
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

Referendum OTAN 

Na noite do 29 pasado Felipe González era 
entrevistado na T V. E. Deixou clara a decisión de 
tace-lo referendo da OTAN no mes de marzo. 
Ben está. Saímos así de dúbidas e sabemos que a 
opinión de todos nós vai ser considerada. 

Pero o problema non remata aquí. · Vannos 
preguntar e ... ¿que sabemos nós das ventaxas e 
inconvenientes da OTAN?, ¿quen no-lo vai expli
car de xeito que o entendamos?. 

F. Gonzá/ez deu varias "razóns" a favor de 
seguer na OTAN, entre e/as destacan: 

• España está situada nun lugar xeográfico 
importante en caso de conflicto. Necesitamos pois 
dunha capacidade militar considerable. 

•De seguerna OTAN, España recibiría axudas 
de nivel técnico. 

• Xa que imos "ser Europa" nos asuntos eco
nómicos, debemos se-lo tamén nos militares. 

Escoitadas estas razóns nos quedan moitos 
puntos escuras: 

•No caso de conflicto grave ¿libraría Es
paña, libraría a mesma OTAN da destrucción?. 
¿De que defensa se fa/a cando todos sabemos · 
que o poder de aniquilar é moi superior ó de 
protexerse?. 

• Hai países europeos que non están na OTAN 
e teñen un desenrolo superior ó español a nivel 
técnico. Suecia, por exemplo. 

Ademais: ¿de que axudas técnicas se 
trata?, ¿en que industrias ou actividades nos van 
servir?, ¿a cambio de que?. 

•Está por demostrar que para acadar unha 
Europa mais beneficiosa haxa que dota-la dun 
super-exército. 

Se para entrar na C. E. E. hai que pasar tamén 
potas armas europeas, que se diga con claridade e 
por qué. Europa tamén pode ser pacífica. 

Antes de saber desta ou daquela opinión, an
tes de se "SI" ou se "NON", precisamos de infor
mación, moita mais e mais clara información. No 
caso contrario xa sabemos o resultado antes do 
Referendum. .. 
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O SINODO DOS BISPOS convocado por Xoan Paulo 
11 con ocasión do 20 aniversario do Vaticano 11, conver
tiuse nun canto ó Concilio, a pesares das voces dos 
malos agoreiros; e a pesares tamen da descalificación 
do proceso postconciliar que fixeron algúns bispos. 

Don Gabino Díaz Merchán, presidente da Conferen
cia Epíscopal Española, non foi dos que menos louyou 
o Concilio e os seus froitos, concretandoos na socie
dade española, á que -según dixo- axudou moito. El e 
outros bispos pediron unha meirande capacidade de 
decisión na lgrexa para as Conferencias Episcopais. O 
que contestou cínicamente o cardeal Ratzinguer, Pre
fecto da Congregación da Fe, decindo que "os bispos 
non estaban preocupados mais que por pedir mais 
poder". Cando en realidade é o aparato da curia o que 
sí está acaparando cada vez mais todo o poder na 
lgrexa, eíixíndose en xuez de todos e de todo. Os bis
pos, so pediron , moi xustamente, unha descentraliza
ción dese poder. 

Cando botamos este número á imprenta ainda non 
sabemos os resultados, definitivos do Sínodo, sobre 
dos que esperamos informar no próximo número. E 
ogallá que o discurso papal da clausura non sexa tan 
" imperial " como o da inaguración. 

AS CASTAÑAS voltaron ás nasas mesas co 
agarimo de sempre, mais un está triste ó ver qué 
poucos castiñeiros visten xa a nasa terra. Moitos 
afnda fan cartas coas castañas. (Galicia comer
cializa a mitade das castañas que se consumen 
neste Estado), e segundo a Consellería de Agri
cultura, as castañas supoñen en ganancias nove
centos millóns de pesetas ó ano. 

SOMOS CAMPEONS en multas na flota p~s
queira; os españois somos os máis multados pala 
Comunidade Económica Europea por infrinxir as 
normas pesqueíras. No que vaí de ano case a 
mitade dos barcos pesqueiros que poden faenar 
nestas augas foron multados por Irlanda, Fran
cia, Inglaterra, etc. E perta de sesenta barcos 
foron detidos nas augas comunitarias por 
pasarse. 

A VIVIENDA é un dos dereitos do home recoñe
cidos pala Constitución; pois ben, duascentas 
sesenta mil familias que dí amparar esta Consti
tución non teñen casa, e outras moitas casas non 
teñen auga, por exemplo, o trinta por cento das 
casas galegas. Noventa mil familias pasarán este 
Nadal, á luz das velas ou do candil. 

OS CENTROS DE DESINTOXICACION DE 
DROGAS son cada vez máis solicitados. En Gali
cia hai varias comunidades terapeúticas para 
este mal: a do Patriarca de Mondoñedo (Masma, 
Lugo, Tlf. 521751 ); a de San Vitoria en Ribas do 
Miño, Lugo, (Tlf. 452134), e bautizada co nome de 
" Alborada" en Tomiño-Piñeiro Pontevedra (Tlf. 
622165). Tamén hai Centros de Atención ou pre
vención: en Vigo (Alborada, Avda. Florida, 34 
baixo ), en Lugo (Serrados Aneares, 56, baixo, Tlf. 
225442), en Lugo (Serra dos Aneares, 56, baixo, 
Tlf. 225442), e na Coruña (Rondad~ Nelle, 33, Tlf. 
243327). 

OS CONGRESOS están de moda, e non sempre 
dan moito gran ... Nestas datas ternos o 1 Con
greso de Folclore Galega, en Lugo, os días 13,14, 
e 15; nel falarase de música, danzas, festas, len
das, etc. E xa noutro eido do naso acontecer, 
tamén. 

O CONGRESO INTERNACIONAL DE ACCIDEN
TES INFANTIS, en Compostela, que estudará as 
causas e solucións destes accidentes que costa
ron a Galicia o ano pasado máis de douscentos 
mil millóns de pesetas en hospitais, e máis de 
doce mil xornadas de clase perdidas pala mesma 
circunstancia. 

