vese ·constantemente · moita ~ente malvive no . agro se~ ser contada
hostigada dun modo descarado polos polos baremos de Madrid:·
.
seus veciños, apoiados · de modo claro A FESTA DOS MAGOSTOS está .rodeada de .
-Reagan mesmo o dixo recentemente:- xogos, refráns e cantigas coma esta: "Non chas
quero, non chas quero/ castañas d·o teu inagoSp~l~s EE UU. ·
to.{~for:i chas quero, n.o n chas queto,/ ·q ue-me
cherran· 6 chamusco.

·

.l :·

VIRA UN MUNDO NOVO
Destrulrose o templo, .
.
caerán tódolos edificios oficiois,
os cotedrois, os ministerios, os cuarteis . .
Non quedord pedro sobre pedro.
Acoborose esto montoxe hipócritaa
que ofoga tantas soños e esperanzas.
O como e o cando
nón .é seguro nin importo.
Non se trata
de que viwmos na angu'stla,·
no rriédo e na intranquilidade,
para que olguén interesoso
se aproveite da noso inseguridade.
O mundo farase novo, •
o mundo hase facer ó gusto de Deus,
pero non ·sen sufrimento,
non ·sen loita de coda día,
non sen xente oen disposta
a dar a cara polo ben e a verdade.
Haberd persecucións
dos enemigos e dos familiares.
Hoberá mortes.
E a hora do aguante, .
do aguante firme e constante
polo vida.
A promesa de Xesús é clara:
nin un pelo da voso cabeza
caerá no esquencemento.
Nin a máis pequena contribución
en favor da vida
quedará sen recompensa.
Deus sobe agradecer
abondosomente.

Domingo 33

. do tempo ord i.narJO

. A RESISTENCIA NA HORA DA DESFEITA
Comentaban algúns· a fermosa cantería con que
construido o terriplo, e. os exvotos que o
adornaban. Pero el díxolles:. · .
·
. :--Todo esto que contemplades, chegará o día en
que será derru.bado ata que non quede pedra sobre
~staba

pedra~

Erguerase pobo contra pobo, reino contra rei·
no; haberá grandes· terremotos, pestes e fames en
diver-Sos lugares; cousas espantosas, e grandes sinais
no ceo. Pero antes de todo esto botaranse sobre ·
vos, perseguindovos: entregaranvos ás sinagogas e
mais á cadea, levándovos ante os reis e goberna·
dores por causa do meu nóme; así poderedes dar
testemuño ante eles. Metede 'ben na cabeza que
non tendes que angustiarvos pota voS8 defensa,
pois eu dareivos unha elQcuencia e mais unha sabiduría que non poderán resistir nin contradecir os
vosos adversarios. Seredes entregados polos vosos
mesmos pais, frmáns, parentes e amigos. Mataranvos a algúns de vós, e todos vos aborrecerán po.r .
causa do meu nome. Pero non perderedes un s6
pelo· da vosa cabeza. Coa vosa perseverancia, salvaredes as vosas vidas. .- ·
·
·
(Lucas, 21,5-6.10-19)
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U d\aman feira é ·porque non o ~~ Na fetra o .ven.dedo(" expón
..Sl'ia mercanc(a :(nc>rmatmente :pndo, -vacuno, porcino; dc.l:, ~ ;
o .que pretende mercala ten que· mirar se chega a_\11J' ~do, no
'precio a> d@OO; pode.haber arreglo ou oolr, -~· en· tocto caso ._.,.
o compÍador manda a súa ·oferta 4.vi~ '(fa cafkiade da' mercan~- . :·
c(a. O trato na feira é persoal e os seos re.sialtad~- nor:t Se·fan '
públiCO$, de maJJeira que non é doad.o ~nterarse ·(jos nive_is ós
qu_e se moveron os precios. Este feito ~~ ó tratante
ou mitadeiro que Por ~staren tódolos diil mercando e_vendendo~ cofíecen perfecQmente ata onde poden pagar, C<>l!sa q~e
normalmente non ~ co 'abrego que vende os seus productOs · ·
en contadas ocasións. . . ·
_ · · . ·_
.·
Poi! ben, para tratar de solu,ionar ese probtema.da falta cie :..; ·.
tranSPar.encJa no mercado (diseque ~mercado é transparente . -:·: ··. .
-cando se oofJ~ o5 preciQs ós que to . opera ~- mesmo) creá- ,·!:,_.•: ' ,
ronse as Lon.xas.·
·
·.
, ,,,,.;.·~·~. . .J--....::....~
Unha 1.omca é.un centro de .contrata'clón de mercancías on-t..
. C.onx. de Sillada:
de oontj:>ra-ven.da false sen pre$ehcia física das mesmas: E di... .
Deliberando para os p
cir q~e .na tonxa, por poñer-.un exemplo, mércanse porros·sen
como.".vai a feira" nesa senfana
botarlle-lo o11o aQtes; sen teren saído dos co~llos.
Os integrantes da .mesa de p
· acordos de compra-venda dura1
Como· funciona a ~xa
. ció_n do pre.cío indicativo, pero
san 6 local ·que funciona come
Para conseguir ~r un ha banda a transparencia de) mercado
bar) onde hai moitos gandeiro~
e póla outra evitar que nos metan gato p0r lebre (é dicir v~dc=r
como extra e entregar terceira) 'opérase .da seguinte maneira: ·
que se escribe na pizarra, e al í
compra-venda, que loxicamentt
Primeiramente oonstitúese unha· mesa de precios con ·igual
cados na pizarra.
número de product:Ores que do mal 'chamado sector oomerciali·
zador (matadeiros, salas de despece de .carne, etc.); a mesa ~
Ventaxas para gandeiros e 1
presidida por unha ,persoa neutral, é dicir, que nin_ten intereses
económicos no sector productor nin no industrial-comerciallzador.
·
A transparencia do mercad
A vista da información dos mercados de fóra e da propia
coñecemento ten do mesmo, t
evolución do mercado galego na ú~tima semana, despois de
os matadeiros tamén quitan '
·tifa-afloxa, acordan, por votación, fixaren un precio indicativo
delas é que nun momento po<
boa partedelas) que precisan ~
para as transaccións a celebrar na próxima semana. Ese precio
xa que alí hai unha grande conc
escríbese nunha p~rra co que todo o mundo ten unha idea de
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~ lsó -~¡ unta. ·JlC)rtnás
da· ~3* ··~tol: de · Qda'

