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A VISITA DE REAGAN 

Estes dias a visita de Reagan é noti
cia. Xunto ó. natural gran recibimento 
oficial e incluso á gran simpatia que des
perte en moitos cidadáns, non son poucas 
as manifestacións de protes¡a pola visita 
do mandamáis do mundo q.ue desde hai 
dias se veñ~n sucedendo en toda España. 

Tamén no noso pais se sinte a voz de 
protesta por esta visita. E desde o campo 
eclesial cristiano, a Coordenadora de Mo
vementos Cristiáns de Galicia espallou di
versa propaganda en contra da visita e in
vita a enviar telegramas á embaixada dos 
Estados Unidos en ·Madrid dirixidos 6 
propio Reagan. Diversas comunidades 
cristiás organizan nas capitais de Galicia 
unhas vixilias de reflexión, diálogo e pro
testa pola mesma razón. 

Está claro que as protestas non son 
cousa de personalismos, nin de que mist-er 
Reagan sexa el persoalmente antipático. 
Protéstase contra a política de. grandes 
gastos militares, contra a carreira arma
mentista que está supoñendo no total do 
mundo un case tirar cada minuto un mi-

· llón de dólares. Os Estados Unidos con 
Reagan 6 frente e a gran industria USA 
detrás sori adían tados nesa gran tolería 
que está escandalizando ós famentos e 
pobres e poñendo en gran perigo o noso 
mundo. 

Protéstase tamén contra o interven
cionismo americano na vida dos pobos, 
ben directaqiente como en Granada, ben 
indirectamente como en Nicaragua sufra
gando os gastos da guerrilla. 

Tamén son coñecidas as presións do 
goberno de Reagan sobre o goberno espa
ñol para que ingresase primeiro e agora 
para que non se retire da OTA~\T. E po
der non lle falta ós EE.UU. para con apa
riencias de respetar a soberania dos po
bos facer arar en realidade polo seu rego, 
que no noso caso é o rego da OTAN. Can
do moitos gobernos do mundo, e o espa
ñol será un deles, teñen que dicir ante 
Reagan aquel refrán dos vellos, "Ben ou 

( Segue na páx.2) 
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(ven da páx. anterior) 
mal mandado, mande o señor amo", pois a 
súa liberdade é moi limitada palas grandes 
presións económicas de que é capaz o cap{tal 
americano. Cando tal ocurre, a voz da Jgrexa 
debe res o ar con máis claridad e def endendo a 
voz dos máis febles e os auténticos esforzos 
da paz. 

Asz' o fixeron recentemente os bispos de 
Norteamérica, cando condenaron por inmo
ral o intento de Reagan de destinar 14 mi
llóns de dólares a apozar á guerilla que man
tén a guerra en Nicaragua. Asz' o fixeron en 

,xaneiro deste ano os nasos bispos por boca 
do seu presidente Díaz Merchán, o arcebis
po de Oviedo, cando condenaron a carreira 
armamentista da que España participa cada 
vez máis. Voz de protesta que serz'a bo vol
ver a sentir agora xunto á nosa tan humilde 
pero tan clara. 

"MAMASUNCION'' é un cortometraxe ga
go qu representou a Espaf\a no que se consi

d ra m 11or Festival deste tipo de cine, e que 
t n Jugar n Alemania. Este corto galego de 

hano Pifi iro recibeu moitos premios nos últi
mo me es e agora ven sendo proxectado en 
moitos pobos galegos. 

AS IX XORNADAS DE TEOLOXIA DA 
CARIDADE en Salamanca veñen de ser remata
das, e falaron da mocedade marxinada. Unha 
cuestión estaba no fondo de tódolos estudos: 
que pode facer unha mocidade sen saídas, sen 
traballo ( a mitade dos mozos non teñen traba
llo: a maior tasa de parados é a dos mozos de 
dexaseis a dezanove anos que remataron os seus 
estudos medios ou de formación profesional). 
Paro tempo libre, consumismo, etc. estiveron 
presentes nas discusións. 

O TRABALLO DOS NENOS, mentras tan
to segue sendo unha inmoralidade na nosa so
ciedade: trescentos mil nenos son explotados 
do xeito máis noxento: prostitución, pedindo 
esmola bares talleres ... 

MUNDO NEGRO é unha das revistas máis 
completas que hai entre nosoutros sobor de 
Africa e ven de cumprir os seus primeiros vin
t cinco anos. Ven a rúa da man dunha congre
ga ión misioneira: os Combonianos, que teñen 
un centro de orientación misioneira en Compos
t la (rúa do Rosario 17-19). Para suscripcións é 

te o enderezo: Arturo Soria 101. 28043 MA
DRID. 

OS MAIOS seguen ~ermolando pola nosa te
rra: cantigas, xogo e culto a unha vexetación 
que nos envolve. A celebración dos maios sem
pre tivo máis forza no sur de Galicia. Agora, o 
concello de Santiago ven de espallar polas ·esco
las un libriño sobor dos maios, na súa colección 
"Papeis de Educación". 

