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nuha humilde .familia /abrega
. Fálalle galega.·
. Unha historia pequena
. A ·saude da boca
. Boa Nova: Os irmáns máis pequenos

A ESPECULACION DO CHAN é un feito,
sobor de todo nl6 cidades. O alcalde socialista . da Coruña ca axuda dos concellais de
AP, ven de reservar a unha constructora varias plazas para aparcamentos subterraneos
e de cambear unha parrela das boas dopatrimonio municipal para o Corte Inglés.
REPORTAXE DA HISTORIA é un pro- .
grama da Radio Un na Coruña tódolos sábados a hora de xantar. Da man dos que estudan a historia podemos seguir os pasos
antergos donoso pobo.
ESPAÑA ENVIA A ETIOPIA nestes días
cinco mil toneladas de trigo. Neste pals
africano, seis millóps de cidadáns están a
pique de morrer de fame, despois de dez
anos de seca.
OS NUMEROS CANTAN; mentres na campaña de "F_alalle Galego" a Xunta está invertindo trinta e seis millóns de peset.as, na de
"ollo co piollo" gastou uns setenta millóns.

FALALLE GALEGO
Anque a teta do teu peito
poda pou~o co veneno
da gran teta do español
fala galego ó teu neno
Non renuncies ó teu sangue
nin ó pobo do teu berce
fala galego

9 teu neno

pois a mama non se esquece.

UN NOME: CARLOS REIGOSA. Xomalista, nado na Pastoriza luguesa que ven de conquerir o primeiro Premio de N0vela "Ediciós
Xerais", cunha obra policiaca: . Crime en
Compostela, na que se mesturan a ironía
e a aventura. Un bo libro par o Nadal.
UNHA DATA: O XOVES 29 de novenbro
folga xeral en toda Galicia como protesta
pola .maneira de levar a reconversión naval.
Para ese día á t.arde ~ Comisións Labregas
preparan unha numerosa concentración · de
labregos en Lugo para protestar do mal servicio eléctrico, da suba do _censo, dos perxuicios que a entrada na CEE traerá ó campo galego.

OS IRMANS MAIS PEQUENOS
Se quero atopar a Deus
. e non sel onde andará;
se me ergo cada mañá .
coa ansia de ser dos seus,
non he/ de subir ós ceos, ·
que he/ de andar pola terra
nas capas móls baixas dela:
de tanta xente afllxlda
delxou Deus a súa esquela.
iQue humilde e tremendo
a un tempo
o Deus portugués obre/ro,
o drogadicto porrelro,
o Deus que está fomento,
en colro, orfo e s_edento,
o Deus obre/ro parado,
o que está encadeado,
o Deus delincuente flxo
dos honrados noxo e /lxo,
o Deus borracho tarado!
Non ha/ dev_oclón malor
nin camlño máls seguro,
non ha/ malor luz no escuro
que descubrir 6 Señor
nestes rostros de door.
E servil os docemente. ·
E facer unión coa xente
que quere viro-la historia
paro _que Deus non se doa ·
en tanto la/o doente.

O XUICIO FINAL

Domingo trinta e catro
do tem o ordinario

Cando veña o Flllo do Home na súa gloria e tódolos
anxos con el, seritarase no ~eu trono glorioso. Diante del serán axunt.adas tódalas nacións; e separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovellas mm cabras. E poñerá as .ovellas á súa dereita e as cabras á súa esquerda. Entón dn'á o
Rei ós·da súa dereita:
·
·
..;... Viilde, benditos do meu Pai; recibide a herencia do
Reino preparado para vós desde a creación do mundo. Porque tiven fame e déstesme de comer; tiven sede, e déstesme de beber; fun forasteiro, e acolléstesme; estiven na
cadea, e viñéstesme ver.
Entón preguntaranlle os xustos:
- Señor, ¿cando te vimos famento, e che demos de
comer; ou sedento, e che demos de beber? ¿Cando te vimos
fo.,uteiro e te acollemos; ou en coiro, e te vestimos? ¿Cando te vimos enfenno ou na cadea, e te visitamos?
O. rei contestaralles:
- Asegúrovos que canto fixestes con un destes irmáns
meus máis pequenos, conmigo o fixestes.
·
· E diralle logo ós da súa esquerda:
.;._ Arredádevos de min, malditos; ide ó lume eterno
preparado para o satán e para-os seus ameos. . Porque tiven
fame, e non me destes de comer; sede, e non me destes de.
beber; fun forasteiro, e non me acollestes; estiven en coiro,
e non me veststes; enfermo e na dacea, e non me visitaste&.

