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Se Xesús non dese a cara
salvarla a sua vida
pero a liberación
dos homes traicionarla.
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IRIMIA -2

CUOTA EMPRESA RIAL AGRARIA
E DESOBEDIENCIA CIVIL
A cuota empresarial segue en pé legalmente; a
administración segue agardando o seu pago, e, anqu e máis moderadamente ca· noutrora, segue prem endo á x ente. Este feito, xunto coa actitude entregada de moitos que din que non hai máis remedio, qu e pagar, provoca en nós esta reflexión.
E posif>.le, q~~ .., ~ r/~mate haxa que acabar pagando a cuola fl YJ.lPf~sarzal; e mésmo con recargo. [!ero
iso non q".u.itá nana á' importancia ·da prote~ta que
moitz'simos labregos de Galicia realizaron · contra
esa,contribución ó Estado.
E ben sabido que hai leis que teñen tódalas trazas de ser abusivas. A da cuota empresarial é unha
delas, pala súa pretensión de convertir á cada labrego, sen máis reparos nun empresario. Frente ás
leis abusivas, a veces o grupo social que as sofre
non ten máis remedio que acudir á protesta ou desobediencia civil, que aquz' é negarse a paga-lo que
. e !les pide. Case sempre é a expr.esión última dun
grupo marxinado ou asoballado, por iso esta desobediencia por si mesma e polo que supón de toma
de co nciencia dunha situación xa é positiva.
Qu no naso caso houbese o estea habendo en
ralicia moitos labregos r,zegándose a pagar, resulta.
¡Jois. un f eit positivo. E ridículo este afán da Admi11i. tra ión por ax u talas cantas cuns labregos xa
, quilmados abando, cando está contemplando be11igna1J1 nte o impago á Seguridade Socail de grande mpresas e empresarios, que si que son empresario e que moitas veces utilizan mil mañas para
aparentar estar na ruina e recibi-las moratorias de
qu n se ensaña lago cos labregos.
A demais a protesta impediu que as cuotas subien cada ano como era de esperar. E contemos,
co n que, no peor dos casos, esa protesta axude a
recapacitar ós lex isladores cando tC!fían que lexislar
sobre C!Ste ou parecidos ternas.
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XESUS FOI TORTURADO e ultraxado por
orde das autoridades. Desde o Decembro pasado
a tortura está prohibida pola ONU, segundo un
acordo "Contra a tortura e outros tratamentos e
penas crueles, inhumanas e degradantes." España firmou esta decisión, pero aínda segue a polémica de se as leis antiterroristas amparan ou
non casos de tortura.

-C~ISTO ·É A ~OSA . PA~ .é "a;~ pancarta que
preside o multitudinario encotltro do Papa cos
mozos na última semana de Marzo. Endexamais
unha procesión dos ramos foi un berro tan forte
de paz.
A XORNADA DO AMOR FRATERNO (Xoves Santo) reza este ano así: "Alguén perto de
ti ten 'problemas. Xuntos podemos solucionalos.
Cambea o teu xeito de vivir." CARITAS invítanos a dar mostras do noso senso fraternal con
un estudo que demostra que oito millóns de españoles viven hoxe na pobreza. Estas cifras doblan a media da Comunidade Económica Euro-.
pea.
O DIA DA ARTE (~ALEGA (5 de Abril) é
unha ocasión para decidirnos dunha vez por todas a respetar e agarimar o noso patrimonio artístico: cruceiros, capelas, vivendas rurais, galerías de arte, ...
AS EXCURSIONS DA SEMANA SANTA,
co obxectivo de participar nalgunha procesión
popular con certa vitalidade, ademais das capitais de provincia e moi especialmente da capital
galega, Santiago, teñ~n en moitas vilas máis un
gran interés: as procesións de Viveiro, ou a representación da resurrección en Fisterra, etc.
FACER UN VIACRUCIS pode convertirse
nestas datas nun encontro inesquecible ca nahtreza. Hai moitos viacrucis de pedra na nosa '
Terra que nos poden ·axudar non só a recordar a
salvación de Xesus, senon famén a vivir a fondo
a creación que nos envolve. Subindo ó monte
Pedroso e tralo derradeiro cruceiro, podemos
gozar da beleza de Santiago dende 461 mts. de
altura. Ou tro viacrucis que paga a pena facer é
o de Louro en Muros; sen esquecer o de Sorribas na carretera da Escravitude (Padrón) cara a
Rois, do século XVII, rodeado de verdes campos que invitan ó acougo e á meditación.
SEGUEN AS MARCHAS CONTRA A OTAN
agora en Galicia. O pasado domingo na serra de
Barbanza xuntáronse un bon feixe de pacificistas galegos desta comarca, para protestar contra
a presencia das bases militares, pois en Barbanza
hai un centro militar americano.
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OS CAMIÑOS DA SALVACION
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Domingo de Ramos
ENTRADA DE XESÚS EN XERUSALEN