O POETA MIGUEL ANXO FERNAN VE
LLO, chairego, pero residente na Coruña, é o 
poeta galego <leste ano, e non só polos premios,. 
que está recibindo (Esquío, Premio da Críti-a ... ) ; 
máis ben pola súa participación en actos de de
fensa do noso idioma, moitas veces ultraxado, 
como ven acontecendo na súa cidade de residen
cia: a Coruña. Fernán Vello foi o primeiro en re
coller o "testigo" da Carreira en Defensa do No
so Idioma que nestas semanas recorre vilas e po
bos de Galicia. 

ARXENTINA segue tirando leccións do seu 
pasado máis inmediato. Quizais desde Hitler, en~ 
dexamais o poder asoballara tanto. Máis de trin
ta mil desaparecidos (1976-1982), son o reflexo 
dun réxime de terror C<? que os militares repri
miron a aqueles que non pensaban do seu xeito. 

MAIS PARO (quizais tres millóns ó remate 
do ano), é ó que apunta o ritmo lento que está 
levando a economía española. No ano pasado, 
as exportacións foron un pequeno salvavidas, 
mais no que vai de ano, as perspectivas son máis 
negras. Agora, con unha viraxe na planificación 
económica, quere facerse medrar o consumo 
privado, polo tanto as ventas e a producción, 
gracias á reducción de impostos. 

A VISITA DE REAGAN foi recibida con 
enoxo e manifestacións de rexeitamento por 
parte de moita xente amante da paz. Asúa polí
tica armamentística, a súa inxerencia na vida 
doutros países coma Nicaragua ... , fan brincar a 
calquera. En USA vívese nestes intres situacións 
semellantes ás que se produciron cando a derro
ta en Vietnam. 

OS PESTICIDAS e moitos productos, que se 
utilizan a· cotío no noso agro, poden ser perxu
diciais para a saúde. Ademais de trastornar os ci
clos naturais da vida, e producir novas enfermi
dades no agro. É urxente un replantexamento 
de todo isto, o que se ven chamando facer unha 
agricultura biolóxica ou ecoloxista, e gañaría a 
saúde do home, dos animais e das prantas. 
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O TEMPO DOS ACIOS 

Algún dz'a, quizais, levarei froitos 
nas miñas mans de vello, dubidosas, 
e erguereinos cara a ti para dicirche: 
é o mellar, perdoa, que son poucos. 

Xuntarei o meu acio douradiño 
cos acios dos amigos e veciños, 
e [aremos asz' xuntos un gran ·¡;iño 
que temple o carpo dos cansos no camiño: 
"que unha vella, como din, xuntando vagos , 
xuntou e xuntou pra cen canados ". 

Deixareime chapodar por Deus labrego; 
que limpe a vara e a faga vigorosa, 
fiareime das suas mans de ex perto 
qu,e sabe de colleitas abondosas. 

Serei un con X esús na mesma paz e lo ita, 
fareime asz' incansable na tarefa; 
non hai forza comparable á súa forza, 
nin hai brazo que tal terme na desfeita, 
nin llai froitos máis fermosos noutra cepa. 

Domingo quinto 
despois de Pascoa 

A PARABOLA DA VIDE E AS SUAS VARAS 

Eu son a verdadeira vide, e meu Pai é o labrego. A va
ra que en min non leva froito, arríncaa; e á que leva froi
to, límpaa, para que leve máis froito aínda. Vós xa esta
rles limpos, pola palabra que vos teño falado. Permanece
de en mine Eu en vós. 

Así como a vara non pode levar froito pola súa con
ta, se non permanece na vide, vós tampouco, se non per
manecedes en min. Eu son a vide; vós, as varas. Quen per
manece en min e Eu nel, ese leva froito dabondo, pois fó
ra de min non poderles facer nada. Se alguén non perma~ 
nece en min, é como as varas botadas fóra, que secan; 
apáñanas, bótanas ó lume, e quéimanse. Se permanecedes 
en min e as miñas palabras permanecen en vós, pedirle o 
que queirades, e hásevos facer. Nisto é glorificado meu 
Pai: en que levedes froito da bon do e vos mostredes como 
discípulos meus. 

( X o á n 1 5 , 1 -8 l 

UNHA NOVA SEIV A 
Estamos enxertados en Cristo. 

A seiva que debe correr polas nosas 
veas para xenerar enerxía e vida é a 
seiva, a gracia de Cristo; o seu tron
co e as súas raíces son as que nos 
alimentan. 

ACANSEIRA 

Séntese unha canseira en case 
todos. A vida e o espírito non pu
lan. Son moitas e variadas as cau
sas. ¿Non será unha delas a nosa 
des-conexión con Cristo? Sen min 
non podedes facer ren. 

