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1 mos facendo memoria: 

recobrando o ser gal.ego 
• que esquec:lmos. 

1 mos sementando patrla: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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OS CONFLICTOS 
E A .UNIDADE 

Estes di'as íoi noticia en Galicia 
conflicto da Central Sindical INTG 
(Intersindical Nacional dos Traba
lladores Galegos) que parece que 
derivou, quizais provisionalmente 
na creación dunha nova central sin
dical. 

A INTG é, ou quizais era, unha 
importante Central Sindical: nas 
últimas eleccións sindicais acadara o 
'17 por cento dos votos dos traba
lladores galegos. Do que iso supón 
daranos unha idea o feito de que a· 
INTG xunto co vasco LSTV son os 
únicos sindicatos en todo o Estado 
que nos seus respectivos paises, Ga
licia e ·Euzkadi, lograron superar o 
15 por cento dos votos en compe
tencia con cen trais tan íortes como 
CC.00. ou UGT con moitos gru
pos independentes ou con sindica
tos menores. A INTG é, ou quizais 
era, a promesa da desexada e difi'
cil unidad e entre os nacionalistas: 
nesa central foran confluindo 6 
longo de moitos anos e a partir da 
matriz do S.O.G. (Sindicato Obrei
ro Galego que nacera . coa famosa 
folga de 1972) diversas organiza
cións de traballadores e grupos sin
dicais como a antiga CSUT de Ga
licia ou a CSG ou aqueles sindica
listas que ian descubrindo a reali
dade galega como determinante da 
situación dos traballadores no no
so pais. A maioria dos traballado
res nacionalistas, con ou sen parti
do político coincidi'an na súa pre
sencia no INTG. 

Tras dos conflictos xurdidos en
tre os dirixentes da INTG que apo
ian políticamente 6 Bloque e os 
que non coinciden coa linia sindi
cal ou política dese grupo político, 

(Páx. 2). 
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(Ven da páx. anterior) 

parece que a Central tras as expulsións ou as 
saidas voluntarias tan numerosas, quedará sen-
siblemente delibitada. . 

O feíto non é para alegrarse, e algún~. dei
xaranse levar polo doado desánimo do escán
dalo ante a existencia de conflictos, ou pola 
canseira ante a dificultade da unidade na ac
ción ou pola desesperanza ante a contempla
ción non só de discrepancias politicas ou sindi
cais mais tamén de moi malos modos perso-, 
nais. 

Certamente a situación é doorosa e a todos 
nos gustaria un mundo sen conflictos, con ca
miño de rosas, e cara el ternos que intentar 
chegar. Pero mentres, non podemos escandali
zarnos nin perder a vontade de esforzarnos en 
apoiar a organización dos traballadores. Moito 
menos deberi'amos escandalizarnos os cristiáns 
que recordamos cada vez que facemos o sinal 
da cruz que a realidade da vida é conflictiva, e 
íoin o incluso para un home tan xusto e tan 
amante da paz como Xesús Cristo Noso Se
ñor. Incluso dous santos tan santos como San 
Bernabé e San Paulo tiveron sonadas discu 
sións e tam én chegaron a ter que traballar con 
certa independencia pois en algunha cousa non 
cadabran de acordo (Feit 15, 36-41). Por iso o 
noso non debe ser escandalizarnos nin desani
marnos, senon buscar a reconciliación: que os 
con flictos de agora poñan as bases dunha uni
dade fu tura máis duradeira, porque se asentará 
máis no coñecemento de forzas, dos merece
m entos e das feblezas de cada quen. 

UN CAMPAMENTO NA DEVESA (Ribadeo) 
ven de ser organizado polo Movemento Iunior e 
Asociación Xuvenil Cumio. Podedes inscribfrvo
-los rapaces de nove a dezaoito anos, e a data é 
do 17 ó 3 1 de xulio ; o que si é urxente é apu:!tar
vos canto antes e podedes dirixirvos e'.. estes telé
fonos: 35 31 09 do Ferrol e 52 10 00 de Mondo
ñedo. 

AS AREEIRAS están facendo estragos en moi
tos ríos: Miño, Anllóns, Ulla ... · Tern os diante un 
comunicado ~ue fala da movilización do pobo de 
Noia e a súa comarca contra os areeiros que des
fán o río Tambre. O mesm o axuntamento é cons
ci nte desta desfeita, mais non se fai nada por pa
rar e te asoballamento contra a natureza e contra 
todo . 

FÓRA MISTER MARSHALL (lembrando aque
la p lí ula doutra época da historia española), foi 
o b rro de moita xente nas últimas semanas. Se
gundo unha enquisa seria eneal dos sentimentos 
do cidadáns españois un 16 por cento senten aga
rimo polo ñor Reagan mais un 7 4 por cento re-

xéitano como pouco .amigo da paz , e un 66 piden 
a retirada das bases dos americanos deste chan. En 
canto a OTAN , só 19 quere man terse de:r~ tro dela 
e un 54 ·por cento quere saír. 

r AS TROPAS AMERICANAS EN ESPAÑA eran 
para o PSOE, segundo declaracións dos seus diri
xentes, un aldraxe, e queren reducilas. Hoxe hai 
máis de 14.000 norteamericanos por estes lares; .a 
maioría son militares que atenden ás bases navais e 
aéreas, ós polvoríns e ás estacións de comunica
cións que ese estado ten en España. 

O CELTA DE FUTBOL NA PRIMEIRA E O 
OBRADOIRO DE BALONCESTO son os ascen
sos máis chamativos. Este equipo de baloncesto 
estivo esta tempada na segunda, e é un dos froi
tos do pulo que este deporte está tendo entre 
nosoutros. 

SEGUEN MARXINANDONOS nas negocia
cións para a entrada na CEE. Agora co g~llo dos 
acordos de pesca con Portugal , e todo por presas 
electorais. O goberno de Madrid quere que a entra
da na CEE sexa antes das eleccións xerais, e para 
isa hai que ir eliminando atrancos, aínda que sexa 
fundindo a pesca galega, a partires de agora con 
266 licencias menos. Os ·máis perxudicados son: os 
pesqueiros de arrastre de Marín, os palangreiros de 
Burela, Ribeira e Vigo. · 

OS SHIIES. é unha relixión islámica moi politi
zada que xoga forte na política mundial actual ; 
eles pasaron por se-los autores do atentado ó res
taurante madrileño de Baraxas, e tamén son os sui
cidas de moitos coches bomba que estoupan por 
aí. Son noveEta millóns de crentes, a maioría no 
Irán de J omeini, e os seus cregos manexan á xente 
para facer chegar a toda costa a xusticia do seu 
Deus. 