X esús vai contigo
contigo fai a viaxe
ó longo .do mar da vida
a traveso do monte polo que camiña.
Non teñas medo, ·
goza coa tranquilidade da súa compaña.
Xesús vai contigo,
levas un bo guieiro,
coñecedor das vias do mar
e das carreiras do monte.
Podes camiñar seguro.
X esús vai contigo,
renovando o teu alento,
empuxando a túa canseira,
chamándo te ó camiño
cando tardeas na noite,
erguéndote
cando as ondas arrastran o teu carpo.
Xesús vai contigo,
pero iso non che evita
que sanguen os teus pés,
que mólle-lo teu carpo,
que naufragues algún dz'a.
Xesús vai contigo,
pero ti loita, suda, traba/la,
busca, pregunta, camiña,
solidarízate, calle a cruz e marre,
se fai falla.
Asi son os camiños
da salvación de Deus.

Cando se aproximaban a Xerusalén, perto de Betfagué e de Betania, ó
pe do monte das Oliveiras, enviou dous discípulos, dicíndolles:
- lde á aldea que tendes aí enfrente, e, tan pronto entredes, atoparedes atado un burro que ninguén montou aínda; soltádeo e traédeo. Se al guén vos pregunta; "Por que facedes isto", respondédelle: "Faille falta ó
Señor, pero de seguida o mandará de volta".
Foron alá, atoparon o burro na corredoira, atado a unha portada e desatárono. Algúns dos que andaban por alí preguntáronlles:
- lOue facedes aí desatando o burriño?
Eles contestáronlle tal como Xesús lles mandara. E leváronlle o burro
a Xesús, quen montou nel despois de que o cubrisen cos seus mantos. Moi tos extendían os seus mantos no camiño, para que lle servisen de alfom -·
bras; e outros, ramallos cortados nas chousas. E tanto os que ían diante
coma os de detrás, exclamaban:
- iHosanna! iBendito o que vén no nome do Señor! iBendito o reino do noso pai David que chega! i Hosanna no ceo!
Entrou en Xerusalén e foi ó templo. E despois de dar unha volta por
alí, como xa se fac;ía tarde, saíu cos doce para Betania.
(Marcos 11, 1-11)

DOMINGO DE RAMOS
Coa bendi<;!ión dos Ramos empezamos a Semana Santa. Para os cristiáns tódalas semanas son santas, pero ésta éo dunha maneira especial. Eu
nestes días hei cavilar e rezar sobre estas cousas que me dan voltas na cabeza:
- ¿por que mataron a Xesús?
- ¿como o poder e desde o poder -sexa político ou relixioso- non se
defende a vida?
- ¿será verdade aínda hoxe aquelo de que ''ten que morrer algún polo
povo?"
- ¿cántos e quen están morrendo, pasando hoxe a paixón de Xesús?
¿$on "necesarias" mortes salvadoras, para que o mundo avance?
Esta derradeira semana da vida de Xesús para entendela con xeito
non debemos separala do resto da súa vida. T~mos que dicir que morre~
así porque viveu así.
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Outra volta con ASTANO
Entrevista con Xosé Santamaría, do Comité

~e

Empresa

Este asteleiro da ría de Ferrol, do que xa falamos máis dunha vez en IRIMIA porque , a pesar de que desde o ano 1941 ten construidos 236 buques , tendo un volume de emprego de
5 .62 5 traballadores , está destinado a non facer máis barcos. O plan de reconversión naval contempla un excedente de 3 .414 traballadores, que baten nunha comarca con perto de 20 .000 parados, na que a crise económica ofrece unha paronámica de deterioro económico-social alarmante. Para coñecer a opinión dos traballadores, falamos co Presidente do Comité dr! Empresa
de Astano , Xosé Santamarfa Rodríguez.
ué e para vós a reconversión de ASTAN O?

