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OS BISPOS GAtEGOS · F ALAN DO PARO 

. A .Saúde da· boca 

. Boa Nova: Estade en vela 

. Don Constantino de Petouto 



DEZ ACTITUDES CRISTIANAS 
ANTE O PARO 

Como complemento da carta dos bispos 
galegos sobre o paro obreiro '\°e publicamos 
en parte (na que nos é posibleJ noutras páxi
nas de IRIMIAl!~resent.amos os nosos lecto
res estas dez wsposicións cristianas ante o 
paro que publica a revista do Movimiento 
Rural Cristiano'-MILITANTE, a quen mIMIA 
ee sin te achegaoa. . 
1. - Pensar que é un problema que lle afec
tn a un mesmo amque non estea parado. 
2.- Estar convencido ·de que, a{nda que opa
ro sexa un argumento Interesado en mans de 
algúns partidos políticos, non obstante é 
un problema que de feito existe. 
3.- Sentirse solidarlo cos pamdos e apoiar as 
s-úas relvindicacións anque non esteamos 
de acordo coas accÍóns que emprenden ou 
coas ideoloxías que as fomentan. 
4. - Se un está parado, solucionar non só o 
propio problema, senón tratar de solucio
narUo a outros irmáns que están no mesma 
situación. 
5.- Acoller, escoltar e fomentar o troto cos 
que carecen de traballo, pensar con eles so
lucións ós seus problemas, informalos sobre 
posibles postos de traballo. 
6. -· Dar ós car tos e ós bens que poseemos .a 
dimensión social que por si teñen

1 
imaxinan

do formas de que podan convertirse en fon
te de traballo para os que non o teñen. 
7. - Or#jnizar a propia e.mpresa ou negocio 
pensando que poden traballar nel(J o maior 
número de persoas posibles aínda. que haxa 
que 11Jñar somente o diñeiro preciso para 
man ter a empresa. 

8. - Aproveitar ó máximo as horas de traba
llo, realizando o labor con responsabilidade. 
9. - Renunciar ó segundo pos to de trabaQo 
cando se ten a seguridade de que vai ser ocu
pado por un parado. 

1 O.· Orar 6 Señor para que nos axude a bus
car camiños para sair deste problema. 

. A INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA t.en na 
nosa nación importantes factorías en Vigo e 
Ourense; pols ben, a CitroEn p.eftleu-~°' oi
t.enta e tres cabo mil mi116ns ~e peset.aS,Jie
bido as pouats vent.as. Unha d8s-ráZ6ns ¡po-' . 
de ser o incremento de imposto& cos qu~ 
grava ó coi;nprador dun coche. 

OS OONCELLOS DE .NARONE OLEIRO , 
entre outios, seguen . sensibilizando Q nos~ 
pobo sobor de Nicaragua con .todo tipo d~ 
chamadas, mesmo con folgas de fame. Unha "--
vez máis ternos que slient.ar aquí o labor ex
traordinario delgúns das nasos concellos. 

"A QUENLIA" é un novo grupo musical, 
aínda que os seus compoñentes xa son de 
todos coñecidos. Mini e Mero de "Fuxan ·os 
Ventos" acadaron un bon plantel de músicos 
cos que están creando e recieando a nosa 
música de sempre, agora con ese nome. 

RECUPERA-LA MEMORIA duil pobo, pa
rroquia . . . , debe ser un dos obxectivos dos 
elementos vivos da -comunidade. Un bo cami
ño para t.odo isto é iescat.ar, des~brir e. 
expoñer os documentos fotográficos de épo
cas pasadas: pode ser unha das tarefas das 
Asociacións Culturais, de Veciños, artísti
cas .. ·. A Xunta de Galicia está a crear a 
Fonot.eca de Galicia. 

GALEGO EN XERUSALEN. Gracias á 
preocupación de Vicente Cerdeiriña, cu
ra de Poio (Pontevedra), unha lápida coa 
oración do Noso Pai en galego vai figurar 
.na basfüca do "Pater Nost.er" sita no mon
te das Oliveiras na cidade de Xerusalén. Alí 
está posta xa en 70 idiomas. A Xunta de 
Galicia é a encargada de facer m xestións. 



lQUEN VELARA NA NO/TE, 
OUH CENTINELA? 
lQf.!EN_MANTERA DIARIO 
A LAPA A CESA? 
lE QUEN SERA PORTE/RO 
DE PORTA A BERTA? 

