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(IRThUA regala un video Grunding BTX-85

Case sen sentilo, coma
sempre; roáis cedo que de costume, chegou o An troido. O
Antroido é un carallán. Este
ano aforraba vir, pero veu. As
cousas non están para antroi. dadas, pero o Antroido por algo é o An troid o, e por ai anda
recorrendo as nosas· imaxinacións e os nosos éamiños, envolto en cen actividades e carantoñas. Porque o Antroido
é -un meigo, e ten roáis forza
na súa invitación á troula, que
a nosa teima en andar de se-

al¡uert ato~ nri b'urr&)neste dibuxo) - . ' . ; .

ríos pola vida; de serios e de
aburridos, e de mal xenio, e
de tempo, e ae eficaces. o re- .
mate pedirémoslle perdón pola nosa desconfianza e quedarémoslle agradecidos e, ó despedilo, dirémoslle con pena e
agarimo a un tempo: para o
ano non deixes de vir, ¡eh!
Curiosamente o Antroido non chega se non chaman
por el, se non o traen ás costas. Porque o Antroido ademáis de carallán' é preguiceiro.
Por exemplo, aló por Muí-

menta, en Lugo, vaille facer
falla a actividade a tope de toda a Asociación Cultural. O
mesmo lle pasa en Viveiro con
"Sementeira" e en Guitiriz
con "Xertnolos", etc, etc.
¿A que no pobo onde ti vi. ves tamén tivestes que carrexa-lo Antroido ó lombo do
vos o esforzo organizad o?
Asi que xa sebedes: a recrear, recibir e celebra-lo Antroido. Que é moi sano, moi
tradicional e moi revolucionario.
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O MAPA SANITARIO DE GALICIA está presente en moitos dos plenos dos nosos concellos, e
así en moitas vilas estánse construíndo centros sanitarios. Hai que distinguir tres escalóns á hora da
prestación dos servicios sanitarios á poboación.
O primeiro escalón vai ser a "asistencia primaria"
que son os médicos que ternos máis a man ... O segundo escalón ocuparano os chamados Centros de
Saúde de Asistencia especializada (o número de es-·
pecialidades dependerá do centro e do seu ámbito
territorial). E o terceiro escalón son as Areas de
Saúde ou hospitalarias que van comprender tres
rexións: a Norte da Coruña con apoio no Ferrol;
a Centro de Santiago con apoio en Lugo, e a Sur
en Vigo con apoio en _Pontevedra e Ourense.
O CARDEAL T ARANCON que deu mil probas
de saber estar no seu sitio ó longo de moitas encmcilladas da historia, ven de dicir: que a teoloxfa,da
liberación é "moi positiva no sey plantexamento",
e que "a Igrexa debe potenciar unha liberación das
pers~as que, en determinadas zonas, están oprimidas pola economía e o poder".
A PUBLICIDAD E DO ALCOHOL e DO TABACO na tele non ten xeito nunha comunidade na
que está prohibido f~cer propaganda das drogas.
Vemos como coas técnicas máis refinadas incítasenos a estragar a saúde co reclamo de homes e mulleres de boa apariencia. O ano pasado o consulllo
de tabaco medrou un 5,3 por cento e cada español
fuma ó ano 95· c~etillas por término medio.
O BOCIO é unha das enfermedades máis acusadas na nosa Terra. Hai especialistas que falan
dunha incidencia media dun 15 por cento. que acada nalgunha bisbarra un 70 por cento ... Agora es,tásenos aconsellando cortar o bocio oo consumo
de sal fodada, que practicamente costa igual que
refinado.

o

0 REPARTO DE AFRICA coma si se tratase
dun bo pastel obsesionou ás grandes potencias europeas cen anos atrás. Celebrábase a Conferencia
de Berlín, que rematou o 26 de febreiro de 1885,
despois de tres meses de discusión. O colonialismo
seguía sendo brutal: para reinvidicar un territorio
antes había que ocupalo ... Naquel festín compartiron a mesa: Gran Bretaña, Portugal, Alemania,
Francia, España, Italia, Bélxica e outros.
IMOS DE DEPORTES: Tamén os Estados Unidos dominan no deporte· español en canto a deportistas fichados no extranxeiro, e son os que gañan
en baloncesto (31 baloncestitas), frente ós arxenti~
nos (10 futbolistas) e os iugoslavos cos 6 xogadores en balonmano. O quemáis cobra é o xogador
do Barcelona de futbol, Schuster, con 20 millóns
de ficha anual e otras tantas de primas e soldos.

'

LETRAS GALEGAS cantan desde agora
con vinte mmutos de emisión diaria para os emigrantes, a traveso de Radio - Exterior de &p~a.
O ANTROIDO é unha festa estacional coa·
que os nosos antergos "entraban" na _primavera, e tamén na Coaresma; por iso o cumio deste ciclo de festas é a queima do Antroido ou o
enterro da sardiña, que é algo así coma enterrar o inverno. Os nosos antepasados movíanse
polas estacións do tempo, e creaban o c~os, rachaban con todo formalismo, ant.es de festexar
a vida que xermolaba nos agros e na vida. O antroido é unha festa do lume e tamén agrícola.