- Para or traballadores se ASTANO, a reconversión
acordada por UGT e o PSOE (Administración) é nefasta para a continuidade da fábrica e o futuro da bisbarra. Reconverter non pode ser cerrar unha fábrica, botar fóra a miles de traballadores. Significart'a no caso
transfo rmar a actividade, ou mellorar os tipos de construcc ión de buques. Por iso nos movilizamos desde o
ano 83 ininterrumpidamente para conseguir unha negoc iac ión que taña outra sa Ida para ASTAN O e a bisbarra.
lOue repercusións terá no Ferro!, na súa comarca e
en Galicia a reconversión de ASTANO?

- En Galicia o sector naval é punteiro, de moito
emprego. ASTANO é pois moi importante. A repercusión desta reconversión está e raro que é moi grave. M1les de postas de traballo pérdense, os directos da fábrica e os · inducidos neutros sectores. Estamos diante
dunha catástrofe nunha bisbarra con máis de 20.000
parados. t o desmantelamento da bisbarra ferrolana. E
detrás ven -xa se fala- un golpe para Bazán.
lCal vos parece o motivo polo que o PSOE tomou a
decisión de castigar a Galicia facendo que ASTANO
non constrúa barcos?

- Teñen que ser motivos poi (ticos. E unha decisión
de barrer a Galicia da construcción naval. Aí está o pa-

norama político, quen é o .que goberna en cada zona
do Estado. Non hai golpe para Andaluda; sálvase Sestao, patria chica de Nicolás Redondo; condénase ASTAN O con tódolos datos técnicos, económicos, empresariais, de capacidade, que lle son favorables: balances, resultados, historial, productividade. Son, pois,
causas polfticas moi particulares do PSOE as que significan a desaparición de AST ~NO.
Moitos lectores desta revista son labregos, secul~r
mente asoballados polo caciquismo, con poucas posibilidades de grandes movilizacións, lpodes explicar como sodes capaces de resistir unha loita de tantos mses?

-O Comité da Empresa sabe que as pequenas empresas non cantan co agrupamento que teñen os traballadores nas grandes. O mesmo acontece no campo. As
posibilidades de unidade e combatir a represión que se
produce, son máis grandes nunha fábrica coma a nosa,
de 5.600 traballadores. Como o que está en xogo é
realmente algo moi importante e para Galicia, debe haber unidade de todos: os labradores, os mariñeiros, os
obreiros industrais. Cremas que esta loita tan longa debe servir de gu (a para elevar a moral de todos, tamén
dos labregos, para defender os seus propios intereses.
Sobre isto basamos a lo ita: u nidade e confluencia dos
intereses e moita moral. A victoria será por iso moi tra-: '
bailada.
- lVedes algunha posibilidade de safda a este grave
problema?

- Por iso levamos 16 meses de loita, e irnos seguir.
Con unidade e forza. Hai outras safdas, non só as que
formula o Goberno. ASTANO é rentable e ten que seguir facendo buques. Aí sentramos a solución. Non estamos en contra de outras medidas, diversificadoras,
facer outras causas en AS':'ANO e Ferro!. Poden e deben facerse estas outras causas: plataformas, reparacións, tuberfa ... etc. Con elo manterfase unha plantilla importante de traballadores e asf a reconversión
non sería eliminar empregos, senon crear postos de traballo para eses 20.000 compañeiros parados. Así, pois,
a reconversión ten que facerse mantendo ASTAN O e
reindustrializar a nosa comarca. lso é posible.•

•

Anxo F erreiro Currás .
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SAÚDE
·Papel da radioloxía
nas enfermidades