O COLECTIVO "XUSTICIA E PAZ" de 
Dominicos e Dominicas de España celebrou o 
I Congreso ''Xusticia, Paz e Evanxelio" do 19 
ó. 21 de Abril en Madrid, ca asistencia de 200 
membros, entre os pertenecentes ó colectivo 
e os invitados. Os teologos galegas Andrés 
Torres Queiruga e Xosé Chao Rego tiveron 
ponencias e participaron dos debates dos se
minarios "Nacionalidade e Evanxelio" e "Re
lixiÜsidade popular". Ademais do Comunica
do Final do Congreso que reflexa o compro
miso ·do· Colcetivo de optar hoxe polos po
bres, pala xusticia e pala paz firmáronse ou
tros comunicados "contra a Lei actual de Ob
xeción de Conciencia", "por un Referendum 
vinculante para saída da Otan" e "contra o 
xenocidio de Guatemala''. 
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¡ABRELLE A PORTA Ó ESPÍRITO! 

¡Chegou o Espz'rito/ 
¿Non o sentes? 
¿Non oes como peta á túa porta ? 
Abre/le e alédate con el. 
Abre/le, 
e deixa que revolva a túa casa toda. 

Están as causas demasiado fixas, 
demasiado ordenadas, 
Pouco a pouco, case sen querelo, 
fuches pechando tódalas ventanas; 
todo está balorento e cheira a pechado. 

Están as causas demasiado tranquilas, 
demasiado martas 
na túa parroquia, no teu pobo. 

Non pensas en nada novo e diferente 
Estás canso. ' 
Estás demasiado convencido 
de que todo ha ser como é, 
anque todo estea e vaia mal. 

¡Abrelle a porta ó Espz'rito! 
¡Faiche falla! 
¡Abrella, e verás! 

Están as casas moi tristes 
nesta terra de mazurcas 
de x z'lgaros e camelias. ' 

!Abre/le a porta ó Espz'rito! 
E [araste constructor da terra nova 
e os ceas novas . 
que Deus regala a quen loita. 

Domingo de Pentecostés 

XESÚS DALLE O ESPÍRITO ÓS SEUS DISCÍPULOS 

Naquel día, o primeiro da semana, ó serán, estando pe
chadas as portas de onde estaban os discípulos, por medo 
dos xudeus, chegou Xesús e poñéndose no medio, díxo
lles: 

- Paz convosco. 
Dito esto, amostróulle-las mans e maiio costado. Os 

discípulos alegráronse, vendo ó Señor. El díxolles outra 
vez: 

- Paz convosco: como o Pai me envio u a min, tamén eu 
vos envío a vós. 

E <lito esto alentou sobre ~les, e díxolles: 
- R~cibide o Espírito Santo: a quen lle perdoéde-los 

pecados, quedaranlle perdoados; a quen llos reteñades, que-
daranlle retidos. · 

(X oán 20 , 19 - 23 l 

FESTA DE PENTECOSTÉS 
. O mundo está levedando. ¿Cal é o fermento? Pois son as persoas in
quedas que empuxan á humanidade; son os acontecementos que se van 
dando na historia do mundo e que nos fan avanzar. Nada hai que estea 
enteiramente morto. 

Os cristiáns eremos q~e hai unha forza no mundo que lle empuxa, 
que non lle deixa parar. E o Espírito de Deus; é ese Vento ou Alento 
que unhan veces se manifesta como vendaval e outras somente coma un 
suave susurro. O Espírito de Deus, aínda que sexa mansiño, sempre so
pla forte para quen o quer escoitar. 

Na historia do mundo atopamos persoas que están como poseídas e 
movidas polo Espírito de Deus. Senten o paso de Deus nos acontece
mentos da súa vida, póñense á escoita do Espírito nas cousas que pasan · 
e descubren que Deus segue actuando ... Xesús de Nazaret é exemplo 
desto. 

Os cristiáns de hoxe, a Igrexa, ¿ternos por alma o Espírito de Xesús? 
¿Cal é a forza que nos move? 

Ábrelle a porta ó Espírito. 
E faraste constructor da terra nova. 
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Tempo do ensilado: 

Polo San Sidro prepara o teu silo 

Noutro tempo alimentábamos o gado durante 
o inverno a base de herba seca, palla de trigo ou 
centeo, nabos, alcacer (ou ferralla) e algo de remo- i, 

lacha, ademáis de pienso e fariñas. 
Pero hoxe, o aumento do número de cabezas do 

gado por granxa, a maior producción leiteira, a 
mellara das razas, e a mesma carestía dos piensos 
fai imprecindible, para facer máis rentable o traba
llo, o ensilado de forraxes, como base fundamental 
da alimentación invernal. O ensilado ten dúas gran
des ventaxas: supón un alimento moito máis com
pleto para o gado que a herba seca (anque o feno 
sexa interesante para equilibrar a dieta do gado) e 
non se depende tanto do tempo para o seu apro
v itamento. 

Forma de ensilar 

Hay varios tipos de silo, sendo hoxe o máis ha
bitual o silo trincheira, cerrado por dous muros 
( n xeral de fonnigón) onde se deposita a herba ó 
tempo que se vai pisando co tractor. Estes silo~ 
adoitan ter entre 3 e 5 metros de ancho e uns ~ 
metros de altura. 

Pero cada día estase a usar máis o ensilado sobre 
o chan, .que consiste en facer unha pila de herba 
alongada e con base rectangular, que tamén deberá 
pisarse cun tractor. Despois cúbrese cunha lámina 
de plástico negro e para mellar ser, quítaselle o ai
re aspirando cunha cisterna acoplada ó tractor ou 
co depresor da muxidora. 

É importante sinalar que calquera pode ensilar 
anque non tefia.silo 

O importante é ter herba e a decisión de.facelo. 
Para ter herba, ademáis de renovar os prados opor
tunamente é preciso abonalos con abonos minerais 
ó final do inverno, pois non abonda co xurro (''pu
rín") como moita xente coida. 

Convén non esquencer outro detalle moi impor
tante: o ensilado conserva a forraxe pero non me
llara a súa calidade. Esta hai que buscala na pro
ducción e en ensilar no momento axeitado, cando 
a herba é de máis calidade. Neste detalle pódense 
xogar moitos cartas. 

¿Cando se debe ensilar? · 

Canto máis vella sexa a herba é certo que conse
guiremos máis volumen de ensilado, pero a calida
d vai r peor e iso supón ter que gastar despois 
moito máis rn pienso para ter a mesma produc-
ión. Cando e fala de calidade non nos referi-

m lago a qu gust máis ou menos ó gado se-

nón a que lle fai produCir máis ou menos según 
sexa esa calidade. 

