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¡Abride as ventás para que entre aire fresco!
"Parábolas" ¡coma os cantos dos vellos!. Px. 4
Productos cárnicos (2). As Semiconservas. Px. 5
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Unha Campaña para a mocidade. Px. 9
A historia dunha meiga (cap. XI). Px. 11

OVaticano 11, un cambio necesario
Este 8 de decembro, a
lgrexa celebra leda o vinte aniversario da clausura do Concilio Vaticano 11, que comenzara
tres anos antes da man dun
ve/liño cheo de espíritu novo, o
"bon Papa Xoan", quen a
pouco de ser Papa dixera que
cumpria "abrir as ventás e deixar que entrara aire fresco na
lgrexa ". E certamen te que entrou un aire novo na lgrexa, tan
fresco que algúns constipáronse, non //es sentou ben.
¿"A lgrexa celebra leda"?
¡Ja! dirán algúns. Certamente
que non toda a lgrexa celebrará con ledicia este acontecemento. O que pasou na
lgrexa Católica destes vinte
anos para acó, mentras foi calificado por de ledo, esperanzador e un verdadeiro e necesario aire novo, foi calificado por
outros como algo desastroso
e nefasto para a mesma
lgrexa. Somos moitos os que
opinamos o primeiro, pero a
segunda opinión ·non so é
compartida por cristiáns .e bispos integristas como o francés
Lefevre, senon ó parecer polo
mesmo · Prefecto da Sagrada
Congregación para a Doctrina
da Fe, o cardeal Ratzinger noutro tempo teólogo aberto e
conciliar-. Para este cardeal
"os últimos vinte anos foron
decisivamente desfavorables
para a lgrexa ". (Informe sobre
a te; ·. publicado este verán).
Certo que o Vaticano 11
puido dar, e debeu dar, mais
de sí, pero nós estamos con-:
vencidos, coa meirande parte
do naso pobo, que a pesar de
todo esta lgrexa é mellar que a
de antes.
(Segue á volta)
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Sen dúbida tódolos nasos lectores se decataron do gran
cambio que deu a lgrexa nos últimos anos:
·Cambios na meneira de celebrar a misa (¿lembrades
aquelas misas en latín, de espaldas ó pobo, nas que o cura
celebraba uns ritos incomprensibeis para a maioria; nas que
en moitas ocasións so o monaguillo se enteraba de qué iba
a causa, e nas que as "devotas" o que facian era rezar
mentres o rosario?).
· Cambios no porte e maneira de ser dos cregos,
frades e monxas (aqueles cregos de sotana, tan temidos
por moitos nenas e non tan nenas .. .).
. Cambios na participación da xente nas causas da
lgrexa (o Concilio chamoulle "pobo de Deus", anque para
moitos segue a ser so "causa dos curas", e para moitos
curas segue a ser o seu "dominio particular").
· Cambios sobre todo na teoloxia (ou reflexión sobre
Deus, sobre Xesus e a relixión en xeral, agora mais concreta, e perta dos problemas da xente), na maneira de
entender a Biblia, na predicación e na catequese (quedan atrás aqueles catecismos que habla que aprender de
memoria sen enterarse nin.papa). Cambios na moral. (antes todo era pecado e tíñanos o corazón nun puño con tanto
demo enriba de nós, con un Deus que parecía andar a
cazarnos nos fallos no canto de aledarnos a existencia e
axudarnos a ser libres).
Cambiaron moitas causas, e ata algún paisano chegou a
preguntar se cambiaran a Deus (¿non será que descubrimos un pouco mellar o verdadeiro rostro de Deus?). Pero
a vinte anos dese Concilio cheo de esperanzas, non podemos dicir que estemos no mellar momento da lgrexa, nin
que todo resultara tal como se esperaba. Ahí coincidimos
algo con Ratzinger... Pero nós coidamos que o problema
non é, como dí el, que se "abrira demasiado a man" e se.
deixara moita libertade, senon mais ben que os cambios
foron na tona e non en profundidade, moitos curas case non
se enteraron que houbera un Concilio, mais que polo
asunto de cambiar o altar de posición, e moitos cristiáns
pouco mais cambio notaron que o da misa en latín, o rollo
viña senda o mesmo. A "apertura ó mundo", convertiuse
de contado nun peche, cando se viu que o reto era moi
grande, e deron marcha atrás, ou quedáronse ...
Compre seguir aireando a lgrexa, ainda arrastra moitas
cargas inútiles, que cada vez convencen menos a xente, e
non por isa son mais fieis ó espírito de Xesús
-contrariamente o que dí o Prefecto-; anque de todas maneiras esa lgrexa na que está "todo mundo" xa quedou
atrás, pois era unha mentira.
Nós estamos convencidos que se a lgrexa ten futuro -e
tenno-, non vai ser voltando atrás, senon o/landa cara
adiante, non replegándose en sí mesma, senon aceptando
o reto do diálogo con un mundo que cada día parece que
precisa menos dela, pero ó que ainda lle pode aportar moito
a Boa Nova de Xesús.
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A EXPULSION DE ESTRANXEIROS é unha das últi mas medidas tomadas polo Ministerio do Interior. Entre
nosoutros, a provincia máis afectada é Ourense ... , é
dun xeito especial, o Gobernador Civil ten poder para
cumprir con esta orde, que é inxusta por moitos conceptos como ven de denunciar o Valador do Pobo,
presentando un recurso contra a lei. Máis de catrocentas mil persoas doutras nacións teñen a obriga de legalizarse ou ser expulsados. A lei ten unha man de erros
que a converte en inxusta.
O AMIGUISMO E CACIQUISMO deron bos froitos nas
pasadas eleccións, para iso estiveron creando clientes·
ó longo da lexislatura. Así, no bienio 83-84, o 71,2% das
obras de alcantarillado, electrificación, etc., que fixo a
Xunta foí en concellos nos que manda a Coalición
Popular (onde viven un 34% dos galegos), e só un 6,8%
destas obras se fixéron en concellos dos socialistas
(37% de habitantes de vilas e cidades galegas), e un
15,2% en concellos de maioria da Coalición Galega.
IRLANDA, tan achegada a Galicia por moitas cousas,
ven de acadar de Inglaterra, un acordo para facer máis
lixeira a división que padece este pobo. A illa de Irlanda
está dividida en dúas: por unha banda, os vinteseis
condados que constitúen a República, e os restantes
condados que forman o chamado Ulster; ata agora
neste Ulster, había unha discriminación cos católicos,
minoría frente ós protestantes que eran apoiados por
Inglaterra. Agora os dous Estados independentes, Inglaterra e Irlanda, formaron un ~cordo para que Irlanda
tamén teña algo que dicir nos ~suntos do Ulster, e que
os irlandeses poidan compartirlos seus símbolos tamén no Ulster.
\
1