A CATEQUESE foi sempre un labor fundamen
tal das comunidades cristiáns. A lgrexa Galega 
ven traballando neste eido con coraxe, e agora 
mesmo prepárase para o Congreso de Catequis
tas, a ter en Madrid no mes de abril. Haberá en
contros en Ourense (22 de febreiro), e no mes de 
marzo, os días 1, 8, 15 e 22 en Santiago, Vigo, 
Lugo e Ferrol. O encentro nacional de todolos 
catequistas galegas terá lugar o vintecatro de 
maio. 

OS PAZOS DE ULLOA é unha novela da escri
tora galega Emilia Pardo Bazán, a anterior dona 
do Pazo de Meirás, e que tanto sabía da xente que 
ten costume de visitar e vivir arredor dos pazos: 
caciques, cregos, criados e criadas ... , saídos da 
pluma desta muller visitaran nos agora a través da 
TVE. .. E unha novela de trazos fortes e vivos. 

TORRENTE BALLESTEA é outro dos escritores 
nacidos na nasa terra, e que\ non ten costume de 
escribir na nasa lingua ... De :todolos xeitos a súa 
obra está envolta da fantasía e misterio das nasas 
letras. As súas novelas teñen algo de Galicia. Ven 
de recibir o Premio Cervantes que lle será entre
gado o vintetres de abril, xornada adicada ó libro. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

¡VEN, SEÑOR XESÚS! 

Non chegas, Xesús, 
·ti estás xa aquí. 
agachado quizabes, 
pero ti estás aquí. 

Nada do que me pasa 
che resulta extraño. 
Coñécesme desde dentro. 

No cerne das miñas escravitudes, 
sufríndoas comigo, 
estás ti. 
No cerne dos meus triunfos e sorrisos, 
creándoos comigo, 
estés ti tamén. 

Nada do que pasa no mundo 
che resulta extraño. 
Coñécelo desde dentro. 

No cerne das súas desgracias e .abusos, 
sufríndoos coa xente, 
estas ti. 
No cerne dos seus adiantos e ledicías, 
creándoas coa xente, 
estás ti tamén. 

i Feliz a xente do silencio 
que te ve sumerxido nas tarefas! 
¡Feliz a xente de tare fas 
que te ve sumerxido no silencio! 

i Ven, Señor Xesús!. 

QUE FACER 
Queixar queixá monos todos. Son menos os que pre

guntan polo que teñen que facer. Pedimos xusticia, esixí
mola, pero despois, con eso de que "todos son ladróns" e 
de que "esto está corrompido", facemos o que fan todos. 

Alguén ten que empezar. É ben certo de que o mundo 
non vai cambiar polo feito de que cambie eu; é ben certo 
que a organización económica, política, relixiosa, social 
(as chamadas estructuras) seguirán o mesmo aínda que 
eu me poña a andar ó revés delas. Pero tamén é certo que 
se todos pensamos desa forma (e esta é a trampa en que 
estamos metidos) sempre seguiremos igual. Ti e máis eu 
ternos que preguntarnos: ¿~ facer?. E, se vemos algo 
claro, empezar xa. . -

A LEDICIA DO COMPARTIR 
- Ramiro dálle a Ana un dos seus riles. 
- Tom e Rita vanse para América Latina a compartir 

cos indíxenas dunha zona de Honduras uns anos de 
xuventude. 

- Os veciños dun barrio únense para organizar unha 
coóperativa de consumo. 

- Un grupo de traballadores apoia a outro que está 
loitando por unhas reivindicacións xustas. 

- Anxo non acepta unha oportunidade para o seu me-
dro persoal por fidelidade á clase obreira. . 

... Seguro que todos coñecemos máis casos. Poida que 
ti mesmo teñas gustado da ledicia do compartir. 

Domingo terceiro de Advento 

PREDICACION DE XOAN BATISTA 

E preguntáballe a xente a Xoán: 
- ¿E logo, que ternos que facer? 
El respondeulles: 
- O que teña dúas túnicas, que as reparta coque 

non ten ningunha; e que faga o mesmo o que teña 
que comer. 

Foron tamén uns recaudadores a se batizar, e 
preguntáronlle: 

- Mestre, ¿que ternos que facer? 
El contestoulles: 
- Non esixades nada máis que o que vos está 

mandado. 
Tamén uns soldados lle preguntaron: 
- E nós ¿que ternos que facer? 
El contestoulles: 
- Non asoballedes nin calumniedes a ninguén , e 

contentádevos coas vosas pagas. 
Como o pobo estaba esperando ó Mesías, empe

zaba a pensar se acaso non o sería Xoán ; pero el 
declarou diante de todos: 

- Eu batízovos con auga, pero está a chegar o 
que é máis forte ca min, ó que non son digno de lle 
desata-las amalloas do seu calzado. El havos batizar 
con Espírito Santo e con lume. Porque trae a tor
eada na man, para limpa-la súa eira e recoller no 
hórreo o seu trigo; pero a palla ha de a queimar rTO 

lume que nunca se apaga. 
Con esta e outras moitas exhortacións anunciá

balle a Boa Nova ó pobo. 

(Lucas 3, 10-18) 

¡Ven Señor Xesús! 
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BIBLIA . 

Calendarios e festas 

Chegounos unha interesante pregunta: "¿Por 
qué hoxe o xudaísmo dí atoparse no ano 57 46?". 

Os calendarios son diversos nos diversos po
bos e cu lturas, xa que van marcados polos acon
tecementos -principalmente relixiosos- deses 
mesmos pobos: 

•Os ant iguos gregos tiñan a ERA DAS OLIM
PIADAS" comenzando o 1.º xullo no ano 776 a. C. 

• Os antiguos romanos comenzaban dende a 
fundación de Roma: "AB URBE CONDITA" co
menzando desde o 1. º xanei ro do ano 753 a. C. 

• A crono loxía cristiana comenza dende o NA
CEMENTO DE CRISTO, fixado posteriormente 
por un monxe armenio chamado Dionisia que, 
por certo, trabucouse unhos 6 anos que non 
conto u. 

