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V CABODANO 
- Coincide a data deste número de IRIMIA co V 

Cabodano do asas_inato do arcebispo de San Salva
dor, Mon.s. Osear Arnulío Romero, por un pistalero 
pago polos terratenientes vinculados a ARENA, gru
po da extrema dereita. 

Mons. Romero era a voz dos 30.000 mortos e de
saparecidos a mans das forzas militares e paramilita
res daquel pequeno pai's. O seu berro póstumo íoi un 
"CESE A VIOLENCIA" que non gustou ós que go
bernaban co terror defendendo os intereses dos ricos 
terratenientes locais e das empresas cafeteras interna
cionais norteamericanas. 

Mons. Romero é o sinal dunha Igrexa nova e viva 
que padece a loita a carón dos pobres. 

¿ Falará a prensa deste cabodano? 
- Cando se fala de "manipulación da prensa". 

moita xente, convencida de que vivimos nunha de -
mocracia-libre-occidental do máis perfecto, pensa 
que é un invento das esquerdas. Pero por desgracia e 
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ARZOBISPO 
DENUNCIO 

San Osear Romero 
mártir e defensor dos pobres 

.. CONTINUAN V/OlANBO DERECHOS HUMANOS) 
Un 11contec1n111mto de trascendencia popular constituyó la ceremonia ef.!c1W· 
da anoche en lo Catedral Metropolitana, cuando Monseñor Osear A. Romero 
·/ Galdárnez, fue 1nvest1clo co n el título de Doctor Honoris Causa , presea que 
le confi~ió la prest.J91osa :.Jmversidad de Georgetown. Washington D. C. de los 
Es tados Unidos de América . · 

En el masivo acto popular fue notoria la ausencia del nuncio apostÓli · 
co, así como de los arzobispos de Santa Ana v San Miguel : 

Al hal..er uso de la palabra Monsenor Rnn,rru v Galdi.mez rr.sueltalTl!n 
te señal ~ que continuará apeyanclo~e a las gr JndP.• Ul\\e nJnzas del Evanuel10 
y 1 .1 firme defensa de los Derechos Hum:1n0s , concu lcarlos P.n nuestro µais, 

··tr i mento de los sec tores rnas hum1lcJcs y n1as n1aryinados de la pol>la · 
" sa lvador eiia 

(Ven da páxina anterior) 

unha gran verdade. 
As axencias internacionais de prensa, con

troladas polas potencias occidentais, fornecen a 
práctica totalidade da información internacional 
que lemos nos nosos xornais. Só así se explic¿:l 
que o caso do asasinato do crego polaco Popie 
lutzco estivera durante meses na primeira plana 
e os casos de persecución relixiosa e morte vio
lenta de cregos e catequistas en paises defendí-

SAN ROMERO DE AMERICA, mártir e pastor, é xa 
pra sempre "santo e sinal" deste vintecatro de marzo, 
no que lembramos o seu asasinato mentres celebraba a 
misa. Outro bispo: o brasileiro Pedro Casaldáliga, com
puxo esta oracion que ben nos pode valer para rezar nes
ta data: 

"Estamos outra vez en pé de Testimonio, 
San Romero de América, Pastor e mártir noso! 
Romeiro da Paz case imposibre nesta terra en guerra. 
Romeiro en flor ... 
Pobre Pastor glorioso 
asasinado a soldo, 
a dólar, 
a divisa. 
Coma Xesús, por orde do Imperio. 
Pobre Pastor glorioso, 
abandonado 
polos teus propios irmáns de Báculo e de Mesa. 
(As curias non podían entenderte. 
Níngunha sinagoga ben montada pode entender a 

Cristo)." 
En SANTIAGO teñen programada unha celebración no 
Castlñeiriño ás 7 2 da mañán, porque precisamos o seu 
testimonio de loita pola paz, "porque eremos que segue 
vivo no pobo e no Señor". 

AS MARCHAS SOBRE TORREJON, base american 
perto de Madrid, escomenzaron un 25 de xaneiro de 81. 
Este domingo ten lu~ar a súa quinta edición. A perte
nencia á OTAN non e máis que o cumio dunha política 
ex ,erior de España de sometimento a USA, que tivo os 
seus cimentos nos acordos de 1953, que supuxo a insta
lación de bases americanas na península. Estas manifest
tacións son unha repulsa a esta presencia. 

. ruSTIGO A REACCIONARIOS 

En su brillante intervtnción , Monseñor Romero. quién cito continuamentf! · 
el pensamiento del Papa y de las enciclicas, fusti'gó severanien'te a los secto · 
res reaccionarios del país. indicando que la Iglesia Católica Salvadoreña,.se · 
hacia depositaria de la vo2 de los perseguidos ne los torturados, de los enCél' · 
celados, .en sin tesis, de las victimas de la injusticia institucionalizada en El S. 
vador. 

Para construir una paz sólida, puntualizó el Arzobispo , debe ser sobre · 
la IJ~e de la ¡ust1cia y la dignidad, abogando entonces por el pleno afirmani · 
ento c1e t•n ht" "•' "'~ mo nuP.vo, que tenga como ob1etivo central la d1g111dad · 
del ser humario , 

dos e controlados polos Estados Unidos como 
Guatemala, Brasil, Colombia ... , ocupen espacios 
ridiculos· -as .poucas veces _que saen- e xa que 
logo pasen des¡3percibios para o lector (véxase . 
o caso citado na sección "Boa Nova'~ deste nú
mero): 

E se as comparacións son odiosas, neste caso 
son indignantes, porque en Latinoamérica non 
pasa un mes sen mortes violen tas de cregos e 
animadores cristiáns de base. 