EN TODALAS PARROQUIAS . E VILAS
xurde o Antroido cada vez con máis pulo... E
hai antroidos máis organizados ou con máis raíces. Así os de Verín, Monterrei ou toda a comarca da Limia en Ourense, 'ou os de Viveiro,
ou os vales do Ulla ou do De~a que regan comarcas da Coruña e Pontevedra. Mais non falla
en ningunha aldea quen corra o Antroido, eque
en algures chaman ta.mén "borrallento ", porque en vez de con fariña os mozos poñen perdidas ás mozas de cinza.
NOTICIA DO ANTROIDO
Hai poucos días que as axencias de noticias
divulgaban dúas novas no mesmo día:
·
l. Que o presidente Reagan era proposto para oJ>remio Nobel da Paz e
2. Que para o novo presuposto norteamericano que rexirá a partir de outubro, o•pacifistá'
Reagan intenta aumentar os g~tos de Defensa
nun 6 por cento, a costa de rebaixar os gastos
sociais: educación, axudas á vivenda, e en xeral
___ás clases popular~~-!.

Ramón D. Raña

Ó que padece tormentos,,
unha miguiña de alento.
Ó pobre desamparado,
casa cuberta e trabal/o~

Domingo sexto
do tempo ordinario

CURACION DUN LEPROSO

Acercóuselle un leproso, e rogoulle de xionllos:
__:_ Se queres, podes limpanne.
Airado, Xesús· alargou a man, e tocoulle dicindo:
- Quero, quedalimpo.
Ó triste e aflixido,
E no intre desapareceulle a lepra, quedando limpo. E despeunha rafiña de alivio.
diuno, ordenándolle con severidade:
- Mira, non vaias dicir nada a ni,nguén; preséntate ó sacerÓ que se doe do corpo,
dote, e fai pola túa purificación as ofrendas mandadM por Moisés,
dun bo médico o conforto. para que Iles conste.
·
Mas el non ben se foi, púxose a pregoar a nova, espallándoa
Ós nenos en orfandade,
de tal xeito que Xesús xa non podía entrar en vila ningunha, semáns cheíñas de bondade. nón que se .quedaba fóra, nos arredores apartados. Pero aínda así
acudían a el de t_ódalas partes.
Ós vellos en soidade,
M a re o s 1 • 4 O -4 5
o agarfmo da irmandade.
Ó que sofre enfermedade,
un pouco de sanidade.

Ó labrego escravizado,
un amor organizado.
Ó obreiro despedido,
dereitos recoñecidos.
Ó matiñeiro que loita,
panciño e fogar á volta.

E DIXOLLE: "QUEDA LIMPO" . .
Como vedes, o evanxelista San Marcos gos~ de presentamos casos de curacións feítas por Xesús. O ler o re.:
lato do Evanxelio vennos a dúbida de si a cousa sería
16Í tan espectacular, feita nun santiamén. Non estamos
. vendo casos destes tódolos días para que o admitamos
~í sen máis."
Ternos que crer que Xesús fixo signos e prodixios
non comúns; outros non actuaban coma El. Dalgúns casos que nos cantan os evanxelistas podemos dar certas
explicacións, pero doutros a única postura que cabe é a
de crer ou non crer. Os primelros cristiáns recoñecían
que o poder de Deus manifestouse en Xesús dun xeito
extraordinario, que pola súa man realizáronse causas miraculosas.
·
Con todo, ternos que recoñecer que nos custa moito
traballo para poñemos na onda dos evanxelistas e comprender o que n~ queren dicir. Por exemplo: non nos
custa traballo admitir como un milagre que un que padece a enfermedade da lepra nun instante se lle poña a carne timpa coma a dun neno; pero cústanos admitir como
milagre que un leproso, aínda seguindo sendo leproso,
empece a recompoñer a súa desfeita personalidade, empece a recuperar a esperanza, empece a refiexiónar de
onde lle ven o seu mal e como pode sair del, empece a
descubrir que é o amor liberador de Deus quen lle forza
a erguerse de novo a poñerse a camiñar ... ¿Onde hai
máis milagre?
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c ·R ONICAS DA TEBRA
DE COMO A XUNTA DE ALIANZA'POPULAR REGALA POSTOS DE TRABALLO PUBLICOS ÓS
SEUS INCONDICIONAIS, ÓS FILLOS DOS SEUS INCONDICIONAIS, ÓS VECI~OS DOS SEUS INCONDICIONAIS E ÓS FILLOS DOS VECI~OS DOS SEUS INCONDICIONAIS; SEXAN ESTES MILITANTES, SIMPATIZANTES, SEGUROS VOTANTES OU SIMPLES AMIGUETES.