Eles replicaranlle:
.
- Señor, ¿cando te vimos famento ou sedento, forasteiro ou en coiro, enfermo ou na cadea, e non te asistimos?
El rresponderalles:
- Asegúrovos que canto debe.as~ de facer a un des.
tes máis pequenos, deixmtes de mo facer a min.
Estes irán ó castigo eterno, e os xustos á vida eterna.
(Mateu 25, 81-46)
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~ ~XUSTICIA
DECLARACION DE 20 SACERDOTES
DA BISBARRA
Como sacerdotes testigos dos sufrimientos desta xente queremos denunciar a falta de
humanidade e o abuso con que se levou a cabo a
ª1)licación dunha sentencia contra os labregos de
Somozas que quedan sen casa, sen terra e sen
patria.
1) Preguntámonos con que lei se paje tirar unha
casa, deixar a unhas pobres xentés, vellos e nenos ó
ventimperio e en temP-o de invemía coa colleita
anual soterrada dentro <la casa.
2) Pre~n támonos se o dereito á propiedade
privada dunhas cantas persoas con cartos que non
necesitan eses casas para vivir nin esas terras para
traballar por si mesmos, pode tirar por terra os
dereitos máis elementais da persoa humana como~
o ter unha pobre casiña onde abrigarse e unhas
leiras onde traballar, aínda que sexa seguindo como colonos.
·
3) Aínda no caso extremo de que houbese que dar
cumplimento a esa sentencia non podemos estar de
acorao coa maneira como se fixo.
4) Denunciamos a actuación do gobemo civil que
por máis chamadas que se lle fixeron prometen unha audiencia eara a semana próxima cando el mesmo autoriza as súas forzas armadas (Garda civil)
para asistir ó xuez nesa operación. Non se preocupou de aportar ningunha solución ó problema humano que alí se crea tanto no aspecto de desamparo como no problema de sufrimento psíquico ó
vérense impotentes ante o abuso dos poderosos
que teñen o seu lado tódalas forzas, as autoridades
e a asistencia letrada.
5) Dnunciamos que nunha sociedade democrática
se estea reprimindo ós líderes sindicais legalizados,
na representación dos intereses máis elementais
dos labregos sexa cal sexa a central que os defenda.
6) O problema non fixo senon empezar. Demandamos do Parlamento galego, do gobemo da Xunta,
do gobernador civilt élo Delegado do gobemo central, e das autoridaaes locais, que tomen boa nota
de apagar a tempo con solucións humanitarias e de
elemenl.ais dereítos humanos os problemas creados
pola violencia dos que viñeron estropear a pacífica
convivencia das xentes de Somozas.
7) Denunciamos os procedementos violentos das
institucións de poder contra xente desamJ>:?lada
que o único dehto que ten é a desesperación de
quen se ve acorralaélo e abandonado de todos.
8) Cremos que aínda non se acabaron os sentimentos humanitarios; J>Or iso esperamos que os problemas dos labregos <fe Somozas movan o co'razón dos
que tedes poder e medios para remediar algo a situación dramática en que están.
20 sacerdotes da bisbarra do Ferrol.

DA LEGALll

A INXUSTICIA DA LEGALIDADl
. O CASO DOS VECIÑOS DE SOMOí
A parroquia coruñesa de Somoz~ foi estes di

toda Galicia cando varios destes veciños mant
che no obispado de Ferroi' e.s.o bre todo cand<J
cánica derrubaba unha vivf>nda habitada para 1
un desaucio xudicial De resultas destas acció
Sésamo Ramón Valcárcel, colaborador das C
bregas, un filio de 1 7 anos da desauciada e u.11
ron detidos (9 de No'vembro) e ·tiveron que pa¡
la súa libertade. Houbo dous feridos: un garru
seira. desauciada .Cándida Ulfe. É un. episodio
duns 'Caseiros que levando xeracións enteirru
uns lugares e por falla de acerto (ou de presa:
defensa dos seus intereses v-ense botados á 11
miseria por uns capitalistas do campo.

.