VOLTAR AMISTICA 

Xuntarei o meu acio douradiño cos acios dos amigos e veciños 
.. 
.• 

A nosa unión efectiva e afecti
va con Cristo enxendrará nova vi
da. V ós sodes as ponlas, eu son o 
tronco. Ofrezcámoslle as nosas ra
mas para que siga dando os froitos 
que El quere. Comunión con El pa
ra que o meu vivir sexa Qristo; vivo 
Eu, mais é Cristo quen vive en min. 
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Para .celebrármo-lo S.Cidre, 

o Patrón dos labregos 

O día 15 deste mes de maio labregos de diferentes partes de Galicia xuntarémonos 
nunha xomada de completo compartir, poñeremos en común as nosas comarcas, as nosas vi
das nelas os nosos traballos e a nosa ledicia. Oeste xeito tentaremos celebrar unha miguiña 
o S. Cidr~ (S. Isidro en castelán), o santo que é o patrón do mundo rural, o patrón dos la-' 
bregos todos de Galiciá, o patrón de todos nosoutros. 

UN MOVEMENTO RURAL EN GALICIA 

racias a Deus, non toda a xente que vive no 
campo é xente parva e desinteresada e individualis
t . racias a Deus tamén, non tódolos que sen se
r n labregos traballan no campo (curas, mestres, 
médi o , peritos agrícolas, monxas, axentes de 
xtensión agraria, etc.) son xente que dominen e 
xploten ós demais. De entre estes e de entre os 

labregos hai moitos que se xuntan e organizan para 
poder traballar con máis ánimo e con máis eficacia 
nos asuntos e problemas que hoxe se dan no campo 
galego, que non son poucos nin <loados. Por toda a 
Galicia rural se poden descubrir grupiños desta 
xente que están poñendo, coma quen di, un chisco 
de gracia, ilusión e liberdade nesta terra cansa l ' 

oprimida. 

UN MOVEMENTO RURAL CRISTIANO 
A maioría <lestes grupos que andamos algo orga

nizados entre nós, denominámonos con gusto cris
tianos'; e non o facemos con ningún afán de arre
darnos de quen non se sinta cristiano; facémolo 
simplemente porque para nosoutros unha maneira 
a única maneira, de poder viví-lo encontro e o go
zo con Deus é preocupándonos para poder cambia
las para mellor. E tamén porque atopamos no 
Evanxelio de Xesús unha boa nova de liberación 
para os labregos e unha forza e un camiño que nos 
permitan chegar a ela. Por todo iso nos gusta cha
mamos cristianos, e selo de verdade. 

NO COMENZO DUNHA ORGANIZACION 
Xa hai ben anos que nas aldeas de Galicia exis

ten grupos de xente traballando moi en serio e or
ganizadamente. A pesares de canto se di por aí . 
adiante sobre o individualismo do home do campo, 
ste campo ·galego está cheo de experiencias comu-

nitarias sorprendentes. Nós, os que nos considera
mos movemento rural cristiano en Galicia, anda
mos tamén agora co desexo forte de nos coordinar 
mellor, para ser máis eficaces nos traballos que fa
cemos. Xuntámonos catro veces ó ano, poñemos 
en común os nosos plans de traballo, compartímo
-lo material de que dispoñemos, etc. Acabam.os de 
botar a andar un boletín para facer máis regular e 
doada esta comunicación, e andamos poñendo 
unhas bases, humildes bases, a un · centro de docu
mentación para o mundo rural, onde se concentre 
material de información e formación, e desde onde 
se espalle para todos aqueles que queiran supera
-los actuais niveis de dependencia e i:r:~ctividade . 

A organización comunitaria 
segue sendo un gran reto diario 
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Facemos todo isto, p·· rque eremos firmemente 
que a eficacia do noso servicio estanos pedindo a 
berros a organización. A actuación persoal máis 
brillante, gratuita e xenerosa ve rebaixada polo 
menos a súa forza revolucionaria se carece de orga
nización, de coordinación. 

O. SAN CIDRE, UN PEQUENO SINAL 
Agora que nos coñecedes, agora podemos xa di

cir: nosoutros invitámosvos a celebrar xuntos o 
día do S. Cidre, a tódolos que andades ó redor <les
te movemento rural cristiano, e a calquera outra 
xente de boa vontade que sinta paixón e interés 
pola realidade labrega de Galicia na que casemente 
vivímo-la mitade dos galegos. Todo o que faremos 
podé.delo ver neses cadriño que acompaña estas pá
xinas. Será unha xomada de encontro, de comuni 
cación, de festa, de visitas de estudio. Poderemos 
coñecernos unha miguiña máis, alentamos entre 
nós, e ir así poñendo as bases para un movemento 
máis forte; nese movemento os mesmos labregos 
estamos chamados a toma-las rendas, a se-los diri
xentes, a te-la palabra, a nos capacitar para pedir, 
para esixir, para aprobar e para censurar. 