A crono loxía hebrea actual comenza 3.000 e 
pico de anos a. C. xa que se remonta ós orixes 
antiguos dos comenzos babilónicos. 

CALENDARIO HEBREO-BIBLICO 

1. NISAN comenzo do Festa das PRIMICIAS: preséntam¡e 
mar - abr ano natural, ó no Templo os pr.imeiros froitos. 

comenzala Festa da PASCUA: festa de safda do in-
primavera. verno : da esclavitude de rtxipto. 

2. IYYAR sega, recollei- Festa das 7 SEMANAS (festa que agra-
abr- maio ta do cereal. dece os froitos da sega). 

3 . :::ilVAN os co idados Festa de PENTEvuSTES: festa da a-
maio - xuño que precisan llanza lembrando a chegada ó Sinaí no 

as viñas. no ".terceiro mes". 
4. TAMMUZ comenza a 

xuño -xu llo vendimia 
5. AB froitos do vrán 

xullo-aaost. faise .o vi ño 
6. ELUL recolleita da 

aao. -set. aceituna. 
7. TIXRI comenzo do Festa de ANININOVO (día 1.º) 

set- out. ano oficial; Festa " lOM KIPPUR" (día da Expia-
recolleit¡1 dos ción) (día 10º). 
últimos froi- Festa de SUKKOT (das Tandas) recor-
tos. dando a estancia no deserto (dende o 

15ó21 \. 
8. MARXESVAN nova semen-

out. - nov. te ira. 
9. KIXLEU Festa da ,Hf'NUKAH: Ded icac1on do 

nov. - dec. Templo despois da profanación fe ita 
polos gregos. Chamada FESTA DAS 
LUCES pola iluminación que ían fa-
cendo durante os sete días. 

10. T~BET comenzaa 
dec. - xan . medrar o froito 

sementado. 
11 . X~BAT 

xan. -febr. 
12. ADAR arrfncase o Festa de "PURIM" (das SORTES, na 

febr. - mar. o liño. que se celebra o día en que botado á 
debería ser extermiñado Israel e que 
non se cumpl íu. 

O CALENDARIO HEBREO - BIBLICO 

Non houbo un calendario único nos 2.000 anos 
que recolle a Biblia: houbo un calendario lunar, 
en base as fases da lúa, formando meses de 29 
días, escomenzando dende a lúa chea que inau
guraba a primavera (máis ou menos a metade do 
naso marzo). 

Este calendario era moi lóxico, xa o tempo viña 
marcado por fases naturais da lúa, en espacios 
uniformes, moi en relación coas fases agrícolas 
da sementeira. Pero tíña un gran defecto: sobrá
banlle moitos días antes de comenzar un novo 
ano lunar. Por isa os astrólogos xudíos debían , 
cada dous ou tres anos, meter un mes a maiores 
tendo anos de 13 meses de cando en cando , para 
elimina-la diferencia que ía quedando. 

Os astrólogos babilonios solucionaban de ou
tro xeito: distribuían 7 meses suplementarios nun 
ciclo de 19 anos. Esta modificación introduciuna 
tardíamente (marzo 311 a. C.) despois da marte 
de Alexandre Magno, un dos seus sucesores que 
heredara Palestina: e desde aquela entran dous 
calendarios na cronoloxía bíblica: o calendario 
seléucida innovador e o calendario litúrxico tra
dicional. Esto pode explica-la diferencia de data
ción da ULTIMA CEA no Evanxelio de Xoan e nos 
out ros evanxel ios. 

O CALENDARIO TRADICIONAL DO CULTO 

-
Era un calendario lunar, que escomenzaba na 

primavera, seguía os máis importantes tempos 
agrícolas e determinaba as festas relixiosas. 

O comenzar pala primavera era lóxico, xa que 
e1a é o nascer, o verán é a forza, o outono é 
madureza e o inverno ven senda a marte. O día 
comenza cando sae a lúa, ou, coma din os rabi
nos, " cando se ve a primeira estrela" . 

Ten moita importancia a reláción calendario -
festas de culto. As sectas separadas do culto ofi
cial (esenios, Qunrám ... ) tíñan outro calendario 
que defendían coma auténtico, xa que se unha 
festa se celebraba nun calendario falso, que non 
coincidise co " tempo dos ceas" (de Deus), era 
unha festa inválida nun culto falso. 

É fermosa a relación a tres bandas: Tempo ce
leste (lúa, astros), tempo agrícola (sementeira e 
recolleita) e tempo relixioso (festas e culto a 
Deus) .. . O naso senso relixioso galega com
prende moi ben un calendario deste xeito. 

Outro día conversaremos sobre as festas de 
Israel , que hai unha chea de preguntas sobre 
e las. 

Dirixide as consultas a: Movemento Bíblico Diocesáno Apdo. 36 - 27080 - LUGO 
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O gripe 

O gripe é unha enfermidade de sobra coñecida. 
Quen máis quen menos xa a padeceu algunha vez. 
Irnos talar algo dela porque non está demais coñe
cer mellar a esta compañeira nasa. 

Síntomas 

A dór de cabeza ven se-lo primeiro aviso. Sentese 
sobre de todo na frente e por detrás dos ollas. Nó-
·tanse tamén escalofríos que case sempre están mo
tivados pala febre , que nalgúns casos pode chegar 
ata os 40º. E curioso como a temperatura non se 
mantén constante. No mesmo día hai baixadas e 
subidas. Cando a febre é alta, hai tamén dór de 
cabeza, de músculos; síntese unha postración xe
ral. Aparecen sempre problemas respiratorios. 

As dóres musculares síntense sobre todo no 
lombo e nas estremidades. Con todo, os síntomas 
máis claros do gripe son os relativos Ós problemas 
respiratorios. Son característicos os estornudos, a 
secreación augosa do naris e a sensación de tapo
namento; a gorxa nótase seca. 

Tamén a tos e as dóres do peito son síntomas 
propios do gripe. A todo esto xúntanse a falla de 
apetito. 