· inesa. A t(tuto_ de.exerrtplo: él~ #nhas. · · . . ·
. ·· _As ~dlci6n$ páfa a~.~ en ·vhó.4<> ~co-~ado Son: -:- .Pago ós 12días ; -.
-- Desconto de dous Ki. p0r PorCo - ·
- · ·Rendemento i canafdó 71.por l.00
·. - Rep~ense as perdas nas ·baixas ~r .rriorte ~- tran$porie

>- · :':.· · -· . · ·

~en_ vivo .e preclo·•

.ca..1 .· . .

. O precio sobre. o que '®libera ~ . Xuota é o dO .kg. do Por_co
Normal Vivo.
·
Para oSelect0: e o·Graso atiméntanse ou ré5tanse 1o·pts. ·
O precio orientativo para a venda á canal derívase do. precio
en vivo· calrulando un rendemento· do 77 P<>f. 1OO. Qs precios
para as .distintas categorías son:
- Extra
: Precio' base máis 15 pts
--: Primeira : Precio base máis 1O pts
· - Segunda : Precio base - Normal ·Có n por 100 de renireciol da
mento
- Terceira
: Precio base menos 10 ·p ts
- Cuarta
: Precio base menos 15 pts ·
•recios teñen ·prohibido chegar a
nte as delibéracións para á fixa- '
O precio dos··bacoriños ou ·ranchos refírese a animais de 18
· cando rematan a xuntanza pakg. Os kg. que sobrepas:en .ata os 22 Kg . .páganse ó precio do
:> sala· de contratación (que é o
porco cebado normal da semana.
¡ mais agardando a ver o precio
Para coeflos o precio. retírese á venda en vivo de coello novo
cun peso medio entre 1·,9 e 2,3 Kg. e na posición de peso en
· empeza a verdadeira sesión de
gtanxa. .
·
~ anda arredor do.s precios ind i-

..

..n..•. .·

1nformación 6 alcance de moitos

matadeiros

lo interesa máis a qüen menos
é dicir, ós labregos, ahora ben,
1entaxas da Lonxa, a principal
fon merca-las cabezas (ou unha
>ara traballar durante a semana,
:entraci(>n da oferta.