Se sombras medoñentos 
cobren o Terro. 
Se botan ós obreiros 
dos súos empresas. 
E se os lobregos deixon 
os terros ermos. 

Se os gobernantes berran 
fofos promesas. 
Se os euros nos predican 
frases valeiras. 
~n tanto que dos bancos 
medran os rentas. 

Ninguén dá nada fe/to, 
nin Deus siquera. · 
Quen que/ro outro futuro, 
imons ó tarefo! 
Que longo é o camino, 
moi longa a espera. 

O mundo: esa casiña 
que Deus nos deixa .. 
As xen_tes que ó habita_n: 
o súo facenda. 
Xesús e nós facendo 
o noso Terro. 

Unha Gal icia nova, 
de cruces feíta: 
de cruces e amaneceres 
que a canten fresca; 
de brazos mergullados 
en fonda aperta. 

iESTADE EN VELAJ 

CÓMPRE ESTAR ATENTOS 

Domingo primeiro 
deAdvento 

Naquel tempo dixo Xesús: 

- Estade logo ó axexo e atentos, pois non 
sabedes cando será o momento. 

É coma un home que vai ó extranxeiro, _dei
. xando a casa e maila facenda nas mans dos seus 
criados, encargoulles a cada un o que tiña que 
facer; e ó porteiro ordenoulle que velase. 

Vixiade vós, polo tanto, pois non sabedes 
cando chegará o amo da casa: se no solpor ou 
no mencer. Non sexa que chegue de repente, e 

. vos a tope dormindo. E o que vos digo a vós ta
mén llo digo a todos: "¡Estade en vela!" 

(Marcos 13, 33-37) 
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CARTA· DOS BISPOS DE 
Recentemente a; cinco bispos de Galicia publicaron unha carta para qu 

queda sen troballo e de tanta;. moza; que non o atopan por primeira vez, par 
chamar a todo~. a que colaborema; en poñer remedio. IRIMIA ere que é bo '1 

mo noso o problema do paro que tanta xente sufre. Como a carts e 

O PARO EN GALICIA 
"Segundo datos oficias, en Galicia sobrepasouse xa o 

número decento cincuenta mil parados. Quince de cada cen 
persoas en disposición de traballar, que se calculan nun 
millón cen mil persoas aproximadame~te, atópanse sen tra
ballo. Non é improbable que as cifras reais superen as ci
fras ofrecidas polas estadísticas da administración pública. 
Rasgos típicos do noso modo de ser e a estructura forte
ment.e agraria· da nosa sociedade, fan sospeitar con funda
mento que o desemprego ·non recoñecido oficialmente é 
superior en Galicia a outras zonas de España. A mocidade 
á busca do prlmeiro emprego, son frecuentemente as víc
timas desta situación,, ( . . . ) 
UNHA SITUACION DE ANGUSTIA 

"Xa non son infrecuentes os casos de familias que 
padecen graves penurias no sustento e na vivenda. Estíma
se que non chega ó cincuenta por cento o número de tra
balladores amparados pol_a covertura do seguro de desem
prego ( ... ). As verbas do Santo Padre no seu discurso de 
Barcelona, dirixido ó mundo do traballo, describen moi ben 
os efectos dunha situación coma a nosa: ··nun paro prolon
gado nace a inseguridade, a desconfianza na sociedade, e 
nun mesmo; atrófianse as capacidades de desenrolo persoal; 
pérdese o entusiasmo; o amor ó ben; sorden as crises fami
liares, as situacións persoais desesperad8.s, e cáese entón moi 
facilmente - sobre todo a mocidade - na droga, o alcoho-
lisn:,io e a criminalidade···n ( ... ) · · 

O DEREITO Ó TRABALLO 
"O home ten dereito ó traballo e o deber de traballar. 

O dereito ó traballo inscn'bese así no conxunto dos derei
tos fundamentais do home, coma un dos máis importantes 
e decisivos para a salvagarda da súa dignidade" ( ... ) 
DEUS RECLAMA CO POBRE QUE SUFRE O PARO 

"O oprimido, o explotado, o que inxustamente, e 
sen culpa de ninguén, sofre no traballo pola súa condición 
de operario -e hoxe máis que nunca o parado- preséntase
nos coma o pobre do evanxelio no que se reflexa unha e 
outra vezJ a imaxe mesma do noso Señor: ··Porque tiven 
fame e destesme de comer, tiven sede e déstesme de beber, 
fun extranxeiro e acolléstesme, estiven espido e vestístesme

