
1 moe facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 moa sementando pat?ia: 

man con man lnxertandoa 
entre os veciños. 

i moa facendo outra. hiatorla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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''A patria ceibe 
que os naciona
listas cobizamos, 
vaise creando pa
seniño. A tarea 
redendora co
menzou. Poucos 
somos hoxe aín
da os que nos 
amostramos re-
dimidos. Mañá . 

1 seremos lexión' '. 

17 deMaio 

Diadas Nosas Letras 
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A FESTA DAS NOSAS LETRAS é adicada esta 
volta a Antón Losada Diéguez. Vintetrés escritores 
foron seleccionados pola Real Academia Galega 
desde 1963: poetas, e algúns novelistas, ensaístas 
e autores de teatro. Non sempre se acerta no nome 
escolleito; ás veces non a topa eco no seu pobo. Por 
iso houbo anos que xurdiron nomes "paralelos" ... 
Aínda quedan nomes sen a súa adicatoria mereci
da: Alexandre Bóveda, Cunqueiro, Otero Pedra
yo ... O que endexamáis pode quedarse nunha xor
nada aillada, porque tódolos días do ano son xor
nadas adicadas ás nosas letras. 

O 17 DE MAIO DE 1963 tiña lugar o centenario do na
cimento dunha obra de Rosalía: Cantares Gallegos. A Aca
demia fixo lembranza da decisión daquela muller, que a re
mates do século XIX, tivo agallas e moito máis para escribir 
na nosa lingua . Xa as lrmandades da Fala (1930) quixeron 
adicar un día a festexar o noso idioma. Hoxe xa non é só 
unha xornada; é polo menos todo un mes de actos cultu
rais e festivos. 

MOi POUCA SERIEDADE veñen demostrando os parti
dos que gobernan Galicia, no seu aprecio pplo noso idioma. 
Mentres o PSOE denunciou e recurréu unha das poucas 
aportaclóns boas da Lei de Normalización Lingüística, AP 
segue descoñecendo o noso idioma na maior parte dos seus 
documentos, informes e intervencións ... 

A ASOCIACION DE FUNCIONARIOS PARA A NOR
MALIZACION LINGUISTICA DE GALICIA, si que traba
lla forte para poPler no seu sitio o galego. Segundo eles non 
chega a un 30 por cento o uso do idioma galego na publici
dade institucional da Xunta, e hai consellerías nas que o 
castelán funciona a un 100 por cento. Na organización de 
cursos para a Funéión Pública descoñécese case sempre a 
Lei de Normalización Lingüísticia. Tampouco os topóni
mos saídos da Xunta son empregados nin nos xuzgados nin 
nas dependencias desta mesma Xunta. Esta Asociación de 
Funcionarios tira á rúa unha boa revista: Lingua e Admi
nistración. 

A 11 CARREIRA DO IDIOMA remata o vindeiro do
mingo, día dezanove, en Lugo, despois de andar por toda 
Galicia e meterse en Asturias na rexión que fala galego; foi 
convocada pola Federación de Asociacións Culturais.· 

VINTECATRO HORAS DE RADIO son un feito na Ra
diotelev.isión Galicia. Pensar e talar en galego é a teima dos 
profesionais que están ó seu frente. Aínda que teñan que 
loitar co risco de ser máis unha radio gobernamental que 
institucional para Galicia enteira. A súa frecuencia é en 
FM, e conta cos máis modernos equipos. 

INCREIBLE, pero certo: mentres en España queren des- _ 
truir oitenta mil toneladas de patacas; isto que se coñece 
por "excedentes", e que é unha práctica cotidiárN1os paí
ses máis industrializados, os bispos do Brasil veñen de dar
nos estes números: o setenta por cento da pobo~ció'n do 
Brasil padece fame, e os precios dos alimentos máis funda
mentais chegaron a subir ata un 500 por cento. 

LABREGOS QUE VIAXAN 

Do 21 ó 25 do pasado mes de abril, un gru
po de labregos e gandeiros das zonas de Pastori
za, Ribadeo e Foz, en Lugo, e tamén un peque
no grupo de Ourense fixeron unha viaxe por Lé
rida, para ver sobre o terreo as experiencias coo
perativas que funcionan ali desde hai xa ben 
anos. A viaxe de estudio foi organizada polas 
Axencias de Extensión Agraria de Ribadeo, Foz 
e Monfoñedo, como un servicio de promoción 
para os labregos e gandeiros das devanditas co
marcas. 

Visitáronse varias explotacións gandeiras, le
vadas de modo verdadeiramente rentable pola 
producción que sacan e por seren explotacións 
familiares, atendidas por unba, dúas ou tres per
soas como máximo. Como base desta rentabili
dade está, por suposto, 9 feito de traballar con 
gado completamente saneado, e o feito de non 
mercar vacas de fóra da explotación, pois cria
las na casa, ademais de resultar máis barato, dá 
unha meirande seguridade sanitaria. 

Tamén se visitaron un par de fábricas de co
mercializaión de leite, destacándose a da coope
rativa "El Cadí'' da Seo de Urgel, que vén fun
cionando desde ·1915; é a cooperativa de comer
cialización leiteira más .antiga do estado español; 
actualmente conta con 600 socios e adícase es
pecialmente á fabricación de queixos. No diálo
go co xerente e xente da cooperativa puido 
constatarse que o funcionamento, organización, 
di~tribución do producto, etc., é o dunha verda
deira cooperativa, cousa que fixo posible a súa 
permanencia durante tantos e tantos anos} 

É de destacar como na devandita bisbarra da 
Seo de Urgel están cooperatizadas nada menos 
que o 97 por cento das explotacións gandeiras: 
como quen di, todo o mundo. Tanto no referen
te á comercialización do leite, como no referen
te ós insumos oi.i abestecementos (pensos, abo
nos, sementes, etc.), como no mesmo saneamen
to do gado que o teñen cooperativizado median
te a contratación en común dos servicios de 
dous veterinarios, practicamente tódalas activi
dades da vida labrega e:~tán cooperativizadas. 