A Lonxa de Silleda dispón dun contestador automático, é
dicir dun teléfono (o ~. é o 580261 co 986 diante para os que
non chaman dende a provincia. de Pontevedra) que dá as cotizacións desde cada martes pouco despois de se teren celebrado
as sesións, motivo polo que os seus beneficios chegan tamén á
xente que non se pode acercar cada mártes a Silleda.
Elíseo Miguelez
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A TRISTE HISTORIA OUN BURRIMO ·nue liUIXO EST

(Se cadra o

Cr~or

non. fixo fronteinis nin señ

dadeiramente nun Creador, papá?
- iPoucas gracias! lPor queh tomas ti a
teu -pai, por un xudeo, ou qué?
. -E que eu tamén creo; pero o que non
poido ac~ptar é que fixese tódalas cousas tal
e como son hoxe. lfaría El as fronteiras que
dividen os paises, -_ ou os títulos e señoríos
que poñen .a uns homes por ri~a doutros?
O pai, ·con ese sentido de autoridade de
quen tén pasado fame, non podía consentir
que un· fallo o metese en camisas de once
varas e·díxolle:
-Vai, vai. Vai pacer por ahí adiante ~ de·i·xate de · filosofías · que· non manteñen. As
· cousas san como son e non hai que facerlles.
Agora os rap'aces desque ledés catro cousas
xa pensades que sabe.des mais ca vosos pais.
Replicou medio encollido o burriño:
-Non é iso. Somentes ·é que nós os pe- ·
·- q~enc>s tamén sabemos discurrir á nosa. maneira, pero vostedes· os grandes non se que. Parecíalle ó burriño pequeno que estu- ren enterar... lHame deixar estudar?
· :_ i E dalle!-,. voltou a erguer a voz· o paicjando 'be.n podería ~r cabalo dun circo; pero cando llÓ dixo seu pai, este respondeulle ¿oe donde arrince eu rtiedios para darche ca·
·
·
co esceptieismo cáracterístico · d.e· quen t~n rreira?
-lso agora n·on ·é probléma, papá. Hai bepasado moita farrie:
.
.
. ·- iA min parecíame! iA min parecíame! cas de lgualdade de Oportunidades.
. Unha cousa. éctle parecer e outra éc;Jle ser,
- iQue inocentiño es, meu neno! A igual· meu neno. Ti es e serás uh burriñó cóma teu dad~ de oportunidades s6 ·está nos papeis.
¿Non ves que xa nace a desigualdade con capaL
-lPapá; quén ·nos puxo a nos ese nome . da un, segundq o cortello' n~ que veña ó
de burros?-, préguntou o burr.iño inocente.
mundo? Non .é o mesmo ·nacer nunha corte
- iQu~ sei.'eu!-. Segu(u o pai con ·visibles . con camas de goma que nacer no, esterco ou
mostras de qu~ estaba' perdendo os estribos- á ·ventimperie.
sérían os· r10sos antergos. Ser(f así desdé
O burriño· tivera que $Uperar moitos asempr"···Far(ao as{ ó".Cr'eador. "I·
trancos para Qusar contra.decirlle ó pai; pero,
Astreveuse a contradecir o burriño.'
· suérados eses atrancos non quería deixarse
·
. .-Pois ·eu ente~ que non; que foron Ós vencer de bos gana.
·que se teñen por ~li~tos os que_nQS rebautiia....,.Esas diferencias non atan a intelixencia .
. ron con ese álcutñe e, por algÜnha_~5a que · lVostedé deixame estudar para cabalo se saaínda · no·n chegQéi .¡ - ·enteruter,4 convénlles . co unha· beca? lSi ou npn? ...-0 de cónservala
'
(Seguirá)
que creamos.que 5empte foi as(. ¿t¡ aes ver~ ·xa será.cousa miña.
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A CA=tOn c1o LUmc
¿QUE FOI.DO BALBINO?
No ano 1961 saía á luz en
Buenos Aires un dos libros
que máis fortuna acadaría na
literatura galega: Memorias
dun neno labrego de Xosé
Neira Vilas.
En 1969 publícase por
primeira vez en Galicia e desde ese ano as reedicións superan o número de doce. Aínda hoxe, a pesar de que o ambiente no que se desenvolve a
vida do protagonista cambiou
lixeiramente nas nosas aldeas,
novelifia segue mantendo a
súa vixencia, os nosos nenos,
"os nenos que falan galego",
como .di o autor na dedicatoria do libro, seguen identifi. cando a súa vida coa de...Balbino. Por iso cando hai algún
tempo Des propuxen a un gru- ·
po de rapaces de lo. de BUP
a idea de escribirlle unha carta ó autor contándolle as súas
impresións sobre a novela, acollérona entusiasmados: era_.
a primeira vez que tiñan oca~
sión de falar "co pai" ·de Balbino e querían contarlle. moitas cousas e preguntarlle moitas máis. ldes ve-la sinceridade que encerra u~ desas .