Cando irnos ó médico porque nos sentimos mal, · vemos que este fai un conxunto
de preguntas, empezando por preguntarnos calé o obxectivo da nosa visita, ou sexa, que
lle contemos todo o que nós sentimos nese momento, e outra serie de feitos, como costumes que ternos, comidas que facemos, hábitos hixiénicos, etc. Todo o cal lle axuda a se
facer unha composición de lugar de por onde i-lo noso mal e poder así programar unha
serie de pasos que o encamiñen cara o coñecemento fondo da nosa enfermedade e dos
tratamentos necesarios (medicamentosos, quirúrxicos ou de actuación sobre os nosos hábitos.
Ademais diso hai outro tipo de medios a empregar, uns que veñen máis de vello, como a auscultación ( escoita-los ruídos que se producen no corpo ), palpación, etc. E outros
medios máis modernos como son as análises ou a radioloxía.
De todo o anteriormente exposto, como xa diciamos, irnos falar dos Raios X. E
penso que podemos ir sacando unha primeira conclusión: a Radioloxía é un medio de
axuda para establece-lo que ten unha persoa, pero que soamente debe ser utilizado por indicación de profesionais sanitarios, e. debe ser así porque eles son os únicos que lle poden
sacar todo o proveito a este tipo de probas; é claro entón que non debemos forzar nunca
a utilización dos Raios X, e nisto someternos en todo ó criterio do médico, xa que só el
pode valora-la súa necesidade.
·
E esta podería se-la segunda conclusión: os Raios X poden ser dañinos, polo que
someterse a eles conleva unha serie de riscos que van en aumento según según sexa adose
recibida, xa que recibimos un tipo de radiación que pode altera-los compoñentes das célu·
las e producir enfermedades que poden chegar a ser importantes.
As doses que se reciben nos estudios radiográficos normais non crean ningún tipo
de problemas; pero canto menos tempo esteamos expostos ós Raios X mellor.
Recíbese a mínima exposición cando se nos fai unha radiografía (placa), e cando
se nos mira nas pantallas de raios recibimos máis doses dos mesmos; as pantallas que máis
radiación producen son as que non dispoñen dun aparato acoplado ás mesmas, semellante
·
a unha pantalla de TV.
Para concluir podemos dicir que:
- Os Raios X poden ser perxudiciais, e hai que evitar usalos todo o que se poida.
-A indicación de utilización dos Raios X ten que ser sempre do médico .•
·
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Recorta e envlanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)

Vida, .despedida, paix ón e re s ur
1. Noso Señor Xesús Cristo
Fi llo da Virxe María
e·de Deus que é sempre vivo,
fixo o ben toda a súa vida

Mt 1 ,18
Me 1 ,1
Felt 10,38

2. Nado en Belén de Xudea
Le 2,1-7
Mt 2 ,22-23

nun corte/lo en noite fr/a
en Nazaret se criara
nunha p erdida aldeíña.

3. Com o ou tro nena ca/quera

ía á escala e Jda d/a
, e cada d/a brincaba
2.41-50 e a/gunha tamén fac/a.
Le 2 .40

Le

4. E m edraba non só en carpo
Le 2,52
Me 1 ,11

tamén en sabidur/a
e na fe do amor de Deus
que o ench ía de a/egr/a.

5. lntim ou tan to con Deus
Me 14,36
Mt 11 ,25-27
X n 4,34 ;
5 ,30

tal confianza lle tiña
que lle chamou papa/ño
e en todo lle obedec/a.

6. E botouse polo mundo
Me 1 ,14
Le 4,14-2 1
Mt 6 ,9

10 .. Perdoaba ós pecadores
e a paz lago /les volv/a,
cos pobres era moi manso
só os chulos resistía.

Me 2,1-12
Me 10,46-52
X n 9 ,3941
Mt 21 ,31-32

11. Defendeu sempre ós humildes,
sempre ós que menos pod/an
fíxose irman dos nenas
e das mulleres da vida.

Le 21,14
Me 10 ,13-16
Xn 8,1-11

12. Amigaba co extranxeiro

Xn 4,4-9 buscaba a ove/la perdida,
Le 7 ,1-9 sementou sempre a lrmandade,
Le 15,1-7 cos pecadores comía.
·
Mt 9 ,11

13. E ós que eran moi relixiosos
Le 10 ,42

1'4.. Porque a Deus non se lle encontra
Le 13,2447 con rezos, ritos e misas
Mt 5 ,23-24 sacrificios ou afretas
Me 12,28-34 se non se busca a xusticia.

anunciando a Boa Noticia
de que Deus é pal de todos
que para to dos quere vida.
15. A xusticia pra que os pobres

7. Por Gal/lea e Xudea
\tlt 4,23 _25

por terras de Palestina
anunc/ou Xesús o Reino
que o seu Pal nos o free /a.

