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entre os veciñoe.
1 mos facendo outra historla.
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SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

N.º 201, 13 de Octubre 1985 - 5 Pesos

O FRENTE POLISARIO:
¿victimas ou bandidos?
"Mas muertes no, por favor, que nosotros solo vamos
allí a buscar el pan". Así, entre saloucos, fa/aba Paco,
irmán de Guillermo, o contramaestre do pesqueiro
"Junquito"; Guillermo foi marta pota guerrilla do Frente
Polisario -nas costas do Sahara o día 20 do pasado setembro. O "Junquito" foi afundido. Posteriormente unha
fragata española que acudía no seu auxilio foi ametrallada resultando morto un mozo de 18 anos, cabo, nado
no Ferro/. Cando escribimos estas lineas non sabemos
ainda a sorte. dos tripulantes do barco afundido (seis),
prisioneiros do Frente Polisario; anque éste anunciou
que están sanos e salvos e voltarán en poucos días.
· Estos son os feítos, e xa se escomenzaron a escoitar
voces de indignación contra o Frente Polisario, pedindo
o corte das relacións con eles, pechando a sua oficina en
Madrid, ademais de outras represalias a nivel diplomático: cesar no apoio español á causa do pobo saharaui.

Pero ¿Quen son e qué defende o Frente Polisario?.

XURXO S. LOBA TO

Os incendios dos montes en Galicia

Tamen

Aló polo século XVI chegaron os españoles ó Sahara,
anque so será entre 1900 e 191 O cando se fixen as
fronteiras actuais. Pouco importaba aquel territorio, ata
que nos anos 50 descúbrese a sua riqueza pesqueira e
mineira (fosfatos). Marrocos e Mauritania interésanse
de contado polo territorio. España tamen quere conservarlo dada a sua riqueza e discú/pase decindo que non
sabe a quen cede/o, pois eran varios os que o pretendían. Pouco a pouco vai medrando entre os nativos o
sentemento de pobo que non quere ser asimilado por
outros estados. Nace así a Organización do Pobo
Saharaui, era o ano 1968.

1
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Ñ<e~~iñar coa Biblia
¿Quen escribiu a Biblia?
¿Sabías que?. (Saúde)
A marxinación do Servicio doméstico
Mensaxes secretas
A historia dunha mei'ga,Cap.Vlll
A fala é Camiño. Cantar do lrimego

Dous anos despois asesinan ó seu lider Bassiri, e os
compañeiros do asesinado fundan o "Frente para a
· Liberación do Pobo Saharaui", tamén chamado
"Frente Polisario" que en 1976 proclaman a independencia da República .Arabe Saharani Democrática.
No 1975 a ONU recomenda facer un referendo de
autodeterminación, ou sexa, consultar o pobo do
Sahara se queren constituirse en nación e en estado
autónomo. España parecía ben disposta a levar adiante
esta recomendación, pero Marrocos oponse. Celébranse conversas en Madrid entre España, Marrocos e
Mauritania, onde se decide a participación do Sahara en
dous: un ha parte para Marrocos, e outra para Mauritania.
Estes países ocupan militarmente o Sahara, e España
(en 1976) retírase de alí para sempre. E Mauritania renuncia a sua parte en 1979. Así hoxe so queda Marrocos
empeñado en ocupa-lo territorio saharaui.
Desta maneira, nin España nin Marrocos seguiron a
recomendación da ONU. O Frente Polisario aparece co(segue na páx. 1O)
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CCll convoca unha xornada de movilización
no campo para o27 de Outubro

latas diarias de atún. A fábrica, de nome "Conservas El Cisne S.A." terá unha grande rentabilidade
social pois o coste de cada posto de traballo será
moi baixo, tan só un millón catrocentas mil pesetas. Pero mentres na Citroen de Vigo anúncianse
novas reduccións de plantilla.
SUARNA E PENAMIL son os nome dos encaros
que no río Navia pretenden construir as empresas
"Hidroeléctricas del Cantábrico" e "Electra del
Viesgo" para fabricar enerxía eléctrica. Pero moitos veciños opóñense polas súas consecuencias:
asulagamento de boas terras en Navia de Suarna
e no Courel, cambio de residencia para algúns
veciños, perigo para a vila de Navia. Agora, á loita
de oposición que levaba a Coordenadora de veciños e afectados, sumouse a Corporación do concello de Navia, negándose á concesión da licencia administrativa para as obras.
O PERIODICO NACIONALISTA "A NOSA TERRA", editado en Vigo e que se ven distinguindo
pola súa valentía en denunciar abusos de poder e
chanchullos, foi denunciado ante o xulgado polo
alcalde da Coruña. Considera o rexidor coruñés
que podía haber delito nun artículo do periódico
galega no que se criticaba abertamente a súa
xestión como alcalde, e a súa poi ítica. Neutras 12
ocasións tivo que comparecer o periódico A Nosa
Terra, ante o xulgado por denuncias semellantes,
e sempre saiu absolto.
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comisions labregas CCC.LL.J
Con motivo da imposición cfas cuotas de producción no sector leiteiro, " que siñificaria que un
oitenta e cinco por cento de explotacións, como
mínimo, queden tora de xogo e perdan o tren do
desenrolo", as CCLL, Sindicato labrego galega,
convocarona unha xornada de movilización no
agro galega, cando botamos este número da revista para a imprenta, o 27 de Outubro.
CCLL sinala que según datos recollidos de diversos medios e mesmo do Ministerio de Agricultura, os labregos galegas viron rebaixado o seu
poder adquisitivo a un trinta por cento desde
1979.
¡Tod.o s contra as cuotas do leite!.