Anque tamen por ali se lle ten medo ó in
greso próximo no Mercado Común, non hai dú
bida de que este sistema de vida tan cooperati
vizado terá moitas máis posibilidades de resis
tencia que o sistema galega de producción e co
mercialización, onde as cooperativas son somen
te algo excepcional e non · cousa normal, como 
debería ser. 



IRIMIA - 3 . 

Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

AMOR DE CARTON 

Quixera cantarlle a un pobo 
onde a vida florecese, 
onde os homes fosen· homes 
e as mulleres, mulleres; 
onde o patrón e o neno 
coa mesma forza batesen, 
un aloumiñando a morte, 
outro a vida que promete. 

Quixera can tarlle a un pobo 
e .que este fose o galego, 
mais para tais cantares, 
meu Deus, fállame o alento. 

Quixera cantarlle a un pobo 
onde o amor non se agachase 
no fa1ar maino dos cregos 
nin dos corpos na fogaxe; 
que safse irresistible 
a cada cruz de camiños 
e un a un,· pouco a pouco, 
foxe xuntando ós viciños. -
Que á auga, se ha ser auga 
que faga anda-los mufños, 
cómprelle ir ben xuntiña; 
leva-lo mesmo camiño. 
O amor que é palabreiro 
e fose organizacións, 
non é amor verdadeiro, 
é un amor de cartón. 

Quixera can tarlle a un pobo, 
e que este fose o galego, 
mais para tais cantares, 
meu Deus, dame ti o alento. 

PERMANECER NO AMOR 

Naquel tempo díxolle Xesús ós seus discípu
los: 

- Como me amo u o Pai, así vos amei eu; per
manecede no meu amor. Se gardáde-los meus 
mandamentos, permaneceredes no meu amor, co
mo eu gardei os mandamentos do meu Pai, e per
manezo no seu amor. Díxenvos estas cousas, pa
ra que a miña alegría estea en vós, e a vosa ale
gría sexa plena. 

Este é o meu mandamento: que vos amedes 
uns ós outros como eu vos amei. Ninguén ten 
amor meirande que este: que un dea a súa vida 
polos amigos. Vós sodes amigos meus, se face
des canto eu vos mando. Xa n :n vos chamo 
servos, pois o servo non sabe o qúe fai o seu se
ñor: a vós trateivos de amigos, pois .todo o que 
oín ó meu Pai, déivolo a coñecer. Non me esco-:
llestes vós a min, senón que vos escollín eu a 
vós; e púxenvos para que vaiades e levedes froi
to, e o voso froito pérmaneza; de xeito que, can
to pidades ó Pai no meu nome, vol o conceda. Es
to vos mando: que vos amedes uns ós outros. 

(Xoán 15, 9 -17) 

Nestor Paz Zamora, estudiante da Uni
versidade de A PAZ (Bolivia), escribía is
to no 1.970, mentres estaba na guerrilla 
contra a dictadura: 

" ... Meu Deus, sinto en min unha gran necesi
dade da túa presencia. Ti ben sabes que sempre e 
de tódalas maneiras busquei serche fiel. Por iso 
x-1e atopo aquí. O amor, para min, é a urxencia 
de atopar solucións para os probiemas dos ou
tros, onde Ti te manifestas vivo ... Nós non pode
mos sentarnos para nos poñer a le-lo Evanxelio 
con tantos cardenais, bispos e pastores que se 
atopan ben onde están, mentres o rebaño esgare
ce entre a soidade e a fame ... Non hai amor mei
rande que da-la vida por aqueles a quen un ama. 
Este é o mandamento que resume a Lei. Por este 
mandamento estamos nós nas armas. Para defen
der á maioría analfabeta e famenta, defendela 
da explotación dunha minoría e para lle devol
ver a dignidade ó home deshumanizado ... Sabe
mos que a violencia é door.osa, porque nós sen
timos na nosa carne a violenta represión da de
sorde establecida, pero estamos decididos a libe
rar ó home, porque consideramos que é un ir
mán. Somos un pobo en armas, porque non nos 
queda outro camiño. Cremos nun home libre, 
liberado polo sangue e a resurrección de Xe
sús ... ,, 

(Po libro "El fuego.", páx. 45: Oración do gue
rrileiro) 
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111 X ornadas Agrarias Galegas · 

A pequena agricultura 

Ce 1 e bramo s na Coruña os d í as 1 2, 1 3 e 14 do mes de abril as 111 X O R N AD A S A G R AR 1 A S ad i
c ad as nesta ocasión á PEQUEN A AGRICULTURA, ou, o que é o mesmo, ós problemas das exp,lota
cións con pouca terra ou case sen terra, como son as granxas de polos, coellos, porcos, visóns, etc. 

A SOLUCION DO COOPERATIVISMO 
Abrí u as Xornadas o economista Manuel jordán cunha 

ponencia sobre "As cooperativas de explotación comunita
ria e as pe(luenas explotacións»>. Fixo un repaso histórico á 
ideoloxía que, desde os devanceiros ata os anos 70, consi
derou as cooperativas de explotación comunitaria como o 
remedio universal que solucionaría os problemas do campo 
galego. Dixo que os resultados en xeral eran decepcionan
tes, especialmente no final dos anos 70. No coloquio que 
foi moi animado, varios asistentes insistiron en que anque 
o que dicía o ponente era en parte certo, o fracaso' de ex
plotación comunitaria foi debido ó mal prantexamento 
técnico inicial desas explotacións, ó mal funcionamento 
da administración e ó baixo nivel cultural dos cooperati
vistas. O ponente respostou que esas eran efectivamente 
as condicións do país e que, se falabamos doutras condi
cións, estaríamos a falar doutro país. Nembargantes o feíto 

. de qu xisten cooperativas comunitarias que funcionan 
b n, indica que ese camiño en si non é malo. 

COMUNICACIONS DE HORTICULTURA E FLORI
CULTURA 

Manuel Anido, Ramón Fuentes e Lu /s Berino presenta
ron un modelo de agricultura biolóxica (agricultura sen 
químicas) como unha alternativa productiva para Galicia. 
Insistiron no aspecto da calidade que pode ofrece-lo noso
país, e incluso pediron a creación dun organismo oficial 
que se encargue de poñer en marcha e de asesorar un pro
grama de cultivo biolóxico. Ese organismo debería ter un 
funcionamento similar ó que tivo en gandería a desapareci
da Axencia de Desenvolvemento Gandeiro. 