O BISPO DE SAN SEBASTIAN, Xosé María Setién, 
foi ultraxado e mesmo pediron o seu desterro. As forzas 
reaccionarias da dereita non aturan a súa voz profética. 
Setién acaba de dicir que a autodeterminación, e as for
zas independentistas que hai en Euskadi, merecen todo 
o respeto, afnda que non suscriban a Constitución, e 
non poden ser caladas pola violencia. Xa en marzo do 
74, outro hispo vasco, Añoveros de Bilbao, tivo un 
avión preparado para ser expulsado, por outro xesto de 
realismo profético. 

A QUERRA DAS CIDADES entre Irán e Irak, ra
chou cun acordo propiciado pola ONU hai nove meses, 
de respetar mutuamente as cidades e poboacións. Isto 
estáse pagando con moitos mortos. 

O CER T AME TERRA CHA DE LITERATURA E 
DEBUXO INFANTIL foi convocado por sexta vez. 
Poden participar tódolos nenos galegos, tanto en poesía 
coma debuxo e contos. Os traballos entregaránse nos 
colexios da Terra Chá, ou mandándoos por correo á 
Asociación Xennolos de Guitiriz, Lugo, antes do 7 de 
maio. O fallo é dado a coñecer na Festa das Nosas Le
tras. 

EN ROMARIZ (ABADIN) están tendo ó longo deste 
mes de marzo as /1 Xornadas de Formación Popular 
cunha asistencia cercana ó centenar de persoas desa pa
rroquia e das veciñas de Labrade, Fanoi e· Candia. Son 
conferencias de especialistas seguidas de coloquio sobre 
temas de gandería, cooperativismo, saúde entre outros. 
As xomadas son unha actividade dos grupos de adultos 
de formación permanente. 



Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

QUEREMOS VER A XESUS 

Se o gran de trigo non morre 
ó ser botado na terra, 
quedará só e sen froito, 
por moito que busques nela. 

Pero se ousa morrer 
en tal mourenza deitado, 
dará froitos abondo 
en forma de grans dourados. 

Se amas tanto o teu ser, 
o teu tempo e os teus cartos, 
que recelas compartilos, 
ó remate perderalos. 

Pero se sabes morrer 
para que outros solezan, 
case sen te darte de conta 
veraste coa vida chea. 

Hai moitas formas e xeitos 
de morrer polos demais; 
busca ti onde fai falla 
que morras para dar máis. 

Daquela serás cristiano 
e seguidor de Xesús, 
que deu coas fontes da vida 
polo carreiro da cruz. 

Domingo cuarto 
de Coresma 

¡PARA ISO CHEGUEI A ESTA HORA! 

Algúns dos que subían a adorar no día da Festa, eran gregos. 
Achegáronse a Felipe, o de Betsaida de Galilea, e pedíronlle: 

- Señor, queremos ver a Xesús. 
Foi Felipe e díxollo a Andrés; Andrés e mais Felipe foron di

cirllo a Xesús. Xesús respondeulles: 
- Chegou a hora de ser glorificado o Filio do Home. Con toda 

verdade volO aseguro: se o gran de trigo cae na terra e non morre, 
quedará el so; pero se morre, dará froito ahondo. Quen ama a súa 
vida, pérdea; mas quen odia a súa vida neste mundo, poñeraa a sal
vo para unha vida eterna. Se alguén me quere servir, que me siga; e 
alí onde estou Eu, estará tamén o meu.servidor. Se alguén me sirve, 
hao honra-lo meu Pai. Agora o meu Espírito está turbado, ¿E que 
hei de dicir: Pai, sálvame desta hora? ¡Mas se para iso cheguei a es
ta hora! Pai, glorifica o teu Nome. 

(Xoán 12, 20-28a) 

Detidos dous policías colombianos polo asasinato 
dun sacerdote indíxena 

Bogotá.- (Noticia de Axencia). 
Dous axentes da policía se

greda colombiana (F-2) son 
os presuntos autores da morte 
do sacerdote indíxena Alvaro 
Ulcue Chocue, según informa 
a procuraduría xeral da na
ción. 

Sosteñen os dous implica
dos no crime que un fillo dun 
coñecido terrateniente agora 
fuxido, pagoulles 200.000 pe
sos colombianos ( 325.000 pe
setas) para que lle quitasen a 

vida . ó sacerdote que estaba 
propiciando a rebelión dos in
dios desde o púlpito. 

Os dous membros do F- ·2 
dixeron tamén que o Padre 
Alvaro Ulcue Chocue utiliza
ba o púlpito para concienciar 
ós seus irmáns indíxenas no 
sentido de que non debían 
cumplir con un vello costume 
polo que os terratenientes 

. apadriñaban ós indios noviños 
e estes en recoñecemento ó 
favor debían traballarlle a te-

rra de balde desde os 9 ata os 
21 anos. 

O ·sacerdote católico asasi
nado a tiros estaba a piques 
de rematar con esta tradición 
E como consecuencia da rebel
día indíxena os terratenentes 
perderon xa grandes cantida
des de diñeiro no cultivo e 
tratamento do fique, unha 
pranta fibrosa usada para a 
elaboración de sacos, artesa
nías e outros útiles gandeiros 
e para uso agrícola. 