Falamos hoxe das contratacións laborais que está a
facer a Xunta de Galicia, contratos de traballo indefinidos
- distintos xa que · logo ó dos funcionarios que non . son
contratados- que se pagan, evidentemente, cos cartas de
tódolos galegas. Esto non ahonda para que os seffores
xuntelros frenen os seus excesos de amiguismo e caciqueo.
A cousa hoxed(a semella. estar planteada as(: como a
socledade se divide cada vez máis entre parados e colocados
-quero dicir, xente con traballo- os nosos gobernantes en
Galicla queren asegurar traballo -que é pan e influencia
social- para os seus e con Igual forza queren paro -que é
miseria e desencanto·- para o r~sto dos galegas, para os
opositores. Ou dito doutro xeito: manipulando suc'"'mente
os procesos de selección procuran que os empregados sexan
eternamente adictos a A.P. E hai adiccións máls dif(ciles de
delxar que a da hero(na. Por eso que o de estar "colocado"
ten neste caso dous significados polo menos.

algún na prensa; ... TantQ foi as( que a única publicidade
que se fixo foi mandar un telegrama ás oficinas do 1.N.. E.M.
o d(a 7 de decembro, esto é, dous días despois de que
empezara o prazo de· presentación de candidaturas, e, con
tanto ollo, que o ·d(a 8 e 9 foron festivos coque, dado que
o prazo remataba o 12, os sete días de prazo quedaron
convertidos en 2 ou ,3, segundo o sitio, e sempre que os
parados tiveran o humor de.acudir diariamente a botar unha
ollada ó taboeiro da oficina de emprego, único xeito de se
enteraren do asunto.

SEGUNDO PASO: Contrátese a todo costo ós amiguetes

provisionalmente antes do Concurso.

E un paso diffoil se hai ·algún convenio en vigor e
algún sindicato que o defenda, pero é importante porque é.
a xustificación que despois se ten para meter á xente
· escollida. Para eso amáf\ase un contrato temporal, de
sustitución de vacacións, ou para reforzar o servicio.
Pasos para mangonear as contrataclóns públicas (método
No caso que · nos ocupa meteron xente "a pre~
A.P.).
sión" nos Gentros, xente que o Centro .no ·propuxera
Vexamos logo como se fai ·un ama1lfo deste ti·
-en Rábade, en Palavea, cubrfronse prazas qu.e non se
po comparando paso a paso cun exempl·o do que xa ternos
reclamaban:... de celador, por exemplo; mesmo en Centros .
talado en 1RIMIA: a recente contratación de personal para
en ·. construcción ou con poqu(simos pequenos -en
os centros da Obra de Protección de Menores. rec·entemente
Pontevedra, :en Ourense- fixéronse contratos de sustitución
transferidos á Gomuniidade Autónoma ·Ga'lega. en c:onc1iieto
por vacacións de traballadores inexistentes. Nestas
á Dirección Xeral de Xusticia e Gobernac ·6n -que os.tenta
operacións. de contratación é onde empezan a pulular as
o exconselleiro Sr. P{a Mart(ne·z - da ConseHenía da
xentes de Ortigueira., terra do Sr. P(a antes citado. (Un
Presl'dencia.
educado·r en Rábade, dous de personal non . docente en
Palavea, etc .... ).
1

PASO P R1ME'I AO: Evltese co.nvocatorla pública e redú:zase

6 mínimo a publlcldade.

.

Non Importa o número de prazas q,ue se convoquen. O importante é que non se corra a noticia, que non
e xunten demas¡a·das demandas . Todo resulltar{a mái1s.
mo'lesto, haber(a máis afectados e, se cadra, xente espi1ida,
preparada e de esquerdas. Hai moito licenciado esquerdoso
.
no paro.
No exemplo que po'~~mos (o da ·c·ontrataci·ón
para Colexlos de Menores dos Tribunales Tutelares ·e
Xuntas. de Protección} fíxose as(: Agachar o máis posible a
existencia de vacantes a cubrir; non publicar Convocatoria
oficlal nen no B.O.E. n¡n no D.O.C.; non facer anuncio.
1

PASO~

Admítanse tódalos sollc.ltudes ó Concurso onq_ue esteon Incompletas (e .non se avise,
cloro). .

TE:RCE llRO
1

De · esta forma poderase despois eliminar a moito
s·o'licitante entrometido alegando que non reun(a os
requisitos ·pedidos. Esto faise incumpllndo a le~islación e o
cos.ttJme da administración de advertir por escrito 6
solicitante da documentación que lle falta. (De non se facer
as( dase normalmente por suposto que a documentación
presentada é correcta e suficiente}. A todo esto, os
amiguetes nunca terán ese problema.
No noso exemplo, de 110 solicitudes para educador

1
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foron eliminaaas 76 por este método tan irregular como
eficaz: porque faltaban as catro fotografías por exemplo.
Por certo, nos 34 · afortunados restantes volveu a
predomina~ a xente de Ortigueira.
CARTO PASO: Amáñese un tribunal de toda confianza.
C6mpre contar cun Tribunal dispos~o a pasar
por todo, e; en resumidas contas a pasar de todo. Para eso
se precisan nos componentes unha destas condici6ns (ou
millor ainda as dúas): primeira, incompetencia no tema;
segunda, obediencia cega 6 partido. A función do tribunal
será bendecir a selección feita con anterioridade.
No caso que comentamos o amaffo veuse favórecido
pola retirada dos representantes do Consello Superior de
Prot~cci6n de Menores de Madrid e ~a U.X.T., que se
negaron a continuar se non se admitían de entrada as 11 O
solicitudes. Así a Xunta puido recompof\er o tribunal
rapidamente cos seus, sen empezar un novo proceso como
debería ser. O máis vergonzoso foi a entrada a última hora
dunha psicóloga recén licenciada que xugou o triste papel