Andrés Nuñez e Antón Meixide falaron da evolución da 
horta en Galicia e de como o cultivo de hortalizas podía ser 
nas zonas costeiras un complemento ou unha alternativa á 
producción leiteira nas pequenas explotacións. 

Abe/ /bañez é un especialista no cultivo desa planta que 
está a ser tan popular nas zonas temperadas de Galicia e 
que se coñece como Kiwi, procedente de China; según el 
esta planta ten en Galicia un clima ideal para medrar e os 
seus froitos acadan un altísimo valor de venta; por todo 
iso está sendo considerada como un dos pilares futuros da 
agricultura galega da beiramar. 

X osé Folgar recordóuno-lo grave risco de se perder para 
sempre variedades e especies de plantas que noutro tempo 
f~ron , moi abondosas en Galicia e que hoxe, debido a que 
nmguen se preocupa do tema, están nunha situación críti
ca. lnsistíu en que, anque xa houbo perdas irremediables 
aínda quedan no noso país moito material xenético dign~ 
de conservar. 

O tema· do cultivo das flores foi tratado por Xosé Pérez 
Vare/a e Carlos Buga/lo e de novo Andrés Nuñez Raxoi 
que se doeron do mal que se comercializan en Galicia ~ 
flores e os productos hortícolas en xeral, aínda que os pro
gresos en producción foron moi importantes. 

GANDERIA SEN TERRA 
Mar/a Xosé Gualda e Xosé Manuel Pérez Prieto son ex

pertos cultivadores de coellos que, aínda que presentaban 
cada un a súa ponencia, decidiron presentalas en común; fi- . 
xeron unha ampla exposición dos modernos sistemas de 
cría de coellos en Galicia, un tipo de gandería que está en 
franca expansión en Galicia. Insistiron na necesidade dunha 
axeitada formación antes de se iniciar no negocio dos coe
llos, e sobre todo en que para que as explotacións poidan 
ser rentables é preciso facer inversións moderadas, nunca 
máis de 22.000 pts. por coella acomodada. 

Ricardo Figueiro e Ramiro Sobrino explicaron a grave 
crise pola que pasan os criadores de polos, totalmente do
minados polas cadeas de matadeiros, sen ter posibilidades 
de saír dese círculo, a non ser que a Administración tome 
cartas no asunto. Esixiron que a Xunta de Galicia sacase 
unha Lei de aparcería en avicultura, como hai en Cataluña 
e en Castilla-León . 

>favier González e Pedro Rocha falaron das granxas de 
porcos; o primeiro enumerou os probleµias das explota
cións industriais frente á entrada na CEE, como son a im
posibilidade de exportar carne de porco .debido á existen
cia en España da peste porciana africana, e a baixa produc
tividade das explotacións en Galicia·,~ unha nas montañas de 
Ourense e outra na zona de Carballo; estas explotacións te
ñen a ventaxa de que non se gasta practicamente nada en 
edificios. 

Miren Etxezarreta é unha economista vasca, profesora 
da Universidade de Barcelona, especialista en temas agra
rios; fixo unha exposición maxistral sobre da pluriactivida
de da familia na agricultura. Botou por terra moitas das 
ideas falsas sobre das posibilidades das pequenas explota
cións, insistindo en que as pequenas explotacións sempre 
xeneraron pouca riqueza, e que non se pode pensar en que 
a agricultura poida absorve-lo exceso da mao de obra na in
dustria e nos servicios; que o problema do paro teno que 
resolve-lo ministro de traballo e non o de agricultura. 

Houbo ademáis comunicacións sobre temas sociais pre
sentados por especialistas galegos e portugueses. 

A última ponencia foi presentada por Carlos Posada e 
mais Eduardo Estévez; falaron da pequena agricultura e a 
producción de leite no horizonte da CEE. Fixeron unha 
clara exposición do sector lácteo na CEE, e o futuro que se 
nos presenta ós galegos, chamando a atención sobre das di
ferencias de productividade e calidade que nos separan con 
respecto ós gandeiros da CEE, que pode provocar nun pla
zo próximo que a Galicia labrega se funda no pozo sen fon-
do da miseria. · 

Os coloquios foron moi animados, anque se respiraba ne
les un pesimismo xeralizado. 

Eloi Villada Legazpi 
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Conclusións 
PEQUENA EXPLOTACION 
FA~ILIAR DE VACUNO 

1.-Que o Estado reparta a Cuo
ta de cuantificación do leite por 
áreas produtivas e número de explo
tacións que prqducen leite cada un
ha e que o leite galego se cuantifi
que na cota máis alta posíbel. 

2.-Que 'no prazo de tres anos se 
estabeleza unha indústria láctea ga
lega con impulso público que sexa 
capaz .de transformar a totalidade 
da produción galega. . 

3.-Que as indústrias lácteas ga
legas, privadas, públicas ou coopera
tivas se federen para comercializar 
produtos con denominación de ori
xe e sexan capaz de coller cando 
menos a metade do mercado penin
sular de productos lácteos. · 

4.-Que a Administración axude 
á criacion de empresas de transfor
mación semipúblicas. 

5.-No campo produtivo acelerar 
o proceso de modernización das ex
plotacións a un ritmo de polo me
nos 20.000 explotacións por ano. 

6.-Que as Administracións auto
nómica e estatal elaboren, por fin, 
programas de política agrária coe
rentes. 

7. -Que a Consellaria de Agricul
tura certifique e pague as subven
cións que CO.D. cargo ao REPLE do 
ano 1984, debe aos gandeiros de 
Lugo, Ourense . e Pontevedra e que 
ainda non se fixo efectivo nen a pri
meira. 

8.-Que o Parlamento se inteire 
do que acontece no sector lácteo 
galego . 