8. Un Reino que oon quer medos
Mt 6,25-34
1 Xn 1 ,26-3 1
Mt 10,2?-3 1

o

nin abusos nin envidias
un Reino de irmans so/nen te,
de amlstade solee/da.

9 Estaba Xesús tan cheo
da compasión infinita
·
do Pal e do seu A/ento
que, coma Deur:; el fac/a.

Le 15 1-32

e sempre coa lei cump//an
die/a/les con franqueza
que sen amor non val /a.

Le 7 18-23

'

poidan teren alegr/a
vale máls que mi/ afretas
esa fe non ten fals/a.
.

16. Xesús die/a que o Templo
Xn 2,13-22
Mt 25,3140
Xn 4 ,21-24

onde a Deus grande viv/a
era o carpo dos máis pobres
e al/ a honra ped/a.

20. Acusabar

17. Invitaba á conversión
Mt 4 ,17
Mt 5,20ss
Le 6 ,32-36

do corazón e da vida,
ped/a que Imitáramos
a Deus que a irmandade estima.

Xn 7 ,47
X n 5,16-18

21. Dic/an ql

18_ Os ricos col/eran medo
Le 6 ,24-26
Le 18 ,18-24
Le 14 ,33
Mt 6,24

ante o que X esús die /a,
pois se medraba a irmandade
compartir /les tocaría.

Le 11 ,14 -15
X n 8,48
X n 11 ,4 5-50

que Xesús
que se o a
a nación a

i2 . En tre tod,

19. E os xefes da relixión
Le 6,35-36 berraban que era mentira
Le 15,1-2 ; que Deus nos amase ~anta
28-30 que non nos castlgana.

de blasferi
e de entol
e de que e:

Me 14 ,1-2
. Le 22 ,1 -5

Xoves Santo

para quita,
e acordara
mellar can

rección de Xesús Noso Señor
33. Co//eu o pan e c'eu gracias
Le 22,19

23. Xesús cos seus doce amigos

eco pobo que o segu/a
. sub/u a Xerusa/én
18,31-33 onde lago morrería.
Le 9-51

e mrntres /lelo part/a
d/xol/es esto é o meu carpo
corr.ede en memoria miña.

...

Le

24. la celebra-la Pascoa
Le 22 7 -8

·

Le

a festa grande xudía
que nunha cea lembraba
que Deus os protex (a.

25. Cando o viu chegar a xente
e malla a palie/a
19,35-40 rompeu en ac/amacións:·
que viva Xesús die/a.
26. Foi o domingo de Ramos

Le 19 3540 P,ra, Xesú~ unha alegr/a,

o fm mo1tos entenderan
que de parte de Deus viña.

'

27. Iksque pasou o rebumbio
Le 22-7-8

por aqueles mesmos d/as,
mandou Xesús preparar
a cea pascoal bendita.

34. E despois col!eu a copa,
Me 14 ,22-25

28. Xuntouse cos doce apóstolos.,
X n 13, 1 era a súa ,despedida, ·

pois Xesus se decataba
de que axiña o matar/an.
29. Xesús 9ue tanto a Deus arra,

e que os seus tan ben

ql~er/a,

Xn 13,1 amounos df./ca o extremo
Xn 10,11-18 dispúxose a dcra ¡,/da.

a Xeús
nia e de falsía
/ear ó pobo
'1 /ei non cumplía.
r¡

30. E pra deixar//es memoria
Xn 13,2-5

r.Je tiña o demo
de Deus non viña
feixaban· tranquilo
1rruinar/a.

Xn 13.14-16

'os se aliaron
rr//e a vida
m condena/o
1to máis ax/ña.

Me 14,22-25
Le 22 15-20
Mt 26 :26-29

d€ como Dws nos estima
antes d€ em¡:ezar a cea
os pes lovol'!/es na tina.

31. El ql:e era o ¡:rincipal

s-

Señor e Mestre e Gu /a
de/xounos así exemp/o
pra servir como El servira.

32.E d€.spois durontf a Cw

polo medio da comido
delxou//es o sacramento
de emor que no esquecer/an.

chw do frc ita da viña
e pasoul/ela dicindo
é o meu sangue que dá vida.

35. Desque tiveron ceado

deixou//es a súa doutrina
Xn 13 34-35 pfdil /les que se qu/xesen
Xn '15,12 co mf.smo amor que el /les tiña.