de lexitimar toda esta falcatruada e que provocou unha
impugnación por parte do Colexio Oficial de Psicólogos
(que era o que debíá mandar un representante).
QUINTO PASO: Dlspóñase que a última proba sexo unha
entrevista a porta pechada e sen testigos.
~ o último requisito para rematar o proceso. Sen
público e co Tribunal disposto todo está feito. A espera ,.
las reclamaci6ns se é que alguén se anima.
Así, botaron para afora a xente con varios anos dé
experiencia contrastada e acreditada no seu expediente na
educación de menores marxinados ; con titulación ·educativa
complementaria; con publicacións e investigacións propias
en diversas áreas da marxinación social; etc ....
E meteron dentro un verdadeiro mostrario de
incompetencias; a figura do educador de menores que en
todas partes tende a profesionalizarse, aquí en Galicia
queda con\!ertido en un triste vixiante ou gardador
eternamente agradecido a aqueles que lle axudaron a
"entrar".
O Chalrego Sol/torio

O triste do caso é que a consecuencia da ineptitud
dos educadores de menores difíciles é o castigo como método, a represión e o regreso ·do "reformatorio", con todo o que este ten de escola de delincuencia e ·infelicidade.
Pero eso é outro cantar.
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Unha persoa ten febre, cando a súa temperatura
sube de 37,5º C. Cando anda arredor dos 37°, a{nda que
non se considere propiamente febre, pode ser un síntoma
de algunhas doenzas bastante específicas, sobor de todo,
cando vai acompañada de cansancio, desgana, etc.
Un neno que aínda non está na edade de ir a escola,
e que ten máis de 38º C, pode estar seriamente doente,
polo que se require acudires con el a que sexa ollado polo
médico.
Toda persoa que ten febre perde líquidos, sobor de
todo, pola. sudoraci6n, polo que é moi importante dar de
beber aboodosamente 6s pecientes, para deste xeito evitala
deshidrataci6n, feito máis frecuente en nenos e vellos .

VIDA SANA E ALIMENTARSE BEN
Un feito moi importante, ademais de cortar a
entrada dos microbios, é te~o organismo ben preparado
para loitar contra eles, cousa que se consigue, sobor de todo, levando unha vida sana en contacto coa naturaleza,
e al/mentándose ben, sobor de todo, facendo xantares
variados nos que entren tódolos elementos necesarios para o organismo, entre eles as vitaminas e os minerales.. ¡j·.
Asimesmo, é preciso que entre as formas de alimentación 'e}
da Galicia rural entre de xeito ·significativo o peixe. Polo
tanto, é preciso suliñar que: Para non verse afectado polos
microbios, é preciso, ademals de levar unha boa a//men-

. tac/ón, o que sigue:
- Lavar t6dolos alimentos antes ,de cocinalos.
OLLO COS MICROBIOS
.... Beber auga que esté controlada sanitariamente,
Coma sabedes, na naturaleza viven seres moi
controles que teften que facerse polos Concellos
pequenos chamados microbios, algún dos cales poden atacar
a traveso do Farmadutico titular. (En Galicia
o organismo humán, e si iste non ten boas defensas para
doencias coma o tifus, e diversos tipos de diaprotexerse, 6 ponto vai producirse a enfermedade.
rreas, cortaríanse si houbera un bo control_ das
augas).
Os microbios viven en t6dalas partes o noso rente,
tanto no ar, coma na auga ou chan, e poden entrar en n6s .
- Non consumí-lo leite sin sometelo previamente a . ;:;
'por calquer burato do orgaísmo.
un proceso sanitario de pasteurizaci6n, para facer_:;- ·
- Pola nariz, co ar que respiramos.
que morran os microbios que contén. Este proce- ......
- Ppola boca, coa comida e coa-bebida.
so fundamentalmente consiste ·en sometelo a
- Pola pel, a traveso das feridas, das trabadas de
unha temperatura inferior 6 de fervido, xa que
animais, picaduras de insectos, etc.
con este destrúense propiedades nutritivas que
o leite ten.
Lavarse adecuadamente, e sobor de todo, facelo
sempre que de contado veíamos tocar coas mans
os buratos de entrada do organismo, ou de expulsi6n dos resoduos que nel se producen, para evitar transporta-los microbios 6s m•mos.
- Protexe-los alimentos, e protexernos n6s mesmos
da acción das moscas, mosquitos, etc ..
A febre expresa a reacción do organismo cando estase a ver atacado polos microbios, é polo tanto un síntoma
de que está a suceder un problema que require unha solución o antes posible, polo tanto é preciso, ante unha persona con febre, acudir 6 personal sanitario de xeito rápido.
É·preciso saber tamén canta . febre ten; para iso, sería bo,
que en tódolas cosas houbero un termómetro para medila.
Ademais a·febre, moitas veces, vai acompaftada de
outros síntomas que p6dennos orientar acerca de onde os
microbios infectaron á persona.
PAULINO
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CONTRA TA·C/ON LABORAL
No- Dereito Laboral tradiciónalmente se regulaba como norma xeral o contrato ·de traballo
por tempo indefinido. Para situaci_9_ns _excepcionais preveíase a contratación temporal.
Co motivo da crise económica da última década, esta situación invirtiuse, de maneira que o·
que no seu momento .era excepción, progresivamente impúxose como xeralidade, e así atopámonos hoxe con unha gran regulación do contrato
de tra ballo por tempo determinado.