9.~Que a Administración Auto
nómica, ªº estar ,Praticamente para
lizada por decision do _próprio exe
cu tivo ao non facer efectivo o seu 
próprio organigrama, pode arruinar 
mm prazo curto de tempo a todo o 
sector lácteo galego tanto o da pro
dución como o transformador. 

10.-Que non se considere a pro
dución de carne como unha produ
ción alternativa á do leite xa que iso 
é unha falácia. 

11.-Que o 30 por cen das ex·plo
tacións de menos ae 1 D vacas eshve
ron . afectadas pola mastite no ano 
1984-85 . . 

· 12.-Que se fagan campañas de 
saneamento globalizadas a partir da 
unidade comarcal. 

13.-Que se críen centros comar-· 
cais de control e . saneamento para 
evitar que, para facer un simples an
tibiograma, se teña que ir a Lugo 
desde calquer parte de Galiza. 

CIENCIAS SO CIAIS 
A diversidade da temática e o mes
mc carácter dela

1 
interpretativo e 

polo tanto conflitivo, impediu sacar 
conclusións asumidas maioritaria
men te, pero si c~mtribuiu á plante
xar uns debates mteresantes que se
gu ,.n abertos, sobretodo no referen
te ...i muller no campo. 

111 XORNADAS AGRARIAS GALEGAS 
A PEQUENA AGRICULTURA 

HORTIFRUTICULTURA 
E FLORICULTURA 
Chegouse á formación dun xerme 
dunha xestora. para a constitució~ 
dunha Asociación Galega de Horti
cultores. 

O xerme desta xestora terá a sua 
primeira xuntanza o sábado 4 de 
Maio ás 5 da tarde no mercado gan
deiro de Santiago, para definir Ob
xectivos (produción, comercializa
ción, investigación, etc.) 1 e o Regu
lamento interno de func1onamento. 
Esta xuntanzc.t é aberta a todos os 
horticultores e técnicos relaciona
cos con este sector produtivo. 

G ANDE RIA SIN TERRA 
Coellos 
Que é un sector en expansión· nes~es 
intres e sen excesivos problemas de 
comercialización. 

Débese de potenciar a formación 
dos cunicultores previamente á cria
ción das granxas de coellos, debido 
a que estes animais teñen un marte
xo moi delicado. 

As inversións deben ser modera
das non superando en nengun caso 
as 2s pesetas por coello reproduto
ra aloxada. 

Potenciar as Asociacións existen
tes e tentar de criar cooperativas de 
comercialización e a ser posíbel par
ticipación nos matadeiros. 
Visó ns 
E un sector que se actualmente non 
está en crise, no futuro dependerá 
das · organizacións de compra dos 
subprodutos típicos na alimenta
ción <lestes animais. de cant a evitar 
as espectaculares su'biJas de précios 
d~s elementos durante a época de 
cna. 

Utilización de novos subprodu
tos, incluir no·racionamento produ
tos secos. etc. 

Mellorar o manexo de repro.du
ción. 

Iniciar traballos de selección. 
Organizar a comercialización. 

Avicultura 
A) X urí dicas 

l.~Que a actividade que desen
volven os agricultores (engorde e 
crianza de aves sexa definida como 
actividade pertencente ao sector 
gandeiro. 

2.-Que os contratos que os avi
cultores realizan coas empresas co
merciais sexan consideradas como 
''Aparcería". 

3.-Que os $ranxeii:os sexan in
cluidos no Réxune especial Agrário 
e non no Réxime Xeral da Seguran
za Social qos traballadores por con-
ta própria ou autónoma. · 

4.-Que sexa excluído do texto 
co convénio da indústria de granxas 
avícolas (aptdo. 5 Art. 3). 
B) Crianza 

B) Crianza 
·1.-Que as autoridades sanitárias 

traten de diagnosticar as causas das 
enfermedades e descobrir a sua pro
cedéncia. 

2.-Que as guias sanitárias sexan 
produto dunha auténtica inspección 
e garantan a sanidade dos p:odutos 
en circulación. 

3. -Que a AdministraCión elabo
re un Plan Xeral de Piensos coas no
tas de mellorar a calidade e que as 
matérias primas sexan producidas 
no país. 

4.-Que non se marxinen aos 
granxeiros na concesión de créditos 
por parte dos organismos públicos 
en especial do Banco de Crédito 
Agrícola: 

5._:_Que a Administración autó
noma elabore unha Lei onde se re
gul.en as relacións entre empresas e 
granxeiros como xa existen neutras 
comunieacións ·autónomas. 

Porcino 
1.-Estudar a repercusión do in

greso na CEE e o referente á adap
tación da regulamentación comuni
tária e nos incrementos do custe 
previstos. 

2.-Estruturación das accións de 
sanidade animal que ,Permitan o 
control e a erradicacion da peste 
porcina africana e incrementar o ni
vel sanitário das explotacións. 

3.-Potenciación das asociacións 
profisionais que permitan unha re
presen tatividade eficaz na fixación 
da política no sector a todos os ni
veis. 

4.-lniciación dos · estudos nece
sários para coñecer a realidade do 
sector a nivel de censo, produtivida
de, nivel de capacitación das explo
tacións mercado de gando, etc. 

5 .-:Revisión da política de regu
lación do mercado que se leva a ca
bo através do FORPA. 
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Lei Xeral de Sanidade(3) 
vui.,ruis p,roxectos que venen 

incluídos no proxecto de lei e 
que van im1uir no tipo de aten
ción de saúde que se lle preste á 
poboación son os seguintes: 
A libre elección de médico den

tro da área sanitaria 
Unha Area Sanitaria é unha 

zona de territorio na que viven 
aproximadamente, de 200.000 a 
250.000 habitantes, que ten por 
cabeceira de atención sanitaria 
un Hospital Público e na que se 
van desenrolar tó'dalas atencións 
sanitarias, desde o nivel primario 
(medicina de -cabeceira) ata os 
diferentes tipos de atención es
pecializada. Para mellor enten
dérmonos poñamos como exem
plo a provincia de Lugo: tal co
mo está hoxe a provincia habría 
(namentres non se remate a 
construcción dos hospitais de 
Burela e Monforte) unha Area 
Sanitaria q·;e abrangaría a pro
vincia t•)da. Dentro desta Area 
podería elixirse calquer médico . 
de cabeceira que estea adscrito á 

eguridade Social. 
O dito anteriormente semella 

un adianto, pero, ¿é realmente 
bo? ¿contribuirá a mellorar a 
nosa saúde?, ou o que é máis im
portante; ¿ vai contribuir a 9ue 
todos mellorémo-los nosos habi
tos e actitudes de xeito que non 
cheguemos a caer enfermos? 
Moito temo que a resposta vai 
ser que non, e irnos ve-lo por 
que. 