Para todo isto celebrarémo-lo S. Cidre, sabendo 
que nestas cousas todas anda o espírito de Deus, e 
o espírito dos seus santos. Para todo isto quedades 
convocados xa desde agora, o día 15 de maio na 
vila coruñesa de Melide .• 

Mano lo R egal 

Unha xornada de encontro e comunicación 

PROGRAMA DE ACTOS DO DIA DE S. CIDRE 

* 10 
* 10,30 
* 11 
* 11,15 

* 13 

* 14,30 
* 17 

* 21 

Chegada a Melide (residencia dos PP. Pasionista~ 
Presentación persoal ou grupal, según pareza. 
Palabras de acollida e de pr.esentación do día. 
Presentación das zonas: un la brego de cada comarca 
fará unha presentación da realidade desa comarca : progresos, 
problemas, movementos comunitarios, proxectos, etc. 
Como moito cada un 1 O minutos. 
Charla-Coloquio de análise sobre a situación do campo galego 
hoxe, dada por un especialista para ter unha visión de conxunto. 
Xantar e festa. 
Visita ás cooperativas de T_oques e Arzúa, para podermos 
comprobar a realidad e dalgúns esforzos comunitarios. ben feítos. 
Queimada de despedida. 
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Agricultura Galega e o Mercado Común 

CONCLUSIONS DAS XORNADAS TECNICAS GALICIA-CEE, ORGANIZADAS CONXIJNTAMENTE 

POLA POLO PARLAMENTO E A XUNTA DE GALICIA (Continuación) 

CONCLUSION NOVENA 

Deberase promociona-la alternativa de engorde de 
becerros, en especial a baseada en t>astos e forraxes, 
polas posibilidades de intensificación que ofrece, polo 
valor engadido do seu sacrificio en Galicia e por ser unha 
defensa da producción de becerros frente á importacion 
de gando vivo da CEE; así como tamén a das explota
cións con vacas de cría, que precisan en xeral de axudas 
financieiras máis favorables polo seu ciclo de produc
ción máis longo. Estas accións deben ir acompañadas 
doutras que promocionen e garanticen a comercializa
ción deste tipo de carne como producto natural de Ga
licia. 

CONCLUSION DECIMA 

Partindo do carácter marxinal actual dos sectores ovi
no e caprino, así como da crise dos sistemas tradicionais 
de cría na montarla, cómpre a reestructuración e poten
ciación das explotacións dese gando, implantando siste
mas modernos de explotacións e manexo, coordenando 
a Consellería de Agricultura tódolos programas de ac
tuación, con especial atención ás razas auctóctonas. 

CONCLUSION UNDECIMA 

Cómpre ordenar e intensifica-la actuación en materia 
de Sanidade Animal, con participación das organiza
cións profesionais, e fomenta-las explotacións de recría 
en común para facilita-la reposición con gando san de 
calidade. 

Tamén se deberá solicitar que se destine a Galicia a 
parte que lle corresponde dos dez millóns de ECUS que 
a CEE destina .a apoiar a España á loita contra a Peste 
Porcina Africana, e amplia-las instalacións de laborato
rios de sanidade animal para atender axeitadamente á 
demanda actual. 

CONCLUSION DUODECIMA 

Cómpre reestructura-lo sector vinícola con especial 
atención ás produccións de alta calidade. 

CONCLUSION DECIMO TERCEIRA 

Para incrementa-lo valor engadido e o emprego, debe
rase intensifica-la poi ítica de calidade e tipificación de 
productos agrarios, estimula-la instalación de industrias 
agrarias e alimentarias, particularmente as de tipo coo
perativo, que transformen íntegramente aquí os nosos 
productos, e moderniza-las xa existentes. 

CONCLUSION DECIMOCUARTA 

Precísase a promoción de agrupacións de agricultores 
para a comercialización de productos agrarios e para a 

A tradicional pequena explotación galega 
verase moi afectada pola entrada na CEE: 

xestión e servicios das explotacións, aumentando a súa 
tecnificación e a súa penetración nó sector transforma
dor. Neste senso, os órganos centrais e autonómicos co
rrespondentes deberán elabora-las normativas necesarias 
adaptadas ás condicións galegas, equiparando as axudas 
ás actualmente vixentes na CEE. 

CONCLUSION DECIMOQUINTA 

Deberanse promover reunións, foros, conferencias, 
estudios e discusións sobre o impacto en Galicia da in
corporación de España na CEE, facendo participar neles 
á poboación campesiña a través do maxis.terio rural, as 
freguesías ou parroquias, tele-clubs, centros culturais e 
recreativos, etcétera. 