cartas.
Estimado amigo:
O pouco que sei de ti foi
ó través do teu libro "Memorias dun neno labrego" e pÜla· miña profesora e; dígoche
isto porque hei de pensar por
forza que ti tés un pouco ·de
Balbino ou el un moito de ti.
. ltOll .-A

MEMORIAS DUN NENO

.

l.AatEGO· ·

a

Pero dime, desde aquel tempo
ferido, aquela terra, desde aquel neno que bulía polas páxinas para meterse silandeiro
no máis profundo de nós,
¿que foi del?, ¿que foi de ti?,
¿como remáta a historia que
nos deixaches? ...
Amigo, que estas verbas

voen onda ti coas gueivotas
de tódolos mares deica topar
un recuncho no teu corazón.
Con cariño. Patricia.
Outro rapaz confesa: "A
vida de Balbino parécese á .
miña na forma de ser dos personaxes, das inxusticias; é,
por decilo así, un pouco da
miñ.a vida, da de vostede e da
de tantos nenos labregos que
seguen cada día sufrindo na
súa pel as inxusticias dos pobres".
A resposta de Neira Vilas a
estas cartas, cheas de sentimento e· sinceridade, chegou
de contado, pois como el
mesmo di:
"Vale a pena cando se trata de nenos, cando se trata dé
escolas, sacrificar todo o tem~
po que sexa ~ecesario .. Non. é
tempo perdido senón gañado. Se eu escribo en galego é para
axudar a pofier un grauciño
de area na identidade do noso
país galego. Pois se recibo car- ,
tas dos nenos elles respondo,
como é de lei, tamén pofio esa areíña, que é o que interesa.

Jl$10 l$JUl$10 lt$JO lt$JD lHf5J O~O l$Jll$JO lHf51 Olt$J{
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Aquí non somos pof!tas,
somos versificadores
que a veces facemos ''berzas"
por-non ter versos me/lores. ·

Polo tanto, Inspiración .
aquí molta non se pida,
pero pode es/xlrse .
que o verso deo a·medida.

Paro ser poeta, cómpre .
ter imax/naclón sabia;
pra parir versos, abonda
con ter un pouco de labia.

Non se extrañe n/nguén, logo
se o Jrimego se cobrea ·
cando os trasnos da impre_nta
dan ún verso que coxea.

O lrimego fai de xastre
e toma ó verso medidas,
oínda que para que cadre .
teña que botar pardas.

Pido disculpas e explico
prós de lonxe e de preto:
non vos son nada PQeta,
.pro teño na caS(J un metro.
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A rALA lume·
¡:· CAlilinO
o

Non vos son a mesma cou':"
sa, aínda que volo parezan. O·
latín ºlumen" significa "luz,,,
"claridade'!.. Pero · cando os
galegos falamos do maldito ·
lume _ que queima o monte
ou se lle pedimos a alguén
lume para fumar (cousa que
non se debe~ facer _ o fumar,
non o pe pedir), é porque os
nosos devanceiros lle cambiaron o sentido á ·palahra:· de .
"'lumen luz" pasaron a lume
(o que fai arder) porque

mailo fago

produce clarid_ade.
-_miño, pero. is .veces hai qu_e
Do efecto pasaron a causa. . ollar wa a atr6$ para ver onEn latín, "focus" era o de principiaron os nosos pafogar (ben .se ve) ou lar; e a sos.
·
fog1leira ou lareita e·r a, polo
En ·galego, ·foao adquiriu
tanto, un lume _doméstico. µn signifÍCado particular; por
Porque ó ·que nós chamamos exeiµplo, falamos de foguetes
lume (os casteláns fuego o la (os esp·aciais ·son sohetes) ou
lumbre)- era en latín "ignis", . de fogos de artificio e, podee ·así .nós dicimos que un- · · mos dicir que·a artillería abriu
ha cousa é ígneo· cando ten fogo. Pero cunha caixa de
a color (ou cor) do lume e mistos non se~ fo¡o, senón
falamos de ignición cand.o al- lume, ¡a ~on ser que conteña .
._estalo$!. ·
··
go está ardendo. A fala é ca:-_· ._
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