Tanto a saúde como o sistema 
de atención necesario para a súa 
percura, non son un f eito aillado 
que pode solventarse entre médi-

(.V en da páx. 7) 

fe, di Otero Pedraio: "Consi
deraba impropia e falsa a idea 
dun catolicismo acatado coma 
gardador dunha orde social de
terminada. Por iso non fuxia 
das experiencias novas que le
vaban un ideal de xusticia". 

Lousada Diéguez home nacio
nalista 

Antón Lousada que morre
ría novo ós 45 anos, fíxose na
cionalista ós 33 como unha na
tural maduración do seu senti
mento de amor e fidelidade á 
Terra,. e da súa loita anticaci-

co e ~nferm6. Debemos ter en 
conta moitas outras cousas, ade-

mais do aspecto físico do enfer
mo. Son varias ·as causas que po
den facer perde-la saúde: men
tais, sociais e medio-ambientais. 
Para fncidir sobre destas causas é 
precisa n.-,·n só a actuación do 
médico senón a de todo un equi
po preparado para elo: médicos, 
A.T.S., traballadores sociais, psi
cólogos, etc. Ademais disto é ne
cesario ter presentes as caracte
rísticas propias dun lugar, parro
quia ou concello. Caractensticas 
que tamén inflúen no estado de 
saúde do enfermo e sobre das 
cales tamén hai que actuar. 

Pois ben, toda esa atención do 
equipo, esa necesidade de actuar 
sobre das situacións concretas 
do lugar no que vive o enfermo, 
semellan tarea imposible cando 
un pensa que cada persoa pode 
elixir médico dentro dunha area 
de poboación pr-oxima ós dous 
centos mil habitantes e que nal
gúns casos pode ser toda unha 
provincia. 

quil que iniciara no af!rarismo 
· católico en 1907 pofa bisba-

rra da Estrada á que tan vence
llado estivo desde a súa infan
cia e por familia. 

O seu nacionalismo era cla-
ro: 

"0 nacionalismo galega, 
diante dos problemas de Espa
ña significa unha renovación 
absoluta, non só dos sistemas 
da polz'tica, senon da mesma 
Constitución polz'tica do Esta
do: organización federativa, 
representación proporcional. 

Na Galicia presenta dous 

Visto así, a libre elección de 
médico na Area Sanitaria non 
vai facer outra cousa que mante
-la situación. Esa situación na 
que somentes se considera o as
pecto físico do enfermo perdén
dose de vista a atención integi;~l 
da saúde de toda a poboación de 
cada persoa en particular. 

Outra realidade a ter en con
ta é que non toda a xente vai 
contar coas mesmas facilidades 
para elixir médico. Máis posibi
lidades terá o que viva en cida- · 
des ou vilas grandes así como to
do aquel que ande m~llor en re
cursos económicos E evidente 
que os desprazamentos hai que 
pagalos. Crearase así unha situa
ción inxusta, xa que haberá per
soas que poderán facer vale-lo 
dereito á libre elección mentres 
que outros térán moitas dificul
tades para poder exercelo. 

Finalmente queremos facer a 
aclaración de que todo o ante
riormente exposto ref írese á 
elección de médico dentro da 
Atención Primaria (Medicina de 

1Cabeceira) 

. problemas principais: un eco
nómico, liberdade da terra; 
outro político: liberdade do 
,sufraxio, da soberan(a popu
las galega (. . . ). O nacio na
lismo galega, diante dos pro
blemas de Galicia proclama 
a persoalidade xeográfica, his
tórica e espiritoal da nosa Te
rra e significa a nosa espiri
tualidade enxebre manifes
tándose na súa peculiariedade 
na vida española e na vida 
mundial" .• 

Xosé A. Miguélez 
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Día das Letras Galegas: 

Antón Lousada, "un de nos" 

O pasado ano inauguraron 
na vila ourensá do Carballiño 
un moimento de pedra para 
l¡lonrar a memoria de Antón 
Lousada Diéguez, que nacera 
na cercana parroquia de Mol
des, xusto cando se cumplían 
(era o 22 de decembro do 
1984) lpO anos do seu n~ce
mento. O pé da escultura que 
reproducía o seu rostro puxe
ron estas palabras: "Un de 
nós". 

Un ano despois do seu cen
tenario a Real Academia Gale
ga adícalle o día das letras ga
legas, considerando que Lou
sada é un de nós que merece 
ser coñecido e honrado polos 
galegos amantes do noso idio
ma, e iso a pesar de que escri
biu . moi pouco en galego. ¿Por 
que é importante este home 
para a nosa tradición, para a 
historia do noso idioma? 

A obra de A. Lousada: un la~ 
bor escuro e eficaz 

Como escritor xa dixemos 

puxo para o noso idioma unha 
gran maioría de idade pois ne
la se trataron temas de litera
tura, 'historia, filosofía, cien
cias, política, con gran altura. 
- Foí un gran animador do na
cionalismo galego desde que 
en 191 7, ós 33 anos entrou na 
Irmandade da Fala que funda
ra un ano antes Antón Vilar 
Ponte. É bo recordar que os 
maiores impulsos por conser
var, cultivar, enfortecer o noso 
idioma e reivindicar o uso nor
malizado del en tódolos cam
pos da vida, tamén da pública, 
se deberon de sempre ós nacio
nalistas. Esto é así anque nos 
seus lóxicos vacilantes comen-. 
zos do pasado século se 
chamase "provincialismo" ou 
"rexionalismo", cama nos 
tempos de Faraldo e Añón ou 
de Brañas. 

que non produciu moito. A p,(:Jé=~ 
Enciclopedia. Galega fai este~~~ 
reconto da súa obra: media 
ducia de poesías, sete contos 
moi breves, unha comedia que 
non rematou, dous artículos 
sobre arte, unha cavilación fi- t-""'~!!ai.:~ 
losófica de poucas páxinás, un '---.....,;¿,;a&:;,--"'"6o----

discurso sobre a prosa galega 
e doce artículos' políticos a 
maioría moi breves. 