VANSE CREAR 152 POSTOS DE TRABALLO no
concello ferrolano de San Sadurniño. Trátase
dunha fábrica conserveira de peixe que espera
enlatar cando estea en plena producción 250.000

OS GOBERNOS NON SEMPRE XOGAN LIMPIO, como se bota de ver polo caso francés. Nada
menos que o ministro de Defensa e o Xefe dos
Servicios Segredos tiveron que dimitjr por ter
parte ou responsabilidade no atentado criminal
que sufriu un barco da asociación ecoloxista internacional Greenpeace ("grinpis") que pretendía realizar protestas no Pacífico polas probas
nucleares que leva alía cabo o exército francés.
OS MINUSVALIDOS DE GALICIA, preparan
unha concentración na praza do Obradoiro de
Santiago para o próximo día 26 de outubro, sábado. O seu obxectivo é reclamar ós partidos
políticos ~n programa de integración social para
os minusválidos. A asociación coruñesa dos minusválidos, moi activa, visitou recentemente ó
presi.dente da Xunta solicitando a conce.s ión dun
sistema especial de xogo con premio, que permit~ría ó~ minusválidos percibir uns ingresos para
financiar as súas asociacións e crear empresas.

¿ COMl;RA SEMPRE A TROITA GRANDE A PEQUENA? Así o aseguran os pesimistas e desesperanzados. Pero dá que pensar que de cara ·as
próximas eleccións galegas do día 24 de novemb~o, Alianz~ Popular destine 600 millóns para a
sua .ca.mpana de propaganda, mentres ó partido
Socialista Galega- Esquerda Galega, por poñer
un exemplo, terá que contentarse con gastar só 9
millóns.

IRIMIA-3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

¡Pobres dos.ricos!
- Mestre bo, ¿que hei facer
para lograr vida eterna?
- Pois xa sabe-lo que din
as nasas leis paternas:
Non matar e non ro ubar,
nfn ir con mullera/lea,
non facer de mal testigo,
nin abusar da pobreza.
Honrar ó pai e á nai,
andar sempre na verdade.
- Estas causas xa as fixen
desde a miña mocidade. ·
- Pois se es bo e xeneroso,
aínda che queda unha causa:
dalle ó pobres canto tes
e nos ceas atesoura.
Daquela podes seguirme,
pois eu son dos que traba/Jan
porque a xente sexa rica
con riquezas que non mancan.
¡Que difícil vos vai ser
que un rico entre no ceo!
Máis difícil que meter
por unha agulla un camelo
Menos mal que Deus é bo

e ás veces fai imposibles;
tamén fará que algún rico
das súas cadeas libre.

Oomingo28
do tempo ordinario

OHOME RICO EOPERIGO DAS RIOUEZAS
Cando mesmo se poñía en camiño Xesús, chego.u un home
correndo , que, axionllándose diante del , lle preguntou:
- Mestre bo, ¿que teño que facer, para logra-la vida eterna?
Xesús contestoulle:
- ¿Por qué me chamas bo?. Ninguén é bo, fóra de Deus. Xa
sábe-los mandamentos: " Non mates, non cometas adulterio, non
roubes, non des falso testemuño, non defraudes, honra ó teu pai
e mais á túa nai " .
El respondeu :
- Mestre, todas esas cousas gardei desde a miña mocidade.
Entón Xesús pousou nel a súa ollada chea de cariño e engadíu :
- Aínda che falta unha cousa: vaite, vende todo o que tes , e
repárteo entre os pobres, e terás un tesouro no ceo ; logo ven e
sígueme.
Ante estas palabras mudóuselle o rostro e marcho u moi apesarado, pois tiña moitos bens.
Xesús mirando todo ó redor, díxolles ós discípulos:
- ¡Que difícil lles vai ser ós ricos entrar no Reino de Deus!
E os discípulos ficaron moi sorprendidos por estas palabras.
Pero Xesús volveu a insistir:
- Fillos, ¡que difícil é entrar no Reino de Deus!. E máis fácil
para un camelo pasar polo ollo dunha agulla, que para un rico
entrar no Reino de Deus.
Eles, aínda moi asombrados, comentaban entre sí:
- Entón , ¿quen se_poderá salvar?
Xesús, mirándoos fixamente dixo :
- Si , para os homes é imposible ; pero para Deus todo é
posible.
Entón Pedro comentou:
- Pois nós deixámolo todo, e seguímoste.
Dixo Xesús:
-Tende por seguro que niguén qL,Je deixe casa, ou irmáns, ou
irmás, pai, tillos e leiras (aínda que con persecucións) por mine
polo Evanxelio, pasará sen recibir agora cen veces máis en casas ,
irmáns, irmás, pai , tillos e leiras (aínda que con persecucións) , e
no mundo futuro a vida eterna.
(Marcos 10, 17-30)