UN MINISTRO CEGO ven de ser nomeado coma auxiliar de Asuntos Sociais en Suecia. Non é a primeira vez
que neste Estado escomenzan as cousas polos cimentos, e non polo tellado como tacemos nós moitas veces ... Non abonda con lembrarse de Santa Lucía no seu
día, ternos que facer xusticia, cos minusválidos, dignificando a súa vida.
·
1O DE NADAL: XORNADA DOS DEREITOS HUMANS,
lembrándonos dos trintaseis anos da súa Declaración
Universal ... Tódolos centros de ensino deberían adicar
esta xornada a matinar sobor deste ideario. En Estados
coma Alemania, o estudo dos Dereitos Humáns é unha
obriga para os ensinantes.
XENEBRA, OUTRA VOLTA, en xanelro ... USA e URSS
queren seguir talando, despoís dos sorrisos da semana
pasada. Pouco decidiron, aínda·que parece que están
convencidos de que nunha guerra nuclear non hai gañador, tamén queren prohibí-lo uso das armas químicas. O dezaseis de xaneiro, voltarán a xuntarse representantes das dúas potencias, para chegar ó acordo de
reducirá mitade a producción de armas nucleares ambolosdous Estados.
CENTOS DE MILES DE MOZOS saíron as rúas en
Italia nun mar de protestas e reivindicacións ... Endexamáis desde 1968, se fixéron tantas manifestacións de
estudantes naquel país. Os sociólogos non deron aínda
co pulso destas protestas, a súa reivindicación máis
forte é contra o paro, e coma non querendo chegar tan
lonxe coma os do maio do 68, as súas pancartas deixan
ben claro: "Non pedimos a lúa" .
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Manolo Regal
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UN MANDADO DO MEU SEÑOR
Domingo 2. º de Advento

Eu son un mandado,
un mandado do meu Señor.
¡Se escoitase no silencio
a palabra do meu Deus,
que me fa/a nos desertas,
que me fa/a nos rebumbios!
I

E certo: Deus fa/a,
Deus fa/a,
Deus quere fa/ar comígo.
¡Se o dese escoitado !
Teño que preparar con xeíto
os camiños do meu Señor.
Corre presa que o faga,
pois está a chegar.
Xa o sinto,
petando á míña porta.
Xa o vexo,
espallando a súa presencia
polos rostros dos meus vecíños.
Xa o adiviño
tras cada esperanza marta,
tras cada esperanza resucitada.

PREDICACION DE XOAN BATISTA
No ano quince do reinado do emperador Tiberio
César, senda Poncio Pilato gobernador de Xudea e
Herodes tetrarca de Galilea; senda Felipe, o seu
irmán , tetrarca de lturea e mais da traconítida, e
Lisanias, tretarca de Abilene; durante o pontificado
de Anás e Caifás, chegoulle a Palabra de Deus a
Xoán, tillo de Zacarías, no deserto. Entón el rncorreu toda a rexión do Xordán, pregoando un batismo de conversión, para logra-lo perdón dos pecados, conforme está escrito no libro do Profeta
lsaías:

Preparareille ó Señor o seu camíño
xunto cos meus írmáns,
para que chegue a min,
ás fonduras do meu corazón,
coa súa salvación.
Preparareille ó Señor o seu camíño,
xumo cos meus irmáns,
para que chegue a este Terra,
ás fonduras desta Terra,
coa súa salvación.