~

~)

A Lei xustifica a duración determinada do
contrato de traballo, por razóns de necesidade,
en orden a conseguir que o crecemento da economía en un futuro próximo se traduza na creación
de novos pastos de traballo.
O pasado mes de agosto, levouse a cabo unha
modificación do Estatuto dos Traballadores, para
perfeccionar tipos de contratos como o contrato
de prácticas, ou o contrato de formación; tamén
aparecen tipos novos como o contrato de relevo,
e ampliase a contratación temporal hastra un
·máximo de tres anos en.empresas de lanzamento de
nova actividade.
A Lei pretende con todo esto favorece-la inversión, palia-lo paro xuvenil, estimula-lo acceso
ó primeiro empleo, reducir costes das empresas en
canto a contratación e cotización á Seguridade Social, en definitiva xenerar empleo con criterios
flexibles e realistas.
Pero esta situación legal trae consigo que os
empresarios abusen dela, no sentido de que para
actividades que necesitan un traballo continuado
utilicen contratos sucesivos coa misma persoa, utilizando · así tódalas ventaxas que esta lei reporta,
e ademais evita-la antiguedade no caso das indemnizacións por despido, etc.

Vanguardia Obreira

SE OLIERES LER IRIMIA

iSUSCRIBETE!

Quero suscribirme .ó Semanario IRIMIA:
Por un ano
Pagarei por:

O

~

~
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O Transferencia áCaixa de Aforros de Galicia:
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Ata nova orde

Vilalba, Conta n. 04950/0
Correo contra Reembolso
(máis caro e molesto ca transferencia)

Nome ............................................................... ·................ .
R'ua ou p arr<M¡wa
. ....................................... ~ .................... .

Vila ou Axuntainento ...................................... Provincia.•...................

Recorta e envfanos a: IRIMIA., Apdo. 5, Vilalba (Lugo)
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Moitas das reaccl6ns negativas cos nosos mios son froito dun malestar con nós mesmos.
Boa part.e das reñas, enfados e castigos que os pais poñemos Ó8 nosos fillos, teñen o seu orbce nun mal estado de
ánimo máls que na intención de querer facerlles ben.
.

!Cantas veces chegamos ·
contentos a cesa porque
as cousas nos foron ben
e lles damos un blco 6s
catlvos anque tef'lan todo estrado poto chan
adlante ou anque enfadaran á nal por mor
dunha trasnadal

tCan1Bs veces que vimos cheos de mal hu mor Itas damos un moquete porque tiraron
sen querer un chisco de
auge ou porque ref'leron
entre os dous lrmánsl

Cando estamos en paz,
a brlncadelra do pequeno parkenos un xogo
agarlmoso.

Cando m1Bmos alporlzados, repanimos na súa
mala educación e Irnos
sobre del coas palabras
e coas mans.

Se non est.amos ben, se non somos felices, non podemos facer felices ós nosós fillos.
Para ben educalos ternos que empezar por estar en paz (no posible) con nós mesmos.
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L M. CAl IAllO IJE NOVO CON NOS
Carballo evoluciona favorablemente do mal que ten desde hai máis de dos meses na cama. Xa se ergue e pasea
pola Residencia,.e _ata foi 6 seu benquerido Goberno pola Candeloria. 1Fíxose a luz para Xc>sé Manuell
.
Estivemos estroutro día con el e deunos para IRIMIA unha fermosa carta e un conto que lle envfou una fervente "irimega", que traguemos con gusto ás nasas páxinas, acompaRadas dunhas verbas garimosas de Xosé Manuel.

Esta bonita carta chegoume nun momento no que
estaba nunho fonda depresión.
·· {Ola Xosé Manuel! .
.
_
.
Fo/ unha /n/ecclón de frescor
t.Que tal che.val? Espero que te ponas ben pronto.
e xuventude. Fíxome molto
_ Non sere/.ma/educada e presentare/me para empezar dlre/che que me chamo PI//,
ben De onde saco que 0 col-, teno catorce qnos e son de Baro/la, unha bonlta vi/a. Estudio prime/ro de BUP no lnstltu.
.
to de Becerrea, e leo habitualmente a revista /RIMIA.
·
quera estas cousas han/le ser- ·
Móndoche un conto para que o pases ben mep~res o leas, polo menos /so é o que
vlr de molto, anque ós veces Intento. Este é un dos moltos que flxen na esco/a. F1xeno en octavo de EXB, ha/ un ano.
nos parezan parvadas.
iA ver se entendes a letra e che gusta!
.
Un saúdo para t6doVouche dlclr que me encanta a túa póxlna da revista, as Parábolas: é unha das qu
los amigos. Gracias polo voso móls me gusta, dlvlrtome léndoa un mofltón.
·
apolo e axuda. Espero estar ·
A, ver se te recuperas axl1a e volvemos a ver t6dolos teus orlxinals contos na reaxlño outra vez con vós ca- vista, estamo/o desexando todos 1seguro!
.
da semana
/Que cures pomto/.E non te aburras, /so está prohibido. E se estás a punto de caer
·
nesta mala tentación col/e un libro, e se non tes ganas de ler escribe e de paso desaf6gaste,
----~~·Y
e se non escolta a radio. Dache este consello unha amiga. Ah! deséxoche un Feliz Ano
Novo. Que termine mellor que empeza. A ta sempre.
\
·
María Pilar

