
.Tamen 

O profeta Amós: 
Un home do campo. 

Productos Cárnicos (4) 
Os embutidos 

As drogas 

A xestión das explotacións 
agrarias. 

"Un casamento en Delémont 

1 mos facendo memoda: 

r ec brando o ser plego 
que esqueclmos. 

sementando patria: 

Cortes sen reis 

Cando un de nós relembra algunha historia ou persoa á que lle 
cobrou boa estima, tende a aumentar e adorna-las causas que 
sucederon ou as cualidades do amigo. A realidade, seguramente, 
foi mais humilde. O aprecio lévanos a que a memoria agrande. 

Cando os cristiáns relataban o nacemento do seu Deus puxeron 
cánticos onde só había silencio, pastores con queixo e me/ onde 
reinaba a soidade, anxos no ceo no lugar de nubes ou estrelas, reís 
magos, ricos e poderosos, no canto de pobres xentes que se doían 
do nena e dos seus país. Adornaron a historia porque lle tiñan 
cariño. Pero non tanto como para chegar a nega-la realidade. O 
pesebre era pesebre e non había sitio nin cartas para "pausada". 

A historia daquel Oeus poido ser ''mellorada'' mais houbo feítos 
que non era doado ocultar se non era faltando á verdade mais 
estricta. Por elo chegaron ata nós o pesebre e a corte, anque non 
taran signos propios dun Oeus. 

(Segue á volta) 
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De sempre nos dixeron que todo foi así porque 
Xesús, o fil/o de Oeus, quixo nacer pobre. Porque xa 
de principio quería amasa-la súa preferencia por eles. 
Coidamos que non. Xesús, Fil/o de Oeus, naceu po
bre por ser tamén fil/o de María (profesión os seus 
labores) e de Xosé (carpinteiro da aldea de Nazaret). 
Mamou o aprecio polos desfavorecidos nas madeiras 
do taller, nas lixeiras comidas da casa, nas /amas das 
pistas. Aprendeu a aprecia/os á medida que a necesi
dade e o apuro trabaron nas propias carnes. 

Estamos xa no século XX europeo. Quedan lonxe 
cortes e pesebres. Pero está cada vez mais presente 
a impotencia na casa e no plato de cadaquén. Traba
l/o, impostas (con l. V.A ou sen él), Mercados Co
múns, OTANS, decísíóns de longo alcance que tan 
só uns poucos privilexiados toman e entenden. Ave
cíñase un mundo novo de máquinas intelixentes e 
ordenadores e nós aínda sen saber como usar deses 
aparatos, para que e a quen serven. Cada vez mais 
lonxe de lugares e pastos claves. Tampouco hai 
''pausada'' para nós. 

Aquel Xesús nado nos arrabaldos de Belén vennos 
caer ben próximo aínda que estea lonxe no tempo. 
Ogallá a súa historia de inconformidade nos leve a 
recupera-la esperanza de que esta vida, na que tan 
pouco nos deixan valer, poida ser, ó cabo, transfor
mada para ben. 

O neno de Belén conseguiu ata o de hoxe axuntár
nos na casa, dar atento a ese primeiro lur;ar de frater
nidade que é a familia. Se é que nos lembramos del 
nalgunha destas noites entrañables, acordémónos 
tamén do seu estarzo. A casa, o barrio, o trabal/o 
poden chegar a ser tamén lugares de fraternidade. 

------Por XOSE LOIS------

TERESA DE CALCUTA é esa monxa miúda que con
verte cada día nun novo Nadal. Fundóu as Misioneiras 
da Caridade que viven cos máis pobres; ese é o seu 
fogar por exempro, os "parias" da India. Neste Nadal 
85, Teresa de Calcuta, falóu na Onu a todolos pobos, ós 
gobernantes do mundo, e así a mensaxe de Belén tivo 
un eco moi forte. 

MEXICO: NADAL 85 dóenos a todos ... México aínda 
esta desfeito polos terremotos de setembro: trinta e 
cinco mil mortos, cincoenta mil feridos, douscentos 
cincoenta mil mexicanos que perderon as súas casas ... , 
e os pobres foron ós máis perxudicados. Nadal neste 
ano, ben pode ser unha axuda económica a través de 
Cáritas para as víctimas de México ou do volcán de 
Colombia. 

NADAL NON É que, mentres hai tantos parados, os 
españois gastemos case dous billóns e medio en xo
gos: Lotería Nacional, tamén a "primitiva", bingos, qui
nielas, máquinas tragaperras ... Somos o país do mundo 
no quemáis se xoga (75.000 ptas, máis ou menos cada 
un de nós ó ano). Catrocentas mil máquinas, en tó'dolos 
recunchos e aldeas, limpan os petos de todos. 

AFGANISTAN, seis anos despoís·, segue sendo unha 
longa sombra no Nadal. Máis de cincoenta mil homes, 
nas guerrillas, loitan contra o exército invasor: os ru
sos; e outros tantos mozos afganos están en Moscú 
coma soldados ou traballando, ademáis de vinte mil 
nenos estudando. Para os refuxiados, os disidentes, os 
que padecen a falla de libertade ... , Nadal é unha 
esperanza. 

LUMIEIRA quere que Nadal sexa sempre luz ... Con 
este nome xurde unha Revista galega de Pastoral. Cada 
catro meses estará na rúa, e moitos senten que apelí
dándose galega non fale sempre a nosa lingua. Este é o 
seu enderezo: Valle lnclán, 1-3. 15011, A Coruña. 

MATARONOS A ELES, MAIS AS SUAS IDEAS E A 
SUA FE non foron capaces de rematalas. Hai agora cen 
anos, e durante varios meses, mataron ós vintedous 
mártires de Uganda que deron a súa vida por Cristo. 
Desde aquela ata hoxe, moitos outros seguiron re
gando da mellar semente o seu país. Un amencer que 
enche de luz a Africa, tamén nos nosos días. 