¿Cal foi logo a súa impor
tante contribución á nosa cul
tura? Dirémolo en apretado 
apunte: 
-- Foi Lousada Diéguez quen 
conquistou para o galeguismo 
a dous homes importantísimos 
na historia do pensamento 
galeguista e da nosa literatura: 
Vicente Risco e Otero Pedraio. 
-- Foi el quen ideou e mais tar
de fundou xunto con Vicente 
Risco e Arturo N oguerol a re
vista NOS, que saiu entre 1920 
e 1935 mensualmente íntegra
mente escrita en galego e su-

Animador de grandes mestres 
· Os grandes homes da xera
ción da revista NOS que hoxe 
recoñecemos como impulsores 
do moderno despertar nacio
nal de Galicia tiñan un gran 
respeto e admiración por Lou
sada que foi animador do seu 
sentir galeguista. Conta Otero 
Pedraio que poucos días des
pois da morte de Lousada, 
Castelao expresáballe así o 
seu sentimento por el: "Irnos 
facer un libro sobre Lousada, 
un libro que ha ser encaderna
do en ouro, ilustrado por mir.z 
para regalar ós amigos". 

O mesmo Otero Pedraio di 
del: "Non teño coñecido per
soalidade de maior forza su
xestiva. Foi lóxico que a pe
nas escribise nada quen alen
taba con tal calmo e constan
te entusiasmo na actualidade". 

Lousada home relixioso e cris
tián 

As grandes paixóns de Lou
sada, as súas grandes fidelida
des foron á Galicia e á fe cris
tiana. Pouco antes de morrer 
pídelles ós seus fillos en tes
tamento que "trabal/en por 
redimir a Galicia da súa ac
tual indiferencia relixiosa e 
da súa incultura, que sexan 
homes relixiosos e patriotas". 

Educado nos xesuitas tan
to no bacharelato que cursou 

· no colexio da Guarda coma 
na carreira de Letras na U ni-

FELIZ 
CUMPREANOS, 

TERRIÑA 
GUER.IDA !! 

versidade de Deusto (Bilbao) 
e de familia católica, a fe foi 
para el non algo imposto nin 
externo senon un seguimento 
de Xesús Cristo na Igrexa e 
un alento do seu actuar pri
vado e público tan compro
metido en favor do noso po
bo. Unha fe que o levaba a ser
vir, que non se pechaba nela 
mesma. Por iso di: "Nin a 
Cultura ten a finalidade en 
sí mesma nin siquera a Reli
xión ". A finalidade era sempre 
a liberaciói\ do home, e do ho
me colectivo, do pobo. Da súa 
maneira de vivir e entender a 

(Segue na páx. 6) 
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O TOXO E Mii/LO COELLO 
Ven para aqu(, coelliño! -díxolle. o toxo ó 

coello-, que quera facerche entender cal é a mi
sión que me trouxo 6 mundo, para que ti síga
-las miñas orientacións. 

Escoita, amigo: teño observado moitas veces 
en que a túa timidez contribúe a encherche a vi
da de perigos. Ti es bo e inofensivo, pero corres 
como unha centella cando sentes mover unha 
herba. Foxes da túa mesma sombra porque pen
sas que es débil, senda que te podes considerar 
forte , xa que tes dentes de roedor e o teu carpo 
vai cuberto por un pelico ben forte. E iso que es 
fecundo, máis fecundo que calquera outro ani
mal e podes de seguida facer un bo rebaño. O 
furón é un miserable que se tería marchado co 
seu ruxe-ruxe a outra parte con que ti lle ensi
nára-los teus dentes finos e afiados. E mesmo o 
can tería que se despenar forzosamente se coñe
cera-la forza desa virtude que se chama pararse 
en seco, cando el te persegue con refosía. O teü 
aquel é correr e mais emigrar. f Pobre coelliñof 

¿E que queres que faga?- contestou o coe-
llo. 

Unha causa moi sinxela -repuxo o toxo-. 
Mira, tmítame. Todo o segredo da miña vida 
c n i te nisto : en saber ensina-los dentes e, ade
mai , en procurar picar sempre que teño oca-

sión. Eu gozo como un tolo cando mordo as 
pernas do cazador fachendoso que te persegue. 
Os meus pinchos rexos saben espetarse nas mans 
que non están encalecidas polo traballo que re
dime; as miñas pautas aceiradas teñen bo coida
do de facer corre-lo sangue dos preguiceiros que 
tripan o meu carpo e saben abrasar ós parvos 
que coidan que son herbiña mansa e florida . 

E, sen embargo, sei dobrega-la miña fachenda 
cando o humilde se pfJn no meu camiño. Mordo 
ó cazador, pero seite gardar a ti, coelliño ·perse
guido, ofrecéndoche unha tobeira quente. Go
zo facendo sangrar ó parvo e, en cambio, seime 
entregar ó bo traballador en forma de cama e de 
mantenza. Odio as mans brancas, pero sinto un 
agarimo enorme palas mans mauras . que me 
trasladan ó forno que lago quento. ¡Ah/, e ade
mais non emigro. Cando cavan un monte, mo'
rro por un ano, pero é para multiplicarme para 
o ano seguinte con máis forza. Nadn en Gali
cia e só en Galicia quera vivir e morrer. ¿A que · 
é certo que ninguén explicaría estes campos sen 
o tono da miña flor marela? 

- Pero eu, ¡pobre de minf, ¿que hei facer? 
-dixo outra vez o coello. 

- ¿E preguntas que has facer tendo dentes 
afiados e pelico forte e senda tan fecun.do? 