CONCLUSION DERRADEIRA 

Estímase que a Comisión Parlamentaria Non Perma
nente de Estudio e Seguimento da Repercusión en Ga
licia da Adhesión de España á CEE, deberá continua-los 
seus traballos e promove-la constitución dunha Comi
sión coa participación do Parlamento, a Xunta e as or-· 
ganizacións profesionais, para face-lo seguimento do 
proceso de integración e das accións emprendidas para 
disminuí-los seus prexuícios, facendo reunións semes
trais por cada sector. • 

Xosé A. Miguélez 
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Os estudiantes e ·os labregos 

'. ·- $empre -houb~ discusións de que se eran rruíis listos os estudantes ou os labregos, e 
unha vez o rei dicz'a que eran máis listos os labregos e a raiña que eran máis listos os estu
diantes. Fixeron unha aposta e primeiro mandou a raz'ña a un estudiante a que lle trouxese 
mil pesos de "hai" e mil pesos de "non hai". O estudiante recorreu tódolos comercios e 
non foi capaz de atapar ningunha das dúa• causas. Despois dixolle ó rei que mandase a un 
labrego palas mesmas causas. 

O labrego colleu os dous mil pesos e meteuse nunha taberna e gastounos no que "lle 
pareceu e, despois meteu un ra~o nun saqueto e marchou a onde estaba a raz'ña e dz'xolle: 

- Traio os encargos, pero ten que saca/os dos saquetos a Vosa Maxestade. 
Foi a raiña e meteu unha man nun saqueto do labrego e como non atopaba nada, di-

xo: 
-Non hai. 
Nese saqueto -dixo o labrego- "non hai", que me costou mil pesos; agora meta a Vosa 

Maxestade a man neste outro saqueto. 
A raíña meteu a man no saqueto no que o labrego levaba o rato e ó atapar aquela 

causa tart amorosiña, asustouse e dixo: · 
- ¡Ai! 
- Po is xa está a Vosa Maxestade servida. A z' ten os outros mil pesos de "hai ". De mo-

do que· íás súas ardes! 
Despois foron comer e dixo o rei que tiña un premio para os que [oran capaces de co

mer sen doblá-los brazos. Os estudiantes comeron como os cans, metendo o fuciño na fon
te, pero os labregos gobernáronse dándolle cada un ó que tiña en frente . 

. O rei deulle o premio ós labregos, porque anque os estudiantes comeron sen doblá-los 
brazos, non usaron tanta fineza. Popular 

SE QUÉRES LE.R IRIMIA i SUSCRIBETEi' 
Quero suscribirme ~ Seman~o IRIMIA: Precio da suscripción 

6 ano 1300 pts. Por un ano O Ata nova orde O 
Pagarei por: O Tr8118ferencia á Caixa de A forros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

o Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ............................................................................... . 
Rúa ou Parr<X¡uia~ .... ....................................................... . 

. Vila ou Axuntamento ...................................... Provincia ................... . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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Aprenda a coñece-los alimentos 

OS MORANGOS (FRESAS) 

O morango é unha rosácea que apareceu silvestre nas rexións templadas de Euro
pa, Asia e América. ·o seu cultivo foi iniciado polos romanos e logo máis tarde en 
Francia e tamén no noso País, cofiecéndose · agora máis de seiscentas variedades. 

Pódese cultivar con moita facilidade nas hortas tradicionais que ternos detrás das . 
casas, e o cultivo delas dura de tres a catro anos; logo convén pofier pranta nova. 

O morango de gran tamaño ("FRESÓN"), veu de América, de donde se trouxo 
nos séculos XVII e XVIII, principalmente de Chile. Gracias ás moitas variedades e ás 
modernas técnicas de cultivo babeo plástico, pódense comer morangos todo o ano 

anque a primavera segue sendo a época 
de roáis abundancia. -

VALOR NUTRITIVO 

Cada 100 grs. contén:. 
Vitamina .c ... 60 mg. o morango e os 

90 mg grandes 

Vitamina A .. .100 U .I. 
Tamén tefien cantidades variables de cal
cio, ferro, vitaminas B1 e B2· e niacina. 
Tamén algo de magnesio ( 12 mg) 

" o, 7 g. de proteina 
Tamén O .008 mg iodo 

Os morangos (fresas ou fresós)son nu
tritivos e refrescantes. Unha froita que 
podemos ter no vran nos nosos hortos 
pof poucos cartos, e que en xeral está 
completamente desaproveitada. 

É unha froita laxante, ten propieda
des diuréticas e depurativas. Aconséllase o seu consumo ás persoas que padecen de hi
pertensión. 

O azucre do morango chámase ''Levulosa", e pode ser consumido polos diabéti
cos, polo que tamén ne~te caso é axeitado o seu consumo. 

Se o próximo ano desea probar a plantalas, infórmese en calquera Axencia de 
Extensión Agraria; alí poden orientalo máis axeitadamente. 