A i11vestigacion agraria en Galicia 
. . 

O - ~~ntro de San Tirs9 de Mabegondo (A Coruña) 

O campo galego precisa investigación 

- Unhas 150.000 pts. perde ó ano un gandei
ro galega con esta\'lo de 1,0 vacas leiteiras por 
mor da mamite e qontando só os costos de me
dicamentos e vetetina.rios. Moitas bacterias que 
producen a inflamación con intoxicación nas 
ubres das vaca& productoras están amasando 
unha gran resistencia á diversos antibióticos: pe
nicilina, cloxacilina e estreptomicina. ¿Como 
tratar esta enfermidade e incluso como erradica
/a? 

- Entr.e 1976 ~ 1980 España importou cerca 
de dous millón~ de quilos ( 1.897 toneladas) de 
sementes de pratenses de alta calidade para pra
dería (raigrés, dactilo e treboles) e nese período 
somente produciu 319 toneladas. O perxuicio 
para o gandeiro é doble: a importación supón 
n.este caso ~aior precio a pagar un maior pre
cio polo producto e unha peor adaptación ó me
dio galega. ¿Non se poden producir en Galicia 
·emente de alta calidade adaptadas ós diver-

. clima e chans do paz's? 

A moitas cuestións do labrego 

Estas son unha mostra dos moitos problemas 
cos que se enfrenta o gandeiro galega e que pre
cisan de investigación. Importantes son os que 
afectan á sanidade animal. A pesar das campa
ñas de saneamento é importante a presencia de 
dúas enfermidades no vacuno que causan gran
des perdas e son un risco para a saúde humana: 
a tuberculose e a brucelose. Esta última afecta
ría a máis do 5 por cento das vacas galegas, 
mentres que na CEE a porcentaxe é do 1 por 
cento. 

E cos problemas da sanidade os da produc
ción : ¿como producir carne e leite co menor 
gasto de pensos concentrados? ¿Como mellorar 
e aproveitar os pastos entre piñerais? ¿Como 
transformar co menor coste os montes en prade
rías? ¿Como conseguir un leite con calidad e 
bacteriolóxica? ¿Cal é o abonado que resulta 
rentable considerando o seu costo e a produc-
ción que permite? · 

As respotas a esas e outras moitas preguntas 
do home e da muller do campo galega son as 
tratan de encontrar no Centro de Investiga
cións Agrarias de Mabegondo. E son respostas 
cíe libro e de carr:ipo, de laboratorio e de espe-
riencia directa , de investigación; porque resulta 
que en Galicia ta~én se investiga. 

Os edificios do Centro de la~estigacións d~ Ma~~go,~do 
costaron en 1975 180 millóns de pesetas 

O Centro de Investigación Agraria 
de Mabegondo 

A 20 kilómetros ·da Coruña, no municipio de 
Abegondo, a Xunta de Galicia· recibiu o 28 de 
decembro de 1983 a transferencia dunha enor
me finca de 300 hectáreas que atravesa a auto
pista Santiago-Coruña, unhas 1000 cabezas de 
gado (va.cuno na maioria pero tamén ovino) e 
uns magníficos edificios que costaron en 197 5 
arredor de 180 millóns de pesetas. No Centro 
de San Tirso de Mabegondo e na sección fores
tal de Lourizán (Pontevedra). traballan hoxe 108 
persoas entre titulados de grado superior (3o), 
de grado medio (12), e capataces, administrati
vos, tractoristas e operarios diversos que traba
llan no edificio ou na finca 

É un centro de investig~ción tecnolóxica, que 
busca a topar en plazos curtos (entre 4 e 1 O 
anos) solucións técnicas ós principais problemas 
de producción de carne, leite e forestal en Gali
cia. Ne.sas investigacións traballan agrónomos, 
veterinarios, biólogos, forestais, químicos, eco
nomistas, todos con especializacións en univer
sidades extranxeiras, en c'olaboración co resto 
do persoal. Teñen desexos de dar respostas hon
radas, útil~s e c.omprobod~s ás preguntas do la
brego e znvestzgan nelas. Fan experimentos. 
Compraban posibilidades. E ofrecen solucións 
que non sempre son escoitadas. 

Estúdiame despacio que_ te_fio presa 
"Vísteme despacio q:ue teño presa", dicíalle 
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un reí ó seu axudante, porque sabía que ó cabo 
quen moito se apura pouco lonxe chega, e quen 
non gasta o tempo en investigación ten que gas
tar moito máis en comprar as solucións que ou
tros inventaron. Case sempre a mellor maneira 
de aforrar é gastar o tempo. Que o diga senon 
logo os 7 58 millóns de pts. que as ·-principais 
enfermidades no vacuno (mamite, bmcelose e 
tuberculose) están supoñendo ó ano só en tra
tamento veterinario sen contabilizar as perdas 
de producción que serían superiores. 

"Investígame despacio que teño presa" ... 
pero ó fin non tan despacio, pois os progra
mas do Centro de lnvestigacións Agrarias de 
Mabegondo (antes CRIDA 01) deron xa im
portantes froitos. Ben ·saben deles . os da Coo
perativa Arzuana leiteira que en colaboración co 
Centro de Mabegondo e en concreto co Depar
tamento de Sanidade Animal fixo rebaixar a 
mamite nun 6 O por cen en dous anos e co gasto 
mínimo dun laboratorio que custou dous mi
llóns de pesetas (pouco para unha cooperativa 
que agrupa máis de 10.000 vacas). Tamén o sa
ben os de Hungría. e Rumanía que a miles de 
qu'ilómetros veñen comprar as variedades de mi
llo htbrido galego "Horreo", tratadas xenética
mente en Mabegondo e recomendadas pola 
FAO (Organización das Nacións Unidas para a 
Agricultura e a Alimentación), e que producen 
un 30 por cento máis que as variedades do país 
mellor cultivadas. 