Hai quen araña e araña
por facer un has pesetas:
é leí de vida, e fai ben,
pero existe outra riqueza
.capaz de tarta-la vida,
de dar paz e moita festa,
que non a teñen os ricos
nin con diñeiro se merca,
e, se me apuras un pouco,
nin se ensina nas igrexas.
- ¿Cal será, cal non será
esa sonada riqueza,
a que ispe ós poderosos
e ós pobres do chan eleva?.
- Dicurre ti mesmo e pensa:
por e/a eu mesmo morrín,
por ela abracei pobreza,
por ela resucitei
e vola deixo en herenCia.
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CAMIÑARCOA
BIBLIA

¿Quen escribiu a Biblia?
Escomenzamos hóxe unha nova sección en IRIMIA, moi esperada
por alguns lectores desde hai tempo, e que nós esperamos traer aquí
periódicamente. Vai ser levada polo Movemento Bíblico Dio~esano de
Lugo, que esta animado desde hai anos por Xosé Antón González,
vicario de Pastoral da diócese. Xa desde o comenzo, animamos ós
lectores a que /les dirixan as suas preguntas, esas preguntas que
todos ternos sobre ese libro que é o mais leido do mundo, anque para
moitos /les resulte abando lonxano.
As preguntas e dúbidas poden dirixirse a: Movemento Bíblico Diocesano, Apartado 36 - Lugo.

~ -- - --·-

¿Quen escribiu a Biblia?

Esta é unha pregunta que anda na boca da xente, repetidamente, e con razón , xa que a resposta non é sinxela e non pode
ser simple, se queremos calle-los problemas seriamente.
Deus, autor da Biblia.

Esta é a primeira resposta a dar. A nosa fe cristiá afirma que
" Deus é autor da Biblia", ou, de outro xeito, que "a Biblia contén
a Palabra que Deus quixo dirixir ós homes". Esta é un ha verdade
básica da fe : Deus alenta, move, fai comprender, inspira a diversos homes de Israel para que entendan, comprendan e transmitan o que El quere dicir á toda a humanidade. Deus tala e eles
escoitan e comprenden. Deus tala dun xeito diferente ó noso: ás
veces no silencio do corazón e do pensamento, outras meditando sobre os acontecementos da vida e da historia, outras
intentando xuntos comprender sobre todo as dificultades e
atrancos que aparecen na vida. Deus fala sobre todo na vida e na
propia historia dos homes. E hai homes, ou grupos de homes,
que souberon entende-lo que Deus dicía en cada feito e en cada
momento .
Moitos e diversos escritores humáns

Pero esa acción de Deus que tala ós homes, tense que concretar na escritura dos libros que forman a Biblia: "a composición
dos libros escritos ". E aquí interveñen autores humáns, que, no
seu tempo propio, cos suas cualidades , movidos por Deus, van
poñendo por escrito o que eles escoitaron dicir a Deus. Así vai
surxindo, non un libro, senon unha biblioteca, que chamamos
" Biblia ".
Esta posta por es_crito da Palabra de D~us contén un~ longo _
proceso de 2.000 anos, con multitude de autores, moitos deles
descoñecidos, outros formando grupos·ou "es9olas" de teoloxía
en lsr'ael , outras ve.ces xa non se trata de autores determinados
senón de coleccións da sabiduría popular.
Concretando máis, atopamos estas muy diferentes e complexas situacións, cando nos preguntamos polos escritores humáns
da Biblia:
·
· Os Libros Proféticos teñen en xeral aµtores ben coñecidos e
determinados, dos que lles sabemo-la vida e xeito de seren:
Am ós, lsaías, Xeremías , Ezequiel. .. San Paolo.
· Outras veces o autor é unha persoa determinada pero que
queda no anonimato e non sabemos nada do seu nome e vida:
Job, Eclesiastés, Sabiduría, Esther, Rut...
· Outras os libros nascen polo trabal lo de "escolasteolóxicas".
Así témo-la " escala deuteronomista: · (que escribe cáseque tódala historia de Israel : Xosué, Xuices, os libros de Samuel, os
libros dos Reís), ou a " escola sacerdotal " (que escribe o.libro do
Levítico). Ou , no Novo Testamento a "escala xoánnica" que
escribe o Ev. de Xoán.
· Outros libros non teñen autores determinados porque son
"colecclóns de sabiduría relixiosa popular'' (así o libro dos Salmos, o dos Proverbios ... ).