Unha voz clama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,
endereitade os seus viei ros.
Toda barranqueira será achaada,
todo monte e outeiro rebaixado;
os camiños tortas hanse endereitar
e os fraguentos achandar.
E todos verán a salvación de Deus.
(Lucas 3, 1-6)

E todos veremos un día
en cada carpo encangado,
e nesta Terra aflixida,
a salvación do naso Deus.
ATRANCOS NO CAMIÑO
Galicia quere andar, pero aínda está medio tolleita pola
envexa das súas xentes, pola resignación e medo dos
seus fillos, polo poder controlador, polos egoismos caciquís e non caciquís, pola pena dos seus fillos que sofren a
emigración, pola desunión dos que estamos aquí, pola
cegueira daqueles que non aprecian a nosa propia cultura e maneira de ser, pola falta de solidariedade entre as
súas xentes ...
PREPARA-LO CAMIÑO
A primeira maneira de prepara-lo camiño da salvación e
caer na conta dos atrancos que se poñen a ela. Ver despois como ninguén se salva só. As circunstancias en que
se desenvolve a nosa vida debemos melloralas entre todos. Ter limpa unha cidade, construir un local social,
unha cooperativa, unha sociedade deportiva, organizar
unha semana cultural. .. é asunto de varios. Estas cousas
non se consiguen somente con falar delas ó redor da
nosa lareira.

11111111 1.
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CAMIÑARCOA
BIBLIA

Movemento Bíblico Diocesáno - LUGO

"Parábolas" ... ¿coma os contos dos vellos?
As "parábolas" son cantos. Efectivamente: Xesús facía coma moita da nosa xente: sentábase,
cos discípulos a carón, e contaba cantos. Eran
contos inventados, pero recollidos da vida real
que os oíntes coñecían de tódolos días: un home
que saíu sementar, un pastor que perdera unha
ovella, uns arrendatarios que non pagaban, herbas malas no medio do trigo, un home atacado
por ladróns, un fillo calavera que fai partixas e
vaise gasta-lo que ten ... Xesús contaba cousas
da vida diaria, especialmente da vida agrícola.
Xesús era un bo coñecedor das causas do
campo.

conceptos senón imaxes ben sabidas e ben comprensibles para a xente sinxela que estaba a
escoitalo.
Na expresión técnica, "as parábolas pertenecen á tradición máis primitiva", "reflexan o
mesmo xeito de talar de Xesús". E iso enténdese
ben se nos decatamos dun feíto significativo: non
hai parábolas fora dos evanxelios, os Apóstolos
(Pedro, Paulo ... ) non talaron do mesmo xeito ca
Xesús.

¿QUE E UNHA PARABOLA?
PARABOLAS ... TIPICO DE XESUS

Os especialistas están de acordo en que talar
contando parábolas era o típico de Xesús. Xesús
non é un home que tala como os mestres xudeus;
non dí teorías, fala das realidades. non expresa

Antes dixemos que eran cantos; pero un conto
pódese contar para pasa-lo tempo divertidos; un
canto pódese contar para ensinar causas ós pequenos; un canto pódese contar para que os oín;
tes entendan algo que lles queremos revelar. E
coma cando alguén quere dicirlle algo a outro e
comenza: "Escoita, vouche contar un conto".
Este canto nárrase longamente, con moitos detalliños, gañando a atención de quen escoita, e ó
remate él mesmo descubre o que lle queremos
dicir, que era un ha causa soa, un ha soa mensaxe.
Xesús falou en parábolas non · p~ra divertir;
falou para ensinar; e, aínda mellar, falou en parábolas para revelar algo, para transmitir unha
mensaxe, que o oínte debía ir descubrindo: era a
revelación do REINO DE DEUS. Xesús a través de
parábolas, ía facendo descubrir que o Reino de
Deus era como unha grande sementeira, ou coma
unha rede largada ó mar que recolle todo tipo de
peixes, ou 'coma un tesauro escondido na terra,
ou coma un banquete con moitos invitados.
A LINGUAXE DAS PARABOLAS

A linguaxe das parábolas é unha linguaxe especial. Non é linguaxe de profesor na clase para
que entendan ben os alumnos; non é a lií1guaxe
das teorías e dos homes moi estudiados. E a linguaxe da experiencia diaria, é a linguaxe da vida,
é a sabiduría que non se estudia nos libros, senón
que se aprende ó vivir, ó pensar amodiño a vida,
quitándolle todo o sabor (sabor : sabiduría) que
ten. É a linguaxe de quen non anda ás presas, nin
ás fachendas, senón de quen meditou con fondura sobre o misterio da vida e neste misterio
descubríu a Deus.
Xesús fa/ou en parábolas para transmitir unha mensaxe:
O Reino de Deus

Dirixide as consultas a:
Movemento Bíblico Diocesano Apdo. 36 - 27080 - LUGO
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C.ONSUMO

Productos Cárnicos (2)
AS SEMICONSERVAS (continuación)
As precaucións do consumidor

O consumidor debe sempre
vixila-los seguintes puntos:

- O nome do producto escrito
no envase é o que cómpre ter en
canta. Non o que o tendeiro escribe no cartel.
- Todos estes productos abertos ou pechados teñen sempre
que estar conservados en
frigorífico.
Débense rexeita-los que estean
expostos en escaparates ou en
estanterías que non teñan sistema de refrixeración.
- O corte dos. productos que
se venden troceados: xamón, paleta, fiambres, mortadela, etc.,
debe ter aspecto bo, sen brillos
estraños, nin lixos, ou textura
arrugada, seca, etc., que faga
sospeitar que non está fresco.
Sempre que non se vexa un
corte limpo e sano deben
rexeitarse.

- A data recomendada de consumo ten que figurar na etiqueta.
Rexéitese sempre o producto que

se venda despois desta data ou
despois de 6 meses da data de
fabricación .
- A lista de ingredientes ten
que figurar tamén na etiqueta.
Convén sempre ler esta lista para
sabérmo-la
procedencia
da
carne: parco, vaca, ave, etc., e a
cantidade de sal e de aditivos que
leva.