APRENDER A CULTIVAR NOS HORTOS 

FROITAS E HORTALIZAS 

É TAMEN MELLORA-LA NOSA SAUDE ALIMENTARIA 

M. X osé M artinez 
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ca·rta ó meu amigo o mestre de ... 

1Hola amigacho! ¿Como che vai? 
Aquí estou . Na escala. Co balbordo de tódolos días. Os mesmos nenos. Un pouco á 

"vaiche boa". Escomenzando sempre. Sempre con novas experiencias, sempre repetidas. 
E logo .. . E logo: ¡sodes ben parvos! ¡estades distraídos! ¡perguiceiros! 
E non é así. Son eu, o mestre. Eu son o desastre. Non teño método ningún. 
!Xa tiñan que vir lendo da preescolar! ¡eu que vou facer! ¡eso xa o tiñan que saber! 

¡Estes mestres.. . ¡estas mestras ... ! ¡Este tipo non lé, soletrea, ben burriño él !non adia~zta 
nadiña! !é un cero en matemáticas! !xa expliquei vinte veces as valencias químicas! !nin tan 
siquera deu aprendido en inglés: "ya se lo dijeron anteayer"! · ¡Pouco máis valedes que para 
muxi-las vacas ou para sacha-las patacas! ¡Este, éste, éste e mais éste non valen nada! !Ti 
tampouco vales nada! !mellor quedabas na casa botando unha man ou as dúas ó teu pai! 

Despois xuntámono-los mestres e damos en fa/ar: "que se a troula do Mercado Común, 
que se o feminismo, que se o terrorismo ese do demo, a inflacción, os puntos que un necesita 
para ter unha mellar escala, o coche que quero comprar e non me chegan os cartos ... 

Pobres neniños. Pobres cativos sentadiños na clase. Os olios abertos e eu fa/a que falarás, 
palabras que non din nada. E os nenos alz'; termando polo aburrin:iento, polo meu mal hu
mor, polo meu fracaso, polo meu silencio. 

E cando dou en matinar, sinto berrar os rapaces dentro de min a decirme unha vez e ou-
tra que: 

·_están estudiando na Educación Xeral Básica 
- que polo tanto teñen dereito á EDUCACION 
- que é XERAL. Ou seña, para todos. Dende a M. X osé (a máis espilidiña) ata o Luisiño 

(tan aparvado e tan lacazán). 
- que é BASICA. Ou seña, que ten que aportar o m inimo que un precisa para ergue-la 

cabeza cos miollos cheíños de todo o necesario para camiñar ledo e libre pola vida. 
E seguen a berrar. Bérranme agora todiños os meus discípulos que non queren os meus 

suspensos; as miñas improvisacións; os meus fonemas-morfemas-lexemas que os deixan ca
lados, no silencio. Bérranme que están fartiños das valencias químicas, do "/ am stupid boy ''; 
dun mestre parvo que endexamais ousou mirar no espello arrepiante dos olios dos seus rapa
ces. 

No espello dos olios dos meus rapaces eu si que son "un mestre ruín, soletreante, burri
ño, perguiceiro "; moi bon para sachar pataquiñas se as patacas non [oran merecentes doutro 
respeto. 

Unha aperta. 
Xoán Antón_ 

(M estre do Colexio Público de 
Baham onde-Lugo) 
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Eses estudiantes revolucionario ..... 

XA ESTAN OS ESTUDIANTES A PROTESTAR 

Moitos preguntaríanse que foi ese barullo que fixe
ro n os estudi antes de distintas zonas de España (Sevilla 
Sant iago , Valladolid ... ) aí polo mes de febreiro. A Uni
versidade comenzou a facerse democrática con sete anos 
de atraso respecto do resto da sociedade española. 

Esta etapa da Universidade comenzou a mediados do 
curso 1982-83 coa elección dos representantes dos dis
tintos sectores da Universidade (profesores, alumnos e 
personal non docente) . Estes representantes formaron o 
chamado Claustro Universi t ario (órgano de maior poder 
na comu ni dade universita ri a). 

Ha i quen pensa qúe o movemento estudiantil colleu 
forza de novo e outros din: "xa están a( a protestar e a 
no n estudiar" . Non fo i nada desto. Simplemente foi que 
esta democratización dirixida dende o goberno non era 
que o estudi antado quería . Este, respostou coa pouca 
forza que neste momento t en. 

Entre o alumnado houbo indecisión sobre de se debía 
presenta rse a esta escasa democratización, pois a porcen
taxe da representació n estudiantil era entre o 15 e o 25 
por cento. Un gra n sector do estudiantado pensaba que 
lle correspondía maior número de"' representantes. Supo
ñamos a Universidade de Sant iago: de 500 persoas que 
compoñen o seu Claustro, 125 serían Alumnos, 40 do 
Personal non docente (Traballadores non profesores) e 

335 Profesores. Esta proporción pareceu ilóxica, pero ó 
fin aceptada como mal menor. 

AS ELECCIONS 
· Neste escomenzo democrático elexíronse os repre

sentantes que formaron o Claustro Universitario, tendo 
básicamente estas funcións: 

1.- ·Elección do Rector (o director da Universidade) 
co seu equipo rectoral. 