A Biblia escribirona moitos autores movidos por Oeus
A Biblia ten moito de lareira

Ata aquí talamos dos escritores dos libros bíblicos. Pero hai
moita máis xente comprometida neste proceso: porque a Biblia
antes de ser libros escritos foi tradición conservada, nas familias,
nos lugares, nos santuarios. Varios libros (Xénese, Exodo, Números ... ) antes de ser escritos na sua forma actual, foron conservados en anacos de tradictón oral, · contada de pais a fil los, nas
noites a carón do lume .. . Así,pervivrro.n os relatos ás veces máis
de 1000 anos (pensade en "historias de Abrahám", ou en "relatos
das plagas de Exipto"), ata que moitq tempo despois foron recollidos e elaborados por grupos de escribas e posteriormente
foron inxertados na redacción do libro actual polo redactor e
compositor final.
Así aconteceu tamén no Novo testamento, nun primeiro momento, coas palabras f? feitos de Xesús, €1Ue, antes de ser redactadas en libro, foron conservadas nas comunidades cristiás de
xeito oral.
Rematando ...

Aquela afirmación, base da fe cristiá, que eremos: "Deus deixou a súa palabra na Biblia", ten todo un serio traballo .de estudo
cando queremos aclarar qué escritores humáns a foron fixando
por escrito, cando a escoitaron na súa vida ou a recibiron por
longos procesos de tradición oral. Deus moveu todo un amplio
proceso de xente que, durante dous milenios, escoitou, transmitiu, estudiou, redactou, celebrou e viviu esta Palabra de Deus que
chega a nós determinada en libros e que chamamos "BIBLIA".
MOVEMENTO BIBLICO DIOCESANO. LUGO
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Sabias que ....
- O infarto de miocardio prodúcese con máis incidencia nas persoas entre 40 e 60 anos.

Os fumadores son un grupo de persoas que presentan
un risco meirande de mortalidáde por infarto de
miocardio.

- Algunhas cou'sas que aumentan o risco de sufrir un
accidente de traballo:
• Traballar sen as normas de seguridade precisas para o
desempeño da función do traballador,
•Un trabal lo monótono que pode levar a distraerse,
• O traballo nocturno, pois orixina unha meirande
canseira.

- Os nenos deben viaxar nos coches no asento traseiro, e cando son pequenos ben suxetos para evitar
accidentes.

- Un paciente hipertenso (tensión alta) debe renunciar a fumar, a beber alcohol, e cómpre que reduza o
máximo o café.
Un paciente hipertenso debe dormir sete ou oito horas
tódolos días.
Os fumadores, teñen un risco meirande de marte

- E, se ten enfermedades nas veas, (o mais coñecido
son as barices), debe observar entre outras, unhas normas como as seguintes:

• Dormir ou descansar coas pernas erguidas (pode poñer uns tacos nas patas traseiras da cama).
• Andar ou facer exercicios físicos coas pernas, como
pode ser pedalear ou nadar.
•Se no traballo ten que estar directamente de pe moitas
horas, e bo facer exercicios nos que se movan as pernas,
·e se non pode sair do sitio, pode tentar poñerse de puntiñas varias veces cada 30 ou 60 minutos, etc.

- A rubeola é unha enfermedade benigna nos nenas,
pero que, se a sofre unha muller nos primeiros meses do
embarazo, pode dar lugar a graves lesións no feto, como
son:

• Retraso mental,
• Malformación nos ellos e oídos,
•Malformación no corazón.

por infarto

O risco de rubeola nas embarazadas
pódese ev'ita! vacunando as nenas os 11
anos, antes de que cheguen á idade de
procrear, para que a partir de entón
quede, protexida. Nunca debe vacunarse
un ha mulleren idade de se quedar embarazada se non nos ofrece a seg u ridade
absoluta de que non o estea ou de que
vaia estar· nos tres meses seguintes á
vacunación.
---'- E recomendable vacunar xa os nenes a rubeola sobordos 12 meses, para
evita-la propagación da infección e o posible contaxio da poboación embarazada.