Os tendeiros moitas veces por
falla de medios, por teren tendas
pequenas ou mal dotadas, outras
por descoñecemento dos seus
deberes, non sempre atenden
aquelas condicións.

O deber do consumidor é advertirlle das deficiencias que ob(A semana que ven talaremos
serve e, se non se ve atendido na
petición, debe face-la denuncia das conservas, embutidos e
nos servicios de consumo dos salazóns)
Axuntamentos ou ña Inspección
Carmen López Muñoz
de Consumo da Xunta de Galicia.
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Sabías que ...
Os riscos do tabaco
- Unha persoa de 25 anos que fume dous paquetes diarios corre o risco de vivir 8 anos menos que un
non fumador da súa mesma idade, aínda que, pasados 1O anos desde que esa persoa deixou de fumar,
o risco desaparece.
- Os pitillos son a principal causa de producción
de cancro de pulmón, tanto nos homes como nas
mulleres. Podemos dicir que o risco dos fumadores
é dez veces maior que o dos non fumadores. As
marcas de tabaco con baixo contido de alquitrán e
nicotina reducen o risco dos homes nun 20% e o das
mulleres nun 40%. Se utilizamos filtros, os riscos
non desaparecen, aínda seguen sendo cinco veces
máis cós dos que non fuman.

Outros riscos do tabaco son:
. Cancro (cáncer) de larinxe. Hai un risco de 2,9 a
17,7 veces maior nos fumadores que nos que non
fuman.
. Cancro de boca, risco 3 a 1O veces maior nos
fumadores.
. Cancro de esófago, riscos de 2 a 9 veces maiores
nos fumadores. O consumo de alcohol ten un efecto
potenciador.
· Cancro de páncreas, risco de 2 a 5 v~ces maiores.

Disfrute
cun
espectáculo
e calidade
O seu xenero favorito: Opera - Teatro
concerto, danza, humor...
nun marco Incomparable

. Bronquite e enfisema. Os riscos son de 4 a 25
veces maiores. A desfeita dos pulmóns tamén se
produce na xente nova.
·Afectación cardíaca (coronaria). O tabaco é un ha
cousa moi importante dos padecementos coronarios, que chega a producir un significativo número
de mortes ó ano .
. Aumento do nacemento de nenos con baixo
peso nas embarazadas fumadoras.
· . Ulcera de estómago é tamén máis frecuente nos
fumadores.
Nin siquera respira-lo fume
Todos estes datos anteriores, que son absolutamente certos, están feitos por organismos científicos moi importantes, como é a SOCIEDADE AMERICANA DO CANGRO; cómpre telos en conta para
tomar as medidas oportunas, de maneira que a
xente abandone un hábito tan perigoso para eles e
para os que estean ó seu redor, xa que os que conviven nun ambiente con fume de tabaco teñen máis
risco de padecer enfermedades que os que non
respiran o fume do tabaco.
E de suliñar que o feito de abandona-lo hábito de
fumar vai facendo que os riscos sinalados anteriormente, en moitos casos, se vaian reducindo pouquiño a pouco, e nun período entre 10 a 15 anos
poidan igualarse ós dos non fumadores.
Pauliño
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O CAMPO

As setas ou cogumelos (111)
{APROVEITAMENTO CULINARIO)
As moitas, variadas, e boas setas comestibles que se
dan en Galicia, axéitanse para seren cociñadas das mil e
unha maneiras que se poidan imaxinar:
Toda clase de platos e postres, e tamén como aderezo e
acompañamento dos mais variados platos de carnes e
peixes.

Algunhas normas sinxelas para asua recolleita epreparación.
-

Para comer, recolleitar somente as que se coñecen

moi ben, e se sabe que son boas. Respetar e deixa-las que
non se coñecen, e mais as que sexan demasiado vellas,
dañadas ou agusarapadas.
- Cortarlle o pé cunha naval la, e !impalas con xeito para
que non leven terra nin lixos, botándoas nun cestiño,
caixa ou recipiente de molde fixo, non bolsas.
- Na casa miranse e acábanse de limpar, de paso que
se cortan ou se parten en cachos. Non se lavan, a non ser
que sexa imprescindible, por que teñan terra ou area; nese
caso póñense debaixo do grifo, facendo elas como de
paraugas.

Algunhas maneiras mais elementais de preparalas.
FRITAS NA TIXELA
Frítense na tixela como se fosen
patacas, botándolle sal e algo de allo
e perexil; tamén se lle pode botar cebola, poñéndoa a dourar antes de
bota-las setas. O remate, si se quere,
bótaselle un pouquiño de viña ou de
coñac, según gustos, removendo un
pouco antes de saca-la tixela do
lume. Para esto valen case toda-las
setas, aínda que unhas mellor que
o u tras.
EN TORTILLA
Faise a tortilla con setas en vez de
con patacas; tódalas variantes de
como se tan as tortillas; tamén se lle
poden misturar patacas.
I

EN TORTILLA A FRANCESA

Xa sofritas e co seu aderezo, envólvense dentro do ovo, tal como se fai a
tortilla de espárragos ou de gambas.
Tamén se lle poden misturar.
Setas máis axeitadas: Coprinus comatus; Marasmios oreades; Chantharellus cibarius; Chantharellus lutescens; Sparassis crispa. Pero valen outras tamén.
ENREVOLTO