Poderíano saber tamén (e a penas o fan pola 
raquítica política da Xunta) os monte_s galegos 
irmáns do monte do Marco da Curra, que nos 
límites de provincia entre Lugo e A Coruña é un 
exemplo práctico de transformación de monte 
en pradería con poucos costes e de producción 
de carne a base de pasto en libertade, dirixida 
por técni~os de Mabegondo e na que conseguí-_ 
ran perto dos 1 OÓO quilos de carne por hectárea 
cada ano sen apenas concentrados. 

Sabeno en fin, moitos Axentes de Extensión 
Agraria que divulgan gracias ó seu interés per
soal moitas técnicas de producción· experimen
tadas en Mabegondo ou Lourizán. 

Mabegondo en perigo 
Pero o futuro da investigac.ión do prestixioso 

Centro de Mabegondo está amenazado. Na iniña 
visita papei a un tempo a ilusión e a desesperan
za. A ilusión polas importantes aportacións que a 
investigación · que se leva no Centro pode facer ó 
campo gal ego: respírase no Centro fe en si mes
mos e no traballo que levan adiante. 

Pero tamén se nota o descontento. Principal
mente porque moitos dos seus achádegos non 
chegan ó labrego por falla de vontade política, e 
quedan tristemente pechados en navetas. Ató-

panse pouco apoiados por parte dos políticos 
que gobernan na Conséllería e na Xunta: pro
ducen magníficas sementes (caso do millo ''Ho
rreo") pero en escasísima cantidade por falta 
de apoio institucional. A Xunta aínda non do
tou ningún programa de investigación e os car
tos para a marcha normal do Centro chegan con 
con ta-gotas: en investigación está funcionando a 
base de presupostos que asignara o Ministerio de 
Agricultura. 

Hai unha gran escasez de persoal, sobre todo 
de auxiliares de laboratorio e de operarios da 
finca. Dinme que hai falla tamén de cohesión 
entre os distintos departamentos e que pasos 
adiante · que se deran nese sentido como a crea
ción do Consello de Investigación, formado por 
catro investigadores elexidos democráticamente 
para coordenar os traballos, foron anulados pola 
Xunta cando se fixo cargo do Centro de Mabe
gondo. 

Os investigadores queren visitas 
Queren que os labregos e gandeiros coñezan 

os seus traballos e se poidan beneficiar deles: te
ñen conciencia que as súas investigacións fanse 
con cartos do pobo e que o pobo ten dereito a 
recibir os seus froitos. /' .. súa gran queixa é preci
samente a falta de divulgación das súas investiga
cións, labor que recae na responsabilidade dos 
políticos. 

Tódolos anos celébrase en Mabegondo o Día. 
do Campo, ou Día de Portas Abertas para que 
os que que estean interesados poidan visitar o 
Centro e coñecer os traballos que nel se reali
zan. O Día do Campo celébrase no mes de xu
ño. 

Pero pódese vivitar noutras ocasións poñén
dose en contacto coas Axencias de Extensión 
Agraria que organizan moitas visitas en grupos 
ou ben escribindo directamente ó Director Ad
xunto Gregario Santaolalla, Apartado 1 O, 
15080 A Coruña. 

Moito do persoal do Centro está ben pr~dis
posto a dar parte das súas investigacións nas 
diferentes conferencias e charlas ás que son in
vitados pola Galicia rural adiante , case sempre 
a iniciativa dos propios veciños. • 

;Xosé. A. Miguélez Díaz 

cMABEGOND01 

/~IAGO 
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No in v eT'no é CAR 
do ~t lo..,- e..shL a: 
pe-1 . Curtido de peles 

APROVEITE AS PELES DOS ANIMAIS QUE TEÑEN PELO 

Na nosa terra é frecuente ver como nas casas se sacrifican animais como 
coellos, xatos de monte, ovellas, etc. e non se aproveita de forma debida 
as peles destes animais. Xeralmente ou se venden unha se secan ou se tiran 
cousa frecuente no caso dos coellos. · 

Coas peles o certo é que se poden facer prendas ou labores para a casa ou a familia, por exemplo: alfombras ou edredóns . 
Noutros países, como no caso de Alaska, as mulleres coas .Peles fan prendas de abrigo para as súas familias e desta 

maneira se protexen do frío durante os largos invernos. Resulta fácil curtir unha pel. Pódese curtir ó ALUMBRE ou ó 
CROMO. Resulta máis doada a primeira. 

CURTICION Ó ALUMBRE 
Procurarase que a pel saia o máis· enteira posible e sen desperfectos. Loigo faise o seguinte: 
- Póñense as peles durante 24 horas en auga clara. Despois sácanse da auga e 1 ímpanse da graxa e out'ros 1 ixos que 

poidan ter. lsto faise axudados con unha coitela ou coitelo que raspe ben. Logo nunha tina ponse auga onde se diluen 
80 grs. de alumbre e 80 grs. de sal por litro de auga. Métese a 
pel doblada co pelo cara dentro e o coi ro volto para fóra. De- . 
de quedar cuberta polo auga. Están nesta solución 48 horas, 
Máis tarde sácanse ben escurridas e vólvense limpar, tendo coi
dado de poñelas sobre dunha taboa co pelo mirando a madeira 
do taboeiro. 