A CLASE NA CARBALLEIRA
A nosa mes"tra ,Prometera levar. nos a unha carballeira a dar clase de
galega. Nosoutros pensamos que o dixera de broma, pero non foi así: cando
chegou a hora de galega díxonos:
--VOUede as libretas que nos vamos ó
souto.
Non o cr-íamos pero levantámonos ~pido non fose que cambiase, de.;.ppmión. Ibamos .lfldos, non cablf!mfJs-·-de gozo, parecianos qu~ medraramos catro cuartas. Parecia un
soño.
, O souto está cerca do colexio.
E grande, nel hai · moitos castiñeiros
que parecen xigarttes coas mans levantadas. O chan estaba cuberto por unha
mesta alfombra de follas secas. O sol
escoábase palas regandixas das polas,
dándolle máis misterio ó asunto, e
dicir, como había cachos máis iluminados cos outros formábanse figuras
divertidas ·e deformes, unhas parecían
esP.antpllos, outras trasnos, meigas,
ammais...
Había un montón de tomdas
que era onde estabamos sentados. Se
non houbese casas polo arredor, ninse aira ningún ruxidq, érache fáci1 , ,
imaxinar que estabas .nunha importan- ·,1
"te . reunión segreda da que non se podía enterar ningµén q_ue existira, nin
tampouco ser vista. Estes. pensamentos eran sempre interrumpidos por un
coche que pasaba, un neno que choraba •.. Cando nos acomodamos empezamos a da-la clase.
Pasou un pouco e empez9u. a
chol)ftr, bueno, cando menos caia auga. O p_rincipio coidei que estaba venao visións, pois o sol lucía e no ceo
non había ningunha clase de nubes e

a xente que pasaba pola estrada seguía
tan tranquila.
Non só as vía eu se non tamén
tódolos meus compañeiros. Cada vez
chovía má"iS forte. Empezamos a correr
cara ó colexio . . . ¡milagre! cando estuvemos fora do souto parou de chover, bueno xa non había ·"trazas de que
chovera. Volvemos esntrar e volveu a
chover ¡que demonio pa_sarri! nin que
anduveran regando desde arriba, miramos cara arriba pero non víamos a
riinguénh soio caía a'uga como si estivesen c orando os castiñeiros. ¡Chorondo! é verdade choraban a bágoa viva. Eu aínda refreguei dúas ou tres veces os ollos para saber si era verdade o
que vía pero a pesar de refregar 14nha
e outra vez sempre vía o mesmo. Osaber certo que choraban preguntámoslles;
·
-¿E verdade que estades chorando?
- Pero vosoutros estad.es cegos ou que?
. ¡,_que pensades que estamos facenao? ¿duchándonos?
- Non, é que ... -respondemos cun
.punto de medo- nunca vimos a ningynha arbore chorar.
.
·- Claro, nosoutros case sempre choramos de noite, pero esta vez non o
poidemos resistir.
.
- ~por que chorades? ·
.
- Porque cada pouco veñen un grupo
de homes e tórannos ós nosos irmáns.
.
- E logo hoxe botástedes a chorar porq-µe volveron ¿non?
·
.
- Non, e gue hoxe acabamos de ver
· restos dos .nosos irmáns convertidos en libretas, si, nesas libretas que
estad.es usando vosoutros.
- Nosoutros non ternos a culpa. Se fa-

· cede-lo favor parades de chorar un
pouco pois gueremos dar a clase
aquí ... ¿facédesnos este favor?
-Si.
·
Volvemos a empeza-la clase anque non nos enteráramos de nada .p,_ois
a nosa imaxinación voaba ós castiñeiros.
, ·
Despois dun anaco de teTn,Po
7-sentín humedade naperna do pantalon,
toqueina, tíñaa mallada, non sabía por
que.., pero descubrino de contado: a
mina libreta choraba. Empecei a consolala, fíxena rir un pouco, díxenlle
uns cantos piropos e calou. Non me
'{ixo faUa preguntarlle por que chorab!J, ~a mo ~ma;inaba, choraba porque
vzu a seus zrmans . . . e que tal e que
cual, bueno todo ese rollo. Poseina no
pqu, .non fose o demo que vol~se a
chorar e me mollara oútra vez, as z qu€
deixeina e esquencime dela ata que dixo a mes"tra:
. - 4gora vádesme facer unha pequena
descripción deste souto.
Cando iba colle-la libreta non a
atopei: desaparecera. Tódalas libretas
desapareceran. Non as encontramos
.nun cuarto· de hora ¿_a que non sabedes
onde estaban esconaida-las pillabanas?
Nor:i. xa sabía eu que non o sabíades.
mirade, estaban subidas ás palas e
estaban moi abrazadi'ñas. Pasamos outro pouco en recollelas.
· De asombro en asombro pasouse a
clase . voando. Foi na clase que mellor
o pasei en tódala miña vida, e sospe,ito que tampouco vou te-lo lfU§to de
volver a ver outras causas semellantes.
María Püar PARDO
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En canto ós principais logros
da revolución sandinista contoume o seguinte.
A principais medidas adoptadas despois do derrocamento de
Somoza foron:

tos pasou de contar con 10.000 persoas no ano
- Desaparición da pena de morte.
- Campafia de alfabetización {participando 1978 a 183.000 no 1983 ...
- Grandes melloras introducidas coa creación
nela máis de 250.000 brigadistas).
de
centros de saúde en tódolos núcleos de poboa- Campafias masivas de vacunación.
ción
cun certo número de habitantes. Nicaragua
- Erradicación da poliomelite no ano 1982.
- Reducción da mortandade infantil '~mita- foi declarada pola OMS como país modelo en
atención sanitaria.
de dos índices habituais.
- Reforma agraria. Nun primeiro momento
- Humanización das cárceres ( alfabetiza- consistiu na repartición de terras, despois das exción dos presos, creación dunha granxa-cárcere propiacións das mesmas a terratenientes que ó
de réxime aberto con dous vixiantes desarmados triunfar a revolución marcharon a Miami, así coproxección de películas unha vez á semana,. . . ) . mo a expropiación das do propio dictador Somo- Desapación da cultura de élite orientan- za. Hoxe só exprópianse as que teñen máis de 5
do os proxectos educativos cara ós nenos. e ós mazas (1 maza equivale a 0'750 hectáreas) e que
sectores máis marxinados da 80ciedade,. ..
se encontran sen traballar. As terras expropiadas
O número de mestres de primaria e secundaria van destinadas a particulares e a cooperativas na
aumentou de 12.000 no ano 1978 a 20.000 no súa maioría. A pesar .de todas estas medidas, hai
1982; o presuposto para educación, multiplicou- -que sinalar que o 60 por cento do producto intese por 4 dende 1979 a 1983; a educación de adul- rior bruto segue en mans do sector privado.
Mas todo este proceso de melloras vese obstaculizado por unha serie de agresións protagonizadas polas forzas contrarevolucionarias. Estas empezan a -actuar no ano 1981, coincidindo co período inmediatamente posterior á primeira elección de Reagan como presidente dos .EE.UU.
Hoxe Nicaragua conta con 7.400 mortos pola .
contra, tendo uns 3 .000.000 de habitantes
aproximadamente.
Sendo esta a situación que está a vivir este país
cabe preguntarse cal é o senso do traballo dunhá
plat~forma como é o COSAL. ..
"Para os membtos do comité, hoxe máis que
nunca cobra significado o apoio e traballo en solidaridade con América Latina, xa que cada vez a
política exterior dos EE.UU. vai máís encamiñada a anular todo intento de autodeterminación
distes países, especialmente dende o novo triunfo
de Reagan nas últimas eleccións.
O .traballo do noso comité vai orientado a:

- Dar a coñecer as realidades distes países
(traendo persoas que poidan dar charlas).
· - Denunciar as agresións que están a sofrir a
traveso de escritos na prensa, de -convocatoria de
manifestacións, ...
- Recoller calquera tipo de material, especialmente escolar, as.í como cartos que cubran as ne·
cesidades prioritarias.
- Organizando actos . de solidaridade, como foi
o caso do festival organizado no pabellón de deportes a ano pasado, en solidaridade con Nicaragua, etc.
Neste momento estamos mantendo unha serie
de contactos con partidos políticos, cara a organizar u nha serie de actos de denuncia da continua
amenaza de invasión de Nicaragua por parte do
EE.UU., concretando tamén unha serie de actividades a levar a cabo_ no caso de uue dita invasión
chegue a producirse nos meses próximos.
Beti Navarro
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O pe.tr6/eo, arma (le paz e d.e . guerra
Estamos afeitos a ve:t; nos
medios de comunicación .·social
infonnacións sobre os precios
do petróleo e moitas veces pen-samos que ese tema non vai
connosco. Precisamente nas últimas s'"~manas falábase cada
dous por tres da r~unión na
súa sede de Viena da Organización de Países Exportadores de
P.etróleo (OPEP) e. tamén das
~diferencias existentes entre os
mem bros da Organización de
. Países Arabes Exportadores de
Petróleo (OP AEP).
Segundo estadísticas oficiais
recentes, os dous principais
países productores de petróleo
non pertenecen as devanditas
asociacións, xa que se trata de
URSS e do EE UU (que producen respectivamente o 22,3 e o
18,4 por cento do que se consume no. mu~do ), petróleo destinado maiortnente ó seu con-

sumo interno. Forman, en cambio, parte do OPEP un total de
trece países, sobre todo os situados no · chamado Próximo
Oriente, nos ·c onffns de Africa
e Asia.
Esta organización ven controlando ás condicións de producción e de venda <leste esencial producto enerxético e sobre todo van fixando os precios
· do mesmo, que serven mesmo
corno referencia para os pro. ductores que non pertenecen á
OPf:P .. Hai doce anos foi o momento de máximo poderío da
organización: os países industriais consumían sen limitaccións esta fonte de enerxía fá.cil ·de extraer e de transportar,
que 'se ··,c onsideraba case inagotable e dun importante rendemento enerxético.
Por iso lles foi moi doado ós
memhros _da_ OPEP facer pre