Unha vez feitas na tixela ou á cazola, bótaselle ovo batido ó tempo
que se remove ben . As máis axeitadas. Tódalas do xénero do "champiñón"; Marasmi.os oreades.
ÁCAZOLA

Nunha cazola de barro, que sexa
grande, de maneira que as setas troceadas a enchan ben cando se botan
(despois baixan). Bátase primeiro un

a modo de · "menestra" misturando
dunhas e outras.
REBOZADAS
Córtanse as setas en tiras máis ben
estreitas e longas. Bótaselle sal e
zume de limón. Rebózanse en ovo batido con fariña e pan raiado e bátanse
a fretir no aceite quente. Máis axeitadas: Sombreiros de boletus; pés de
boletus do tipo edulis; Coprinus comatus; Lepiota procera (choupín,
zarrota) .

Setas á cazo/a

pouco de aceite, que cu.bra o fondo
da cazola si é case plana. Cando o
aceite estea, quente bátase cebola picada a dourar. Cando está dourada,
engádense uns dadiños pequenos de
xamón. Desde que fritíu un -pouco,
énchese a tarteira de setas e remóvese pouco a pouco. Bótaselle algo
de allo e perexil. E preciso botarlle sal
ó gusto, pero faille moi ben botarllo
raspando a cantidade adecuada
dunha pastilla do tipo "Avecren" ou
"Starlux". Tamén lle senta botarlle
unha cucharada de caldo feito e
coado. Síguese removendo. O primei ro fai moito mallo, pero despois
vai baixando. Están feitas cando inda
lle queda molla abondo, pero non de
mais. Próbase para tenta-lo sal, e engad i rl le se lle. fai falta, ou quitarlle a
base de botarlle ó último un pouco de
viña ou coñac e removendo.
As setas máis axeitadas: Boletus do
tipo edulis; Lactarius deliciosus (pingadouro); Pleurotus; Agrocybe aegerita (seta de chopo), etc. Tamén se fai

PAELLA DE SETAS
Faise a paella tratando as setas
como se fose a carne. Bóta·nse moitas
setas e pouco doutras cousas, a non
se-lo arroz. Faille ben algo de berberechos e calquer marisco, ou algo de
pito, pero pouco. Setas máis axeitadas: Chantharellus cibarius; Agrocibe aegerita; Marasmius oreades.
O FORNO, E TAMEN A PLANCHA
Póñense as setas co pucho para
baixo e as laminiñas para arriba
(nunha besugueira ou empanadeira
se é ó forno), bótaselle sal , bátase tamén aceite de maneira que caia dentro e fóra dos sombreiros, mallando
tamén o fondo. Bótaselle algo de allo
e perexil mazados. Dáselle calor non
moi apurado ata que están ben feitas.
Tamén se pode prepara-lo preve
(salsa) a parte, nunha tixela con
aceite, allo, perexil , zume de limón,
sal correspondente e pan raiado.
Todo xunto , pero botado na tixela por
esa arde, para facelo sen que se
queime. Despois bátase cunha culler
enriba das seta~ asadas.
Constantino Mariño
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Estado de emerxencia nacional en Nicaragua
No pasado mes de outubro o Goberno Sandinista
de Nicaragua decretou o Estado de Emerxencia Nacional que ven ser unha medida extrema que toma
un Goberno para defenderse no caso de estar sufrindo unha agresión importante. No caso de Nicaragua esta agresión é unha auténtica guerra -aínda
que non estea declarada-financiada pola administración norteamericana.
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O Estado de Emerxencia supón que certos dereitos dos cidadáns son suspendidos (libertade de expresión, circulación , folga ... ) porque hai razóns de
peso para pensar que o enemigo está aproveitandose deles para actuar.
Segundo a Embaixada nicaragüense en Madrid a
medida tende ó seguinte:
- Evitar que Estados Unidos por medio dos seus
aliados internos provoquen o descontento e a confusión entre a poboación.
- Defende-lo pluralismo político, a economía
mixta e o non alineamento amenazados pala agresión norteamericana.
- Evitar que se leven a cabo a~ orientacións dos
Estados Unidos ós mercenarios para realizar ataques terroristas o máis perta posible de Managua
(conforme
declaracións
de
funcionarios
norteamericanos).

¿PORQUE UNHA DECISION TAN GRAVE?

Hai feítos graves que explican esa grave decisión.
O día 11 de outubro o Secretario Adxunto do presidente Reagan para América Latina, Eliott
Abrahams insistíu públicamente na necesidade de
incrementa-la presión sobre Nicaragua, mesmo a
militar.
Prodúcese un ha concentración masiva de contrarevolucionarios en Honduras alentados polos 27 millóns de dólares -arredor de 4.350 millóns de
pesetas- de axuda do Goberno Reagan.
O mesmo tempo hai unha crecente participación
do propio exército hondureño na agresión (caso do
recente ataque a dúas gardacostas nicaragüenses).

O pobo apoia a revolución sandinista.

No interior, combinadamente coa agresión militar
e o terrorismo .financiados por norteamérica, o
"Consejo Superior de la Empresa Privada" pretendeu boicotea-la producción nacional por medio de
paros masivos e "pánico financieiro".