36.0s apóstolos fixeron
Xn 15,16 o que Xesús /les ped/a
X n 20 ,30-31

e pasaron o recado
ós que detrás deles vifan.

37. E dEsde aque/a gardamos

esa memoria berdita
e con este sacramento
Xesús vivo nos invita.
38 .. Cara o remate da cea
Xn 13 ,21 Xesús sentiu que mcrr/a
porque Xudas lscariote
un dos seus o vender/a.

1 Co 11,23-26

39 ..E canso de tanto odio
Xn 15,18 -25 tanto medo e tanta Inquina
M t 8. 17 esr:wgcu no o peca o,

e

Me 14_.33-34

col/euno unha pavona.

40. E en Xetseman/ rezaba
Me 14,35_36

pedlndo 6 Pai va/ent/a
pra non escapar do trago
ql'e a //beraclón ped/a,

41.Que tremenda soedade
Le 22, 44

que abardor.o e medo tiña
que seica pingas de sangue
coa súa suor corr/a,

42.Pero a fe ne Pai do ceo
no Deus grarde que o envía
fortaleceu a Xesús
Mt 26 .51-56 dls¡Josto a dar a vida.
Mt 26.45-46

Vernes Santo

51.A// can mnrte cruel
Xesús ,entrega a sua vida
paree/O ql~e o pecado
unha vez máls vencer/a.

Le 23 ,46
Me 15 33-37

'

52.Pero de alía pouco tempo
causa de dous ou tres d/as
Me 16,9-11 coma un rumoró comenzo
Le 24 ,22-24 estalou unha noticia.
53.D/c/an que Xesús Cristo
o que morrera vivla
Le 24,34 que se aparecera a Pedro
1Co 15,1-8 que outros testigos habla.
54. Que Deus o resucitara
Felt 1 .8 que a sua vida compartía
e que agora o seu Alento
ós que creran donar/a.

55. E os apóstolos cobardes
que con medo se escondlan
co Esp/rito de Xesús
co!leron gran ousadla.

Xn 20,19-23

56.E repetlan os fe/tos
de amor que do mestre viran
e sufrían marte e caree/
sen perderen a alegría.

Feit 3,1-16
Feit 5,40-41

51.Daban as/ testemuño
de que Xesús rexurdira
anunciaban a Boa Nova
que os pobres ne/ vencer/an.

Felt 15,15

43. E por fir chegada a hora
uns homes da palie/a
prenderon a Xesús Cristo
levando a X u das de gu lo.

Me 14 43
Le 22 47.48

·

44. Fo / !evado ó tribuna/
onde o ccndenar/an
por proclamar a verdade
que de 11urte de Deus viña.

Le 22 ,66 -7 1
Mt 26 ,63-66

45.Se X esús non dese a cara
salvar/a a súa vida
·
perca liberación
dos homes traicionaría.

Xn 12 24ss

46.E foi un irman va/ente
un Fil/o que obedec/a
e nin diante de Pi/ato
'
nin de Herodes negar/a.

Xn 12, 24-28
Flp 2 5-8

41.Pilato o goternador
do romane im¡:.erialista
por contentar ós xudeus
consentlu coa súa ir xusticia.

Mt 27 ,1 1-26

~.Fixo

Feit 4,25-27

o que adoitan os grandes
o que a Biblia nos avisa
allarse contra o santo
contra o que Deus máis estima.

49.E seguiron coa tortura
coroa de espiñas
e con paos e con palabras
burla de Xesús fac/an.

Mt 27 ,27-3 1 cunha

50. Cargárono cunha cruz
onde logo o cravarían
e camlño do Calvario
caendo X esús ir/a.

Xn 19,17

58·. Fellz o pobo cristiano
que esta Boa Nova acredita
e de Xesús seguidor
faise na fe e na xusticia.
Xosé A. Miguélez Díaz
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EDUCACION

!AiJiVINA, .ADIVINANIJO!
As adiviñas son cavilacións curiosas que amasan o inxenio dunha cultura. Neste caso, da cultura galega. Denantes ían as adiviñas de boca en boca e pasaban por seren un dos
enredos adivertidos dos que a xente botaba man para pasa-lo tempo de .vagar.
Moitas fóronse esquencendo e xa son poucos os que podemos dar conta de tres ou
catro delas. Hoxendía recoñécese o seu valor educativo e veñen sendo utilizadas nas escalas polos mes tres. Serven como exercicio de memoria (memoria do oído xa que se trata de
: lembra-lo que se escoita) e tamén como un matinar lóxico no que hai que ir enfiando e relacionando as dúa~ ou. tres ''pistas'. que se nos dan para logo chegar a unha conclusión. Esa
conclusión será xa que logo a solución da adiviña.
Por riba de todo isto queda claro que as adiviñas son un excelente recurso para parolar e rir cos amigos e _achega~os.
¡!de logo facendo memoria por se algún día tivérades necesidade delas!