(De Basilio Alvarez) 

~;t;R• cartas ó meu sobriño ~ 
Querido sobr/ño: 
iQue carta me mandaches! Esta vez non sel se te pasar/as, desde /ogo posme pingando ó crego da túa parro

quia, e ó mellar non o pensaches abando antes de lle botar tantas pestes. 
Non ha/ que esquecer que os cregos son homes, só homes e como tales teñen fallos tamén. Se esperas atapar 

nun crego un san tiño perfecto, estaste equivocando; os cregos non son "supermans "senón persoas coma outras que 
escolleron un camiño determinado. 

Ás veces eremos que o crego ten que se-la mellar persoa, Intachable, absolutamente perfecta, e case divina; e 
claro, despols, cando vemos que ten virtudes e defectos coma todos, poñémo/o pingando. 

Pols os cregos, querido sobr/ño, tamén che teñen defectos, si señor, son homes, non marcianos. Maltas veces, 
cando poñemos pingando ó crego o único que facemos é desanima/o a el e cuspir para arriba, e xa se sabe-lo que 
ocorre cando se cospe para arriba, case sempre nos cae despols na nosa cabeza. 

Eu penso que en troques de fa/ar tan mal do teu crego, deberías Ir al/ e diclrllo a el, non ó besta, pero si dl
clrllo; quizals o home non se decata deses defectos que ti ves, ou quizabes non ten tempo ou non é quen de amaña
/os; paréceme que iso ser/a mo/to máls honrado po/a túa parte. Agora que posiblemente non chegue só con ese xes
to, se o crego non ten tempo ou non é capaz, con dicirllo non abonda; terías que axuda/o ti, e /so xa ser/a compro
meterte, xa ser/a "molla-lo cu". E al vén o dlf/cil; criticaré mol doado, colaborar non. 

¿Non che parece que se a/guén di que algo está mal e, podendo amaña/o, non o fa/ é coma se estivese cuspin
do para arriba? ¿non che parece que xa está ben de de/xa-lo crego trabal/ar só e critica/o sen botar/le unha man? So
br/ño, Intenta. ti amañar esas causas e despols fa/ a crítica, ben seguro que non ha ser tan severa. 

E todo lsto para falarche de algo máis, botar/le unha man ó crego ser/a só o comenzo. A min paréceme que 
non está ben que o crego goberne · e desgoberne á súa manelra; as parroquias terían que ir pasando do feudalismo á 
democracia. O crego non deber(a se-lo único pringado en todo, senón o coordinador dun grupo de xente que trába-
1/e con el; e canto malor sexa ese grupo mellor funcionará todo.· Unha parroquia, por pequena que sexa, dá molto 
trabal/o, e ese trabal/o é cousa de todos; se as causas van mal podemos facer que valan ben; e se xa van ben, intentar 
que valan mellar. 

Os cregos serven para algo máls ca dlclr misas ¿non che parece? 
Agarlmosamente: O TEU T/O SINGA LA. . 
P. D.: "Non xulguedes para que non sexades xulgados. Porque co xu /cio que xulguedes, e coa medida que ml

dades seredes medidos" (Mt. 7, 7 -2) 
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O GALEGO NON É UNHA MODA 

É unha necesidade. Se unha persoa quere 
sentirse capaz, sen complexos, ha ser ante 
todo alguén seguro de sí mesmo. Seguro e 
convencido de que a súa palabra non é bruta 
nin vergoñenta. Que serve coma calquer ou
tra para explicar o que un pensa, sin te e 
quere. Quen ten medo da propia fala, ten ta
mén rriedo dos outros homes que non falan 
coma el. 

Por iso o Galego non é moda. ¿De que lle 
serve a un neno saber matemáticas, inglés ou 
historia, se cando dá en falar é un rapaz in
seguro de sí mesmo, acomplexado? Rescata
-lo idioma é rescata-la dignidade de ser ho
me; é deixar de ser un sometido, un inferior. 

Marta Sopeña 
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Galicia desde agora ten a súa radio. Nesa onda 
nasa, galega, a que nos dá carácter Desde agora .. 
Radiotelevisión Galicia, a nasa Radio, é a que 
nos pón ó dia e a que nos acompaña día e naife. 
Radiotelevisión Galicia emite xa, para toda 
Galtóa, en FrecuenC1é Modulada, con -tres mJ/lóns · 
de galegas en conexión directa. Xuntos desde o~ 
7 centros de emisións distnbuidos palas 
4 provincias galegas e cobrindo os nasos 4 pontos . 
cardinais.· · 
Desde agora~ Radiote/eyisi~n Galicia para 
tódolo$ galegas· e na súa mesma onda 24 horas 
de programapón, en galega .. achegando o 
mundo á nasa terra, asomados ó mundo desde 
GaliC1a. 
Con Radiotelevisión Galicia ¡tala Dalicia! Cun
novo ton; coa nasa vóz. 
Con Radio.televisión ,Galicia, desde agora. . 
Galtóa ten a súa voz: · ··.· -

Frecuencias en FM AtfJ~AYOZ 

.Santiago 
A Coruña. 103,9 . 
Lugo ' 94,1 
Ourense . -104,~ . 
Pontevedra . ·_1()2,3 . 
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¿ "Quo vadis", dólar? (e 11) 

Un día estoupará o globo 

O mesmo Paul Vocker, 
principal autoridade monetar
ria de EE UU, chamou publi~ 
camente a atención hai pouco 
sobre os graves riscos que para 
a economía mundial ten o ele
vado déficit-USA e a gran su
ba do dólar que do mesmo se 
deriva. U nha coñecida revista 
internacional de economía re
sumía a problemática con es
te titular: "Un día estoupará 
o globo". 

No último mes, a cotiza
ción do dólar baixou nos mer
cados internacionais, tendo 
moito que ver para elo estes 
feítos: 

1. · As declaracións de P. 
Vocker e de analistas econó
micos internacionais sobre os 
perigos da gran escalada do dó
lar. 

2. A forte intervención de 
Bancos Centrais dos países 
máis industrializados nos mer
cados de divisas (venden do 
dólares para que baixase a súa 
cotización) . 