1 enfermo e visitástesme, estiven na cadea e tostes a verme··• 
( . .. ) 
SON PRECISOS CAMBIOS 

"O carácter endémico e estructural do paro que p~-

·¿E to .. o lat11 

j 
·fif!~~~ 

50.000 mozos g1 
sin posta d 

decemos esixe 
1 

polo tanto, e 
actitudes· ... , ... unha auténtiCIJ 
non se debe arredar diante de 
ca no seu conxunto···(Papa Xc 
DEREITO Ó SUBSIDIO 

"Un J>resuposto fundam 
tuación mmimamente moral d 
dir que se converta para os pa 
fonte de escasedade dos bens 
·cia. O parado forzoso, que a 
atopa emprego, ten dereito a 
vivir a el e ós seus con di~ 
anterior a calquera outro na 01 

. mente no dereito primario á vi 
DEBERES DA ADMINISTRA 



xcntc 
GALICIA O PARO OBRE/RO 

1e os cristiáns soubesen o que eles pensan sobre o prdblerf:ia .de tanta·. xente ·q~e . 
·a recordaUe ós poderes a responsabüidade que teñen nese doroso asunto e para 
rue escoitemos·a voz dos nosos pastores-para que ela nos axude a considerar co-
~ moi longa ternos que recólles somente algúns dos seus pensamentos. 

alegas estamos 
le traballo 

~n nosoutros ···· un cambio de 
!l conversión de corazóns···que 
~ .... a revisión da orde económi
r>an Paulo II)" ( ... ) 

ten tal e primeiro para unha ac
iiant.e o mal do paro é o impe
mtdos e as súas familias nunha 
s básicos para a súa subsist.en
l pesar dos seus esforzos non 
l un subsidio que lle permita 
~nidade. Trátase dun dereito 
rde social fundado inmediata
ida e á subsistencia,, ( ... ) 

~cmN DO ESTADO 

"A administración do Estado, especialment.e a cen
tral e a autonómica, procurará distribuí-las cargas équitati
vament.e entre tódolos sectores da sociedade, sen facelas re
caer exclusiva ou predominant.ement.e sobre os traballa
dores." ( ... ) "Con respecto a Galicia, aínda moi na trasei
ra do desenrolo económico, incúmbelles, sobre todo nomo
mento de programa-las inversións públicas, unha obriga es
pecial: a de non permitir que se estanque o nace·nt.e progre
so da súa industrialización e a modernización das súas es
tructuras agrarias e pesqueiras." ( ... ) 
DEBERES DOS EMPRESARIOS 

"Os empresarios e financieiros e as súas . orgartiza
cións profesionais t.eñen hoxe un deber primordial: non 
abandona-la súa vocación de empresarios. ( ... ) Para elo 
son acreedores, certament.e, de correcto tratamento xu
rídico, fiscal e crediticio por part.e do estado, pero tamén 
haberan de evitar a toda costa o aproveitamento da actual 
situación crítica das empresas e traballadores para recaer .en 
prácticas abusivas que at.ent.en contra os seus dereitos máis 
elementais ou en conductas lesivas do ben común, ó burla-las 
leis fiscais e monetarias" . ( ... ) 
fiEBERES DOS TRABALLADORES E ORGANIZACIONS 
SINDICAIS . 

"Os máis directamen t.e afectados polo paro, han de 
comportarse con sentido de responsabilidade solidaria con 
respecto os parados. En primeiro lugar aceptando o traballo 
como un ben escaso que debe ser repartido xústament.e; e 
logo na busca común da creación dos necesarios pastos de 
traballo por enriba dos puntos de vista particulares e políti
cosº.( ... ) 
DEBERES DOS CIDADANS E DA SOCIEDADE EN 
XERA~ 

"E condición ··· indispensable··· para lograr a erradica
ción do par<?i recupera-la conciencia moral na vida social e 
económica. unce, polo tanto, elimina-lo luxo, os gastos su
pérfluos, os ingresos inmoderados, a evasión ou inmoviliza
ción de capital, o absentismo laboral, as reivindicacións de 
soldos desproporcionados, a baixa productividadei a mala 
xestión dos fondos públicos, a percepción fraudu enta do 
seguro de desemprego, nunha palabra

1 
cambiar de raíz o ta

lant.e moral das persoas e da sociedade ' ( •.. ) 

Por último os bispos de Galicia propoñen ós cristians 
contribuír con cotas fixas ós Fondos Diocesanos de Solida
ridade cos Parados. 