- Lávase e po~se de novo sobre to taboeiro e faise o engra
xado con aceite. Os dous días límpanse os restos de graxa que 
poi dan quedar. Os restos de aceite qu 1 tanse con serrín, fa re lo 
ou calquera materia que absorva a graxa. 

- Unha vez limpas as peles e antes de que sequen faise o ba
tanado para que a pel quede blanda. 

- Finalmente para que as peles queden suaves e o pelo bri
llante, pódese pasar a pedra pómez polo coiro e logo ó pelo e 

1 L i t r o 
de 

ª"ISª . 

mais ó colro bótaselle polvos de talco .. Despois só queda cepillalas e peinar o pelo. Tamén informa Extensión Agraria. 

I 

: : : : ::: :::::: :::::: :: : : : :::::; :: ; : :: : :~:::~::::::::::::: ::::: :::::: :::· ::;~:!::::: ::~:::: :: ;: : :;:::::: :: : :: : :;:::;::: 

c~A TERRA -OUE CANTA>> 
f CANTORAL GALEGO 

. para as celebracións 

! POR FlN NAS LIBRERIAS ! 

120 pxs. CON CANCIONS PARA TODA OCASION 

250 pts. 
- ·TRES CINTAS-CASSETTES 

de 1 hora con tódolos cantos 

'12()() pts. 
XA ESTA EN TODALAS LIBRERIAS RELíXIOSAS DO PAIS 

E TAMEN SE PODE PEDIR A: 

· Aptdo. 5 ( Vilalha (l.ugo) 
Se algún c~ette estivera mal grabado 

poden devolvelo a IRIMIA e se lles enviará outro 



IRIMIA. 7 . SAÚDE 
O BOCIO 

O bocio é unha enfermidade que se pro
duce na glándula tiroidea, situada no pescozo; 
faise notar por un aumento anormal do tama
ño desa glándula que produce así unha notoria 
deformación do pescozo. 

¿Por que se produce esa enfermidade? Al
go moi doado de explicar. A glándula tiroidea 
de que falamos ten como función formar e al
macena-las hormonas tiroideas, que irá entre
gando ó organismo conforme este as vaia pre
cisando. Pois ben, para a formación destas hor
monas faille falla iodo e tirosina como mate
rias primas. Se o organismo carece do iodo sufi
ciente, daquela, por un proceso que non irnos 
explicar aquí, dase ese aumento · anormal ou 
bocio. É dicir, hai bocio porque hai falta de 
iodo. 

O bocio preséntase a calquera idade e se
xo, anque afecta máis ós nenos e ás mulleres. 
Produce trastornos graves no desenrolo físico e 
mental; por iso tanto os nen os como as mulle
res preñadas deben gardarse moito deste enfer
midade. 

É moi sabido que en Galicia hai moito 
bocio , sobre todo en certas zonas como as de 
montaña da provincia de Lugo, e as comarcas 

de Arzúa, Melide e Lalín, según o mapa Je an
dacios que se fixo a partir dunha revisión de 
15.796 bocios explorados entre os anos de 
1958-1978. 

Pode un preguntarse por que pasa isto en 
Galicia. A razón é sinxela: por pouco consumo 
de iodo; e consúmese pouco iodo porque a ali
mentación é pouco variada e pobre en iodo. 
Aínda máis; consumimos moita cantidade de 
alimentos como os grelos, os repolos e a coli
flor que impiden que o organismo absorva o 
iod¿. É ben claro que a presencia do bocio está 
en relación co baixo nivel económico e social 
das familias. O bocio é unha enfermidade de 
pobres. Tamén lles cae esa merenda. __. 

¿Hai algún remedio a esta enfermidade? 
Haino. e ben a man de calquera: condimen
ta-las comidas con sal iodado, que é un sal 
completo, un sal con iodo; non cambia o sabor 
das comidas e non debe botarse en máis canti
dade. 

Ademais do sal iodado, tamén axuda moi
to o consumo de legumes (fabas, garabanzos, 
lentellas) e hortalizas, como leitugas, tomates, 
xudías verdes, espinacas, alcaéhofas, moi ricos 
en iodo. , · 

E comer de tcxlo. E a mellor maneira de 
asegurármonos l!n perfecto estado físico. 

María Xosé Martínez. 

A INTENCION BASTA 
Un rapiñeiriño pasou un día por xunto dunha corte de ovellas que tiña un ventano 

que daba ó camiño. Meteu por aU a man, e dunh,~ vez, poido agarrar ~n carn~iro polas co~
nas e intentou sacalo polo ventano, pero, por mazs voltas que lle deu o carnezro, non collza 
pola ventá e tivo que deixa-lo. 

Cando chegou o dta do preceuto, foise confesá-lo rapiñeiriño e acousouse de que un 
dia quixera roubar un carneiro por un ventano: pero q~e non o rouba~a porque o v~ntan? 
era moi pequeno e non poidera quitar por alz o carnezro. O crego puxolle de pemtencza 
que tiña que darlle un peso. O rapiñeiro colleu un peso de prata, que así eran daquela, ~ 
foise pola reixa onde se confesan as mulleres dicindolle ó crego: · 

- Señor abade, tome o peso do cameiro. 
E o crego dixolle: 
- Por ahí no, hombre, ¿no ves que no cabe.? Tráelo por la puerta. 
Pero o rapiñeiro, en vez de levalo pola porta, contestoulle: 
- Pola porta tamén collia o carneiro. . 