2.- Elaboración dos Estatutos da Universidade. 
A elección do Rector fíxose en Santiago a primeiros 

de maio do pasado ano, así -coma no resto das Universi
dades do Estado. Aquí xa atopamos as primeiras liortas 
por discrepancias entre os grupos con diferente idea de 
organiza-la Universidade. 

A elaboración dos Estatutos da Universidade fíxose 
dende principios do curso 84-85 ata finais de febreiro 
deste ano. Aquí foi onde máis liortas houbo, pois as di
ferencias de como organizar e dirixir a Universidade fo. 
ron meirandes. 

Un sector formado por uns 140 membros presentou 
un proxecto de Estatutos alternativos (diferentes ós da 
línea oficial), apoiados por unha maioría amplia do es
tudiantado. 

O outro sector formado case exclusivamente por pro
fesores presentou o proxecto de Estatutos que logo sa.íu 
para adiante nas discusións do Claustro. 

Estas serían as diferencias básicas entre es tes dous proxectos: 

Composición 
do 
Claustro 

Número de alumnos 
por 
escola 

Matrícu la 
l ibre 

Norma de 
dirección da 
Universidade 

Sector renovador Sector alternativo 

71 por cento de profesorado 
2 2 por cento de alumnado 
7 por cento personal non docente 

Si ós "Números clausus" 
Número tope de alumnos 
por escala 

O Claustro terá actuacións de 
~oberno ¡ untuais . A Xunta de 
(Jobern ) krá moitas competencü1 

Igual número de Almunas que de profesore'i 
l ' polo menos un 1 O por cento de personal 
non docenté 

Non ós ' 'Numeras Clausus". Non a un tope 
de alumnos por facultade 

Mantera matrícula libre 

O Clau ·tro con comisións por áreas levaría. 
o peso da dirección da Universidade. A Xunta 
lt ' Gobernn tería competencias de acción 
inmediata 

Carlos 
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¿ " Q U O --V a .d i S " , d Ó l a r ? ( 1 ) 

O dolar que .subía demasiado 

A gran suba do dólar nos mercados internacio
nais foi, sen dúbida, unha das principais noticias 
que nos trouxo a primeiro trimestre <leste ano no 
terreo económico internacional. Practicamente 
non pasou un día en que as noticias ó redor da co
tización desta moeda non ocupasen un lugar moi 
destacado nas informacións do xornais, a radio e a 
televisión. · 

·¿Que hai máis aló desa forte suba? ¿ Cáles son as 
causas e qué consecuencias pode tet para· a econo
mía mundial? Trataremos resumidamente desto 
neste comentario, escomenzando polos "sínto
mas" ou manifestacións externas, do mesmo xeito 
que cando irnos ó médico primeiramente lle. dici
mos "o que nos pasa" e logo xa pasamos a pregun
tar a que será debido e que consecuencias pode 
ter para a nosa saúde. 

Para empezar, veremos un cadro que recolle a 
cotización media dun dólar nos últimos cinco 
anos, ou sexa, o que valía en pesetas cada dolar 
"un día con outro" de cada ano: 

1980: 72 Pts 
1981:92 
1982: 110 
1983: 144 
1984: 161 

. A fins de febreiro <leste ano o dólar rondou as 
200 Pts, tendo despois unha baixa importante ( co
mo veremos máis adiante). 

Unha rápida ollada a estas cifras permite obser
var unha suba do dólar de máis dun 150 por cento 
sobre da peseta no que vai andado dos anos oiten
ta. E causa semellante se pode dicir no tocante á 
súa evolución coas máis das moedas do mundo. 

Hai défic: ts inequivocadamente americanos ... 

Diversos analistas da situación aconómica mun
dial teñen lanzado o berro é ceo co gallo da meteó
rica ascensión do dólar ata hai pouco máis dun 
mes e, postas a explicala, sinalaron unha causa moi 
por riba de tódalas outras: o gran déficit presupos
tario dos EE. UU. Este déficit non quere dicir ou
tra cousa máis que os gastos no ano dese Estado 
superan ós ingresos que obtén o mesmo. Para este 

\.. 
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ano, a diferencia está nuns 40 hillóns de pesetas, e 
sumado este déficit ó de anos anteriores fai un to
tal de ?SO billóns de pesetas, dos que a terceira 
parte se acumularon no primejro mandato do pre
sidente Reagan . 

A importancia <leste déficit, se cadra, enténdese 
mellar tendo en conta que, de seguir esta tenden
cia, no inverno vindeiro EE.UU. será o maior debe
dor do mundo, aínda por <liante do Brasil. Mentres 
tanto se dá esta suba astronómica do déficit, o 
plan da "Guerra das Galaxias" segue adiante, an
que non se saiba de onde van saí-los cartas. 