DON t()NST,NTINO 
Don Constantino era don Constan

:i~o para todos os non militantes, an
:¡ue fosen da súa mesma edade ou 
moito máis vellos, na vila de Petouto. 
En cambio, era Constantino a secas 
para os militantes, anque fosen moito 
máis novos, e mesmo rapaces, da vila 
de Petouto e dos artedores. 

Pois ben,· don Constantino fixera 
a guerra. Non ·e que lla fixesen facer 
coma a moitos, é que el fíxoa por pro
pio convencimiento. Non era home 
que se movese porque lle mandaban. 
Só se movía por ideas. Tifia principios 
firmes e seguros. Tan seguros que el 
nunca deixou de face-la guerra. Toda 
a súa vida seguíu loitando contra o 
enemigo. Presidía xuntanzas de ex
combatientes, pero el en realidade 
nunca deixou de ser "combatiente". 

Gustaba moito de andar entre mo
zos e os mozos gustaban moito de an
dar co Constantino. Case todos os ·que 
o rodeaban tifian dereito a trataJo de 
ti. El coa súa historia quentaba as súas 
mentes inmaduras e necesitadas de 
aventura; amosáballes medallas conse
guidas na guerra ou con motivo dela, 
e nunca faltaron mozos que sentisen 
máis admiración potas medallas con
seguidas na guerra ca potas consegui
das ·na paz ; podía darse o caso de que 
sendo seus achegados entrasen algún 
día en posesión dunha pistola de ver
dade; pagaba roldas sen ten nin son un 
día si e outro tamén. 

El mesmo bebía sen tino, parece 
ser que por mor das intensas dores que 
sufría na súa perna mutilada. 

() Eladio estivera en M ~ drid e alí 

DE PETOUTfJ 
a prendera a barbeiro. Sentía . tonda 
veneración por Madrid debido a que 
ali-había canto el podía soñar e dese
xar. Había de todo menos clientes 
para un barbeiro que empeza. Por iso 
voltou á súa . vila, J>etouto, en percura 
de clientela .. E por agasallar. a Madrid 
puxo aquel flamante letreiro: 
'BARBERIA-MADRID en PETOUTO'. 

Unha noite ó mudarse de bar don 
Constantino, cheo astra reverquer, e 
seguido pola súa escolta de tódalas 
noites, reparou no letreiro. Parouse na 
medida en que lle era posible estarse 
quedo t}as súas circunstancias e dixo: 

- E insultante. . . Non cabe. 
- ¿Como que· non cabe, Constan-

tino? - preguntou un. · 
, - Non cabe por pura lóxica ... 
E rebaixar a· Madrid. . . a Madrid con 
todo o que significa ... Madrid non ca
be en Petouto ... Aínda se fose á vice
versa. 

- Pois é certo. ¡Non cabe! - core
aron todos. 

Don Constantino puxo a pistola a 
ollo e ¡Pan! ¡Pan! ¡Pan! 

Tifia moita puntería que levaba 
matados moitos cans a ver se os seus 
donos se queixaban e podían ser acu
sados de roxos. 

Tres tiros, tres. Os xustos e preci
sos baixaron esfarelado ó chan aquel 
letreiro aldraxante 

- ¡Que ben apunta Constantino 
e iso que lle trema o pulso! 

No fondo don Constantino era un 
neno. Un neno cunha pistola de ver-
dade. , 
X.M. CARBALLO 



A CA=tOn clo LUfilC 
SAUDE 

TOMAR UNHA ALIMENTACION SA. 

A alimentación é necesaria para 
ter unha boa saúde xeral e tamén a da 

·boca, a alimentación sa.ha de ser varia
da e .rica en minerais, calcio ·e fluor, 
que son os que riláis precisan os.dentes 
ensaladas, froitas, verduras, noces, 
leite,, etc., pero tan importante como 
recibir estes ·alimentos é suprünir os 
dulc~s da alimentación; xa se .S.abe que · 
é moi dificil privar a un nen_o de dul
ces, pois gústanlle moito, de todos 
xeitos é necesmc> controlar a can.ti
dade de dulce na alimentad.ón e con
seguir que non sexa excesiva; algun
has veces somos os maiores os que 
provocamos os excesos, cando molla
mos o chupete en zucre ou mel, por 
exemplo. Pero, ¿por que .os dulces 
son dañinos para os dentes? 