Por iso é importante ensilar antes de que a fo
rraxe estea espigada e fibrosa , para que sexa máis 
dixestible. Nos países da CEE o ensilado por ser de 
calidad'e é feito no tempo oportuno, ten unha di
xestibilidade do 65 ou 70 por cen, mentres que en 
Galicia non chega ó 50 por cen. Esta diferencia ·su
pón que unha vaca alimentada só con silo co 65-70 
por cen de dixestibilidade pode producir entre 1 O 
e 11 litros ademáis de sosterse ela, mentres que a 
mesma vaca alimentada con silo feito en Galicia 
(con herba peor abonada e recollida tarde) non 
produciría practicamente nada, somente S\~ sos
tería. 

Outras cousas a ter en conta 

Se a herba está moi verde ou ten moita humida
de palas moitas chuvias ou outras causas é aconse
llable facerlle o pre-secado, que consiste en deixala 
un día s_egada antes de ensilala. 

Para ensilar convén facelo, tanto no silo coma 
no chan, no menor plazo de tempo posible. Vaise 
facendo costume isa de estar enchendo un silo du
rante moitos días e esta práctica é pouco recomen
dable, pois anque deste xeito se consigue meter 
máis cantidade de forraxe no silo o proceso de fer
mentación que se inicia é máis perxudicial para a 
conservación e para a calidade. 

Se por circunstancias do tempo a herba vai moi . .. ..- - - ... ... 
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húm1da o silo, ou se tratándose de herba a pro 
porción de trebol faise moi alta (máis do 50 por 
cento en peso), daquela e para garantizar unha boa 
conservación cómpre usar algún bo conservante. 
Os máis aconsellables son a pulpa de remolacha. 
botando 2 5 quilos por tonelada de forraxe , ou o 
ácido fórmico , botando ent:·e 2 ,5 e 3 litros por to
nelada. 

Unha vez terminada a faena de encher o silo e 
cuberta a forraxe cunha lámina de plástico como 
xa dixemos, debe evitarse a entrada de aire e vi xi
lar as reparacións que poidan formarse ó ir baixan
do o silo. En todo este artículo estivemos referín
donos case sempre á herba. Pero é claro que tam én 
se poden ensilar outras forraxes, como de feito xa 
sé fai anque en menor proporción. como é o casn 
do millo forraxeiro. 

Camilo Grande Calvo ( Lugo l 

PARA FACER BO ENSILADO 
* Limpar ben os silos antes de echelos 
* Ensilar he rba limpa e sen exceso de humidade 
* Facer pre-secado (24 ou 36 horas) e se non é posible, utilizar un conservador 
* Facer o ensilado en poucos días (un ou dous mellor que catro) 
* Eliminar o aire (en silo de xanza ou trincheira por medio do tractor 
* Selar a forraxe cunha ou dúas láminas de plástico negro 
* Colocar peso enriba: neumáticos ou terra ou mesmo esterco 
* Evitar o máis que se poida as entradas de aire e auga 

PROBLEMA CO LEITE GALEGO: AS CC.LL. EN BRUSELAS 

As Comisións Labregas - Sindicato Labrego Galega, xunto cos Sindicatos da Cornisa Cantábrica (UCA de As
turias, UGAM - SDGM de Cantabria, EHNE - UAG de Euskadi e UAGN de Navarra) desplazámonos a Bruselas para 
manifestar e presionar ante a Delegación Española para que non acepte as Cuotas de Producción Leiteira. 

Como xa é sabido por todos, coa entrada no Mercado Común pretenden impoñer ós labregos productores de 
leite unhas cuotas máximas de producción, o que supón unha reducción aproximada do 10 por cento sobre a pro 
ducción actual . Este feito créanos un problema que nós non ternos, pois os mercados do leite galega admiten aínda 
unha maior venta. A parte desto os labregos galegas están aínda moi por baixo da súa capacidade productiva, que 
podería duplicarse incluso mantendo o mesmo número de vacas leiteiras. 

Nós ternos que defende-la producción de leite porque é a mellar forma de poser subsistir dado que por unida
de productiva o valor engadido é moito máis alto que en calquer outro producto, é dicir , que é o que máis cartas dá. 

En Bruselas concentrámonos na Misión Española e subiu unha comisión para tratar de entrevistarse co Secre
tario de Estado para as Comunidades Europeas (Sr. Marín) quen despois dunha serie de presións accedeu a entrevis
tarse con nós. Pola nosa banda, manifestámoslle que non se podían acepta-las Cuotas de Producción leiteira nin polí
tica nin tecnicamente , e el expúxonos que iban defende-la non aceptación de Cuotas , dado que o argumento que uti
li"zan é que no Estado Español non se sabía cánto leite se producía. Despois concentrámonos diante dos Edificios da 
Comisión Europea. Ó final da mañá entre vistámonos de novo co Director Xeral do Ministerio de Agricultura para a 
CEE (Jordi Carbonell) e co Secretario do Responsábel das negociacións Sr. Mansito , os que nos manifestaron que se 
chegara ó final da reunión sen acordo no leite e que se volverían reunir pola tarde , e que era posible que tampouco 
chegaran a un acordo , xa que a CEE entregara un novo documento no que se seguia proponendo 6 mil Tm de pro
ducción, que era o mesmo que propuxeran xa a semana anterior. 

Durante a tarde estivemos concentrados de novo diante da Comisión e do Consello de Europa, recibiunos de 
novo o Sr. Marín para explicarnos que se deixaba o tema polo momento. 

Ternos acordado facer movilizacións proximamente para defende-la nosa dignidade e o noso medio de vida, 
que o Estado Español nos hipoteca en favor dos intereses dos monopolios do Mercado Común Europeo. 

Comisión Lahregas 
Sindicato Lahrego Galego 
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Papel do traballador socia] 

no equipo de asistencia primarJa 

. Respostando á petición de varias persoas e. diante da insistencia con que plantexamos nesta sec-
cción o tema de que hai que pasar dunha atención sanitaria individual basada na única relación mé
dico-enfermo, e unha atención sanitaria feíta por un equipo de persoas entre as que sinalámo-la pre
sencia dos traballadores sociais, im,as presentar hoxe cal ser{a o papel destes, no senso de que unha 
vez por todas nos esquenzamos dr? qµ,e só f;stán para arreglar papeles, e nos convenzamos que poden 
ser axentes da dinamización social moi importantes e absolutamente necesarios.' 

Partindo do feito de que a saúde é o bienestar 
non só físico, senón tamén mental e social da po
boación, o que leva consigo o feito de recoñecer 
que no proceso da saúde interveñen moitos facto
res tanto físicos como mentais e sociais. Isto fai 
que o proceso teña que ser abordado non só desde 
o punto d vista da saúde física, senón das outras 
a usas de enfermar, para o que é preoiso que se 
onstitúan equipos de diferentes profesionais que 

a ord n o tema desde as diferentes perspectivas 
qu interveñen no proceso. 