Para poder financia-lo déficit estase aplicando 
en EE.UU. unha política económica baseada en al
tos tipos de interés, para atrae-los capitais extran
xeiros. lsto orixina unha gran demanda de dólares 
no mercado financieiro internacional ( quen invirte 
en EE.UU. ten que cambia-las pesetas, libras ou 
marcos por dólares) e fai subi-la cotización do dó
lar, posto que a oferta de dólares medra moito me
nos cá demanda dos mesmos, debido ó control for
te da "máquina de facer billetes" en EE.UU. co 
obxecto de combate-la inflación. 

M. Roca 
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Xosé Chao Rego O enxebrismo, !xaora!, pero ... 

Parece que, segundo Dámaso pura, en definitiva, máis enxe-
Alonso, a palabra galega enxe- bre. Claro que isto é lexítimo: 
bre viría do latín "in-seperim", xaora. 
que sería, ó pe da letra, "inse- Pero hai que ter coidadiño 
parable" (hai o verbo francés porque xa dixemos outras ve- · 
'sevrer'', que significa "partir", ces que, por exemplo, unha 
do latín "separare"). Enxebre cousa é último e outra distinta 
é, logo , o que é puro , insepara- derradeiro (o último dunha se-
ble: que non ten mistura. rie tralo que non ven nada 

Resulta lóxico que cando hai máis); que non son equivalen-
dúas palabras para expresar tes, como tampouco o son mo-
unha mesma cousa lle escape- mento e mais intre, (sendo este 
mos a aquela que, procedendo un momento preciso), o mesmo 
tamén do latín, ten semellanza que non sempre que se di a.ta se 

pasado). 
Por exemplo, a palabra lati

na labio tamén é galega, e en 
cambio beizo xa parece que de
rivou cara ó uso animal; o mes
mo ca cabeza e cachola, nariz e 
fuciño, ou perna e pata; os se
gundos son aplicados ós ani
mais. Pero seguiremos a próxi-
ma semana. 

CONSULTORIO 
Rúa do Vllar, ~Jj..39. 2 • 

SANTIA'óru 

co castelán,, e que teimemos pode dicir deica (que supón un ~~~~ 
por empregarm_<;>-la forma q~_e punto de partida actual) "de ~~~~ 
nos parece ma1s galega, ma1s aquí a" , e que non vale para o 

-~~-~-~-c.int.i~ i>O ¡~¡mcc:o 

AMOR Á VERDADE 

Non podo atura-la menor concesión á 
mentira nos meus escritos. Estou disposto 
a desbotar todo o que se acade faltando á 
verdade, e, por outra banda, estou firme
mente convencido de que non hai máis 
relixión cá da verdade. 

Tamén sería inconcebible atopar nos 
meus escritos unha miguifia de odio. ¿Sei
ca non é o amor o que fai vivir ó mundo? 
Non hai vida onde non 'está presente o 
amor. A vida sen amor leva á morte. O 
amor e maila verdade representan as dúas 
caras dunha mesma medalla ... Estou segu
ro de que por medio destas dúas forzas se 
pode conqUista-lo mundo enteiro. 

Non se pode ser non-violento de ver
dade e permanecer tan tranquilo diante 
das inxusticias sociais. 

Gandhi 

Disque non se pode ser 
á vez touro e mais toureiro, 
que se che poñen os cornos . 
nin os tapa un sombreiro. 

Seica a un toreiro andaluz 
señor Rafael de Paula 
por lle andar con outro home 
a muller sai'ulle maula. 

Contan que o agraviado, 
según xitana vinganza 
alugou a q uen lle abrise 
ó intruso aman te a panza. 

O malo é que a moitedume 
xa absolveu ó tal . toreiro 
afirmando que a rapaza 
é "carne de matadeiro ". 

Neste pais celtibérico 
non vos é ningún misterio 
que se maltrate á mullet 
cando comete adulterio. 

Se anda de picos pardos 
o seu señor marido, 
coma macho moi poden te 
é gabado e aplaudido. · 

¡Que pais! 

EDITA: Empresa Periodística A. IRIMIA 
DIRECTOR: Victorino Pérez Prieto. Lagoa-Abadín (Lugo) 

SECRETARIA: Cloti Alonso Gaute, Vilalba (Lugo) 
MESA DE REDACCION (Tlfn. 982- 52 80 72): Daniel López Muñoz, Xosé-Antón Miguelez 

Alfonso Blanco Torrado, Manolo Regal, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña 
RESPONSABLES E COLABORADORES: Ramón Raña, Xosé Manuel Carballo, 

Xosé Chao e Grupó de Santiago, Pauliño Pérez-Mendaña, Vanguardia Obreira, 
MECG. XOC, Esmorga 

IMPRIME E DISTRIBUE: Mosteiro do Císter. Sobrado dos Monxes (Coruña) 
PEDIDOS E ADMINISTRACION: Apdo. 5, Vilalba(Lugo),Tfno. 982- 51 04 87 

CON TA na Caixa de · A forros de Galicia, Vilalba, n. 04950/0. DEPOSITO LEGAL:C-1417-81 

,\', 