~ucede · que na boca. hai · sempre 
xermes que viven nela sen facer mal, 
pero ca.ndo hai restos de ·alimentos 
na boca, sobre todo dulces, fabri
can un ácido que destraga o dente e 
así empezan as caries: os dentes pi
cados. 

Estas caries hai que atendela& 
pronto, incluso nos dentes de leite, 
porque aument~n, destragan o dente 

. de todo e van pro<l:ucir unha infección 
na boca; normalmente ~parece .un fle-

:. A BOCA (11) 

món que l~a consigo moitas moles
tias, é moi doloroso e p0<;le ter conse
cuencias no resto do corpo coma cal
quera infección. 

CEPILLAR OS . DENTES DESPOIS 
DAS COMIDAS 

Xa dende pequenos, ~índa coa pri
meira . dentadura, recoméndase cepillar 
os dentes despois de cada comida para 
limpia-la boca de residuos dos alimen-· 
tos e así evita-las caries. 

O cepillado dos dentes é sencillo, 
pero :hai que saber que nunca se debe 

¡ 
facer en sen.tido horizontal, pois raía 
os dentes e non é eficaz. 

Para. os· dentes e moas de am"ba o 
.cepillado faras e de arriba abaixo, e nos . 
dentes e moas de abaixo ó revés, é di
cir, de abaixo arriba. 

CONSULTAR O MEDICO OU DEN
TISTA 

Sempre que teñamos. algún proble
ma na boca, pero tam én sen ter 
problemas, recorné~dase consultas 
unha vez . por ano, para diagnostica-los 
posibles problemas antes de que sexa 
máis serios. Tamén nesta consulta po
demos pedir e ternos dereito a recibir 
información e con.sello sobre os coida
dos da nosa boca . 

Madó DOMINGUE7 
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~i Andan moi alpo~izados -
s~ en Santiago os estudiantes, 
~~ porque a cuestión do diñeiro 
~~ ten aspectos alarmantes. 

Os alumnos botan lume, 
sen que isto xustifique 

.. 
)) 

~\ 
>< 

que ás portas do Rectorado 
ese lume se lle aplique. ~1 

\~ 
'~ Por unha parte, os pisos Nunha sociedade xusta 
>i teñen precios abusivos, sería moi conveniente · 

Si 
·51 
~I 

~S sen metérmonos agora que puidese estudiar gratis 1 co caros que e~tán os libros. o que fose intelixente. 

:~ Vén logo o asunto das tasas Neste pais, aínda, agora ,~ . 
, que non é cousa ridi'cula, existe o privüexio ~ 
l porque hai que ve-lo que custa . para os ricos; pero ós pobres ~ 

~~:~~~~:::::~"""~"""'~"""~~~::::~::ex~o~""""j 

XA ANDEi BASTANTE CAMINO 

O verbo andar en galego é un verbo 
·regular. Quere dicir que hai que conxuga
lo sen cambiarlle a .raiz ( o lexema, din ~ 
sabidos ), ó contrario do que sucede no cas
telán. Con todo, hai que advertir .que, t.amén 
no idioma de Cervantes, t.anto os nenos co
ma moit.a xente, din "and6° , e quedan tan 
tranquilos, afnda que alí é unha incorrec
ción gramatical. 

Iso indfcanos que no caso. galego, o 
pretérito peñecto de indicativo ou temp,o 
pasado ( andei, andaches, andou, andamos, 
andast-es, andaron ) cadra conforme coa 
mesma orixe do verbo latino. O mesmo lle 
sucede 6 pluscuamperfecto de indicativo 
( · anclara, andaros, etc. ) e ó ·imperfecto de 
subxuntivo ( andase, andases, ete. ). 

Se est.amos afeitos. a dicir " . andiven " 
esta irregularidade . parece que se produciu' 
por semellani:a con estiven, que esta forma 
si é correcta. E cando se di " anduven ", 
pode haber influencia da corresponden te 
castelá. 

Seguro que, se a fala é camiño, xa an
tes de que andases a ler est.as liña ti xa 
andaras basta.nte e mesmo de ahondo polas 
vieiros do noso idioma. Pero non nos vén 
mal lembrar algunhas cousu porque, como 
dixo o poeta Antonio Machado, faise camiño 
ó andar. Por iso andei matinando nestas 
leiras. 

CONSULTAS : 

Rúa do Vilar, 37-39, ~c.. Santi.ago 
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