UNHA REFLEXION FINAL

Como comentario final a esta situación tacemos
nosa a seguinte declaración do sacerdote xesuita
Xabier (3orostiaga, un panameño que dirixe o Instituto de lnvestigacións Saciáis e Económicas de Managua: "Non me gusta a medida, pero pregúntame
¿Qué faría Felipe González se Francia e Portugal
apoiasen un conflicto armado contra España .e
aplaudisen a agresión de E.T.A. ... , se Thatcher armase Xibraltar como base de ataque e mentres a
OTAN e a CEE non fixesen nada por amaña-la
situación?~'
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MOCIDADE

Unha campaña para a mocidade
Este ano na Asamblea Estatal
da JEC (Juventud Estudiante Católica); saíu adiante un proxecto
de traballo para o curso en Ensino Medio (o BUP e a FP); este
proxecto foi acollido polo MECG
con grande ilusión e tamén compromiso, e puxémonos a traballar
nel axeitándoo para a nosa Galicia; pois ben, ímosvos explicar de
que se trata este proxecto de traballo
que
nós
chamamos
CAMPAÑA.

como o XOC, o JUNIOR e mesmo
a XEC, noutros tempos. Nós pensamos que podía ser moi útil para
chegar con el. ós problemas que
viven os mozos tanto na súa propia vida como na escola, e tamén
coidamos que pode ser un xeito
de ofrecer a outra xente, preocupada coma nós polos problemas
dos xóvenes, a nosa metodoloxía,
a nosa organización e un instrumento que axude tanto á reflexión como a acción.

Coa Campaña queremos chegar á maior cantidade de mozos
Un proxecto: a campaña
posible en Galicia, axudándolles
a tomar conciencia ou darse de
conta de como é a realidade que
Primeiro dicir que isto da Cam- viven (a da súa familia, a do seu
paña non é algo que inventara- colexio, a do seu grupo de amimos nós;este xeito de traballar xa gos ... ) e así dar res posta, facer
foi usado por outros movementos, algo xunto cos seus amigos e

compañeiros ante os problemas
que viven. Oeste xeito medraremos como persoas e como crentes, xa que Xesús tamén se enfrentou ante os problemas do seu
tempo e se organizou cos seus
discípulos para actuar ante eles.

Loitando contra a desilusión

Este ano, o problema que queremos atacar é a DESILUSION.
Pensamos que hoxe os mozos estamos desilusionados, sen ganas
de vivir, con medo ó futuro .. . e
toda esta situación lévanos á pasividade. Coa nosa Campaña
queremos invitar a vivir e a loitar
sobre todo a tódolos mozos estudiantes que están un pouco fartos
de tanto pasar das cousas e queren eles mesmos soluciona-los
seus problemas, que pensan que
é importante usa-las súas enerxías para construir, xa dende
agora, un futuro máis humano,
xusto e feliz para todos, un futuro
que de algún xeito se achegue
máis ó que Deus quere para o
home.
Por certo, se vos interesades
pola Campaña poñédevos en
contacto connosco (Rúa do Vi lar
18, Entrechán. Santiago). A cousa
xa está comenzando en Santiago,
Coruña, Vigo e Melide e quizais
poda comenzar en máis lugares
de Ga.licia. Xa nos irnos xuntando
un bo grupiño de mozos.

Os mozos estamos hoxe desilusionados

Movemento de Estudiantes Cristiáns
Galegos. (MECG)
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buzón

Enviade as vasas cartas a:
Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

Queridos amigos: no IRIMIA n.º 203, 27
de octubre, no artigo sobor das eleccións
autonómicas firmado por Xosé Lois Vi lar,
vérten se unhas alusións ó Bloque Nacionalista Galego que non son certas . Afirma
qu e o BNG non puido facer labor parlamentari a algún porque os seus deputados
foron expul sados -antidemocraticamente
engadirla eu - por non aceptar a ter que
xurar ou promete-la constitución. Pois

ben, antes de que esto sucedera transcuUn mal servicio á lingua, amigos.
rriu perto dun ano e nese tempo o BNG ten
Unha contribución máis á confusión. O
presentadas, como así consta nas actas
eterno problema dos individualismos do
de sesións e boletins, diversas proposigalego. Cada quen o seu grupiño, a súa
cións de lei , como , por exemplo, a de norleiriña. Neste intre de potencia-lo idioma e
malización lingüística truncada precisa"normalizalo", facedes un mal servicio
mente por esa expulsión, mocións e interpublicando nunha folla "popular" algo
pelacións cuio número nin me lembro nin
que ten dereito a se expresar, pero nos
me interesa sabelo porque resulta un dato
niveis cultos, nas revistas de investigación
irrelevante sobor de todo cando se contalingüistica. Pero non aquí. Non téde-las
bilizan preguntas tan pintorescas como a
ideas eraras neste asunto, e esto é grave.
de que se obligue ós mariñeiros a saber
Xa hai bastante problema na normalizanadar.
ción a nivel popular para que veñades vós
O autor do artigo, precisamente por
agora a confundir máis. ¡Un ha pena!. Dicícoincidir nel ser candidato o parlamento
deme: ¿quen tala así en Galicia?. ¿E quen
por EG-PSG e membro da Mesa de Redacescribe así? . ¿E como caedes na trampa
ción deste periódico, debería ter mais coipolítica que hai detrás do xogo lusista?.
dado e ser mais obxetivo nas suas inforUnha pena, xa digo. Haberá que repensar
macións ó facelas nun medio que se dese se debe seguir apoiando revistas que
clara nacionalista nun senso amplo, coinon saben o que queren ... , que non van na
dado que volve a descoidar cando noutro
liña do pobo, senon dun grupiño con inteartigo posterior compara os millóns que
reses sospeitosos.
gastan na campaña os grandes partidos
co presuposto que para ela ten EG-PSG
Anxo Bueno - Santiago
que dí son 9 millóns de pts., cantidade que
(D.N.I. 523.015.026)
supoñemos retírese á do BNG, porque según declaracións á prensa de Camilo Nogueira, o seu partido invertirá 18 millóns
de pts. (¿ !).
Por suposto, estes "detalles", non man- chan, até agora, a declaración de princiNota de Redacción : Curiosamente publicapios de IRIMIA e animámola a seguir
mos a semana pasada nesta sección unha
adiante coa su linea de contribuir á unicarta na que se nos acusaba desde a postura
dade do nacionalismo galega.
Un cordial saudo.
Ramón ~uñiz - A Coruña