O traballador social 
O o bxectivo primordial dos traballadores so

ciais ten que ser colaborar no estudio e tratamento 
dos factores sociais que condicionan a saúde indi
vidual, familiar e comunitaria 

O traballador social, ó comenzar o traballo no 
equipo, penso que debe pregµ,ptarse o seguinte: 

¿Que factores sociais no máis amplio sentido 
da palabra están influindo roáis desf~vorablemente 
no nivel da saúde, ou ben non ~stán contribuindo 
a que se poida levar a cabo unh~ auténtica promo
ción da mesma? 

¿Que podo facer desde o :meu punto de vista 
para modifica-la saúde da pobo~pión? 

¿Como podo motivar á poboación a adquirir 
hábitos sanos e participar no sey propio proceso da 
saúde? 

¿Cómo podo achegarme a · conectar positiva
mente cos movimentos e agrupacións sociais exis
tentes no territorio do equipq de saúde, de xeito 
que dunha maneira decisiva poidan servir de medio 
para que a poboación se acl\egue ó equipo de saú
de? 

¿Como podo identificarme cos anceios da co
munidade, de xeito que non me vexan coma unha 
persoa extraña a ela e que só :rpe relaciono en tan
to en canto que son poseedp1~es dunhas técnicas? 

Función do traballador social 
Participar no estudio e análise da incidencia 

dos factores non físicos na saúde das persoas da 

rniña zona. 
Estudia-los hábitos, actitudes e valores que be

nefician a realidade de saúde da zona, tendo sem
pre en conta que esta ten que ser dada dentro 
dun grande respeto ós valores socioculturais das per
soas e con técnicas que poidan ser aceptadas por 
todo o conxunto dos seus habitantes. 

Identificar, relacionarse e coordinarse coas ins
titucións, asociacións, e recursos sociais existentes 
na zona. 

Orientar e capacitar á poboación para a crea
ción e uso adecuado dos reoursos sociais que poi
dan contribuir a mellorar a súa calidade de vida. 

Promove-la organización da comunidade para 
lograr a súa colaboración a<:Jtiva nos programas dr 
saúde. 

Orientar e capacitar ó enfermo, á familia e á 
comunidade para que sexan axentes da súa propia ' 
recuperación e reinserción social. 

Atende-la problemática social que presente 
tanto a nivel individual como familiar e colectivo. 

Estudiar e analizar de forma p~rmanente o gra
do de satisfacción da poboación respecto á aten
ción de saúde que recibe do equipo. 

Aspectos concretos distas funcióñs 
Traballo na orientación e pl;mifü~ación familiar. 
Atención ó anciano. -
Hixiene mental. 
Participación nos program~s d@ Atención Pri

maria de Saúde do adulto, pre~~scgjar, escolar, etc. 
Participar de maneira primon:füiJ en tarefas de 

promoción de saúde a través da t!ducación sani
taria. 

Promove-la captación preool?1 dos pacientes. 
Estar en contacto permanentª co domicilio 

dos pacientes, participando nas visitp.s do equipo ó 
mesmo, etc .... 

Entendo que este é un programª de actividades 
que pode servir como base para inQiar un traballo 
que redunde de xeito positivo no nivel de saúde da 
poboación. 

Pauliño 
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A CEE e a problemática da pesca en Galicia 

Dúas maneiras de pescar 

Para que o leitor leigo nos temas da pesca do 
m~r, ~eña unha idea vaga siquera, cómpre falar 
pnmeiro, de maneira sinxela, das diversas formas e 
aparellos empregados na pesca do mar e das máis 
variadas técnicas <leste oficio. ' 

En xeral, a pesca do mar faise de <lúas maneiras 
fundamentáis: con amocelos, en cana e en palan
gre, e con redes, que poden ser fixas e móviles 
sendo as móviles, de cerco e de arrastre. ' 

Chámase palangre ó aparello feito con moitos 
amocelos fixos con liñas a unha mesma corda cha
mada cebeceiro, nos que vai fixa a carnaza. O pa
langre emprégase na pesca do congro, merluza be
sugo, palometa, maruca, peixe espada, marrax'o .... 

A pesca con redes é de moitas maneiras: poden 
ser redes fixas, e cálanse verticáis e fixas ó fondo 
ou preto del; redes a deriva, e cálanse verticáis ta
mén sen toca-lo fondo, sostidas gracias a unhas 
boias, chamadas chumbos, redes de cerco, tamén 
caladas verticalmente, sen toca-lo fondo forman
do un cerco arredor dos peixes; redes de cope e 
arrastre, con forma de bulsa e manéxanse remol-

!L. ' cadas por un, dot1s ou tres barcos, chamados ba-
kas, parexas e tríos, e van polo fondo, ou moi pre
to, metendo na bulsa toda clase de peixe que en-
contra. ' 

De todos estes aparellos, o máis selectivo é o 
palangre, pois non colle máis que o peixe que 
pica. 

Con estes artes péscase, o-µ cerca da costa den
tro da 12 milas (pesca de baixura e artesanal) ou 
moito máis fóra (pesca de altura ou gran alt~ra). 
En Galicia empréganse tódalas artes e aparellos 
coñecidos na pesca. 

A pesca galega e a CEE 

1 ;ando a Comunidade Económica Europea ex
tendeu a súa xurisdicción e fixo súas as augas ata 
as 200 millas, botou para fóra ós pesqueiros ex
t~~os a eles, olvidando os dereitos históricos que 
tman para pescar nesas augas. Entón só poden en
trar os que teñan unha licencia de pesca. Sen dú
bida que isto fíxose para evitar o risco de agota
mento de especies nese rico mar, chamdo "Gran
de Sole" (Gran Sol), pero tamén pára exportar ó 
noso País grandes cantidades de pescado, pois so
mos o máis grande consumidor de Europa, despois 
de Dinamarca; nos comemos (per cápita) uns 46 
quilos, mentres eles consumen uns 9 a 10 quilos. 

Tendo Galicia moitos barcos pesqueiros, ni.=.·n 
ternos caladeros para o emprego de todos, pois an
que ternos moita costa, non ternos o que se chama 
plataforma, non ternos plaia, ou o que é o mesmo 
escomenzan moi perto da costa, as augas profun
das, donde non cría o peixe. 

Na actualidade, somente lles permiten pesc:u 
nas augas da CEE a 105 barcos arrastreiros e palan
greiros, número mínimo, que perxudica económi-

¡ \ 
\ 
\ 

ca e socialmente ó noso colectivo humán mariñP1-
ro, tendo moitos barcos que amarrar e moitos ho
mes que ir ó paro. 