A causa 

Coñecemos facilmente o gripe polos síntomas 
que sentimos cando estamos baixo os seus efectos. 
Pero ¿quen causa o gripe? . Pois o gripe está produ
cido por un virus, chamado ."inflenza", que está 
emparentado co virus que produce as papeiras e o 
sarampión. Este virus transmítese dunhas persoas 
ás outras por medio desas gotiñas que se despren
den cando tosemos ou cando estourriñamos. De ahí 
que o contaxio sexa máis propio onde hai moita 
xente e en locales pechados: colexios, fábricas, ci
nes, transportes ... Cando o virus entra no aparato 
respiratorio comenza a multiplicarse e ó chegar a un 
número suficiente empezan os primeiros síntomas. 

fnfermedade mortal? 

Normalmente o gripe non é unha enfermidade 
mortal. O problema grave ven se a infección chega 
ata ós pulmóns e daquela pode provocar un ha bron
quitis aguda ou unha ne_umonía, aínda que esto ·non. 

A gripe ataca con maior forza ós vellos 

é normal. Os nenas pequenos, os velliños , os escra
vos do tabaco, os enfermos crónicos de pulmón e 
corazón ... son quen tenen máis perigo pala compli -: 
cación en que poden caer. 

Tratamento 

Non hai grandes remedios, como pasa con tóda
las enfermidades que teñen coma causa un virus: 
Unha coñecida frase entre os médicos dí que "o 
gripe sen tratamento ven durar unha semana e con 
tratamento dura sete días" . O máis que se pode 
facer é alixeirar algo os síntomas. 

Recoméndase meterse na cama sobre todo nas 
fases en que haxa febre. Que as comidas sexan 
blandas e máis ben líquidos. Poden usarse antitér
micos (contra a f.ebre) e antianalxésicos (contra a 
dór), e tamén nebulizadores para a conxestión na
sal. Non se recomenda en absoluto o alcohol , e 
menos aínda se se toman aspirinas ou algo así. 

Non se deben usar antibióticos nin ten sentido 
neste caso tomar vitamina C. 

Se os síntomas re_spiratorios son moi acusados, 
débese consultar ó médico. 

(Collido de "Antena Semanal") 
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UN XEITO DE INSTANCIA 
A prol da nosa lingua 

A ove/la que suscribe, maior de edade, cristiá católica, natural e veciña de Galicia 
(España) , con domicilio nun lugar ca/quera dela, aos seus pastores: bispos, coengos, 
beneficiados, vicarios, cregos e máis monxas, sacristáns e monaguillos; 
respetuosamente. 

EXPON: 

Que cada vez que vai á misa, xa sexa nunha catedral, igrexa ou capela galegas, nen por 
casualidade tén ocasión de escoitala na fa/a nativa. 

Que tanto o celebrante ou celebrantes, como txJa parte, por non dicir todos, dos 
asistentes, son deste país, Galicia, e seguramente pensan e parolan no idioma vernáculo. 

Que non ve por parte dalgunha que eses pastores suxiran, empecen, sigan un método 
ou sistema ou camiño para introducir nas prácticas de igrexa a nasa lingua. 

Que sabe que ambos os idiomas, castelán ou español e galega, son cooficiais na vida 
civil. 

Que le e oi protestas de amor á terra a eses pastores. 
Por isto, 

DEMANDA: 

Que axiña as qve//as sexan polos seus pastores instruidas e postas ao día en asistiren 
con normalidade a misas, cabos de ano, bautizos, confirmacións, etc., na nasa lingua, para 
que se vexa que é tan bonita como outra calquerae sen despreciar a ningunha. 

Deus nos garde a todos, ove/las e pastores, moitísimos anos para vermos o que se 
solicita. 

En Galicia, a decembro de mil novecentos oitenta e cinco. 

Brais da Bouza 

.CREDITOS 
PARA CRECER 

Caixa Galicia ere no futuro 
3 .000 m il1óns de pesetas ó 12º/o e a longo prazo 

CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL 

para as grandes, medianas, pequenas En CAIXA GALJCIA sabemos 
industrias e empresas de Galicia, así .como para. que da renovación e moderniza-

profesionais liberais ~~~s ~~~~~~~s0s~~~~~e~~~~~~c-
integración na CEE. 

Para favorecer o desenrolo 
da industria, o comercio, agri
cultura e pesca da nc.-a Comuni
dade; CAIXA GALICIA ofrece 
solucións concretas para novas 
inversións. 

-
OS CREDITOS DE 

REGULACION ESPECIAL fáci
les de conseguir e amortizar. 

Achéguese e presente o seu 
proxecto en calquera das nasas 
267 oficinas . 

Estudiaremos a solución 
mellar para vostede : 

• © 

Créditos para todos e para todo. 



IRIMIA-7 
C.ONSUMO 

Productos cárnicos (3) 
(AS CONSERVAS) 

As conservas 

As conservas cárnicas -e tóda
las conservas en xeral- son pro
ductos que teñen por fin a súa 
longa conservación. 

O producto conservado ten que 
ir nun envase pechado hermeti
camente (lata ou tarro de cristal) e 
cómpre que sexa esterilizado en 
autoclave a 115-121ºC, de xeito 
que nor:i conteña microorganis
mos que poidan altera-lo pro
ducto ou transmitir enfermi
dades. 

Os envases pechados de fá
brica pódense manter á tempera
tura ambiente sen altera-lo con
tido, pero cando se abren hainos 
que consumir axiña. 

Hoxendía hai no mercado moi
tos productos cárnicos presenta
dos en conserva: 

-Callos 
- Foi-grass 
- "comed beef" 
- Salchichas 
- Platos preparados cárnicos: 

albóndigas, carne guisada, ter
nera en xelatina, 

- etc., etc. 

¡Moito ollo! 

As principais consideracións 
que cómpre facer no caso das 
conservas cárnicas son de aplica
ción a tódolos productos conser
vados: unha boa esterilización e 
un ha boa hermeticidade. 

Cando o consumidor merca 
unha conserva, ten que prestar 
atención a dous puntos moi 
importantes: 

•A etiqueta. 
•O estado de envase. 