NO SEMPRE O LEGAL É XUST.(
O señor Amando Romero e a sociedade

mación agraria que preside compraron legal
t.erras traballadas por familias de caseiros qu
gunhas, máis de cen anos nelas, sitas na par
mozas (Moeches).
. O xuez de Neda (Ferrol) e logo o da Auc
ruña (marz0 deste ano) deulle a razón ó señor
que os veciños afectados de Somozas (agás t
máis espabilados) non reclamaron a tempo
venta.
.O xuez de d~trito das Pont.es legalmen
e animou (e foi el quen mand9u tirar un cat
clara en pe) ó derribo dunha vivenda habitach
seus enseres dentro, porque a. familia que mo
de había máis de cen anos se negaba a abaii
única que tiña ¿onde había de ir?.
Todo foi feito na legalidade. Pero todo

1

inxusticia~

-A sociedade do señor Romero que se ch:
formación da Terra é en realidade especula
ciante) da terra como demostrou vendendo c•
ñancim parte das terras que acababa dE
-Nin o señor Romero,. nin os caciques d<
daqe precisaban a vivenda que mandaron d
ment.e e que era a única durante máis de cen
bitaba a familia Ulfe que se ~iu en cuestión e
máis cruel ventimperio. O señor Romero e e
son dirixentes do sindicato agrario
-Que os veciños queren ~sa terras é evid
seu único medio de vida. E inxusto que
información xurídica (que é unha das cara:
non soubesen poñer a tempo un retracto legal
chegaron a poñer, e que esa falla de informa
ción sexa suficiente para poñelos no máis ~
no.
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E:
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ías noticia en
iveron un pe, unha pa mefacer efectivo
·ns o cura de
omisións Latha veciña fo~ar fianza pol civil e a camáis da loita
' traballando
) xurí dica na
náis absoluta
)

de Transforlmente unhas
.e levaban, alroquia de Soiiencia da Co, Romero porres que foron
o retracto da
tte presenciou
mzo que quel, con tódolos
raba nela des1donala: era a
foi feito con

ama de TransLdora (comeron grandes ga~
comprar. 1 súa Sociedalerrubar legal. anos que ha:le minutos no
>S seus amigos
USAC .
ente, pois é o
por falla de
s da pobreza)
que só algúns
tción e formairn bre abando-

'A VOZ DOS VECIÑOS:
Resposta ás declaracións de Amando Romero Castrillón.
Oi abaixo firmmtes, ' en representación do resto dos labregos afectados
12do woblerna das Enchoosas, con re§r>ecto ás -rmnifestaciórn do Sr. Romero
Ca5trillón expresadas na prensa ("La Voz de Galicia':i.1 l-Xl-84) ternos a ben
expoñer os seguintes puntos referidos a tais manirestacións coos que de
ningunha manerra estaims dacordo.
1.- En prirneiro lug;rr nunca se nos ofreceu: nin o dereito ao retracto, nin
venta. Ao contrario, o retracto dificultouno-lo dunha forma tan subrepticia .e
clandestina -polos r~uicios que teñen as leis- que incluso os at><.Y,blda; que
nos defendían deixárorne eng¡:¡.ñar polos defensores de Amando Romero, de
tal forrm que tan soio tres destes labregos chegaron a te~ para sair ao
retracto, e este retracto está aínda sin resolver polas dificültades de todo
xénero Qt!e lles pón a citada "empresa ~madeira".
2.- Fíxonos ofertas de tenas e casa a tcxla;,, deixándonos a casa mais
dous ou tres ferrada; e non coorenta e tres coma dí.Moita; dos que aceptaron
esta pro~ta foi Q_ocgue estaban xubilados e tiñan os fillos fara, colocados
noutros traballos. Todo esto pode constatatse nas mesma.5 EochüUSa'), en San
Xocxe de Moeche e en Santa Cruz de Moeche. Presentamos dous casos concretos: o de Benigl)o Calvo que quedou coo casa e dous ferrados e medio o n>dcir e o de Ev~e@o Gil Mendez @e gt!edou coo casa e 1 Ha.; de monte polo
que pa_gou 200.000 pts. no ano 1977 (tema; copia da escritura). O que sí
pode decirse é que o número de 43 ferrada;, que dí que reg¡tlou, non foi a
cada ún, senón a todos xuntos. Este tipo_ de ammxos ¡)o9e facerse con xente
.
xubiladá ~o non con xente labreg¡i traOOlladora coma nái.
3.- O; que actualmente estarna; en litixio con.Armndo Rorreroi vivimos só da agqcultura e non sorrx>s ·xubilados, sendo 59 persoos (15 farrñlias),
entre as que hai xente nov~ adultos e vella; (a casa destruida brutahnente
alber~ba a unha muller de 42 ana; con duos ftllos de 17 e 2 anos respectivamente).:
4 .. , A señera desauciada non tiña, nin viviu nunca noutra casa. A casa
natal do nmido é da súa nai non de el.
5.- En canto as negociaciórn, estes viciños estamos esperando poc tais
negociacións onde e cando queira o Sr. Romero Castrillón, sempre que estas
sexan serias e non irnpa;icións dunha das t:mtes sobre a outra, P9is na única
entrevista entre nosoutros os viciños e Amando Romero cos abogidQ) de
ambas pl!tes ofert04, ó "tórrm ou deixas~a cantidade de 20 ferraélos para
cada viciñof cobrándüles polos mesmos 7lN.OOO pts. e tendo que deixar as
casas e os Ugflres que ocupamos apartándonos tóda; xuntos para un lugpr
de Somozas. En totál ternos actualmente estes viciños 114 vacas e ocupruna;
3.CXXl ferrados. Preguntámona; cánta.5 vacas poderíamos manter con 300
ferrados que nos tocaría entre todos e si esta propa;ta non será unha burla
mris das moitas q_ue ternos recibido estes cdonos.
6.- O Sr.Romero Castrillón está vendendo tenas a outros viciños e
pregÚI]támonos, porque non llas vende Qrimeiro aos colonos que as necesitan
Todo o cal espqñémo-lo coo finalidade de entablar uñhas verdadeiras
negociacións ás gue reiteramos estamos dispostos dende sempre como así lle
fixemos ver ao EXcmo. Presidente da Xunta de Galicia
Enchousas ( Somozas) once de Novembro de 1984. 1