O n~vo acordo p:ira a integración de España na 
Comumd~?e, Economica Europea, favorece un 
pouco ~ais o noso sector pesqueiro. Ata agora só 
se podian pe,scar SETE mil toneladas de peixe ne
sas augas e so 105 barcos estaban autorizados para 
faenar. Co novo acordo, poderanse extraer 18 mil 
toneladas e pescar simultaneamente 150 barcos 
dos 300 que quedarán censados. A millora é nota~ 
ble. 

A comercialización 

O tema da comercialización do peixe vai cam
bear .tamén. A partir de 1.986, teñen que crearse e 
funcionar as chamadas "Organizacións de Produc
tores". 
¿ Qu~ ven a ser unha Organización de Producto
res? E unha xuntanza recoñecida pola Administra
ción, feita polos pescadores - armadores e mariñei
ros -, chamados "productores", ca finalidade con
c~eta. ?e comercializar o seu producto; estas Orga
mzac10ns estarán debidamente legalizadas e reco
ñecidas. · Entre outras, teñen a función de sinalar 
antes de comenzo do ano pesqueiro, cantidade e 
precio de orientación. Este precio é fixado tendo 
en canta a media dos precios de mercado dos tres 
últimos anos. Con arreglo a ese precio de orienta
ción. fixarase o precio de retirada do peix e, que 
consiste en non poder vender peixe algún para o 
consumo humán por debaixo del, e entón, retírase 
ben para subproductos, ben para beneficencia re
c~t;>indo os productores a traveso da súa Orga~iza
c10n, unha compensación financieira . 

Vict-nte Gradaíll e Trobo. 
Patrón Maior da Cofradía de Pescadort•!'- de Celeiro 
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o segredo [conto) 

Arremedando contareivos u unha lzistoriíia que -¡ n cachiño d conezo 
wme e miña cach. - a nQsa vida do m · zno po · eu 
o naso ser cristián . r onde pasa hoxendz'a 

Desde fai case catr dado unha persoa bas~a':r~ses. ten:os ó naso coi-
Ela non 1 especzal. 

mos. Tam fa a, nen entende o u , , pouco atende 1 q e nos lle dici-
as veces reacciona cufiº o s~u nome, anque e somso b b l . , 

amo non ten d o a ezson 
papiñas que poñem~~tes só toma Uquidos ou 
boca, porque e/a bra' esforzadamente, "ª súa 

n cea sen xeit 
rasa a maioría da , o nen traza. 

chocheando an s suas horas durmind 
brecolléndon' que algunhas noites e o, ou os con g d sperta so 
que facerlle compaña hran es berros e temo -

M 

, asta que , t s 
udamos/le a cam , se ranqui/iza. 

ces máis, e tam, a duas veces ó d(a , ¡;re en mudámole l , as ve-
dad ·'porque llOll repara e11 fi a e a ca.ndo cóm-
. l e11 ca/quera siti acer as suas necesi-
·'.ª ·ente diallte. Nonº· s~n importar/le que ha-
.\ Len e. co.abor,1 ,. ,, 1.1 , a sua hi-

Prá leva/a ó .. ¡;ortala nos bs sztzos con nós ternos n . razas, ou que trans-

o~~~~ªe n;n case terma s=~~d~arriño , porque 
ecata se est . 

-sos, ou se amos canso hai do . nos gastaría estar , s, ou nen,.io-
mmgo sos · p , 

ternos q nen dz'a santo. d . ra ela non 
,, ue cobrir a , . ecote e a e , 

tazs, vixilala 1 s suas necesidad •. otw 
o seu mun~o ia~t~ecfitacerl/e caraizto~~s mp~~sqvi-

·P J' zvo n!Jn ue 
¿ ensaredes que . quede valeiro 

cwzha persoa , e tarefa arre . . . 
periencia du asz? ¿ Coidaredes qu:z~nte vivir 
exemplo prSª~ mal p~gada , ou vereJe unha ex
enfermos ó bozdar os nasos vell s_ ne/a un 

. , s a andoados i os, os nasos 

Dzrcivos un se re . r:n canta u g do: non é tan dzf' · 
ben: cada dq : e lle queremos 11"0 .t zrzl tendo 

za cspe ·t • z o Pág 
agora wb ' a en nós o . a11os d . e1110s que , mellar am 

os demais ,· ,·. e eso de estar d .. _ar e 
• J n u no senicio a 1spos1ció11 

Ou tru segredr . , 
A mós. J · tratase d o naso fi//i(io 

Oiga 
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O "codigo de barras" 
Vostede terá visto moitas ve

ces no paquetiño de arroz de fa
riña, de zucre, no bote d~ cola
cao unhas barras de distinto vo
lume cunha serie de números 
por baixo. Igual se preguntou 
~orno mo pre~~tei eu, ¿iso qu~ 
e, que quere d1cir? Chamar chá
manlle "código de barras". 

Linguaxe de ordenadores 
Primeiro compre dicir que. 

non se trata para nada dun indi
cador de datos de fabricación 
cador de datps de fabricación o~ 
de caducidade, nin se trata tam
pouco de indicador de precios, 
causas estas con outras máis que 
deberán aparecer noutras partes 
do envase da mercancía. 

Dito r~pi~amente 1 o "código 
de ~arras e unha lmguaxe que 
se interpreta mediante sistemas 
informáticos (ordenadores) e 
que dá información sobre estas 
catro causas: país de onde pro
cede o producto empresa que o 
fabrica, tipo de producto de que 
tr~ta e indicador de control para 
evitar errores na lectura automá
tica. Esta información é favora
ble para o consumidor pero so
bre todo beneficia ó productor. 
distribuidor e vendedor dos : 11 

tículos en cuestión. 
Un caso concreto 

Pero vexamo-la causa alao 
,. . b 

mais por mmdo. Vostede ten 
diante un paquete de arroz "La 
Cigala". Observe o "Código de 
barras". Debaixo dunhas raíñas 
paralelas de diferente volume di 
os. números 8410184010108. 
P01s ben, os dous primeiros nú
meros indican, según dixemos o 
país onde está fabricado o p~o
~uct~. O 8.4 corre?ponde a Espa
na; _La Cigala'' e un producto 
espanol. Os cinco números se
guintes (10184) son o número 
da empresa que fabrica este pro
ducto; cada empresa fabricadora 
ten o seu número de identifica
ci?n. O segundo grupo de cinco 
numeras (01010) indica o tipo 
de producto de que se trata. E o 
último número é un número de 
control que marca a seguridade 
de lectura para evitar erros. Esto 
no referente ós números; polo 
que toca ás barras, dicir nada 
máis que é un sistema de lectura 
chamado binario, que empregan 
o~ ordenadores, e que veñen di
ci-lo mesmo que sinalan os nú
meros. 