Na etiqueta témo-la informa
ción completa do . producto· que 
contén , os ingredientes, o peso, o 

nome do fabricante e os aditivos 
que leva. 

Hai que ter en canta que o peso 
pode vi r · dado de xeitos 
diferentes: 

•Peso bruto: Peso de contido e 
mais do envase. 
• Peso neto: Peso do contido 

descontando o envase. 
• Peso escurrido: Peso do con

tido descontando o envase e o 1 í
quido de cobertura. 

O quemáis lle interesa ó consu
midor é o peso escurrido, porque 
lle da información do contido real 
do producto seco (carne e outros 
sólidos que acompañen á carne) , 
despois de escurrí-lo molla , auga 
e outros líquidos que conteña a 
conserva. 

O estado do envase é o se
gun do punto de atención . 

O fin principal dunha conserva 
é a súa longa duración. Calquera 
alteración do envase pódelle fa
cer perder hermeticidade, que 
entre aire e se contamine con 
microorganismos. 

Débense rexeitar sempre enva
ses metálicos con puntos de oxi
dación, sobre todo canto estean 
perta da costura lateral ou dos 
peches dos fondos, que son os 
puntos máis delicados da lata. 

FONDO 

COSTURA ... 
LATERAL 

ETIQUETA 

PECHE 

PECHE 

Os abombamentos 

Débese vixilar que os fo~ndos 
estean lisos e non presenten 
abombamentos. 

E importante saber que unha 
lata abombada non sempre é 
unha lata en mal estado. Hai 
abombamentos que se producen 
por contaminación bacteriana e 
que poden ser perigosos, pero 
hai abombamentos debidos ó 
propio proceso tecnolóxico , a un 
exceso da calor no autoclave ou 
por conxelación dos líquidos in
teriores. _üutras veces o abomba
mente débese a reaccións quími
cas entre a lata e o contido inte
rior. De calquera xeito os abom
bamentos producen sempre un 
exceso de presión sobre das xun 
tas de unión dos peches, que 
pode altera-la hermeticidade do 
envase e facilita-la contamina
ción bacteriana. Por eso é unha 
precaución sempre aconsellable 
rexeita-los envases que estean 
abombados. 

Outros detalliños 

Hai outros tipos de alteracións 
no contido das conservas que só 
se descobren cando se abre o 
envase. 

Non se deben consumí-las con
servas de carne cando o contido 
teña unha tonalidade relocente 
(aspecto de mármore) , sabores 
metálicos ou ásperos (astrinxen
tes) que se producen cando a 
capa de estano do interior da lata 
reacciona co producto en 
conserva. 

Tampouco se deben consu mir 
conservas que teñan coo res es
trañas, desvaídas, fede res ou 
consistencia mol. 

Ca.rmen López Muñoi 
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O CAMPO 

O cultivo da fresa ou fresón 

A fresa é un ha planta da familia 
das rosáceas, igual que a silva; 
dase moi ben en Galicia e pode 
ter unha importancia económ ica 
e social grande; económica, por
que produce bos ingresos ó dono 
da plantación; e social, porque da 
xornais e man de obra na planta
ción e sobre todo na recollida. 

Preparación do terreno 

Agora (mediados de octubre a 
mediados de novembro), é o mo
mento de prepara:-lo terreno para 
planta-las fresas. Empezaremos 
por botarlle esterco e enterralo, 
pasados dez ou quince días bota
remos cal a razón de 20 Qg. por 
cada 100 metros cu ad radas, dez 
quilos de superfosfato (guano ou 
mineral) e 5 Qg. de potasa. 

Pasada unha semana, botar 5 
Qg. de nitramón por 100 metros 
cuadrados, e xa se poden facer 
uns sucos de 60 a 70 cm. de an
cho e 30 cm. de altura, de forma 
alombada para que escurra me
llar a auga e sexa máis fondo o 
rego. 

Colocación de plastico 

Os sucos deben de cubrirse 
con plásti co negro , que aforra 
man de obra, pois debaixo do 
plást ico non nacen as herbas nin 
se manchan as fresas de terra. 
Sobre do plástico fanse uns fura
dos separados 30 cm. e de 8 a 1 O 
cm. de diámetro. Para facelos pó
dense usar un has ti xei ras, un 
bote quente para que non rach e o 
plástico ou un aparato especial 

Colocación das ra ices na plantación 

fstudio f conómico dunha plantación de fresas de 1 ferrado de superficie 

- Número de plantas : por metro cuadrado de superf icie entran 7 plantas. 
Por tanto necesitaranse 4.300 plantas por 7 pts./p lanta da 30.100 pts. en 
plantas: 

- Abonado: por cada 100 plantas son necesarios 4 qu ilos de abono com
plexo 4-12-12. Polo ca l para 1 ferrado necesitaranse 170 quilos de abono a 20 
pts/quilo dan 3.400 pts. en abonos. 

- Plástico: necesitaranse 612 metros cu adrados a 30 pts. metro dan 18.360 
en plástico . 

To tal Gastos por Ferrado de Fresas ................. 56.860 

INGRESOS 

- Considerando unha producción 
anual de 400 gramos por planta e du
rando o cultivo 2 anos (no terceiro a 
producción é moi cativa): 

400 grs. por 4.300 plantas por 2 co
sechas - 3.440 quilos. 

3.440 quilos por 70 pts. por quilo 
(promedio de precio por ano) ..... . 
240.800 pts. 

BENEFICIO 

240.800 pts. de ingresos menos 
56.860 pts. do total de .gastos quedan 
uns beneficios de 183. 940 pts. 

Nestes beneficios non se contou a 
man de obra necesaria para prepara
ción de terreno, plantac ión e reco
llida, así como o esterco que se reco
menda empregar (2.000 qu ilos por 
ferrado) . 

Compre embalar ben 

montado sobre un soplete de gas 
butano que o aguanta quente 
cont inuamente. 

Plantación 

(De outubro a decembro). En 
cada furado colócase unha 
planta tendo a precaución de non 
doblarlle as raíces cando se meta 
na terra , así como non enterrala 
nin moito que se lle tape o " ollo ", 
nin pouco. 