Paulino
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Os incendios dos montes en Galicia
Chegou á redacción de IRIMIA un longo zntorme sobre os incendios forestais en Ga/icia, feíto por Mariano Seo/a
Fernández, doctor inxeñeiro de montes, do que quitamos para os nasos lectores a/gúns datos. ·

Un verán seco e incendiario

Non arden só os montes do Estado

No informe diseque os incendios.son mais abondosos cando predominan, de verán, os ventas do
norde e nordés, que producen a seca no naso chan
e a ausencia de chuvias. Este foi o caso deste verán
1985' do que aínda non hai estadísticas pero que é
doado prever que non foi nada mellar que o fatal
1981, ca~do arderon na nasa terra 54.621 hectáreas·
de arborado, sen canta-lo monte raso, nada menos
que o 47 por cento do total ardido en España.

Ata o ano 1978 os lumes aparecían sobre todo nos
montes administrados polo Estado, máis do doble
que nos particulares. Pero nos cinco anos que van
do 1978 ó 1983 as tornas cambian e producíronse
moitos máis danos nos montes particulares que nos
administrados polo Estado. Os datos son estes para
os cinco anos sinalados, e referidos sempre a monte
arborado: 47.983 en monte de administración estatal por 71.538 en montes de administración
particular.

Unha longa historia

O estudio do enxeñeiro Scola contabiliza entre os
anos 1969 e 1983 un total de 27,971 incendios, que
afectaron neses anos a 338. 786 hectáreas arboradas e a 354.892 de monte raso. Os danos traducios a
pesetas suman 15.981 millóns, sen canta-los gastos
das extincións de incendios e os graves danos
ecoloxistas.

Estes datos estannos a dicir que non abonda coa
explicación de venganzas dos veciños expoliados
,
dos seus montes veciñais polo Estado. E probable
que a política levada a cabo estes anos de devolución dos montes ós seus lexítimos danos, as parroquias, sexa quen a explica-la disminución dos incendios nos montes administrados polo Estado. O
estudio atribúe tamén esta disminución ós trabal los
preventivos, fundamentalmente á limpeza de estrumes e espadas.

Hai moitos intencionados

Os datos que aporta o estudio que vimos comentando dinnos que dos 27.971 incendios producidos
entre os 15 anos que van de 1969 a 1983 case a
mitade, 13.019, foron intencionados.
Parece ser que a finalidade dos incendiarios varía.
Os que se producen en monte raso obedecerán sen
dúbida ó desexo de obter pastos para o gando ou
para quitar estrumes vellas leñosas que non se poden aproveitar. Quedan as outras intencións que
rolan polo naso pobo: quizáis algúns madeiristas
desalmados, quizáis venganzas entre veciños por
inxusto reparto veciñal dos montes particulares,
quizáis aínda protestas contra montes non restituí- ·
dos ós veciños, quizáis as retesías entre familias. O
informe apunta a que no ano 1984 que, coa excepción de Lugo, foi. de moitísimos incendios en Galicia, se observou unha disminución de lumes con
intención organizada de destrucción de arborado.
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A marxinación do Servicio Domestico
O Servicio Doméstico, máis comunmente chamado "Empregadas do Fogar", é un sector obreiro
que sempre foi marxinado como
tal, nos momentos de elaborar ou
modifica-la lexislación laboral;
con todo e iso, sempre loitou e se- ·
gue loitando contra esa marxinación, porque as traballadoras que
traballan no Servicio Doméstico
son unhas traballadoras coma outras calquera.
O pasado día 13 qe agosto o Goberno aprobou, mediante un Real
Decreto,· a Regulación das relacións laborais do Servicio Doméstico, pero con carácter especial, ó
marxe da Lexislación Laboral xe- un esclavo, e polo tanto sen dereitos
ral e ó marxe tamén do Estatuto
ningúns.
dos traballadores. Oeste xeito as
traballadoras e traballadores do
Para que se vexa claramente canto acaServicio Doméstico volven a que- . bamos de dicir, cómpre suliñar que o Dedar marxinadas do resto dos creto segue mantendo a eventualidade do
traballadores.
contrato de traballo, segue deixando que o
contrato se faga por canta do patrón, sen
Este Decreto o único que fai é ter que pasar polo control das oficinas de
dar soporte legal a unha situación emprego (INEM), sen que o patrón, estea
que se ven dando desde hai moito obligado a facelo por escrito. Segue senda
tempo no Servicio Doméstico en- abusivo o descanto dun 40% por aloxatre o traballador e o seu "amó"; o mento e manutención do traballador, e o
traballador nin tan siquera é consi- mesmo se pode dicir do reducido período
derado como tal polo seu dono; e o de vacacións que só é de 15 días. Non trata
dono, pola súa parte, pon tódalas para nada da negociación de Convenios,
condicións e obligacións ó traba- nin da posible mellara do mesmo Decreto.
llador, a que considera ca e como
Reduce considerablemente- a indemniza-