· {Cantos Populare~. Biblioteca Básica de Cultura Galega) 
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."(}$ OUTROS -EMIGR,NTES'' 

º" ~'EUSON D' 'lDE''' 
A emigración foi desde hai ben- anos tema de 

actualidade e preocupación en toda España, pe
ro que por unhas determinadas circµnstancias 
afectou esencialmente a Galicia. Eu non acordo 
o que nos describiu Castelao, de que os barcos 
marchaban para· as Américas- con mozos fortes e 
cheos de ilusións e vortab.an como vellos flacos e 
tristes; pero lembro cando a miña nai marchou 
para Suiza. Eu tiña só 2 anos e meu irmán 7; 
quedamos cos abós e... Oeste tipo de dramas 
verdadeiros igual sabed.es máis ca min. Eu vou
vos falar doutro. Non ·porque saiba del máis ca 
vós, senón porque paree.e non ser xa tema de 
preocupación. 

Del non veredes cheas as páxinas doutras pe
riódicos; non oiredes comentarios na radio, nen 
siquera haberá moitos rep_orta.xes na televisión. 

O tema do que vos estou f~llando e o dos ou
tros emigrados, dos que non ternos necesidade 
de pasar a fronteira para sentimos noutra terra 
lonxe da casa; coma o mal de moitos consola ós 
tontos, pois non se nos presta atención e falo 
concretamente dos que emigran para estudar. 
¿ Verdá que nunca te paraches a pensalo? E se o 
fixeches acabaches dicindo: "lsto foi sempre . 
así, máis aínda, ten que ser así e polo tanto 
seguirá sendo. Ademais tódolos meus veciños se 
marcharon, ¿por que non hei ter que facel 
eu?" 

Non é a miña intención discutir agora aquí 
a necesidade ou non de tal emigración, pero sí 
anunciar algúns dos problemas que isto trae e 
que ti, se es "E.E." (es tu dante emigrado), esta- · 
rás vivindo coma" min. En todo caso, sería bon 
que tomásemos conciencia de que 0 problema 
está aí, ou mellor dito aquí. 

Moitas rapazas e rapaces vémonos obrigados 
a deixar a terra onde nos criamos(aldea) e mar
char a outra (capital), "para que estudies e non 
sexas o burro que eu son, e o día de mañá podas 
vivir mellor que eu vivín", nos din máis ou me
nos os nosos pais. 

Tamén os que emigraban a Suiza, era e se
gue sendo en busca de medios (cartos), que lles 
proporcionen un futuro mellor. (Todos sabemos 
que hai quen van a Suiza con outras intencións, 
pero tampouco son emigrantes). -

Xa estamos en Lugo, (nos demais sitios debe 
ser parecido), pagando hospedaxe , normalmente 
caro e ruin, pero non reparamos moito, pois as 
casas de ald·ea non son mellares. · 

Os cartas aquí, en vez de vir de Suiza para 
España, veñen da aldea para a cidade, mentras 
que o que volve para a aldea é un rapaz bastante 
cambiado, quizais canso de estudiar e de aguan
tar "cousas", (os problemas do ensino discutiré
molos ·en outr.a ocasión); perplexo e ata resigna
do á contradicción da súa identidade. Pois hai 
que ter en conta que os E.E. vivimos, ou mellar, 
sobreviyimos, bailando entre duas vidas tan dis
tintas, aínda que non distantes, como son a da 
cidade e a do campo. 

É moi distinto, · creo eu, irse cinco anos para 
Alemania, onde unha vez pasado un tempo de 
adaptación xa se· fai vida máis ou menos normal, 
a ter que cambiar de vida cada cinco días como 
andamos nós. E claro, o resultado disto ven a 
ser que non vivimos nin rendémo-lo debido eIY 
ningures. Xa que por un lado ternos que apren
·demos de memoria o que nos din qu~ é cultura, . 
sabiduría e ciencia que farán que o día de mañá 
pon sexamos burros coma os nosos pais. E por 
outro lado vemos que os nosos pais viven sen 
todo iso l con outra mentalidade e outro estilo. 

Así. os E.E. vivimos nunha especie de teatro 
onde unhas veces facemos de "aldeáns" na cida
de,· e de "listo que todo quere saber" na aldea. 
Polo que a nosa persoalidade non ten demasiadas 

(Segue na páx. 10) 
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posibilidades c1e desenrolarse como tal. 
Non somos dun sitio nin somos doutro. 

Non podemos facer moitas cousas na cidade 
porque: "o venres voume para a aldea". E alí te
rnos que traballar tódolos días, ás veces ate os 
domingos. E entre unhas cousas e outras non 
nos queda tempo nen para falar cos antigos ami
~!os porque "xa me teño que ir". 

Pero ademais dos problemas a nivel personal 
que traemos con nós os E.E. hai outros proble
mas que se derivan do asunto e que, de seguir 
a cousa así, poden chegar a preocupar: 

- O campo galego estáse quedando sen rapa
ces; os vellos non poden traballa-lo e deixan as 
terras a monte. 