Catro saltamontes,
catro correfontes,
dous turulurús
e un dalle-dalle

Cucurico
non ten ollos, cú, nin bico
e os fillos de Cucurico
teñen ollos, cú e bico.

( l?Dl?l1

( 0110

o)

e)

Alto pompín,
redondo polete,
que chova, que neve,
ca non se derrete.

iAdiviña, adiviñanza!:
lOue ten o reina panza?

( oápqwa o)

_{[OS O)

y.ol"' ES
Anda por batxo da terra
e non ten oso nen costela.

Ave teño por nome
de- lá é a miña condición,
o que non o. cavile
non ten cavilación

l

( l?DOT,UUJ

e ).

A miña nai é tartamuda,
o meu pai é cantador,
teño branco o vestido
e marelo o corazón.
( 0110

o)

f\A1S l'ILLASANS
~

p

4
Enriba de ti estou,
debaixo de min te teño.
Ben pouca sorte é a miña
non che meter o que teño.
( l?DOZ

e a

vd O )

A carne da muller é dura
e máis dura é quena fura.
Pasa o duto polo mol
penduran os dous coma un farol.

•IR•™•~---•º--------------------------------PUBLICIDADE
1

A NOSA ENERXIA
Ó SERVICIO DE TODOS

UNION ELECTRICA-FENOSA
ENERXIA CONSTANTE

··A Unión Soviética, ·esa descoñecida
Tódolos días escoitamos falar nos diversos
medios audiovisuais, a propósito dos temas
máis diversos, pero sobre todo en relación co
gran tema da paz mundial e coas diferentes negociacións tendentes a conservala,dunha grande
potencia mundial que unhas veces é Ílomeada
como Unión Soviética, outras coma Rusia ou
ben pola sigla URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas) ..
Con motivo da morte e sustitución do seu
máximo dirixente Chernenko coidamos oportuno contribuir desde esta páxina ó coñecemento
deste lonxano e moi descoñecido imperio, cabeza dun dos sectores que se veñen enfrentando
polo dominio mundial. Cómpre salientar que o
poderío ruso non é cousa recente, que xa no século XVIII, cando os Estados Unidos de América aínda non existían, os zares ou emperadores
rusos xa lles disputaban ós veciños alemáns -que
daquela encabezan os prusianos- o dominio da
Europa central e un posto privilexiado no mundo dos países civilizados daquela.
Cómpre saber que hoxe a Unión Soviética
abrangue territorios dunha extensión conxunta
de 22 millóns e medio de quilómetros cadrados
(o dobre da superficie total de Europa e unhas
45 veces a extensión de España), repartidos entre Asia e Europa. Trátase dun estado de organización federal, no que se agrupan quince repúblicas e vinte repúblicas autónomas, org'anizac1on administrativa non excesivamente centralizada, pero políticamente moi controlada mediante o chamado "centralismo democrático"
rexido polo partido único, Partido Comunista
da Unión Soviética.

Esa fonda ruptura política que se
produciu coa toma
do poüer polos comunistas no ano
1917, o ano da chamada
Revolución
Rusa, veu a acabar
cun poder fortemente xerarquizado
en torno. a persoa
do Zar ou emperador, réxime despótico que debeu en
boa parte a súa caída a -que unha parte
importante do exército se puxo de parte dos revolucionarios bolcheviques. Outro factor de grande influencia na fonda crise vivida daquela polos rusos despois de varios anos da primeira Guerra Mundial
frente 6s exércitos xermanicos, que lles infrinxiran
importantes derrotas e dolorosas perdas de vidas
humanas.
A poboación rusa actual é duns 27 5 millóns de
persoas (case oito veces a de España). Pouco máis
da metade deses habitantes falan ruso e hai en total 112 linguas oficialmente recoñecidas, e chéganse a establecer entre os seus habitantes 126 nacionalidades diferentes.
As distancias (;iesde a fronteira polaca ata o mar
do Xapón rondan os oito mil kilómetros: a superficie total é o triple de Estados Unidos e o dobre
rh-1 de China. Todo este conglomerado artéllase en
torno a República de
Rusia ( 1 7 millóns de
quilómetros cadrados e
140 millóns de habitantes). As dúas terceiras
partes da poboación
concéntrase na parte
europea da URSS, na
cuarta parte do seu territorio, as terras agrícolas máis fértiles, mentr.es que unhas enormes
riquezas
minerais
e
proceden
enerxéticas
das zonas menos poboadas da parte asiática, fundamentalmente
da Siberia.
Tintxu