ción no caso de despido con respedo ós demais traballadores (20
días por ano), e eso contando con
que o patrón ten tódalas facilidades para proceder ó despido. Para
aqueles casos nos que puidese
existir execución de sentencia,
non se contempla ningún tipo de
medidas, xa que as empregadas
do fogar non poden acollerse ós
beneficios do fondo de garantías
salariais.
En opinión das propias traballadoras, dita Decreto séguelle dando
tódolos dereitos e atribucións ós
señores, e tódalas abrigas ás émpregadas do fogor, polo que o consideran totalmente inxusto e intolerable, indigno dun goberno que
se di socialista. Coidan tamén que
o feito de aprobar dita Decreto é
engañoso, porque con isa téntase
acala-las xustas reivindicacións
deste sector e xustificarse dicindo
que xa ternos unha lei.
Con Decreto ou sen Decreto
continúa a marxinación do Servicio Doméstico respecto ó resto da
Lexislación Laboral.
Un grupo de Empregadas doFogar - Vigo

(ven da pax. 6)

As consecuencias do lume

O estudio que comentamos recoñece que o
lume é unha realidade de sempre no campo galega e que pode ser necesaria e ata indispensable
para eliminar o exceso de material vexetal. Rectamente empregado contribúe a transformar materia orgánica que sobra en sales minerais, especialmente calcio, potasio, fósforo e magnesio das
que escasea o chan galega.
Existe o perigo dos danos causados ó chan. O
informe considera que estes danos son modera. dos na maior parte de Galicia, por baixo dos 600
metros de altitude, onde as costas acostuman ser
máis suaves e a capacidade de recuperación vexetal é grande. Pero estes danos poden ser moi
graves para alturas meirandes e para terreas moi
irados con pouco grosor de terra e de manto
vexetal: e isto porque arde o chan máis profunda-

mente e non só a tona, e porque despois as chuvias barren cara os vales a pouca terra e prodúcese a erosión. Por iso aumentará o dano se a
época do incendio está próxima á das chuvias
violentas e abondosas; as de outono ou as tormentas do verán. Son tamén menos perigosos os
incendios producidos nas superficies poboadas
con arborado adulfo que protexe o chan.
Outra grave consecuencia dos lumes nos montes galegas é que favorecen a extensión das zonas repoboadas por eucaliptus: ben porque estas
árbores se reproducen soas, ben porque se defenden mellar có piñeiro do lume. Desde lago vai
en contra da recuperación das especies frondo sas, as de máis tradición en Galicia, polo seu
lento crecemento, coa excepción quizáis da
abidueira.
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PUBLICIDADE
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A Autonomía de Galicia
é a Autonomía de todos
nos. Un marco
que nos permite
traballar dende aqui,
ós que somos de
aqui. Unha tarefa común.
A Autonomía
que nos fai camiñar
hacia o progreso nunha
Galicia viva.
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------------------------------------- EDUCACION
Mensaxes Secretas
~Moito levamos talado dos rapaces nesta sección da revista!; pero poucas veces
fixemos algo especialmente adicado a eles. Desta volta querem.os poñer nas vosas
·m ans un feixe de entretenimentos. Calquer cativo a partires dos nove anos pode quitar
froito deles ou tamén calquer maior que teña a ben "perder un ha miguiña de temp.o " (O
Noso Señor bendiga e aumente considerablemente eses "tempos perdidos") facendo
camaradería co'fillo, o neto, o sobriño, o afíllado ou o tillo do veciño.

Ademáis de pasalo ben (o que xa bastarfa para xustifica-los estes xogos espabilan a
imaxinación, a inventiva, o cálculo e a capacidade para facer operacións ·combinadas.
¡Adiante, lago, co xogo!.
·
3. Letras en vertical

1. Sustituí-los vócais por números
a- 1
e-2
i-3
o-4
u-5

Escríbese a mensaxe en columnas de duas,
tres·, catro ... letras.
a. Lendo de arriba para abaixo:
OCO
¡PI
PIT
¡PI
CHE
!¡P
ANO
!¡P O coche xa vén
máis grande ca
XAV
I!
OOP
I!
un tren;
ENM
ASA
¡pi!, ¡pi!
AIS
RQU
Pitando ó pasar
GRA
ERE
queremos
NDE
MOS
montar;
CAU
MON
¡pi! , ¡pi!.
CAU
MON
NTR
TAR
EN
b. Lendo de arriba para abaixo e mais do revés. As
duas causas ó mesmo tempo.

H4m2 p2q52n4f41 d2 v2n2n4
Home pequeno fol de veneno

2. Mensaxe escrita do revés
A primeira letra pasa a se-la última e así
Teño un irmán
tan pequeniño .
que nin siquera
ten un dentiño.

ARE
HNU
AGA
ÑIL
ATA
EFN
ETS
ARI

Námri nu oñet
oñineuqep nat
areuqis nin euq
oñitned nu net.

EUQ
VNE
DZE
OPE
VOR
BSO
LIA
ABA
UMA
EÑI
ARI

Era unha galiña tan festeira ,
que en vez de pór ovos
bailaba a muiñeira.