- Os que teñen medios e están en condi
cións de traballar as terras, fanno pero pregún
tanse para que, se os fillos non van apreciar o la-

bor que eles fixeron. 
- E nós, a verdade é que tempouco nos cha

ma moito irnos enzoufar á terra; para iso non 
fai falla estudar tanto tempo. 

Ante todo cabe preguntarse: 
- ¿É esta. unha necesidade real ou froito 

dunha montaxe socio-consumista? 
- Realmente, ¿o problema E.E. non ten so

lución ou é que aínda non se lle buscou? 
- ¿Por que non se potencia o campo desde 

o campo, según se potencia a cidade desde ela 
mesma? 

Non vou rogar aquí que se cambie esta si-

tuación de noite para a mañá, pero si que se tc
ña en conta a nosa situación e non sexamos con-
siderados bichos raros. 

Gracias.• Xesús López Taboada, 
Lugo, Aula-9, xaneiro 1985. 

• cartas ó meu sobriño 
Querido sobriño: 
Se os teus país /esen esta carta é posible que non estivesen de acordo comigo, qae non entendesen o que di

go; a ver se me entendes ti. 
As notas non son o máis importante, o trabal/o tampouco, o ser "a/guén '~ tampouco, nin ser famoso e res

petado, nin se-lomáis rico, nin ser poderoso é o máis importante. 
Estudiaré importante pois cómpre saber, e canto máis se saiba mellar, pero eu penso que non hai que obse

sionarse coas notas. Hai país que esaxeran; desde /ogo que o seu esaxerar non deixa de ser unha manifestación do seu 
amor e da súa preocupación polos fil/os. Pero esaxerar non é bon en nada e ás .veces se fai do nena ou da nena o típi
co "resabido" que ata é rexeitado polos seus propios compañeiros. Estudiaré importante pero amar ós outros é 
máis, e esa obsesión polos notas leva a poñe/as por riba de todo, ata por riba do amor ós outros. ¿Non é mellar per
der horas de estudio ensinándol/e a aprender a un compañeiro e sacar despois os dous cadanseu cinco que non un 
dez e un cero? Ou aínda que se suspenda. ¿Non che parece as1: sobriño? Si, a ti é posible que si, pero ós teus pais ... 

, O trabal/o tampouco é o máis importante; hoxe están de moda os executivos, teñen o seu avión privado e 
visten, beben, comen, usan sempre do mellor e domáis caro. Eu, sobriño, non teño un peso, negueime a estudiar ou 
trabal/ar exclusivamente para levarme un montón de cartas e t/tulos ... á tumba. Morrer dame igual faceto dunha 
causa ou doutra. Viviré o importante, e penso que vivir apañando só cousas para un mesmo é moi egoísta, o que 
non quere dlcir que non estudiase ou non trabal/ase. /so débeo facer todo o mundo, pero mirando de non apañar só 
para un mesmo. Non estamos sós no mundo e o que nos sobre a nós ben seguro que lle falta a outros. Estudia e tra
bal/a e decátate que neste mundo hai máis xente ca ti, que somos moitos, e, ou imos. xuntos ou imos mal. 

Non hai que ser coma os cabalas que levan os chismes eses para versó ó frente, e tampouco hai que desbo
carse ó saca/os. Cómpre, coido eu, cavilar tamén nos máis, no próximo,· trabal/ar si, pero non egoistame'nte,· estudiar 
tamén, pero iso non é o máis importante; máis importante son outros porque ne/es está Deus, ¿non che parece? 

Agarimosamente, o teu t/o SINGA LA. 
P.D.: "¿De que lle serve ó home gaña-lo mundo enteiro se perde a súa vida?" (Me. 8, 36) 
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"TV: Os nenos~lsó esco/a e xogueta? 

Con motivo da nena de 3 días roubada nunha clínica· 
de Madrid e felizmente recuperada pola súa nai, escoito na 
pantalla unha estadfstica sobre os. nenos que traballan o~ 
son utilizados de mala maneira polos seus pais: ''.alucina", 
somo se di agora, o número de cativos que ·traballan an
tes de tempo, os que son "traballados" para consegui-la 
compasión e a esmola da!' xentes, ou mesmo que son al 
quilados e afnda lesionados intencionadamente para ser
vir a escuros intereses de persoas maiores. Resulta difi'cil 
de crer, pero o feito aí está. 

Ben; pois todo iso nin que dicir ten que debe ser erra
dicado de raíz da nosa sociedade. E niso debemos ser to
dos belixerantes. Logo, lnon se debe dar esmola a unha 
muller que che pide para o neno que leva chorando no co
lo? Pois, polo visto, parece que hai que desconfiar ... Pero 
eu non fa a isto. Eu tentaba ir a outra cousa que ten moi
to que ver coa nosa terra ·galega. 

Os nenos galegos que-nan1ldeas axudan ós seus' pais no 
traballo, coidando o gando, ·chamando ó boi; axudando 
recolle-las fabas ou poñe-las patacas, por indicar exemplos 
de a cotío, lque dicir deles? lMetémolos tamén na esta
dística dos nenos maltratados que cont~bilizaba a TV? A 
cuestión sería esta: lConvén que o rapaz de 10 a 12 anos 
dedique á escola e ós xogos todo o tempo de que dispón, 
ou debe axudarlle ós pais -se.n por iso deixar a escola nin 
os xogos- na medida das súas posibilidades? Ouen non co
ñeza ese mundo labrego das nosas aldeas de seguro que es
tará a favor da folga e da xogueta; eu teño os meus repa
ros neste punto. Coñeci'n nenos -hoxe homes feítos e de
reitos- que agradecen aquel ambiente da casa na que tódo
los da familia, cadaquén segundo os seus posibles, tiñan 
que aporta-lo seu esforzo, se querían comer. E coñezo 
"tillos de papa" -fórono de nenos e seguen séndoo hoxe
criados noutro ambiente en que todo llelo daban feito. 
Ouédome cos primeiros ... 