A UNESCO CUMPRE ANOS AGASALLANDO A COM
POSTELA que ven de ser declarada Patrimonio Univer
sal da Humanidade. Oeste xeito a capital de Galicia 
amósase ante o mundo coma ese facho, que endexa
máis deixóu de alumear. En Santiago a fe e a cultura 
foron capaces de sementar ó mundo de paz e fraterni
dade, enriquecéndonos a todos coa libertade do pere
grino. Neste ano este organísmo da ONU para a cultura 
que é a Unesco festexa os seus primeiros coarenta 
anos .. a pesares da resistencia de Estados Unidos, In
glaterra, etc, que non acollen o seu labor para todolos 
pobos. 

O NOSO PAN é unha traducción actual das Benaven
turanzas, feita polo bispo de Cidade Real, e que debe
ríamos berrar a cotío neste Nadal, e remata así: "Bena
venturados seremos todos cando deixemos de dicir: 
"Se non me aproveito, aproveitaráse outro"; 
cando deixemos de pensar: "Se todos o tan, 
non será malo"; cando deixemos de 

facer o que queira", porque enton 1 T 
matinar: "Non fallando á lei, poido ;W 
a vida na sociedade será un reflexo 1'-. • 
do Reino" que xurdéu en Belén. +. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

A NAI DO MEU SEÑOR 

Coma unha humilde labrega 
con zocas de caña e medías 
é a naí do meu Señor. 

Un rostro de pan dourado 
cuberto con pano galano 
tena a naí do meu Señor. 

Con mans de trabal/adora 
dentro da casa e por fóra 
anda a naí do meu SeñQr. 

Os pés que corren líxeíros 
levando o servicio prímeíro 
son da naí do meu Señor. 

A ledícía dos sínxelos 
lonxe de trampas e enredos 
pana a naí do meu Señor. 

O ventre que foí preñado 
facéndose a Oeus entregado 
é da nai do meu Señor. 

A ledicia do oprimido 
feíta de pan compartido 
busca a nai do meu Señor. 

A nai que pare en Belén 
e aloumiña ó seu recén 
é a nai do meu Señor. · 

Un rostro de pan dourado cuberto con pano galano 
tena a naí do meu Señor 

Domingo 4º et> Advento 

¡DITOSA TI QUE CREÍCHES! 

Naqueles mesmos días saíu María con moita presa 
camiño da montaña, a unha vila de Xudá. Entrou na 
casa de Zacarías e saudou a Isabel. E non ben oíu 
Isabel o saúdo de María, o neno brincoulle no ventre. 
Entón, chea do Espírito Santo, exclamou Isabel a 
grandes voces: 

- Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do 
teu ventre. ¿ Quen son eu para que me visite a nai do 
meu Señor?. Po is non ben ch ego u o teu saúdo ós 
meus oídos, brincou de alegría a criatura no meu 
ventre. ¡Ditosa ti que creíches que se cumpriría 
canto foi anunciado de parte do Señor!. 

(Lucas 1,35-51) 

FELIZ TI QUE CREICHES 

E unha constante na historia da salvación o ac-
. tuar de Deus por medio de persoas e acontecemen
tos que a todos nos producen sorpresa. Sempre 
estamos pensando que a salvación nos vai vir dos 
reises, dos poderosos; que os que van amaña-lo 
mundo son os homes de ciencia, os que tenen fama, 
prestixio, apelidos nobres... E Deus ofrece a súa 
salvación pola xente do pobo, por eses de quen 
nada se espera porque pensamos que non valen 
para nada, nin sirven para nada. 

Vendo o actuar de Deus produce sorpresa en nós. 
Escolleu ós pobres para confundir ós ricos, ós de
bles para derrubar ós poderosos, ós "ninguén" 
para amasar neles a súa forza e o seu poder. 

A salvación de Deus non ven nunca polo medo 
das armas, nin polas amenazas das leis, nin polo 
prestixio, fama, ou poder. Ven por aqueles que te
ñen un corazón sinxelo, capaz de acolle-la súa cha
mada, e que fiándose no poder de Deus e non no 
deles, póñense a andar polo camiño da súa persoal 
liberación e da liberación dos demais. 

Xesús e María eran xente do pobo. Uns de tantos. 
A súa diferencia estivo nas posturas ante a vida, na 
resposta limpa e confiada, no compromiso co pobo 
a quen querían liberar das máis fondas escravitu
des persoales e colectivas, metidos nel e coa con
ciencia de ser úns máis. 

Fai falla convertirse ós camiños de Deus. Cando a 
xente do pobo descubramos que Deus quere sal
varnos por nós mesmos, entón cantaremos como 
fixo María: "o poder de Deus fixo obras grandes 
valéndose de min". 
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BIBLIA . 

O profeta Amós: un home do campo 

O profeta Amós é un dos grandes profetas de 
Israel. Viviu aló polo medio do século VII. Co 
profeta Oseas é un dos primeiros profetas de 
Israel. 

A súa personalidade resúltanos familiar: era un 
home do campo. Naceu nunha dura xeografía; un 
páramo moi seco, os campos do sul de Belén 
onda foi criado en medio do gando, coma un 
pastor de ovellas e un cultivador de figos que 
pinchaba para que madurasen antes e poderven
delos primeiro ca ninguén no mercado. 

UN PASTOR DURO 

No seu libro quedan moitos restos desta dureza 
da paisaxe. Cando se pon a denuncia-la socie
dade na que vive non anda con finuras, fala dura
mente, sin rodeos, chamando ás cousas polo seu 
nome. A súa palabra debeu ser un escándalo nos 
ambientes mellor afinados: 

"Esmagareivos coma esmaga un carro bel! 
cargado de molles" (Am 2, 13). 

As mulleres moi educadas e de alto nivel de 
vida, debéronse sentí r abraiadas cando este pro
feta l les bota en cara o non pensar máis ca na 
bebida ... deberon muda-la cor, cando aquel rudo 
pastor se dirixía a elas chamándolles "vacas" 
(Am 4,1) . 

Coma calquer home do naso campo, Amós sa
bía das balanzas falsas "con pesas aumentadas" 
para comprar, e "medidas achicadas" para ven
der; sabía tamén da xente aproveitada capaz de 
vende-lo mesmo salvado do pan (Am 8 4-6). 