Unha rúa de Moscú
M. Gorvachov

Xosé Chao Rego

·Irnos indo

Cando nos expresamos así,
non queremos afirmar que vaiamos a ningún sitio, que nos
desprazemos fisicamente. Trátase dunha perífrase, que é un rodeo do que se serve á lingua para dicir dun xeito máis analítico ou extenso o que se podería
dicir de maneira máis sintética
ou concentrada.
Toda perífrase consta de
dous verbos: o primeiro deles
perde total ou parcialmente o
seu sentido orixinal e chámase
"forma auxiliar", porque auxilia ou axuda á segunda forma
/ verbal, que é a auxiliada. Así,

en irnos indo, o primeiro verbo
(irnos) non significa aquí "ir"
a ningún sitio. Equivalería a
"estou" ou "estamos ben".
Precisamente o verbo ir
préstase a equívocos. Supoñamos que eu diga: irnos trahallar. Pode significar que que
nos poñeremos agora ,mesmo,
axiña, a traballar (futuridade
inmediata), e neste caso é perífrase. Pero se me refiro a que
"irnos traballar a Vigo", neste
caso o verbo "ir" ten signicado
propio de desprazamento e non
constitúe perífrase.
Non ahonda, logo, con que

""-____,_=-~(
RECETAS CO MEL

Zume de naranxa co mel
Pódeselle dar ós pequenos cando teñen grip , estreñim~nto, inapetencia, empacho, saramp lo, tos , ... E moi bon desexún, sobre todo no
inv rno que é cando máB enferman e enferma-

mo.
Mel con limón
Este remedio tan popular como eficaz, estrágase se se ferve ou quenta. A calor, bota a
perder o mel e as vitaminas do limón.
Fresomel
Fresas, auga, mel e pinguiñas de limón. Todo esmagado e remexido. Tonifica o corazón.
Tortas de mel e pel de limón
Dúas culleradas de bon mel batidas cunha
pouca auga moma ata montar espuma. Engádeselle fariña triga, un pouco de pel relada de limón e manteiga. Estírase a pasta cun rolete e
córtase formando cadradiños que se colocan
nunha fonte untada con manteiga e se doran ó
forno.

haxa un "complexo verbal", {
dicir, que dous verbos estean
xuntos para poder - constituíren perífrase. Velaquí un ·dobre exemplo que pon o profesor Guillermo Rojo ("Perífrases verbal~s en el gallego actual'', revista Verba): l. A vella estaba berrando; 2. A vella
falaba berrando.
¿Cal delas é ·¡perífrase e por
que? Cavila pola túa conta e a
semana que vén volveremos
sobre o asunto.
--~~~~--~~~

CONSULTORIO
Rúa do V llar, 3 7-39, 2SANTIA1Mf _

CAntA=I i>O i=timi:GO
Antes, a xerontocracia,
que é o goberno dos vellos
gozaba de moito creto
polos seus sabios consellos.
Hoxe vivese máis anos,
xubilase moita xente
cando ainda está en forma
e mantén o sangue quente.
Pero non hai que pasarse
na promoción dos anciáns ·
cando eles non poden ter
moito traballo nas mans.
Tal sucedeu hai un ano
(pouco máis) na Unión Soviética:
fixeron xefe a un velliño,
cousa que Eoi pouco estética.
Pasou ese escaso tempo
de enfermidade e agonia;
de Chernenko a Gorbachov,
vai coma da noite ó dia.
En Norteamérica, ó menos
hai unha certa salda:
ningún xefe é elixido
para a súa en te ira vida.
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