Logo, dirá alguén, lnon hai que denunciar ós pais que 
por traballar non mandan ó neno á escola? Pois claro que 
si. E lnon debemos protestar de que os nosos nenos non 
teñan tempo para xogar? Parece claro. Pero outro pode
ría preguntar tamén: lO neno debe ser insensible como 
os seus familiares se esforzan dfa e noite para sacar adian
te a familia e facer frente ós gastos de todos, tamén os del 

mesmo, sen mover pola súa parte un lixo? Non sei, non 
sei ... 

En resume (non sexa qt.:e se me acuse de non defender 
ós nen os) pode ríase dicir: 

1. O neno estáse facendo. Por iso a escola deber.fa ser 
sagrada e hai que deixarlle tempo abondo para os seus xo
gos. 

2. Tamén é importante para _o seu desenrolo que se sin
ta úti 1 e que aporte a súa parte, por pequena que esta se
xa, ó esforzo común. 

De seguro que "querer de verdade" ó neno non consis
te en telo coma un vago, dandolle todo resalto e sen es
forzo, senón en animalo e axudarlle a medrar; é dicir, ani
malo a dar o mellor de si mesmo en cada momento, mes
mo facendo o gavexo do que sexa capaz. • 

Antón Miramonf P<: 

r J 

NOTA DA ADMINISTRACION: 

Recibimos delvoltos moitos REEMBOLSOS 
Cóidamos que nal~ns casos foi simplemente por fallos no correo 

ou por non estar na casa para atendelos 
outros foron contestados, ou sexa, rexeitados. 

Mandamos u~as CARTAS A TÓDOLOS SUSCRIPTORES cosque ocurreu tal, 
esperando as atendan e paguen as suscripcións. 

Igualmente os que se queiran dar de baixa, 
COMUNÍQUENOLO, por favor. 
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XoséChaoRego "Vir de ... " ¿galego ou francés? 

Témo-la cuestión pendente 
da semana pasada sobre se a pe
rífrase vir de + infinitivo é co
rrecta en frases -coma esta: "Vi
mos de lles ofrecer a vostedes 
as noticias do telexornal'', no 
senso de "acabamos de ofrecer
lles". 

valioso estudio sobre as. petífra
ses galegas, incluíra esta, aínda 
que el mesmo recoñece que é 
unha construcción paralela ó 
francés. Agora ben, os exem
plos que pon ofrécennos dúas 
sospeitas: 1) ou son de autores 
literarios que poden estar in
fluenciados pola corresponden
te frase francesa; 2) ou, cando 
os exemplos son populares, en
tón non son perífrases. 

do pobo e que. polo mesmo, 
debe ser unha creación de cer
tos literatos que, a partir do 
modelo francés e da perífrase 
galega ir+ infinitivo (irnos 
facer ... ) quizais inconsciente-
mente inventaron esta nova pe
rífrase, que poida que vaia ten
do éxito. Esta é a miña opi
nión, que pode ser corrixida 
cando aparezan documentos 
en contra. 

En principio estou moi sor
prendido desa perífrase, que 
sempre me pareceu un calco da 
correspondente francesa ("ve
nir de"). A contraria , irnos 
ofrecerlles, esa si que é galega, 
sen dúbida ningunha. 

Con todo, sorprendeume 
que o profesor G. Rojo, no seu 

Consultando a cuestión con 
varios expertos da lingua e al
gún literato, opinan o mesmo 
ca nós: que endexamais escoi
taron tal perífrase nos labios 

Pero, · ¿que é unha perí
frase? Deica a próxima sema
na. 

CONSULTAS: 

Hú" do Vilar, 37-39, 2°'. Santiayo 

+1EM VISCUT 'PE.R MLVAR,-VtJ<J. 
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VIVIMOS PARA SALVARVOS AS PALABRAS. 

PARA DEVOLVERVOS O NOME 

DE CADA COUSA, 

PARA QUE SEGUISEDES O RECTO CAMIÑO 

DE ACCESO O PLENO DOMINIO DA TERRA. 

Homaxe a Salvador Espriu - Poeta. 

CAntA=I. i>O i=lifili:GO 
Haberá que facer festa 
pola boa nova que hai: 
retornou a democracia 
a un país: o Uruguai. 

Tamén vai para dous anos 
que outra nación do Sur, 
A Arxentina, á dictadura 
xa lle dixera abur. 

Agora foi o Brasil 
que camiñou cara as urnas 
recobrando liberdades 
pechas en cavas ou fornas. 

Todos foron, no seu dla, 
uns paises exemplares 
que tiveron, sen pedilos, 
''salvadores" militares. 

Pero ainda vos hai pobos 
que non poden facer festa: 
o Chile de Pinochet 
máis ca home, mala . besta. 

Sen contarfYlos Guatemala 
ou pobo paraguaio 
gobernados, cada un 
por un cruel papagaio. 
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