aposta. A liña de IRIMIA foi clara desde o
comenzo, e sígueo senda, fiel a unhas normas que nos parecen boas para ir camiñando
xuntos.

* cartas ó meu sobriño
Querido sobriño :

O de hoxe é simpático, así que puxeches un pendente
nunha ore/la e armáchela boa. Aínda me rin un cacho ó le-la
túa carta. Ben, como ti me pides dareiche a miña opinión.
Non teño moita idea das modas e non sei de onde veu isa
de poñé-los homes pendentes nas ore/las, o que si me
parece seguro é que non ten importancia ningunha, polo
menos non ten máis da que o propio interesado lle poida
dar.
Preguntas tamén se estará mal feito. Non ho. As mulleres
non hai moitos ano, pois pasou nos meus tempos, foron
condenadas por levar pantalóns e fumar en público; aínda
hoxe seguen a estar marxinadas por detalles deses.
A minisaia ou o biquini consideráronse invencións do
demo e os pelos longos nos homes outro tanto. Xera/mente
a sociedade non acepta as causas ás que non está afeita,
rexeita as causas extrañas ata que se van xeralizando, o
malo é que /les dá excesiva importancia. Hai como un
grande interés que non entendo en que todos teñamos uns
gustos moi semellantes, pode haber variacións pero sempre dentro dunhas.marxes moi estreitas.
Penso que xa che falei algunha vez disto pero xa que
volves preguntar insisto no tema. ¿Acaso unha persoa é
mellar ou peor por leva -lo pelo en forma de crista e pintado
a cores?. ¿ou por pinta-los beizos de negro?, ¿ou por andar
descalzo?, ¿ou, no teu caso, por ter un pendente nunha
ore/la ?. Realmente penso que non.

Que cada quen faga o que queira. Se as señoras queren
pinta-los beizos, que os pinten, se os mozos queren pinta/o pelo, que o pinten, se unhas botan maqui/laxe, que a
boten, se outros poñen argo/as no nariz, que as poñan, e en
paz.
Cómpre, coido eu, aprender a respeta-las persoas como
son, sen intentar que sexan coma nos quixeramos que
fosen, e se a nós tal causa nos parece ridícula hai que
pensar na posibilidade de que á outra persoa pode parecer/le fermosa. E o mesmo da roupa acorre coa maneira de ser
de cada quen, sempre hai ."peros" que poñer; queseé moi
barulleiro, queseé tímido, que se chama a atención, que ...
¡puf! ¿Non sería mellar que, nestas causas, cada quen se
preocupase máis de si mesmo e menos dos outros?.
Din que sobre gustos non hai nada escrito, eu penso que
cada quen ten escrito o seu propio libro; o problema xorde
cando quere vender/lo ós outros.
Con confianza, sobriño, podes leva-lo pendente se che
gasta, tes todo o dereito do mundo, pero se ves que a xente
non o entende quizais sexa mellar que cedas e sáque-/o
pendente .. . ¿non che parece?.
Agarimosamente O TEU T/O SINGALA
P.S.: "¡Guías de cegos, que coláde-lo mosquito e
tragáde-lo camelo!''.
(MT. 23,24)
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A historia dunha meiga
CAP. XI.- INVOCACION DO GRAN FUR FUR E
VIRTUALIDADES DO OVARIO DE GALIÑA.
Sigue contando o Agustín:
"Non
fixemo-la viaxe entre Torrijas e VerínI nun
.
abrir e cerrar de ellos como eu esperaba. A vasoira notábaselle a sobrecarga a pesares da levitación acadada pola Ádega e por min. Durante a
viaxe, ademáis de vir recoñecendo pobos nos
que eu tiña afiado máis dunha vez, talamos de
cousas varias. Entre elas, contoume que en certa
ocasión lera as vidas de Zoroastro, Paracelso,
Simón o Mago, Cagliostro, Rasputin e Crowley.
Según parece, o coñecemento detallado dos feitos, ditos e actitudes de todos estes persoaxes
enigmáticos deulle moita solvencia.
Pregunteille sobre se os demos son tan mal
feitos como se di e respondeume que son peor;
pero que o que sobrepasa a todos por retorta,
xorobetas e mirar de esguello é o Gran Fur Fur,
Conde do Interno, que sempre anda acompañado
de su ilustrísima Baalwerit, censor dos libros
arcanos.
- A Fur Fur invoqueino unha vez-, díxome-, e
non me quedou gana de volver.
lnvocárao en ben dunha familia de oito tillos
que comenzou por parte de tarde a pasalas estreitas, motivo a que ó pai, un velloufo que xa
case non podía cos calzóns, non había quen o
dese quitado da casa dunha pendanga que viñera
en ser estación abrigada de tódolos pousafoles
do lugar. A muller tiña algún reparo en chegarse a
xunto da Ádega e, de primeiras, foi consultarse
cunha sabia. Esta apricoulle o remedio do ovario
da galiña, pero non deu resultado, cecais por
falta de algún requisito, porque o ritual é
complexo.
Hai que facerse cunha galiña moura, canto
máis vella mellor, ma"tala cun coitelo de forxa,
extraerlle o ovario, e despois de lavalo ben lavado, metelo dentro dun zapato do home e deixar
todo ó sereo unha noite de lúa chea para que
reciba os fluídos luares atraídos polo órgano da
galiña que fai de elemento maxístico. Despois de
pasar a noite así ó sereo, emburúllase todo en
papel de estraza e déixase tres días á sombra
dunha figueira. Feito todo esto, entérrase o ova-