, ¿Para que vale isto? 
, E doado de entender, xa o ve

ra. Vostede vai mercar a un su
permercado. Vai recollendo o 
q;ie lle fai falla e preséntase coa 
sua bolsa ou carriño ó pe da cai
xa de pago. Cada un dos produc
tos que vostede comprou non le
ya o precio asinado. Pero non 
importa. A persoa que lle ha de 
face-la canta dispón dun sistema 
lecto.r, incorp<?r~do á caixa, que 
func10na em1tmdo luz láser 
Quen rixe a caixa non fai seno¿ 
sometefo "código de barras" do 
envase á luz láser. A luz láser 
nunha milésima de segundo le as 
barras e transmite toda a infor
mación a un ordenador. E o or
denador, traballando coa súa 
memoria, pon en pantalla de se
guid~ o tipo de producto e o 
prec10 que lle corresponde. E así 
con cada, producto que vostede 
mercou. O final daralle unha no
ta completa de productos e cos
tes: a con ta. 

¿Para algo máis? 
Pero o "código de barras " va 

le para moito máis. Por exem
plo, sirve para levar un control 
preciso das existencias de cada 
producto; permite saber nuns se
l>Undos que productos teñen 

¡· 

! 

miis s~~da, e polo tanto vale~ 
so~ mais rentables; permite ta
men mellara-la planificación xe
rnl do negocio, e mesmo reducir 
personal que se dedicaría poñe
-lo precio a cada producto me
diante etiqueta. 

¡Olio con es tes detalles! 
. Pódeme dicir que vostede ten 
ido m~ll veces ó supermercado e 
n,on vm tal maquiniña con luz 
laser. Claro. A maioría dos esta
bl,ecer:ientos que frecuentamos 
nos amda non se benefician des
t~ adianto que empezou a fun
c10_nar en USA no ano 197 4. Es
pana entrou nunha sociedade eu
ropea corresponden te a isto a 
EAN,no1977. ' 

Os . artículos con envase moi 
redu_cido disI?oñen dun código 
tame!1 reducido. Artículos co
mo hbros, re~i~tas , teñen algúns 
detalles especrn1s no seu "código 
de barras '' 

Den~ro de moi poucos anos es-
<' ~~ra un funcionamento nor-

1 nalmo d~ todo. Tódalas empre
-.,as es!aran representadas polo 
:-.~u numero correspondente, e 
todalas ventas se farán empre
~ando este sistema. 

(Elaborado baseán do se na revis 
ta "Información del Con sumo') 

1.1 
! 8 41 2 34 5 
1 

6 7 8 JO t 
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pois ru.& 
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Machismo e liberación da muller 

É moi doado ve-las cousas cando aparecen nos outros 
nos veciños: cando son feitos dados, sobre dos que po
demos protestar, pero non transformar. É doado que moi
tos traballadores admitamos que a sociedade capitalista é 
inxusta coa muller, que non ofrece condicións para a 
igualdade dos seres humanos. Mais énos difícil recoñec
-lo macho dominante que cada un de nós asumimos a dia
rio na nosa práctica cotidiana. A nivel de traballo popular 
atopámonos con moitos feitos, que nos demostran como 
discriminamos á muller. Atopámonos con compañeiros 
que no traballo sindical, político, defenden a necesidade 
da participación femenina e animan ás compañeiras a 
comprometerse na loita; mais na súa casa xamais pensan 
na posibilidade de non ir a unha manifestación, concen
tración, etc., para quedarse cos tillos, e que vaia a súa 
compañeira. 

·Atopámonos tamén con compañeiros que se conside
ran explotados polo capitalismo por horas de traballo mal 
pagadas, por xornadas de traballo excesivas, mais na súa 
casa nin lavan, nin cociñan, nin planchan a súa camisa, 
atenden ós seus tillos, facendo recaer todo este traballo 
sobre a súa compañeira que traballa diariamente as 18 ho
ras. Tamén é común ver compañeiros que queren novas 
relacións humanas e botan tempo e tempo cos amigos, 
compañeiros de traballo, etc., pero as súas compañeiras 
non saben o que gañan, o que pensan, os problemas que 
teñen, porque o diálogo na familia limítase ó "bo día" e á 
"boa noite", e pouco máis. 

Pero o que é máis grave é a ideoloxización do machis
mo dentro das mesmas mulleres, que obligan ás súas tillas 
a face-las mesmas cousas femeninas e non ós tillos varóns. 

UNHA PROPOSTA 

Certamente polo complexo que é o problema, a saída 
á situación da muller non é nada fácil. Hai que ter en con
ta moitos temas para ir entrando nun plan de liberación 
real. 

A formación do inconsciente machista nos homes e 
mulleres, a mutilación da imaxinación femenina, a castra
ción da potencia na muller, o reforzo que necesita face-lo 
capitalismo da muller obxeto. E por outra banda, o apar
tados que están algúns movementos feministas, que plan
texan os problemas nun mundo pechado femenino, levan
do así a que a muller non teña saída, e non ser adicándoa 
á contemplación do seu corpo como a única posibilidade 
de autoafirmación. 

Parece que o máis importante de todo é recoñecer 
que o problema da muller non é un problema aparte. A 
muller é parte dos grupos dominados e marxinados nas 
súas posibilidades, producto do sistema económico, polí
tico.social capitalista no que se afirma a igualdade de to
dos, mentres de feito se afianza a máis fonda desigualdade 
de todos. Este sistema baséase na afirmación ilimitada do 
"Eu", a forza de negar a existencia dun "outro", dun "ti" 

Este esquema levámolo dentro pola nosa educación 
na familia, na ideoloxía e rixe os nosos comportamentos 
na medida que non nos autocriticamos e transformamos 
seriamente. 

Deste xeito moitas veces cambiamos este esquema 
nalgúns aspectos dos nosos comportamentos, pero nou
tros man té molo intocable . Polo que é necesario un proce
so de transformación qu P converta a relación home-mu-

ller, como dominio-explotación , na relación liberdade
-cooperación.servicio, e para isto é imprescindible que re
plantexemos a fondo a relación entre as parellas e na fa
milia. Tendo en conta que a muller é un "ti" compañeiro 
que pide de min, home,o mesmo ca outro compañeiro. ls
to non se consegue dun día para outro, pero xa e hora de 
saca-lo análise da problemática femenina das estadísticas 
sobre prostitución , marxinación das empregadas de fogar , 
etc., e a situemos na órbita do noso propio facer como 
grupo e do noso propio comportamento persoal. 

No camiño da búsqueda de liberacións concretas , hai 
un feíto claro: que a liberación para os grupos marxina
dos (as mulleres son un deles) non pode decretarse desde 
fóra deles; os canles teñen que vir deles mesmos , axuda
dos polos demais. O mesmo pobo é quen ten que traballa
-lo seu futuro. Igualmente a muller ten que definir ela 
mesma os límites de liberación que busca, que desexa 
que necesita. 