3. A reacción de pánico po
la "crise financieira de Ohío" 
(Estado de USA no que o Go
bernador pechou temporal
mente 71 Caixas de Aforo 
para evita-lo caos financieiro 
do seu Estado). 

4. A desfavorable evolución 
da economía estadounidense, 
reflexada nas cifras do primei
ro trimestre agora publicadas. 

O dólar sobe, ¿e que? 

¿Que consecuencias pode 

Os dólares á conquista do mundo 

te-la suba do dólar? ¿Por que 
ese pesimismo nos máis estu-
diosos do tema? 

En primeiro lugar, esa suba 
do dólar fai que as importa
cións medren moito máis nos 
EE UU, de xeito que ó déficit 
do presuposto xa visto hai 
que. sumarlle o déficit na ba
lanza comercial. En cifras: no 
primeiro mandato de Reagan 
subiron as importacións un 25 
por cento e baixaron as ex
portacións un 7 por cento ; a 
comparanza das exportacións 
e importacións en 1984 (ou 
sexa, a balanza comercial) ti
vo un déficit de 20 billóns de 
pesetas. 

En segundo lugar, leva a 
unha tendencia á suba dos ti-

. pos de interés nos diversos 
países, co obxecto de frea-fa 
fuxida dos capitais cara a EE 
UU. Pero esto vai afoga-la po
sible inversión neses países , 
polo elevado custe que terá o 

diñeiro. 

En terceiro lugar, fai moi 
difícil qu.e os países cunha 
gran débeda exterior (Brasil, 
México, etc .) poidan facerlle 
frente ó pago das mesmás e ós 
seus intereses, xa que van me
drando ó facelo o dólar. 

A bomba da débeda 

E neste ponto da débeda 
exterior da maioría dos países 
(incluído xa EE UU) está 
unha posible causa dun 'crack 
económico internacional''. 
Cada día son máis os estudios 
que plantexan se este gran en
debedamento non levará a un 
novo "crack . do 29" (en ver
sión correxid<i' e aumentada). 

No verán de 1982 houbo 
un gran pánico internacional 
pola decisión de México de 
"suspender pagos" ós acree
dores internacionais; falouse 
de que podería estoupa-lo sis
tema monetario internacio
nal e titulares como "A bom
ba da débeda" ocuparon as 
portadas d.: revistas interna
cionais. Hoxe, cun dólar moi
to máis alto , o problema agu
dízase aínda máis polas con
tinuas peticións de medidas 
proteccionistas solicitadas por 
empresarios estadounidenses, . 
para combate-lo déficit da ba
lanza comercial. A , "guerra 
proteccionista" pode vir de 
contado. E ó igual que pasou 
hai cincuenta anos, quizais o 
"happy end" (final feliz) que
de para as películas de Holly
wood .• 

M. Roca 
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· Xosé Chao Rego Enxebres, !xao·ra! 

Digo que entre dúas pJla
bras galegas posibles , é ló .\ ico 
que teñamos tendencia a esco
lle-la máis enxebre, a que nos 
diferencia da palabra castelá 
que, por procederen ambas do 
latín, son igual nos dous idio
mas irmáns. 

Así, as lágrimas poden ser 
bágoas, fermosísima palabra, 
e será máis doado ou fácil 
pensar que entón é máis gale
ga ca entonces, sendo ambos 
correctos; ou coidaremos ou 
pensaremos que en cambio ou 
en troques dos cultismos do
lor, color ou saliente será pre
ferible a esc.;olla das respecti-

vJs formas patrinioniais dor, 
cor, saínte, sendo todas estas 
máis lexítímas. 

Hai quen, sabendo que ca
rretera é unha palabra tomada -
do castelán (que non deixa de 
ser castelanismo por dicirmos 
"carreteira'') preferirá resca
ta-la forma galega estrada (ta
mén autoestrada en vez de au
topista, que a pista en Galicia 
é outra cousa) e preferirá ver
ba a palabra, aínda estando 
aquela en desuso e a piques de 
ser recuperada; como lle gusta
rá máis ter ledicia ca alegría ou 
aledarse que se alegrar; o caso 
é non ter angustia , que aínda 

así moitos preferirán que sexa 
anguria, o mesmo que terán 
por máis parente a un cunnán 
ca a un primo, aínda sendo 
ambos fillos dun tío. 

Todo é moi sencillo ou se 
vos parece mellar, sinxelo, de 
modo e maneira que ( ¿prefi
res de xeito que?) se vai surxir 
-¿mellor xurdir?- algunha dú
bida, has saber que calquera 
destas formas suliñadas é co
rrecta en galega. Xaora que 
(claro que) é lexítimo escollé
réla Lláis enxebre, pero ... 

CONSULTAS: 

Hú" do Vilar, 37-39, 2"'. Santiago 

CAntA=I i>O i=timiEC:O 
~----------------------- A volta ciclista a España 

lNON TEN O PERMISO DO TRACTOR (BT)? 

lOUERE OUITAR AXIÑA O CARNET DE CONDUCIR? 

coma nos anos mellares 
pasa en abril por Galicia 
con non poucos corredores. 

NA AUT_O·ESCOLA 
ccCO PA-C 0» 

PODEMOS AXUDARLLF 
Tlfno. 24 57 15 

Trátase dun espectáculo 
moi fugaz; pala estrada 
pasan rápidos, e lago 
diso queda pouco ou nada. 

En cambio, outra carreira 
empezou, e non é broma; 
íoi a Segunda Carreira 

A CORUÑA 

SOCIEDAD 

CO.OPERATIVA 

PROFESORES 
AUTO-ESCVELA 

CORUÑA 

en Defensa do Idioma. 

O domingo vin teún 
sairon desde a Coruña 
correndo a pe, bos galegas 
servindo de testemuña. 

Servindo de testemuña 

Marqués de Figueroa 112, 1 ° 

de que ha de ser normal 
que o galega, o naso idioma 
debe ser lingua oficial. 

(Frente1 á Estación de Autobuses) 

CU RTIS (Coruña) 

Oxalá que prenda a présa 
de correr coa nasa fala; 
Galicia berra en galega 
mentres o Goberno cala. 
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