Coi dados 

En primavera son frecuentes os 
ataques do pulgón; deben tra
tarse con productos de baixa to
xicidade para non perder froitos 
nin camelos acabados de tratar. 

Tamén son frecuentes os ata
ques de botrite que fan pudri-los 
froitos. Para evitalos dé bese su 1-
fatar cos . productos axeitados 
cada quince días. 

Tamén en primavera empezan 
a botar guías ou estolóns que se 
deben cortar para que a planta 
non perda forza e dea máis 
producción. 

No inverno débense podar qui
tando tódalas follas restos de 
froitos e estolóns ou guías secas. 
Non é necesario plantalas tódo
los anos, poden durar dous ou 
tres anos ; ó cabo deles débese 
cambiar de terra e poñer planta 
nova. 

Lorenzo Molejón 
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-------------------EDUCACION 

Actitudes que axudan a creatividade do neno (1) 

O concepto de creatividade é de moi reciente incor
poración á práctica educativa. lsto non vale mais que 
para laiar todo o tempo que estivemos a facer unha 
educación repetitiva, asimiladora e acrítica. Pero 
nunca é tarde para botar a andar cara ó obxecüvo de 
facer dos nosos nenos uns individuos máis preparados 
e máis felices. 

De acorde coa maneira de ser 

Escomenzamos, logo, por tratar de explicar qué que
remos dicir con esto da creatividade. Pois non é nin 
máis, nin menos, que a capacidade que ten un indivi
duo de face-las causas de acordo coa súa peculiar e 
persoal maneira de ser, independientemente de xeitos 
de facelas que están considerados como os únicos 
camiños correctos para facelas. 

Profundo respeto a autonomía do neno 

Esto dito dun xeito moi xeral, porque con relación ós 
nenos e á súa educación, cecais haberá que concretar 
algo máis. Desde este punto de vista ternos que dicir 
que un ha educación creativa leva incluída un profundo 
respeto á autonomía do neno, á súa capacidade de 
decisión, de actividade propia. 

¿Como facer unha educación creativa? 

A pregunta que xurde inmediatamente é de ¿como 
podemos facer un ha educación creativa dos nosos ne
nas, dos nosos fil los?. 

Tendo nos un comportamento creativo 

Pois irnos ver se lle atopamos resposta a esta pre
gunta. En primeiro lugar tendo nós un comportamento 
creativo, esto é, tratando de ser uns pais ou mestres 
máis creativos. Xa sabemos que esto é máis doado de 
decir que de facer, pero irnos tratar de nos achegar ás 
posibilidades que ternos de facelo así. 

Convencerse por si mesma das cousas 

Escomenzaremos por decir que unha persoa crea
tiva é aquela que é capaz de poñer todo en dúbida nun . 
principio, aquela persoa que se ten que convencer por 
sí mesma das causas, que non lle abonda, de maneira 
ningunha, con que llo diga alguén, ela dalle voltas ata 
que se convence de que quen llo dí ten razón (ou non). 
Esto significa moito máis que pasa-la vida decindo que 
non a todo, porque supón o estar en continua postura 
de comprobación e de continuo trabal lo. 

Intenta-lo todo 

Tamén manifesta a súa creatividade un ha persoa que 
se considera capaz de face-las cousas polos seus pro
pios medios. A persoa creativa non dí nunca: "eu esto 
non son quen de facelo" senón que o intenta todo, pon 
tódolos medios que dispón e non escatima esforzos 
para tentar de atapar solución. 

Resolve-los problemas por si mesmos 

A persoa creativa non é a que chama a un fontaneiro 
en canto uriha billa escomenza a pingay.o home crea
tivo terá que chama-lo fontaneiro , porque xa leva un 
anaco intentando amaña-la billa e chégalle a auga polo 
pescozo; anque normalmente a persoa creativa non 
precisa chamar a ninguén porque da amañado a billa. 

O pai creativo axuda ó neno a ser creativo 

O noso lado o neno está recibindo unha educación 
na creatividade, cando nos está vendo actuar desta 
maneira e moito máis cando lle tacemos comparti-la 
nosa creatividade. Cando, no canto de tace-las nosas 
reflexións sobre a solución dun problema, á calada, 
para nós, facemo-las en forma de conversación con el. 

¿Que lle pasará a isto? 

Atopámonos con algo que hai que amañar, por 
exempro un aparato caseiro ou unha máquina de tra
ballo e estamos pensando: " ¿que lle pasará a isto? " ou 
" ¿por que non funciona? " ; se estas mesmas preguntas 
plantexamos-las ó neno en forma de conversación , 
probablemente el non será quen de darnos unha res
posta que resulte efectiva, pero estámoslle ensinando o 
primeiro paso da creatividade : o de presentarse a sí 
mesmo os problemas: en forma de preguntas, primeiro 
as máis xerais e despois cada vez mais concretas. 

Que o neno participe nas nosas solucións 

Moito mellor aínda cando o pai é un " inventeiro " que 
se plantexa a solución para que as galiñas queden 
polas noites pechadas no galiñeiro sen que haxa que ir 
hastra alí para pecharlle-la porta. Se nos poñemos co 
neno a busca-la maneira de instalar un sistema de 
cordas e gomas elásticas, para poder pecha-la porta 
desde a ventá do vertedeiro , facendo os nosos pensa
mentos e as preguntas que se nos plantexan en voz alta 
para que o neno participe delas, pronto será el o que 
invente un sistema de cordas e gomas elásticas que 
fará que, o camión de xoguete cando chega a un deter
minado lugar, erga o volquete, valeira a " carga" e re
grese a onde está o neno, sen que este se teña que 
mover do sitio. 

( Collido de "Preescolar na casa" ) 
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Lendo a Rosalía 
O adeus de Rosalía 

Resalía morreu nova. Tiña 48 anos. Fi
nouse en Padrón, o 15 de xullo de 1885. 
Fixo este ano 100 anos. Matouna un cancro 
(cáncer). 