Vanguardia Obrei ra 
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/PINTURIN, PINTUR EL ON: 
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ESTE GllL O E UN CllPONl 
Propoñt>mo~ t>~fr xo~o para o~ ru•r10~. 
\'ált>lle1' como t'Xf'r('icio para di~tinui-la~ ('olon·~. 
aprPndP -la1' partt>1' do corpo do ~alo, 
fa('f'r prádica clt> memoria 
( ~ t> f. qut> dan aprt•ndida a p<><'~la) .. . 
E di,· t>rtir~<' PIN'l':\l'd>O . 

Teño a cresta encarnada 
e as barbas da mesma color. 
O ollo azul coma o ceo, 
de amarelo, pés P. espolón. 

Pin tame verdes as alas, 
o papo e o peito marrons. 
O lombo tirando a laranxa, 
o bandullo un chisco "mourón". 

O mais lucido -e o rabo: 
µin tamo ben µin toralo, 
ponlle de todalas colore -
coma a prin-1•:.-... ·1 as ílores \ ,"f' 1 0 ¡., 

EDUCACION 



IH n11 \ - U 

Nistes anos vense a dar en Galicia o nascemen
to dunha música que aínda nunca tivera repercu
sión na nasa terra. Cecais o xurdemento do Jazz é 
un producto do florecemento desta música en Es
paña, e que ó mesmo tempo ten causas relaciona
das có auxe cultural que nalgunha medida, cecais 
non a suficiente, vense a vivir. O jazz é a música 
clásica do século XX, e toda música clásica, na his
toria, tivo as maiores cotas de expansión nos auxes 
culturais . . Aínda así, todo iste fenómeno non deixa 
de convertirse nunha moda, como ás vegadas suce
de o mesmo con outras manifestacións culturais. 

Pero falando un pouco máis do jazz en si , se 
podería dicir que xurdíu, porque non lle quedaba 
máis remedio, en dúas cidades de Estado Unidos: 
New York e New Orleans. Istas dúas grandes cida
des acolleron a unha gran poboación negra, e os 
negros levan o ritmo no sangue. Por outra banda, a 
música que estaba asentada en Estados Unidos an
tes da chegada dos negros, tiña claras raices irlan
desas, e ista música está moi basada no fraseo e no 
ritmo. 

O Jazz foi saindo como unha expresión de li
beración dos homes de coor que ás veces soio po
dían sentir a súa identidade e ansia de liberdade có 
ritmo que levaban eles dentro, e có fraseo da músi
ca irlandesa que eles usaban libremente i en combi
nación do ritmo, sen sairse da concepción da ar-
manía . 

o 
¡; 

fixámonos no xeito de facer a melodía. Pero no 
caso do jazz o fraseo é ceibe, e cada il)térprete 
ten o seu estilo de fraseo que vai reflexar a súa in
dividualidade como músico. Así, o feito de que as 
condicións dos negros de Norteamérica saíra un ti-

A historia mesma do jazz vai definindo as dife- po de música en que cada intérprete ten a s4a per-
rencias coas outras músicas , nembargantes hai al- sonalidade, (a 4nprovisación é distinta dependen-
gunha ,(traordinariamente análoga coma o caso do de quén interprete) é, unha vez máis, algo moi 
do flamenco, con orixes e características tan se- significativo, pois, según nos explican os negros 
mellantes qu().· non é de extrañar o nascemento americans na historia do jazz , o feito de ~;er libn ~ é 
fai pouco dunha rriúsica de fusión Jazz-Flamenco ter unha identidade com , i pe:·soa r-: manifestala. E 
co con representantes tan coñecidos coma por isto enténdese moi ben nas zonas asoballadas, co-
exemplo Paco de Lucía. mo o foron os subur1Jios das grandes cidade ~' xa 

Se hai que falar das características do jazz e as mencionadas. 
diferencias con outros estilos habería que comen- Mais se agora poñemos os pes en Galicia, cabe 
tar tres ·puntos. adm~tirse que cecais podería existir un intento de 

_ A presencia dun ritmo peculiar, 0 swing, que fusión de Música Galega en Jazz , pois como vimos , 
sen deixar de ser matemático, (de escala de solfeo: hai moitos elementos comúns; e outras caracterís-
1,2,3 ,4 ... , por exemplo) , ten un balanceo especial. ticas , non tan análogas, son perfectamente conci-
Na ·música galega pódese comprender o swing co- liables. 
mo aquelo que, nun momento dunha muñeira, fai De tódolos xeitos o jazz en Galicia ten moito 
que, case sen pensar, demos cara ó vento libre un por andar, e ós grupos que hai, estanlles poñendo 
forte aturuxo. . moitos atrancos no seu facer. Así, o novo grup•_, 

_ A espontaneidade e vitalidade da música. 0 de jazz que se presentou en Santiago polo Xanei-
jazz é un desafío musical ó momento. ro chámase F.L.M.G · (Frente d~ Liberación da 

Música Galega) un nome moi axeitado para unha 
- O fraseo ou formación do sonido. O concep- música liberadora que en Galicia quere escomen-

to do fraseo o podemos entender se escoitamos a zar. Valor e ánimo. 
Polka dos Campaneiros nun disco de Milladoiro e Xaquín R. Pomares 
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J;- Autonomia de Galicia . 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui, 
ós que somos de 

o 
CJf) 

aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hac~a .° progreso nunha 
Gahc1a viva. 
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A Cl\=10 & LUmc 

V~/ DE ··coNTOS 
Hai quen pensa que os cantos s9n só para 

nenas. Moi lonxe queda xa a miña neneza e, sen 
embargo, de cando en vez séntome a lelos. 

! Se soµbesedes canto pode dar de si a lectu
ra dun deles! 

Hai pouco chegou ás miñas mans un que me 
deu moito que cavilar. 

Falaba dun pobo de coellos onde todos eles 
miraban soamente nunha soa dirección. Dese 
xeito, vivían mergullados na monotonía, na ruti
na ... O seu sentir, ¡vivían felices! 

Pero aconteceu que un día naceu unha 
coella, chamada Marcela ( ¡femia tiña que ser!) 
que tivo a desgracia ( ¿ou a sorte ... ?) de nacer 
cos ollas tolos e reviravoltos: ¡podía mirar en 
tódalas direccións! 

A partir de entón, aquel mundo de coellos 
ata daquela cómodo e apacible, viu rota a súa 
tranquilidade pola "inoportuna" Marcela, que 
vía o que ninguén vía, descubría o que ninguén 
ata agora descubrira e que non estaba disposta a 
vivir na pasividade que imperaba na súa camada. 