O SEU AGARIMO POLO CAMPO 

Con todo este pastor rudo e bruto, que non se 
bota atrás na denuncia da inxusticia que ve, vól
vese tranquilo, agarimoso, cando medita sobre 
as realidades do campo: 

Amós sabía da inxusticia e as balanzas falsas 

- El sabe ben o medo que sinte un pastor 
cando sinte ouvea-las feras ou coñece ben as 
trampas para caza-los paxariños (Am 3,4-5). 

- Cando pensa na súa sociedade case per
dida, venlle á cabeza a cesta de figos moi madu
ros que ou vende axiña ou pérdeos (Am 8, 1-2) ou 
o canteiro que está medindo a inclinación dunha 
parede co plomo para talar da inxusticia de Israel 
(Am 7,7-8), ou a ovella xa medio comida pololeó~ 
(Am 3, 12). 

- Como home do campo non fala moito, pensa 
que "nesta hora de desastre social, o home sen
sato prefire calar" (Am 5, 13). 

UNHA PORTA ABERT A A ESPERANZA 

Este profeta non aforrou palabras. Coa súa lin
guaxe sin arrodeos denunciou a unha sociedade 
que "compraba ós probes por un par de alparga
tas" e "vende por diñeiro ó home xusto" (Am 2,6); 
que, abusando dos máis débiles (Am 2,7 - 8), vai 
amoreando riquezas (Am 5, 11 ); toreen a xusticia 
(Am 5,7), refúxianse nun culto valeiro sen que lle 
responda unha actitude xusta (Am 5,21-24), e vi
ven moi comodamente aparvados no consu
mismo, de costas á desastrosa realidade que lles 
cae enriba (Am 6,3-6). 

Pero Arnés non era un home amargado. O 
campo déralle unha filosofía boa: sabía esperar. 
E tamén soñou. Soñou, coma soñaría un pastor: 
cunha cabana reparada, cunha sementeira abon
dosa e con viñas frondosas. 

"Virá un día en que repararei a cabana ruinosa 
de David, taparei os seus buratos, 
reconstruireina ... " 

"Aquel día o que ara empalmará coque sega 
e quen pisa a uva con quena sementou ... " 

"Entón farei voltar ós deportados do meu pobo 
Israel. 
Reconstruirán as cidades destruidas 
e habitarán nelas. 
Plantarán viñas e beberán viña, 
sementarán hartas e comerán os froitos' '. 

"Sementareinos no seu chan, 
e endexamais serán arri ncados 
terra que eu lles dín, 
dí o Señor, teu Deus". 

(Am 9, 11- 15) 
Dirixide as consultas a: Movemento Bíblico Diocesáno Apdo. 36- 27080- LUGO 
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CONSUMO 

Productos Cárnicos (4) 
("OS EMBUTIDOS") 

A conservación da carne pola téc
nica do embutido é un xeito de con
servación moi espallado, que parte 
dos métodos caseiros empregados 
durante moitos anos palas econo
mías familiares para aproveitaren as 
matanzas dos parcos. 

Hoxendía, os procesos industriais 
de fabricación dos embutidos enga
den novas productos de conserva
ción, e xorden no mercado embutidos 
novas diferentes ós tradicionais. 

O proceso de fabricación -sexa ca
seiro ou industrial- baséase nunha 
selección de carne a empregar, que 
se pica ou trocea xunto co touciño ou 
graxa de parco. Engádeselle-los con
dimentos apropiados a cada embu
tido e faise unha mistura e amasado. 
A masa é sometida a un proceso de 
premaduración e embútese na tripa. 

Unha vez xa feíto o embutido, ve
ñen os procesos de curado, deseca
ción e, ás veces, o afumado. 

Os condimentos máis empregados 
son o sal, o pimentón, a pimenta, o 
allo e as herbas aromáticas como o 
orégano. 

Cada embutido ten a súa propia fei
tura que ven definida polo grado de 
picado, o calibre, os aditivos empre
gados e as proporcións de carne 
(parco ou vaca) e de touciño que leva. 

1.- EMBUTIDOS CASEIROS 

Na feitura caseira dun bo embutido 
cómpre ter en canta os seguintes 
puntos: 

- Sanidade da carne 

O animal que aporta a carne do em
butido ten que estar sano. É impor
tantísima a inspección do veterinario 
antes e despois do sacrificio do 
animal. 

O gando pode ser portador de en
ferm idades aínda que pareza sano. O 
certificado do veterinario despois de 
feita a inspección é imprescindible 
para o consumo da carne. 

Este é un punto que se esquece a 
meirande parte das veces nos casos 
das matanzas caseiras e cómpre lem-

A carne de calceta ¡Que a coma quen a meta! 

bralo sempre para evitarmos riscos 
de saúde. 

Os veterinarios teñen a abriga de 
faceren sempre a inspección e cóm
pre avisalos con tempo para que a 
poidan facer completa. 

- Calidade da carne e do touciño 

A carne ten que estar en boas con
d icións de consumo. Cómpre refrixe·
rala se non se vai empregar axiña. 

O touciño, debido á graxa que con
tén, tende a enrancia~ collendo cor 
marela. Cando o touciño é de baixa 
calidade vai facilita-la podredume do 
embutido. 

O mellar xeito de evita-lo enrancia
mento é separa-lo touciño da canal e 
refrixeralo ou conxelalo o máis que se 
poida despois do sacrificio. 

- Condimentos e aditivos 

A misión dos condimentos e aditi
vos é axudaren na conservación e nos 
procesos de curado e maduración. 

O salé un conservador empregado 
desde moito hai, deseca a masa e im
pide o desenrolo dos microorga
nismos. 

Os sales curantes: nitratos e nitri
tos de sodio e de potasio, danlle á 
masa a cor bermella do curado. 

Os condimentos; pimenta, pimen
tón, herbas, etc. , danlle ó embutido ; 

o aroma e sabor típicos. 