Pero xa desde que escribira FOLLAS NO
VAS non volveu escribir en galega. No re
mate do prólogo deste libro, en febreiro do 
1880, xa adiantaba: " ... difícil é que valva a 
escribir máis versos na lingua materna". 
Esta previsión fíxose realidade máis 
adiante, cando, ó ser criticada por un es
crito seu no que supostamente deshonraba 
a Galicia, tomou a decisión de abandona-lo 
seu estarzo literario por Galicia. Nunha 
carta escrita ó seu home, Manuel Murguía, 
o 26 de xullo do 1881 dille: 

" ... No siendo porque lo apurado de las 
circunstancias me obligaran imperiosa
mente a ello, dado caso que el editor acep
tase las condiciones que te dije, ni por tres, 
ni por seis, ni por nueve mil reales volveré a 
escribir nada en nuestro dialecto, ni acaso 
tampoco a ocuparme de nada que a nues
tro país concierna. Con lo cual no perderá 
nada, pero yo perderé mucho menos 
todavía" . 

E máis adiante na mesma carta: 
" ... mi resolución de no volver a co

ger la pluma para nada que pertenezca a 
este país, ni menos escribir en gallego, de 
una vez que a él no le conviene aceptar las 
condiciones que le he propuesto. No quiero 
volver a escandalizar a mis paisanos". 

Hai quen di que Resalía tivo unha ex
traordinario intuición poética, pero que non 
estivo á altura da súa mesma producción 
literaria. Sexa como sexa, o certo é que, a 
pesares do seu mesmo abandono, Resalía 
constitueuse para sempre na mai de todo o 
movemento que dun século a esta parte 
descubríu Galicia como un grande regalo e 
como unha grande tarefa. Por iso é moi 
posible que sen ela nin ti nin eu teríamos 
hoxe este gusto por todo o que a nosa Terra 
nos ofrece, nin esta vontade de trabal lar ó 
seu servicio. 

Con esta páx:ina de hoxe rematamos este 
brevísimo recorrido pola vida e a obra de 
Resalía no centenario da súa morte. A fina
lidade destas páxinas quincenais non foi 
outra senón animarte a que ti mesmo léa
los escritos de Resalía, sobre todo os gale
gas, para poderes gozar coa súá fermosura 
literaria, para poderes admira-la grandeza 
da súa personalidade e para poderes 
recolle-lo testemuño do seu gozo e da súa 
loita por Galicia. 

Sen esquecer en ningún momento que 
Resalía gustaba de misturar sempre os 
seus sufrimentos cos do pobo coque vivía, 
le este poema de CANTARES GALLEGOS; 
ben pode tomarse como o resume dunha 
vida feíta de amores, cantigas, mágoas e 
doores. 

Manolo Regal 

MAIS O QUE BEN QUIXO UN DIA, I anque ora sorrindo canto, 

SI A QUERER TEN AFICION, anque ora canto con brío, 

SEMPRE LLE QUEDA UNHA MAGOA tanto chorei, chorei tanto 

DENTRO DO SEU CORASON. como as auguiñas dun río. 

Ató nas tardes serenas, Tiven en pasados días 

alá nas tardes caladas, fondas penas e pesares, 

fanse máis duras as penas e chorei bágoas tan frías 

que nas brandas alboradas. como as auguiñas dos mares. 

Ató nas tardes sombrisas, Tiven tan fondos amores 

alá nas tardes escuras, e tan fondas amarguras, 

fanse máis cortas as risas, que eran fonte de dolores 

máis negras as desventuras nacida entre penas duras. 

Que non hai sera tranquila Ora río, ora contento 

para quen remorsos garda, vou palas eiras cantando, 

e máis presto se aniquila vendo de onda ven o vento· 

canto máis a noite agarda. cando vou levar o gando. 

Eu ben sei destos secretos Ora con grande sosiego 

que se esconden nas entrañas, durmo na beira dos fontes, 

que rebolen sempre inquietos durmo na beira dos regos, 

baixo mil formas estrañas. durmo na punta dos montes. 

Eu ben sei destes tormentos MAIS o QUE BEN QUIXO UN DIA, 

que consomen e devoran, SI A QUERER TEN AFICION, 

dos que tan xemer os ventas, SEMPRE LLE QUEDA UNHA MAGOA 

dos que morden cando choran. DENTRO DO SEU CORASON. 
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• A historia dunha meiga 
CAP. XII.- REMATE CO QUE NON SE 

CONTABA. 

Na longa viaxe da Ádega e do Agustín de aca
balo da vasoira desde Torrijas a Verín houbo 
tempo para falar de moitas cousas e así, contou
lle ela que coñecera a un crego que chegara a 
facer capital a base de descontar lombrigas ós 
pequenos e de desconxurar os vermes dos har
tos. Pero mellor será que sigamos transcribindo 
todas estas cousas ó pé da letra tal e como as 
relata o Agustín na súa libretiña escrita xa no 
máis aló. 

" Despois de falarme do Gran Fur Fur, seguíu a 
Ádega aleccioándome sobre poderes misterio
sos exentes dotadas deses poderes. lnformoume 
de que unha das persoas que deron moito que 
falar pola posesión desta cualidade foi o crego de 
Lamatrema que, a pesares que ser de carreira 
breve, chegou a adquerir sona de desler moi á 
presa e, claro, contra os demachiños e trasnos é 
cousa acaba saber ler ó revés. Andaba palas ca
sas descontando lombrigas e desconxurando 
vermes e unha vez ata chegou a abater un tro
nante que fixo caer nunha carballeira en forma de 
seixo branco de moitas arrobas de peso. Senda 
velliño aparecéuselle Baalwerit e quedou tatexo 
para o resto do seus días, dándose o caso de ter 
comenzado algún día a Santa Misa palas seis da 
mañá e aló polas catro da tarde andar aínda polo 
" Sursum corda" . 

Hai cousas que segundo pillen a un poden dar
lle ganas de rir ou de chorar. O da tatexose do 
crego velliño debía ser para chorar, pero a min 
deume por rir de tal xeito que non podía conteras 
gargalladas por máis que a Ádega me increpaba 
para que calase. 