Non trato de contárvo-lo canto, senón de 
compartir convosco as miñas cavilacións. 

! Que ben nos viría a moitos estar "agracia
dos" cuns olios coma os de Marcela! De seguro, 
atopariámonos cunha visión do mundo nova, 
sorprenden te. 

Sería algo así como descubrí-la vida e qui-
7. ~is saírmos do noso conformismo, da nosa co-

moqidade. 
E verdade que tamén isto traería dificulta

des: loitar contra a incomprensión dos máis, 
converternos en seres molestos para algúns, pero 
a cambio seriamos fermento de esperanza para 
putros que ( ó mellar sen o saberen) necesitan , 
para andar, ese chisquiño de nova luz que pode 
brillar nos ollas de que ten a valentía ( ¡ ousadía! 
dirán algúns) de mirar nunha nova dirección. 

Vivo un po~co máis desde que lin un canto. 

Hermelinda Dapena Tarela 
(Pontevedra) 

. • cartas ó mQu sobriño 
Querido sobriño: · 
Paréceme que non remataches de entende-lo que che die/a na última carta; a 11er se me explico. 
O crego non é o único que debe /e11a-la parroquia; o resto da xente ten o dereito e ata o deber de axudalo, e 

quede moi c/ariño que axuda/o non é poñerse ás súas ardes, non é face-lo que el diga coma se fose o comandante dun 
rexemento. Trátase de inter11ir acti11amente en tóda/as cuestións: ¿como se distribúen os cartas? ¿que causas funcionan 
mal que cómpre amañar? ¿a que hora con11én mellar poñe-la misa? Non se trata de trabal/ar baixo as ardes do crego, se
nón trabal/arco crego,· trátase de e o-operar, é die ir, operar con. 

O crego adicarase a celebra-la misa, a presidí-la misa na que a comunidade celebre o seu esforzo de toda a sema
na, e será unha misa con máis sentido, con máis razón de ser. 

Claro que ó peor atopan un crego que non quere que "lle metan os fuciños nas súas causas". Desgraciadamente 
a/nda hai quen pensa que pode monopolizar a Deus,· de tódalas maneiras atoparás poucos casos destes; o normal é que 
o crego acepte a axuda de ca/quera. 

Quizais te preguntes, ¿axudar a que? Hai moitas causas: a catequese é unha das tarefas máis importantes, a/nda 
que moitas 11eces se considere só causa de mulleres. A comunicación da fe é algo 11erdadeiramente importante, desde os 
cati11os máis pequenos ata os mozos e mozas de confirmación. A econom/a dunha parroquia é tamén tarefa común; os 
cartas son da comunidade e e/a debe se-la que decida o seu mellar emprego. E hai maltas ou_tras causas. Cáritas, por 
exemplo: en moitas parroquias existe un ser11icio de axuda ós máis necesitados que está case morto e que poderla facer 
grandes labores se alguén o re11italizase e o /e11ase ben. 

E non se trata só de cuestións, digamos, ec/esiais,· unha parroquia na que participen tódolos seus membros ou 
unha,gran maiorfa deles, poder/ase tamén adicar a causas cu/turais, organizar actividades deporti11as e ata boas esmor
gas. ·E causa de un/rse e trabai!ar todos, pero a ·c1a11e, penso eu, está en unirse; e non só a xente da parroquia, senon os 
propios cregos entre si,· que ás veces parece que andan en liortas entre eles e que todos van por regos distintos. Os 
propios cregos tamén deberfan unirse, fa/ar uns cos outros e poñerse de acordo no camiño que cómp-necesario ir 
sario ir a11anzando e a mellar maneira de face/o é ir unidos. 

A lgrexa non é algo perfecto, ten que camiñar cara á súa perfección, renovarse, modernizarse, e /so só se irá con
seguindo se todos irnos xuntos; non creo que un carro avanzase moito se cada 11aca tirase para cadanseu lado, ¿non che 
parece? 

Agarimosamente O TEU TIO SINGA LA 
P.D.: "E a gloria que Ti me deches, déillela a eles para que sexan un coma nós somos un. Eu ne/es e TI en m in, 

para que cheguen á perfecta unidade" (Xn. 7 7, 22-23) 
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... pero sen nos pasarmos· de enxebres 
O problema co que batemos 

ás veces é o de estarmos sempre 
comparando o galego co castelán 
e, ó seren dous idiomas irmáns, 
fillos ámbolos dous do latín, con 
frecuencia coinciden. E entón 
hai unha tendencia a busca-la di
ferencia (diferendalismo) e a ser 
máis "galego" (hipergaleguismo) 
e ser máis enxebre ca ninguén · 
(hiperenxebrismo ). 

enxebres. 
Hai xente á que lle parece que 

o sol é máis galego se, en troques 
de brillar se pon a "brilar" e sén
tense "orgulosos" por "perteñe
cer" ó fogar de Breogán, cando 
ese orgullo de pertenza ou de 
perteneceren . á nosa terra é lexí
mo, pero ha ser gramaticalmente 
correcto. No horizonte (non 
"hourizonte") da nosa fala apa
rece, así, a sombra (que non "so
ma") dun exceso de purismo. 

"ambente"). E resulta conve
niente seguir cultivándoo (non 
"convinte") porque nin con vin
te nin con trinta diferencialis
mos dese tipo somos máis gale
gos polo aquel de diferenciarnos 
do castelán naquelas palabras 
provenientes do latín, que son 
iguais nos dous idiomas. 

Así, por exemplo, cando dici
mos "destiño" por destino , ou 
"oficiña" por oficina, ou "iño
rante" por ignorado que é coma 
no latín , estamos pasándonos de 

Con todo, no ámbito (non 
'"ámeto") da nosa lingua vai ha
bendo un bo ambiente (nunca 
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NOTA DA REUACCIÜI\ 

Por problema¡.; na imprenta 
non St' puido. at'ar o númNo 

corrcspLndente á !'Cmana pa..;ada 

Polo que t>ste número lt>\·a l (> páxina"' 

Di~culpade t> ~racia~ 

· ¡ 

Dest'a vez os brasileiros 
tiveron ben pouca sorte: 
ritmo de samba macabra, 
visita da dama Morte. 

Vinte anos de dictadura, 
que é o mesmo ca desgracia, 
os militares, por .fin, 
deron paso á democracia. 

Un ancián, que xa loitara 
pola liberdade cedo, 
elixido presidente: 
o seu nome era Tancredo. 

Pero don Tancredo Neves 
non chegou a presidente 
porque o dia anterior 
caeu de morte, doente. 

Sete operacións seguidas 
tivérono no hospital 
manténdoo en vida de xeito 
cruel, por artificial. 

Con el finou a promesa 
dun home honesto: agora 
un Brasil que era esperanza 
por amor e medo chora. 
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