Unha das afirmacións que un vai escoitando moi a miudo polas .
nosas vilas e aldeas é aquela de - " Aquí somos moi pouco unidos ".
Parece ser que por aí adiante unhas das sonas que se nos dá ós galegos é
a de pouco asociativos, moi individualistas, excesivamente botados para
atrás á hora de experimentar xeitos novos, e cousas así.
Eu non teño apacidade nin tento agora analisar a verdade ou
mentira desas afirmacións; pero . quixera contar outra historia que a
mín me contara hai uns anos o xesuita Adro Xavier.
Resulta _que nunha ocasión tivo que facer unha viaxe ·a Calcuta.
Alí invitárono a cear nun dos hoteis de máis sona da localidade. Durante a cea actuaba para os comensais un conxunto musical que, polo
visto nono facía ·nada mal. Pero o asunto foi que a pouco máis atragántasellc o bocado que tiña na boca cando o conxunto se arrincou cunha
muf\eira.
Preguntoulle a quen o invitara pola expricación de tal sorpresa
e o outro recomendoulle calma, que xa tería cumprida resposta o seu
debido tempo.
·
- De momento, - díxolle -, abóndelle saber qúe esta peza é no seu
honor.
·
Á primeira muñeira seguiulle o-utra e á segunda a Alborada de
Veiga.
Rematada a cea o anfitrión levouno saudar ó conxunto musical.
¡ Eran cinco galegos !.
Cinco galegos que desertaran dun barco mercante e decidiran gaña-la vida doutro xeito ben diferente. Cinco mariñeiros que chegaran a
t:ormar un conxunto musical prestixioso que actuaba nun dos hoteis de
IJláiS sana de Calcuta.
Pequenas historias coma esta hainas a mareas e grandes historias
hainas tamén. Con todo, eu non sei se somos ou non rnerecentes da sana que nos dan e nos damos.
¿ Podería ser que aquí fósemos individualistas e apoucados e en
cambio fóra máis asociacionistas e botados para diante ? .
E se así fose, ¿a qué se debe?.
X. M. Carballo.
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SAÜDE: A BOCA (1)