4. Mensaxe en clave para descifrar
(Trátase dunha poesía).
F3x2n 5n b1 rc4

Obmot narg nu uev

d5n gr1 n n:i 1d23r4.

obmol ó onuovel

P4br2 d4 b1 rc4~

oñiuqrab leuqa e

s2n m1 r3ñ23r4 ..

.odnof ó emesióf

DIX
OME
UNP
EIX
EMO
IFA

LAN
GUE
IRO

TNA
CSE
ABA
OCR
RET
BSA
QRA
IEU
.OR

Solución da mensaxe
·.. oJ!anbJeq s~Jal
ooJeq eo saiuv ..
:OJ!an6ue1eJ !OW
ax!ad un awoxio

·opuoJ 9 awaS!9l
oy!nbJeq 1anbe a
oqwo19 ounoAal
oqwoi ueJ5 un.na/\

j0J!81:J!JBW UqS
ooJeq op aJqOd !
·oJ!apew ueJ6 unp
OOJeq un U8X!.:!
Xoséluis
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O FRENTE POLISARIO: ¿victimas ou bandidos? (ven da portada)
mo o exéróto do pobo saharaui que defende o seu territorio. O que nas suas terras hai minas de fosfato millonarias, e pode
conflicto é serio, non se trata do caso duns bandidos do de- que tamen petróleo, e asimesmo un dos bancos de pesca mais
serto que matan para roubar ou porque sí.
ricos que se coñecen.
¿Por q~ España non protexeu o pobo saharaui da cobiza
O Frente Polisario non é senon a espresión dun pobo
de Marrocos?. Porque -entre outras causas- -tiña medo de humillado polos mais fortes ca el, a rebeldía xusta de quen é
que Marrocos non lle deixase pescar nas suas augas xurisdic{onais e que dera en reclamar abertamente Ceuta e Melilla.
¿Porqué Marrocos non quere renunciaró Sahara?. Por-

privado da sua existencia.
Nós sentimos fondo pesar pala marte de homes inocentes,
neste caso e sempre, pero esoecialmente tratándose de homes que ian so gaña/o seu pan ó mar. Pero non podemos
esquece'r as moitas vidas -miles- que levan perdido os saharauis reclamando o dereito a vivir do que é seu.
·
Resulta mais pesaroso ainda o caso de ser un galega e un
canario os que morreron a causa dos disparos, pois foron
pobos que apoiaron a causa dos saharauis. O mesmo Frente
Polisario recoñeceu que fara un erro moi lamentable, e non era
esa a sua intención, foi que non puideron distinguir si se trataba
de barcos españois ou dos seus nemigos marroquis, debido
as condicións do lugar e do momento.
·
Pero tamén resulta pesaroso comprobar que todos nos escandalizamos e nos va/tamos contra os saharauis, sen buscar
de comprender a sua historia e dramática situación: tanto eles
como os pescadores martas son víctimas de poderes meirandes ós que non /les importa a marte de inocentes con tal de
salvar os seus intereses económicos. Non é xusto peñelo
berro no Polisario, mais ben haberia que poñelo en Madrid e
Rabat (capital de Marrocos), pois foron España e Marrocos os
que invadiron o Sahara aproveitándose do a/leo. O que compre
para que non haxa mais martes inocentes é que se leve adiante
o que a ONU repetiu varias veces: o referendo de autodeterminación que devolva á soberanía o f:?Obo de Sahara.

Disfrute
cun
espectáculo
de calidade
O seu xenero favorito: Opera - Teatro
concerto, danza, humor ...
nun marco incomparable
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•
A historia dunha meiga
CAP.VIII.- DE COMO A ÁDEGA CHEGOU A
MEIGA POR HERDAMENTO.
Seguimos a transcribir coa máxima fidelidade
o contido da i'ibretiña remitida polo Agustín
desde o máis aló:
"A Ádega tiña a cualidade de saudadora pala
nacencia, e dicir, por ter nado en día d.e Venres
Santo, como xa queda dita; pero, a meiga chegou
por herdamento cando era aínda unha mociña
repoluda.
Resultou que seus pais, que non se valían moi
ben que digamos, puxérona a servir ós trece
anos. A pequena viña senda a criadiña da criada
maior dun pazo. Pero o diaño as cangou para que
a criada maior fose meiga refinada. A pequena
decafouse deste feito xa a primeira noite que a víu
saír a cámara lenta no medio dunha volvoreta de
fume por unha gateira. Esta criada vella facíase
moi dóce e requilindeira coa nena, porque ben
sabía que pretendía. Mesmo antes morrer, meteulle nas máns á pequena desmaliciada a cazola
de barro na que gardaba o unto de meiga, e aínda
ben a vella non arrefriara, xa se lle presentou a
Ádega o mesmísimo Erimigit, que é un demo incubo dotado do privilexio de gastar dous pares
de corn0s retorneados e barbas de chivo encaricoladas. Botoulle por riba a súa longa capa vermella que lle tapaba as pautas de cabrito e presentoulle un pergamiño para que estampillase
nel a súa firma. Ela firmou sen saber moi ben o
que facía, e sen outra causa, quedou constituída
meiga de terceiro grado. Coma quen dí, foi meiga
de acceso directo.
O pergamiño era o contrato cos poderes do
Averno. Firmara en branca, pero cada ano foron
engadíndoselle cláusulas ·beneficiosas para ela
no devandito contrato. Con isa de que tiña a cruz
de cor lila debaixo da língua, podía impar certas
condicións a Satán. O _Erimigit foi degradado por
culpa dela, por non facerlle antes firmar o recoñecimento preceptuado; xa que, se a observase
en condicións conforme ó reglamento, descubriría a cruz e nona contrataría para meiga -p or moita
cazola de unto que outra meiga lle metese nas
man s.