Hai tamén outros aditivos como os 
antioxidantes, sustancias zucradas, 
etc., que se poden empregar sempre 
que figuren nas listas autorizadas 
polo Ministerio de Sanidade. 

-Picado 

A carne e o touciño teñen que ter 
boa consistencia no proceso do pi
cado. O mellar é tace-lo picado coa 
carne 'e touciño conxelados ou refri
xerados. As coitelas de picar teñen 
que estar ben afiadas e limpas cada 
vez que se empreguen. 

A masa picada cómpre tela conser
vada en refrixeración a unha tempe
ratúra baixa e constante que non 
suba dos 4ºC. 

-Embutido 

O proceso de embutí-la masa é moi 
delicado. O recheo haino que facer de 
xeito que non quede aire. O mellaré 
formar bloques compactos coa masa 
para eliminación completa do ai re. 

A tripa pode ser natural ou artificial , 
pero sempre perfectamente limpa. 

- Maduración 

O proceso de maduración é un dos 
máis importantes na fabricación do 
embtJtido, que se vai poñendo berme
llo pouco a pouco. · 

(Segue na pax. 6) 
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OS EMBUTIDOS (ven da pax. 5) 

A maduración de mellar calidade 
acádase sempre en ambientes natu
rais, e indo pouco a pouco. O embu
tido co l le mellar cor e aroma, e a con
servación é moito máis longa. 

As cámaras de maduración e ama
durac ión rápida dan productos sem
pre de peor calidade. 

- Afumado 

O embutido, bermello pala madura
ción, pódese someter ó proceso de 
afumado. 

E un proceso que cómpre facelo en 
frío , a baixas temperaturas e co em
prego de madeiras axeitadas e que 
non leven barnices nin pinturas. 

- Desecación 

A desecación faise en mesta escuri
dade. Os embutidos pendurados de 
xeito que non contacten uns cos ou
tros, nin co teito, paredes ou chan. A 
temperatura ten que ser de 12-1 SºC. e 
a humedade do 70% 

2.- EMBUTIDOS INDUSTRIAIS 

Os embutidos industriais teñen un 
proceso de fabricación semellante ós 
caseiros. 

Na etiqueta teñen que figura-los 
datos do fabricante, as especies ani -

¡O/lo coa calidade dos embutidos 

industriais! 

mais das que procede a carne, e a 
lista de ingredientes que levan. 

Para sabérmo-la calidade comer
cial dos embutidos establécese un 
código de etiquetado que ven defi
nido pala cor do fondo da etiqueta: 

Bermello - Calidade Extra 
Verde - Calidade Primeira 
Marelo - Calidade Segunda 
Branca - Calidade Terceira. 

3.- CAUSAS DAS AL TERACIONS 
DOS EMBUTIDOS 

Os embutidos poden presentar al-

VIAXE Ó CENTRO DA TERRA NOVIO AD ES 
Jules Veme 

Traducción: 
Valentín Arias 

COROA POÉTICA 
PARA ROSAL1A DE CASTRO 

teracións debidas sempre a malas 
condicións de fabricación ou de con
servación. As máis importantes son: 

- Arrugas e sucos: débense a 
unha desecación feita nun ambiente 
moi seco, quente, ou con moita 
ventilación . 

- Desprendemento da envoltura: 
débese a un ha conservación feita nun 
ambiente moi húmedo, un recheo 
floxo , ó emprego de carnes, húme
das, ó depósito de graxa debaixo do 
pel, ou á contaminación bacteriana. 

- Manchas marelas: débese ó em
prego de touciño rancio, ou á conser
vación nun ambiente quente ou con 
luz. 

- Manchas grises ou verdes: dé
bense á contaminación bacteriana. 

- Manchas mouras: débense ó en
molecemento por ambientes moi 
húmedos. 

Enmolecemento e resistencia ó 
corte: débese ó emprego de carnes 
en mal estado, touciño sen refrixera.r 
ou coitelas de picas desgastadas. 

- Enroxecemento do touciño: 
aparece nos embutidos vellos: 

Makolm Bird 

Traducción: 

Carmen López Muñoz 

Xosé M.ª Bouzó 

Prólogo, escolma e notas: .X. Alonso Montero 
--::-----....... r-------------------------------------------w edicións xerais de galicia Doctor Moroñon.10. Tlh. 296116· 296232. VIGO·J.I 
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IRIMIA-7 , 
SAUDE 

As drogas 

En moitas ocasións o director de IRIMIA tenme 
pedido que es.cribise sobre o tema das drogas. 
Funme facendo moi negado a iso, xa que, como 
profesional estreitamente vencellado a este fenó
meno, tiven ocasión de comprobar que poucas 
veces na historia se ten chegado a tais límites de 
"histeria" e de "desinformación". Prensa, radio, 
televisión, libros e máis libros, enquisas, infor
mes, artículos e notas sobre as drogas foron 
creando unha actitude na poboación fundamen
talmente moralista e maniquea. Nunha sociedade 
precisamente na que o consumo de alcohol, ta
baco, barbitúricos, ansiolíticos ou analxésicos 
por parte dos máis vellos é moi superior á poboa
ción de mozos consumidores de "drogas" non 
institucionalizadas, ilegais. 

Cada sociedade, cada cultura deféndese prote
xendo e potenciando o consumo das súas pro
pias drogas, no noso caso: alcohol , tabaco, fár
macos e convertindo nunha perigosa amenaza 
social as drogas dos demais: cocaína, hachís, 
opio, etc .... 

Ouero tratar, neste e neutros artículos que van 
vir, o extenso e complexo fenómeno das drogas. 
Que ro facelo a manei ra máis razonable e obxe
tiva posible, anque esto me sexa difícil polos moi
tos puntos de vista e opinións diferentes que 
existen sobre este tema. 

fmpezando polos números exactos 

Podemos principiar por considerar algunhas 
das suposicións máis espalladas, e, sen em
bargo, falsas, que se fan sobre das drogas. 