- Non rías! ¡Non rías! Está terminantemente 
vetado rir mentres se voa de acabalo dunha va
soira. ¡Cala que irnos perde-lo rumbo!. 

Canto máis me quería facer calar eu máis ría, 
pois o ataque era superior ás mi ñas forzas. Che
gou un momento no que tamén ela se contaxiou e 
mesmo coidei que se esmendrellaba. A vasoira 
subía, baixaba e cabeceaba ó son dos borbotóns 
de risa. Nunha destas, cando xa albiscabamos 
Verín, ¡zas!. Todo escureceu. Escureceu para 
sempre. A min déronme por morto no acto. En 

cambio , Adega tivo máis sorte; que só partí u duas 
costelas e unha tibia. 

Tropezáramos frente por frente cunha avioneta 
de ICONA que andaba en misión de recoñece
mento. Tiven sorte que o forense fixese a vista 
gorda e non me fixesen a autopsia; que se chegan 
a facerma, nin siquera conservaría esta !apiña de 
vida astrar pala que sigo tirando. 

Foi un accidente. Un desgraciado percance. 

Quédame o consola de que a miña muller gas
tará loito por min dous anos seguidos e, como 
nas familias dos afiadores se leva o loito moi 
riguroso , en dous anos xa tanto me dá, queda en 
libertade para facer o que queira. 

Apúxose o sol e xa non vexo para seguir escri
bindo, porque non entra luz abonda pala regan
dixa que deixou aberta o enterrador neste nicho 
no que me meteron. 

Pregade por min. Pregade que no xuicio me 
apliquen o atenuante da paixón ". 

X.M. Carballo 

Este relato que, co título de "A historia dunha 
meiga", foi saíndo por capítulos en IRIMIA tora galar
doado co primeiro premio no Certamen Literario de 
" Meigas e Trasgos" de Sarria o ano 1983, baixo o 
título de " Un accidente entre querido e non querido ". 
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Xosé Chao Rego 

O berce é de carballo CONSULTORIO 
Rúa do Vilar, 37-39, 2-

SANTIAGeJ 

Polos comenzos da nosa era 

cristiá vaise producindo, a mo

diño, un ha romanización de Gali

cia, da que habemos talar outro 

día. óo latín dos romanos vai 

nace-lo idioma galega. Pero os 

habitantes de Galicia non eran 

mudos antes de chegaren aquí os 

señores romanos. É dicir, que 

baixo o estrato linguístico latino 

hai un sustrato prerromano na 

nosa lingua. 

Chámase, logo, sustrato, a Tamén a palabra carballo é pre-

esas palabras anteriores ó latín e celta. Curiosamente, esta desig

que aínda hoxe remanecen no nación da árbore máis antiga e 

galega. Por exemplo, cando tala- característica de Galicia, alterna, 

mos de arume ou frouma do pi- en zonas da nosa terra, con outra 

ñeiro (por favor, non " aroma") , de orixe- latina: e así, tanto pode

estamos a talar de palabras primi- mos dicir Carballeira coma rebo

tivas, anteriores aínda á chegada redo, e hai sitios onde ó carballo 

dos celtas no século Oito antes de se lle chama rebolo. A orixe latina 

Cristo. O mesmo sucede con vo- é o termo "' robur", que significa 

cábulos coma berce, curuto, mo- "forza, robustez", de aí a palabra 

rea, toxo, touza e outras máis. " robusto" e o castelán "roble" . 

AVISO OS NOSOS LECTORES 

- Recordamos ós lectores que para 
calquer problema relacionado coa Ad
ministración (suscripcións, pagos, 
cambios de domicilio ou de pedidos, 
solicitude de números atrasados, pu
blicidade, etc.) ternos un teléfono onde 
atenderános tódolos días de 9 a 1 (de 
luns a venres): 982 - 528080. Tamén 
poden escribir a: Apartado 5, Vilalba 
(Lugo). 

- Para colaboracións, suxerencias, 
cartas, e calquer outro tipo de proble
mas, poden escribir ó Director: 

Victorino Pérez. Lagoa - Abadín 
(Lugo). 

- Normalmente publícanse tódalas 
cartas que se envían a IRIMIA, pero re
cordamos ós lector-es impacientes, 
que se as veces tardan en aparecer, é 
por motivos de espacio; e de calqueira 
maneira, porque a revista elabórase 
case quince días antes de chegar ás 
súas mans. 

Os camiños de Galicia, 
polo que agora se ve, 
foron feítos a mantenta 
pra ser andados a pe. 

Se tes algún "socio listo" 
non vas conseguir nada: 
a túa reconversión, 
ha ser, ir a pe, ou nada. 

E por moito que "suares" 
na campaña polo voto 
se non foi a pe, a suor, 
xa te deixou medio roto. 

¡Meigas fóra, e cos dedos, 
para o meiga/lo, unha figa: 
ese tal ha ir a pe 
aínda se se "coaliga". 

De camiñares á "esquerda" 
ou quedares "bloqueado", 
libroute o andar a pe, 
pero, na boca, un candado. 

· Se agardabas beneficios 
co ouro disque de Moscú, 
ou vas a Rusia de a pe, 
ou se non, nin fa nin fu . 

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

MESA DE REDACCION: Daniel López Muñoz, Alfonso Blanco Torrado, 
Manolo Regal, Xosé Lois Vi lar, Marta Sopeña 

RESPONSABLES E COLABORADORES: Xosé A. Miguelez, Ramón Raña, 
Xosé Manuel Carballo, Xosé Chao e Grupo de Santiago, Paulino Pérez-Mendaña, Vanguardia Obreira, 

Colectivo " A Rella" MECG, XOC, Esmorga 
DISTRIBUE: Mosteiro do Císter, Sobrado dos Monxes (Coruña) 

SECRETAR1A E ADMINISTRACION : Apdo. 5, Vilalba (Lugo). Tlfn. 982 - 528080 
CONTA na Caixa de Aforres de Galicia, Vilalba, n. 04950/0. DEPOSITO LEGAL C-1417-81 

Impreso en GRAFICAS BAO.- Clérigos, 25 LUGO 