Non irnos repetir aquí o importante que é a boca para un ·bo desenrolo da persoa h urna na. Desde pequen os a boca é fundamental para alimentarnos e tamén para coñece-las cousas
·que nos rodean e que podemos acercar
a ela; todos ternos observado como os
bebés levan á boca todo o que atopan,
esto é un xeito de coñecer.
A medida que medramos podemos analizar oufras partes do corpo
para c.oñecer: os ollos, as orellas , a~
mans,. as pernas ~te .... Pero a boca
sigue tendo un papel moi importante
xa que con ela comemos ~ qebemos;
pero tamén falamos, bicamos, xesticulamos, é dicir, comunicámonos cos demais.
'
Hoxe falamos dos cuidados que
precisa a boca para ~anter unha boa
saúde xeral da persoa.
A boca está formada polos labios,
as meixelas, a lingua, o _padal, as en- .
cías e os den tes. Todas estas partes
conxuntadas permiten que se poidan
realiza-las funcións de alimentación e
de comunicación.
OS DENt-~;S son parte da boca
que máis coidad s precisa pois a pesar
da súa aparencia e resistencia e dureza, son os que máis se poden resentir
cando algo do ext~rior os ataca.
Na primeira etapa da vida os dentes non se ven, pero xa están no interior da ·encía: ~mpezaron a deserirolarse arredor do segun~o ínes de embarazo. Os dentes empezan a saír ó ex te-

rior os 7 meses e medio anqu e pode
suceder que se adiante ou se atrasen
.
'
cando se producen retrasos sin alarmarse débese consultar 9 médico por
se fose necesario atender este retraso.
A primeira dentadura , dentes do
leite, está formada por 20 pezas, e aínda que estes dentes van caer co tempo
e dar paso á dentadura definitiva·, haina que coidar exactamente igoal ca ós
dentes definitivos.
A dentadura permanente consta de 32 pezas. Estes dentes definitivos empezan a saír ós 6 anos de idade
e rematan sobre dos 21 , coa saída das ·
moas do xuício.
Para coidar correétamente a dentadura hai que:
* Tomar unha alimentación sa.
* Cepillar os den tes despois das
comidas.
* Consultar ó médico ou dentista
con certa frecuencia e sempre que haxa dúbidas ou problemas.

Madó DOMINGUEZ
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lrimegos, escoitade,
e esta fazaña oz'de:
o xigante Goliat
contra Q pequeno Davide.

Porque o triunfo de Davide
f oi ben gañado, con tino:
o pobo ''nica" elixiu
ós fil/os do gran Sandino.

Go/iat vén senda Reagan
que, con victorias nocturnas
f oi votado, cal coruxa,
desde as urnas ou ¡as [urnas!

Revolución sandinista
con Ortega presidente:
e a CIA de Ronald Reagan
rabiosa como can doente.

O pobo de Nicaragua,
ardente coma o Vesubio,
deu un volcánico voto
ó pequeno papvrrubio.

O mencer de Nicaragua,
que se vexa e que se escoite:
en Managua nace o dz'a,
medra en Washington a noite.

..

~

,,
~

~

:i
'\

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~J
~

FALA i: CAli1inO

DOS TROGLODITAS OS MENCIÑEIROS
cío que exercen os médicos ou producto que despachan os farmacéuticos mediante receita) e as menciñas, remedios
caseños que preparan os menciñeiros.
A pesar diso, a Televisión fala tódolos
días de "Mediciña" e a Xunta anunciou
un congreso na ¡ Facultade de Menciña!
(sic).
¿Non vos parece que estas insignes
institucións galegas deberían coidar un
pouco máis o noso idiom.a? Logo que non
se queixen: se nos fan votar nas "fumas",
¡Vaia .goberno galego que vai saír! Quizais ese mal veña recompensado por unha
promoción universitaria de bos menciñeiros, que ... xa se sabe coma anda o Seguro.

Hai meses, o catedrático compostelano Constantino García (asturiano fundador do Instituto da Lingua Galega) facía
crítica daqueles "cavernícolas" (trogloditas, homes das cavernas), que falaban de
deposita-lo voto electoral nas fumas (cova,
caverna) e non nas hurnas, como cómpre.
Desde aquela, aínda houbo algún ilustre
escritor que. se refiriu ~ ''fumas" como
continente da papeleta electoral. E iso
antes de que os americanos elixisen por
segunda vez a Reagan, que mesmo semella
que votaron desde unha cova ou, polo
menos, á luz dos candís.
Pois ben, parece que nin a Televisión
nin a Xunt.a nos fan caso. No número
139 do noso semanario facíamos re ferencia á ~ferencia entre medicina ( ofi-
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