sión sobre os países consumidores e impoñer sucesivas e importantes subas de precios, que
contribuiron en boa medida ó
proceso inflacionista que. foi
unha das mostras máis claras da
crise económica internacional
que se produciu ó redor de
1973. Pero a partir dise momento os países· non productores de petróleo fixeron un gran
esforzo para em pregar ou tras
fontes de . enerxía non dependentes do petróleo, polo que a
demanda do, producto f oi disminuindo. O mesmo tempo
unha parte moi importante do
comercio do producto foi escapando ó control da OPEP e facendo presión cara á baixa dos
precios.
Así chegam os á situación actual. Algúns importantes países
da OPEP botáronse a gastos e
inver$ións que hoxe condicio- nan de xeito notable ás súas
e<iOnomías. Ese é o caso, por
;.eXemplo, de Irán e Irak, envoltos nunha guerra a morte que
lles supón cada vez máis gastos
e lles crea dificultades para ex. p©rt(:l-lo seu petróleo. ·Ese é tam,én o caso de países cunha
fqrte expansión demográfica e
con
grande
endeudamento
frente ó mundo industrializado
.cqmo son México , Nigeria, Ve. nyzuela ou mesmo Arxelia.
Esas son . as .razó.ns_funda~
mentais <l7a8- actuais tensións.
d países que vimos de citar
necesitan vender como sex ?
aínda faQendo . baixa-los precios. Outros países, fundamentalmente Arabia, que produce
- o · 9 por cento mundial e os pequenísimos paises do Golfo
Pf rsico (que non chegan ós
tr¡escentos mil habitantes cada
u~, ·pero ~que prodücen de 20 a
.70 millóns de tonelas de cruo
por ano) preferen mante-los
precios, anque sexa limitando a
ptoducción. Estas son as dúas
teses en .c onflicto, das que se
va~ seguir falando moito tempo.
Tintxu
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OS QUE DEMOSTRAN
"¿Que pasa coas contraccións
da preposición de cos demostrativos este, ese, aquel, aquela, un
outro?", pregunta o noso Manolo
Regal.
Pois ben, que coa proposición
de e tamén con en todas estas
palabras (demostrativos e o indefinido un) contraen: así, "nestes
momentos teño a idea doutras
cousas, desas que convén saber:
quero falar dáquelos tempos nos
que, dun ou doutro xeito, os es-

critores reflexaban tales contracDisto( ou desto) que falamos
cións cun apóstrofo (') ou un . hoxe, f alaremos quizais a próxiguión(-): "n'este", "d-ese". Ho- ma semana insistindo naquilo
xe xa ninguén escribe así. agás (ou naquelo) que ata .agora non
algún despistado.
dixemos, porque non se pode
Tamén quero engadir que can- pór (ou poñer) todo nun día.
do van xuntos ese e outro, contraen en esoutro, o mesmo ca os
CONSULTORIO
demais compáñeiros. Así: "esR'l1a do Vilar. 87-39, 2 •
SANTIAGO
toutro día estivemos con aqueloutra xente para falar destoutra
cuestión nesoutros sitios que xa
sabedes".

~·
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ROSQUILLAS
- 3 ovos
- 1 pocillo de aceite
- unha miguiña de royal
- 3 culleres de zucre
por cada ovo
- 1 copa de anís ou limón
e a fariña que admitan
- a masa llxelriña
coma para a empanada
- frítense en aceite ahondo
e chaparánse os dedos
ORELLAS
- 2 ovos
- 50 grs. de manteiga
- un paquete de royal
-1/2 kilo de fariña
- unha miguiña de sal
- faise un círculo entiba da mesa
coa fariña mixturada coa sal
e bátense os ovos aparte
- nun cazo ponse auga quente, sal
e manteiga para desl~il:
- no círculo bótanse os ovos,
a manteiga e mallo anís,
ámasar todo ben e mállase na mesa
ata que empece estar fina e bote ampolas
- deixar que repose unha hora
- de contado untar a mesa con aceite, córtanse, e estíranse ata que estean moi finas, ponse na tixola aceite
quente e fanse as orellas co tenedor e poovoréanse
con zucre

Xa está ás portas o Antroido
coa cara de ledicia,
xa se prepara a gran festa
en toda a nosa Galicia.

O Antroido foi prohibido
durante a dictadura;
ben se ve que a represión
cadra mellor coa tristura.
Precisamente é unha festa
na que anceios reprimidos
por algún tempo van ser
socialmente permitidos.

Asi cadaquén disfruta
tendo a súa festa en paz
inda que haxa que agacharse
coa axuda dalgún disfraz.
O mundo será ó revés
polo menos algún día:
vencerá a imaxinación,
cansos da monotonía.
Haberá lacón con grelos
con ribeiro e con filloas:
deitan por toda Galicia
moi antigas festas boas.
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