¿Cantos e quen son os que consomen drogas?. 
Nestes últimos anos tense producido unha no

table inflacción de estudios e investigacións so-
bre o número de consumidores de drogas que se 
ten reflexado cun exceso de alarmismo nos me
dios de comunicación, producindo unha notoria 
desorientación na opinión pública. 

As últimas investigacións dos Ministerios de 
Sanidade e Consumo, Traballo e Seguridade So
cial e Cultura dan unhas cifras que poderían an·
dar, pouco máis ou menos, polos seguintes 
números: 

- Alcohol: 1.900.000 a 2.300.000 persoas. 
- Cocaína: 60.000 a 80.000 persoas. 
- Heroína: 80.000 a 125.000 persoas. 
- Anfetaminas: 350.000 a 500.000 persoas. 
- lnhalantes: .. 18.000 a21.000 persoas. 
- Cannabis: :1.200.000 a 1.800.000 persoas. 

Evidentemente non se poden sumar todas es
tas cifras para ofrece-la cifra total de consumido
res, xa que a maioría deles son consumidores de 
varias drogas a un tempo. 

Cada sociedade, deféndese protexendo e 
potenciando o consumo das súas propias drogas 

Droga ¿causa de mozos? 

Non .podemos reduci-lo consumo de drogas ós 
mozos, xa que a maioría dos problemas deriva
dos do consumo de drogas afectan a xente de 
edade media e edades superiores. 

Somos unha sociedade que parece vivir baixo 
o lema de " vivir mellor gracias á química''. 

O paro, a soidade, a anguria ou a depresión , 
-non importa que sexa o que nos pase-, sempre 
haberá unha píldora, unha copa para resolve- lo 
problema, e sómo-los adultos os maiores consu
midores de alcohol, tranquilizantes, antidepresi 
vos, sedantes, analxésicos ou calqueira outro 
producto que médicos, fabricantes e demais 
xente nos facilitan. 

Sería excepcional que os mozos non recurri
sen ás drogas nunha sociedade ateigada de dro
gas; sendo educados nas drogas, ¿pode extra
ñarnos, logo, que haxa problemas de drogas en
tre os mozos nunha sociedade onde tódolos gru
pos sociais, toda a xeografía, toda a cultura occi
dental está afectada por un fenómeno como o 
das drogas, que pon en cuestión toda unha forma 
de pensamento, de vida que empezou con Grecia 
hai xa tres mil anos? . 

Dr. Manolo Varela 

Centro de prevención e tratamento 
de drogodependentes - Lugo 
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O CAMPO 

A xestión das explotacións Agrarias (1) 

¿Qué é a xestión? 

A xestión consiste en levar a ex
plotación agraria dunha maneira 
racional desde o punto de vista 
económico. O que quere dicir que 
non hai que actuar s6 por rutina, 
pero tamén que non abonda coa 
técnica. Dito doutra maneira, o 
que se faga compre facelo por
que é mais rentable que facelo 
doutro xeito. 

Para facer a xestión o primeiro é 
coñecer ben a nosa explotación 

Ainda que pareza increíble, hai 
poucos labregos galegas que sei
pan respostar, sen pensalo unha 
miguiña antes, claramente a pre
gunta de qué superficie ten a súa 
explotación. A maioria quédanse 
cavilando a resposta dunha ma
neira aproximada e case sempre 
acaba dubidando. Xa non diga
mos cando se lles pregunta ós 
mozos novos que traballan na 
casa, que case sempre respostan 

"Tefio que preguntarlle ó meu 
pai". 

E ainda quedan maís preguntas 
importantes: ¿Cantos litros de 
leite por vaca se produciu o ano 
pasado na súa explotación?. 
¿Cantos kgs. de penso por vaca 
consumiron seus animais o ano 
pasado?. ¿Cantas pts. gasto u en 
abonos por Ha.?. ¿Cantos litros 
de leite se produciron por Ha.? 
Estas e outras preguntas queda
rían seguramente sen resposta. E 
quedaría posiblemente sen res
posta tamén a pregunta clave 
¿Cal foi o beneficio económico 
da sua explotación?. 

Para facer xestión hai que levar 
anotacións contabeis 

Non se asuste, non se trata de 
pagarlle a un contable, para que 
lles leve a contabilidade da sua 
explotacións, vostede pode fa
celo. So compre anotar, pode ser 
mensualmente, os gastos e os in
gresos da súa explotación: pen
sos e abonos, menciñas para o 

gando, etc.; e ó lado ingresos do 
leite, venta de xatos, etc. 

¿Qué se consigue levando anota
cións contabeis? 

En primeiro lugar saber res
ponder as preguntas anteriores, 
que xa non é pouco. Pero compre 
saber respostar a outras pregun
tas que de seguida se fará tamén 
vostede: ¿Podo mellorar estes re
sultados? ¿Hai na miña comarca 
labregos con recursos semellan
tes que obteñen mellares resulta
dos?. Con seguridade hainos, 
pero¿ coñezoos?. 

Se vostede coñecera os resul-
·tados dun grupo de explotacións 
da sua comarca', pode que tivera 
unhas referencias para "copiar" 
e mellara-los resultados. 

Traballar individualmente, en 
xestión, tampouco nos leva moi 
lonxe. 

Xa está demostrado que com
pre actuar sempre de maneira or
ganizada, con outra xente que 
teña os mesmos intereses. No 
caso da xestións de explotacións 
é imprescindible, se queremos 
conseguir uns obxetivos. 

Un grupo de gandeiros facendo 
xestión, forman o que chamamos 
un grupo SEXE (seminario de ex
tensión para a xestión de 
explotacións). 

Xesús Mundiña Acebo 
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-------------------EDUCACION 

Actitudes que axudan a creatividade do neno (2) 

Crear situacións creativas 

Estes son os bos camiños para que o nena e o pai 
vaian medrando xuntos pala creatividade, pero hai ou
tras moitas maneiras, tantas que convén estar sempre 
atento, tanto a crear situacións creativas, como a non 
poñer atrancos a que se produzan espontáneamente 
na actividade do nena. 