rio e devólvese o zapato ó seu sitio, agardando a
que o marido o calce.
A muller do caso xa podía agardar ata o día do
xuicio final, porque o home nunca máis quixo ·
calzar aqueles zapatos, xa que despedían un tafia
que fedía a tódolos demos do interno.
Visto que o ritual do ovario non tora eficaz a
'
,
boa da muller veu caerse coa Adega quen, sabedora do fracaso dos remedios anteriores, pasou
directamente á invocación de Fur Fur. A fórmula
empregada foi esta: "Neam care dúa Fur Fur.
Rama selpis ecom leo. ¡Adamot, Adamot, Adamot! ¡Supla forens! Cé.ulibus fatia, fatia. Nenma".
Fur Fur non se fixo rogar. Revocou tódolos
contratos pendentes e ó cuarto de hora estaba alí
envolto nunha nube de xofre.
Aquel remedio sí que foi eficaz. ¡Eficacísimo !.
Segundo mesmo víu o vello a Fur Fur diante sí,
deulle un soplo de corazón. Pegoulle un soponcio e enterrárono ós dous días xustos.
Seica cando quitaban ó home de casa, teso no
cadaleito levado por catre levadores, a muller
non paraba de marmullar:
- ¡Vaite, Fur Fur, que a viñeches facer boa!
¡Debiche quedar descansado!.
X.M. Carballo
(Remata a próxima semana)
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Xosé Chao Rego

¿Tiñan gheada os celtas?
Xa lembrarás que as teorías sobre a orixe da gheada eran tres.
Hoxe comentámo-la última delas.
Para algúns, o asunto da gheada
sería unha cuestión de sustrato; é
dicir, unha influencia fonética de
idiomas anteriores ó latín.
Senda o estrato ou capa do
noso idioma galega o latín, chámase sustrato (que está debaixo
do estrato) a esas reliquias ou residuos que deixarían linguas anteriores ó latín -tanto nas pala-

bras ou léxico coma no pronuncia ou fonética- no noso idioma.
Agora ben: hai dúas razóns moi
podentes para que a gheada non
sexa considerada coma un fenómeno de sustrato; a primeira,
porque tal fenómeno aparece rexistrado no século Dezaoito, eparece algo extraño que, se xa existía antes, non fose recollido; a segunda razón é que se trata dun
fenómeno exclusivo dunha parte
de Galicia, ausente do por-

CONSULTORIO
Rúa do Vilar, 37-39, 2SANTIACHJ

tugués, lingua que na ldade media tiña unha estreita unidade co
galega.
Soamente
nalgunha
parte do norte de Portugal, por
influencia galega, se pode
escoita-la gheada.
Pero, sabendo qué é un sustrato, ¿non pagaría a pena'. volver
sobre o tema -deixando xa o
asunto da gheada- na semana
, ?
que ven
..

ALEI DEHONT
Pu ido outra vez máis coos partidos
pequenos. Sin embargo os nacionalistas conseguiron unha boa representación. Ogallá Coalición Galega sepa estar a altura do momento histórico e se
asocie cos compañeiros do arra nacionalista e nón se deixe lebar, polos cantos de sirena dos partidos fortes.
O parlamento quedou con estes
resultados:
35
22
11
3
1

Coalición Popular
PSOE
Coalición Galega
PSG-EG
BNG

NOTA: Pedimos disculpas os nosos lectores por que
nos tememos que alguns chegoulles tarde o número
correspondente as eleccións, a culpa non foi nosa sinón
do Correo.
Desde aquí lanzamos o berro mais enerxico de protesta contra a administración de Correos por este tremendo perxuicio para todos; mais ainda cando este feito
se repetiu en outras ocasións.
A revista botou en Correos unha semana, simplemente
para o espacio de 60 kilometros.

País así é, meus señores,

o que sucede na vida:
hai dúas clases de metro
para usar dobre medida.
Houbo eleccións arxentinas
baixo estado de emerxencia:
toda Europa e América
mostrou grande compracencia.

O estado de emerxencia
Nicaragua decretou;
col/eran o outro metro·
e a medida cabreou.
Certo é que en Arxentina
non pasou inda o perigo;
pero é que o pobo "nica"
de milagre está vivo.
Supoño que é evidente
que hai meirande B:meaza
prós "nicas" que para os "gauchos"
se Reagan anda de caza.

O que sucede, señores,
é que chega a propaganda

e papámola aparvados,
porque non raga quen manda.
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