nada do mal de olla sen ela mesma sabela . Fara a
mesma criada maior daquel pazo de oitenta e tres
fiestras quen a impregnara facéndolle mirar ó
trasluz polo buratíño que deíxara un nó de sámago que podrecera antes cá cerna da táboa que
servira de tapa do ataúde dun soldado francés,
que viñera atopa-la marte a Galicia, por un andacío de bexigas, cando a guerra da Independencia.
Comenzou a Ádega a sospeitar que tiña o mal
de olla cando, ós tres días de estar reparando
unha palada de pitos para que non arrampañase
con eles o gavilán, decatouse de que taran morrendo pouco e pouco un tras doutro. Lago fixo
probas cunha larada de ranchos e morreron tamén entre grandes torzóns ·de barriga. A culpa
levárona as lombrígas, pero ser, foi a Ádega. Desque tivo certeza do poder da súa vista, cerciorouse ben de cal era o olla maligno fa_
c endo xirar
a contravento a brúxula da espadana da lgrexa.
O olla do mal ollo traíao sempre tapado disimulando co pano da cabeza, menos cando levaba
antiollos de vidro afumado. Pero deste artiluxio
casemente non facía uso máis ca para viaxes de
longo recorrido.

X.M. Carballo

Antes de ser constituída meiga xa tora impreg-
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Xosé Chao Rego

Non hai que apostrofar

CONSULTORIO
Rúa do Vilar, 37-39, 2SANTIACHJ

Ternos que distinguir entre o que é un "apóstrofe", ó que corresponde o verbo apostrofar, que é
semellante a insultar ó, por outra parte, algo moi distinto, o apóstrofo: é un signo ortográfico vertical,
especie de coma que se pon no alto das palabras e que quere indicar que unha vocal foi eliminada.
Pois ben, os escritores do século pasado e case metade deste, representaban a elisión ou eliminación
das vocais -cousa que se dá na tala- mediante un apóstrofo cando a escribían; por exemplo, o encentro
da preposición "de" co demostrativo "este", representábana así: "d'deste". Tamén, ás veces, m~diante
un guión: así, "de un ha", resolvíano escribino "d-unha", tal como se pronuncia.
Hoxe -xa o sabemos- na maior parte dos casos en que isto sucede, tacemos contraccións sen
empregarmos nunca o apóstrofo; así, neste, daquel, cunha, etc.
O que é ben extraño e o atopármo-lo apóstrofo cando non hai razón ningunha de contracción, coma
neses letreiros de tendas nos que se pode ler, paño por caso, "Bar O' Raposo" (non seise hai algún deste
neme en Galicia). Non pinta nada aí o apóstrofo, nin, desde hai ben anos, tampouco neutros casos.
Nunca hai· que apostrofar, quizais en ningún dos dous sentidos.

''A CARON.''

Miñas donas e señor~s
atención ó que aí vén :
os políticos xa andan
movéndose a todo tren.

Todo/os días desde as 12, 30 da mañan
ata'as 3 da tarde

Na FM de RADIO POPULAR
de LUGO

Don Manuel, que Frega e Barre,
principiou a súa danza
cal se fose o rei Oavide
ante a arca da "Alianza".
"Quer" ser Coalición galega
alternativa da "dreita";
empezou con moitos folgos
e remata en desfeita.
Os socialistas estrean
desta vez 1.¡n novo traxe:
pensan pescar moitos votos
co señor da pesca: Laxe.

Moi cuco desde o seu niño
que ten en Madrid, don Pío
atento a voar "prá" aquí
se é que lle fai bon avío.

PARA SABER O QUE
PASA EN TODA A PROVINCIA

Os partidos galeguistas
emprenden a nobre Jaita:
mollar, ben mallan o cu,
pero col/en pouca troita.
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