Actividades naturais e artísticas 

Neste caso atópanse as actividades naturais do 
nena, do que o exemplo máis destacado é o xogo libre. 
E tamén aquelas que no adulto teñen a categoría de 
actividades artísticas: plásticas, dinámicas, músico
rítmicas, dramáticas, etc ... 

Debuxar con libertade sen modelo 

O nena gústalle xogar a debuxar e pintar, e desta 
maneira dá canle a unha forma de expresión, amáis 
primitiva maneira de expresión gráfica que manifesta o 
home. Cando o neno fai un debuxo, está facendo un 
traballo creativo, mentras o faga con libertade, e sen 
buscar de reproducir un modelo, tanto o de outro de
buxo coma o da idea que, do que o neno quere debu
xar, teñan outras persoas. Nós colaboramos á súa crea
tividade con esprítu aberto a mensaxe dese debuxo: 
apreciámolo, compréndemolo e gústanos. Contraria
mente estamos matando a creatividade espontánea do 
nena, cando a ese debuxo non lle damos importancia 
ningunha, non entendemo-lo o que o neno quixo debu
xar alíe poñemoslle eivas e tachas, porque non é auto
máticamente superpoñible cos debuxos que veñen nos 
libros ou coa idea que nos ternos da realidade. 

Face-las cousas o seu xeito 

Podemos dici-lo mesmo, pouco máis ou menos, 
cando o nena lle dá cor a un debuxo. Non podemos 
pensar que só está ben cando o ceo é azul clariño e a 
herba, verde. ¿Nunca se lle ocurríu a vostede mira-la 
cor que ten a herba cando o sol xa ven baixo e nos 
estamos anicrados, que é a altura dos ollas do nena? . 
Faga a proba; e verá que a herba pode ser de moitas 
cores que non son verde. E, por suposto, que o ceo é 
azul moi poucas veces ó longo do ano. Quer~mos decir, 
por tanto, que a creatividade do neno só se pode mani
festar cando lle deixamos tace-las causas ó seu xeito, 
por moito que se alonxe dos que nós xuzgamos, que 
son criterios maioritarios e que eso xa os fai 
inmellorables. 

Respetar ó máximo a sua creatividade 

Seguimos polo camiño das manifestacións plásticas 
do nena, e referí monos á creación que un nena é capaz 
de facer cando ten nas mans unha boliña de barro ou 
de plastilina, veremos que, se somos quen de respetar ó 
máximo a súa creatividade, faranos vivir un mundo de 
salpresas e de verdadeira creación artística. 

Aceptar as interpretacións musicais do neno 

Tamén podemos poñernos agora a talar da expre-

sión musical do nena. E moi probable que sexamos moi 
capaces de- non nos poñer de acordo en gustos musi
cais dous adultos por moito tempo que botemos a talar 
de música; pero de seguro que todos somos capaces 
de dar un criterio unánimemente condenatorio para o 
que o neno fai cando lle damos un xoguete musical 
para que experimente no seu mundo de sonidos. Esto 
último é pecha-la porta ás súas posibilidades creativas. 

O neno exprésase co seu corpo 

O neno tamén crea e exprésase co seu carpo. Non 
son, en modo algún, pallasadas o que o neno fai cando 
baila ou imita, cando dramatiza un canto que hai moito 
tempo que lle contamos nestes casos o nena está utili
zando o seu carpo como instrumento de expresión e de 
creación. E cando está facendo carantoñas diante dun 
espello, o que está facendo non é, nin máis nin menos, 
que conocer mellar o instrumento de expresión, que é 
o seu corpo, e debémonos sentir satisfeitos de que se 
preocupe por conocelo mellor. 

Aprecia-lo traballo do neno 

E para rematar, observamos que aquí hai unha cons
tante que se repite sempre: o respeto pala creatividade 
do nena en tódolos campos da expresión. Fáltanos, 
pois, decir que ten a ser un respeto activo. Non se pode 
quedar en darlle ó nena a razón por darlla, a razón que 
se lle .da ó tolo anque non se lle entenda. Ten que ser un 
aprecio polo trabal lo do nena sincero e auténtico, un ha 
comprensión verdadeira baseada no costume de mira
los debuxos do nena con atención , de escoita-las expli
cacións que nos dá. Un gustarnos auténtico, por que é 
algo que apreciamos e comprendemos. E, de ser así, se 
nos gusta un debuxo que fixo 
o neno, pode, moi ben, facerse con el 
un (e moitos) cadros para adorna-lo \ 
cuarto do propio neno ou os corredores 
da casa. 

A actividade creativa fai ó nena feliz 
e favorece o desenrolo da súa 
intelixencia. 

"Preescolar na casa" 
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buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Vic'tori,no Pérez 
LAGOA1

'. badín (Lugo) 

-~ ... J.·;. 
,~ ~ - !' 

Axudas contra a seca: 

Nestes primeiros días do mes de Nadal 
estase espallando entre os labregos de 
Galicia un Decreto da Xunta que ten como 
obxectivo sinalar algunhas axudas, en co
laboración coas Caixas de Aforros de Ga
licia, para palia-los males que a seca 
trouxo a moitos propietarios de explota
cións gandeiras da nosa Terra. 

O Decreto en cuestión , en resume, de
senrólase nos seguintes puntos: 

1.- Poden acceder a estas axudas os 
propietarios de explotacións gandeiras de 
toda Galicia. 

2.- A axuda consiste nun préstamo 
nunca menor de 200.000 pts. nin maior de 
3.000.000 de pts. Por cada cabeza de 
gando maior asignase 20.000 pts. por 
cada cabeza de gando maior entre un e 
dous anos, 15.000 pts. e 2.000 pts. por 
cada cabeza de gando menor. 

3.- Plazo de amortización : 2 arios, con 6 
meses de carencia; interés do 15%, do 
que a Xunta axuda cubrindo o 8% , coque 
o préstamo real é ó 7%. 

4.· As solicitudes débense presentar a 
traveso das Cámaras Agrarias en impre
sos formalizados. 

Estimado Director: 

Fai xa unhas tres.semáns que enviei 
ao Apartado 5 de Vilalba (Lugo) a 
carta ao Director que adxunto e non 
foi publicada no momento que lleco
rrespondía. Sin embargo outras de 
outros nacionalistas tiveron millor 
sorte ... 

Dende fai un ano varios amigos di
mos a nosa confianza a IRIMIA por
que declarábase unha revista "nacio
nalista de amplo espectro" e progre
sista, e todo o que así sexa pensamos 
que hai que axudalo. Consideramos 
que ata agora foi fidel a sua defini
ción, pero nestes últimos números 
observamos un cambio sustancial: o 
nacionalismo de amplo espectro es
tase a reducir a potenciar unha deter
minada opción e o progresismo 
queda invalidado por artigos como os 
de "xogando a parlamentarios", do 
que somentes sálvanse os debuxos, 
porque mais que " despertar o sentido 
de participación", nel subxace todo 
un intento de alienar ao neno na 
creencia de que a democracia parla
mentaria, é dicer, a democracia bur
guesa -cuxo obxecto é o de reafirmar 
o sistema capitalista- é verdadeira
mente participativa, ocultando outras 

Axudas ó vello estilo 

5.- Antes do 15 de decembro deben es .. 
tar presentadas estas solicitudes na enti
dade financieira (Caixas de Aforras), e 
esta, antes do 20 do mesmo mes, deberaas 
remitirá Consellería de Agricultura. 

As Cámaras Agrarias poden informar 
doutros detalles a ter en conta para a co
rrecta presentación destas solicitudes. 

Ó noso parecer 

A vista deste Decreto , e do plan da súa 
execución real, parécenos necesario 
tace-las seguintes observacións: 

• Parécenos moi bo o feito de que se 
tivese en conta a situación extremada
mente apurada que se creou en moitas 
explotacións gandeiras galegas á conta 
da seca. 

• En cambio o desenrolo concreto do 
Decreto parécenos moi desacertado. Por 
estas razóns: 

- Estase espallando o Decreto nos pri
meiros días do mes de decembro e ponse 
como data tope o 15 (!). Evidentemente 
parece que non se queren dar moitas faci
lidades. ¿Quérese axudar ou non? , pre-

alternativas, outra democracia mais 
auténtica en función das clases 
populares. 

Sin intención de roubarlle mais 
tempo, é curioso que nos últimos nú
meros talaran tanto e tan superficial
mente das eleccións autonómicas e 
non tiveran un recuncho para infor
mar sobor das manifestacións cam
pesiñas convocadas polas CC.LL. o 
pasado 5 de Novembro, cando IRIMIA 
confesa que o mundo rural é o seu 
principal destinatario. 

Non, esta empeza a non ser a IRl
MIA á cal dimos o noso apoio. 

Un cordial saudo 

Ramón Muñiz - A Coruña 

Benquerido amigo: 

Xa te decatarias que a tua carta ante
rior saliu hai xa duas semanas. As cartas 
saen na revista pala arde de chegada, 
canto antes, se non se xuntan moitas. 
Sentimos o retraso en sair a tua, esa foi a 
única razón do seu retraso. 

O resto das opinións respetámolas, 
aunque non as compartimos. Por outra 
banda, non é certo que estén ausentes 
as CC. LL. na nova información, olla os 
números de Outubro e Novembro. 

gunta calquera labrego. 

- O mínimo a solicitar son 200.000 pts. ; 
tendo en conta que lle corresponden 
20.000 por cabeza de gando, dedúcese 
que só as explotacións que sobrepasen as 
1 O cabezas de gando teñen acceso a esas 
axudas, coque se marxina xa por princi
pio á maioría das explotacións galegas. 
¿Quérese axudar ou non?, volve se-la pre
gunta do labrego. 

- O plazo de dous anos de amortiza
ción é excesivamente curto, anque sexa 
contando con 6 meses de carencia. So
mente quen dispoña de cartos vai poder 
facer xogo con estes cartos. 

Todo esto, cos supostos retrasos da 
Xunta á hora de concede-las axudas xa 
aprobadas, fai afirmar que realmente non 
estamos diante dunha verdadeira vontade 
de axuda á maioría necesitada, senón 
diante dun tipo de axudas ás que de vello 
xa están moi afeitos os labregos, e que 
rouban a confianza dos labregos nas insti
tucións que os gobernan. 

Manolo Regal 
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Un casamento en Delémont (Suiza) 

Despois de le-lo editorial de 
IRIMIA do n.º 196, do mes de 
agosto, "Chegaron os emigran
tes", ocorréuseme relatárvo-las 
miñas impresións dunha rápida 
viaxe que fixen a Suíza a finais do 
pasado mes de xuño. 

O CANTON DO JURA 

O motivo da rápida vi axe, · só 
unha semana, foi a asistencia ó 
casamento dun primo meu, Xosé 
M.ª, cunha rapaza suíza, Sylvia, 
feíto que constitúe o eixe do meu 
relato. No lugar de residencia de
les, Delémont, capital do Cantón 
do Jura, atopeime cunha pe
quena comunidade galega que é 
preciso que coñezamos, aínda 
que só sexa como mostra ou indi
cio das relacións dos emigrantes 
galegas en certos lugares de Eu
ropa. Delémont é, como dixen, .ª 
capital do Cantón do Jura, fran
cófono, lindante co de Basel , que 
xa é de tala alemana. Pero esta 
vi la só ten uns 12.000 habitantes 
que viven plácidamente na súa 
pequena urbe-xardín ben limpa e 
ordenada; deles moitos son emi
grantes -os máis, italianos- pero 
xa hai moitos galegas. 

A comunidade galega compó
ñena, por un ha parte, os emigran
tes temporeiros -que a penas 
saen o sábado e o domingo para 
faceren a compra de toda a se
mana e tomaren algo nalgúns ba
res determinados- e os traballa
dores fixos, que xa levan no país 
algúns anos. Cada vez é máis difi
cultoso chegar a ter traballo fixo 
na Suíza actual. 

Hai un Centro Español, 
denominado así, aínda que o 95% 
dos seus socios son galegas; 
contábame un ex-emigrante que 
hai uns anos polo menos, o seu 
presidente nunca era un galega: 
sempre un que soubese de 

senvolverse ben en castelán ... (?). 
Tén un bar, con carteis das festas 
de Camariñas ou dalgunha or
questa palas paredes ... , penso 
que pouco máis: é o centro de 
reunión os sábados e domingos, 
sobre todo. 

FALA-LO GALEGO SEN 
COMPLEXOS 

Pero o bo que observei foi que 
moitos dos galegas de Delémont 
falan o seu idioma con naturali
dade e, seguramente sen os pre
xuícios que terían aquí en Galicia, 
sobre todo na relación con per
soas consideradas dun " status" 
das nasas vilas e cidades. Prexuí
cios que, moi posiblemente, moi
tos seguirán tendo ó seu regreso 
de vacacións a Galicia; pero alí, a 
pesar de que o saber e pronunciar 
ben o francés tamén é para un 
emigrante unha gran conquista 
social, un verdadeiro grao de dis
tinción , a inconsciente memoria 
histórica non fai sentir este 
idioma (tamén " superior" en nú
mero de talantes, en dignidade 
social, en cultura ... ) como un ene
migo ante o que hai que se humi
llar: nunca foron linguas que esfr
veron en contacto para teren 
liortas ... 

SUIZOS QUE FALAN GALEGO 

Moitos galegas do Jura (que 
eles mesmos galeguizaron en 
" Xura" ) entraron xa en estreita 
relación cos nativos suízos. E o 
efecto maravilloso desta relación 
é que moitos destes suízos enten
den e talan moi ben o naso idioma 
nacional e galega, posiblemente 
non entendan nada en castelán. 
As relacións mixtas tanse alí en 
francés e/ou en galega. A miña 
(agora) nova prima, Sylvia, é un 
bo exemplo de suíza que enten-

de e fala o galega, con descoñe
cemento case absoluto do caste
lán (¿para que?, se non lle fai falla 
para nada ... ). Ungrida, unha ra
paza que trabal la no "Auberge le 
Chasseur", un bo restaurante (do 
que a dona é unha galega casada 
cun suízo) , anda cun mozo ga
lega de preto de Laxe e tala o 
naso idioma cunha soltura admi
rable: como será cando cheguen 
a casar ... Manolo é un rapaz na
cido no Ribeiro ourensán, pero 
levado xa a Suíza ós cinco anos 
polos seus país; traballa nunha 
fábrica e segue estudiando para 
enxeñieiro. Pensa, e tal vez actúe, 
xa máis coma un suízo, pois reci
bíu toda a escala e a formación 
nesta terra, pero a lingua galega 
fálaa coma se nunca saíra do ~i 

bei ro de Avia: os seus país, polo 
visto, non renegaron coma outros 
do idioma propio e transmitíron
llo ó seu fillo con toda natu
ralidade. 

PAS DE «PATOIS» ... ! 

¿Hai conciencia de ser talantes 
dun idioma propio distinto do 
castelán ante os estranxeiros? E 
difíc°il sabela en tan curta estad ía. 
Pero poida que tamén a nova rea
lidade galega de hoxe contri búa a 
mudar e tronzar con moitos vellos 
prexuícios: un bo indicio disto 
puidera se-lo feíto de que " París" 
-un rapaz duns 30 anos, efectiva
mente apelidado así, e natural de 
Senande-Muxía- atallara de in
mediato, cortés pero enérxica
mente, a uns amigos italianos que 
pensaban que o galega era un 
" patois" (menos ca d ialecto): 
" ¡De «Patois», nada; o galega é 
un idioma coma o francés, o ita
liano .. , que agora xa se estud ia en 
tódalas escalas de Galicia ... !". 

XEITO 

(Continuará) 
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Xosé Chao Rego 

O albo volveuse branco CONSULTORIO 
Rúa do Vilar. 3 7-39, 2-

SANTIAGeJ 

Se os romanos estiveran en Ga- tala latina, pero. deixaron marcas . gel). Pero tamén hai outro supe-
licia durante os primeiros sécu

las, romanizandonos pouco a 

pouco, deixáronos coma patri

monio a lingua latina, da que foi 

nacendo -xa veremos outro día o 

modo-á lingua galega. Baixo ese 

estrato latino quedou un sustrato 
de palabras celtas e preceltas, 

que xa vímo-la semana pasada. 

Pero no século Quinto da nasa 

era cristiá chegaron a Galicia os 
suevos, de tala xermánica· (de

vanceiros dos alemáns de hoxe). 

O certo é que non puideron coa 

no naso idioma. Así, cando dici

mos espeto (e ¡que ben están os 

liscos ó espeto!), ou tacemos 
guerra (en latín '.' bellum " , de aí os 

armamentos bélicos), ou un can 

nos bota a pouta enriba, ou gaña
mos algo, estamos a talar en xer

mánico. E a palabra latina albo 
hoxe pouco se emprega en ga

lega, xa que lle gañou o espacio o 
xermanismo branco. 

restrato, o árabe, que chegaron 

no século Oitavo e influíron me

nos en Galicia ca neutras partes 

de España. Aínda así, deixáronos 

vocábulos coma alcume, alfaia, 
alfinete, alicerce, (os cimentos 

dun edificio) , arrabaldo, almo
fada, laranxa, tarefa, xarope, xi
nete, etc. 

Son curiosidades sobre o naso 
idioma que nos tarán pensar na 
súa orixe e no complexo que re
sulta o nacemento e desenvolve

mento do idioma. 

Todo isto chámase superes
trato xermánico (por riba do es

trato, coma sustrato era por baixo 

BELEN, ANO CERO 

Xuntei o vento frio coa agua-neve, 
xuntei a noite negra coa xeada, 
e vin un neno espido nun pesebre. 

Qué mistério mais fondo, qué aventura!: 
o neno non quería 
gozar doutros irmaos, nen doutra axuda. 

Por algo e§tava ali, por algo estava 
tan lonxe da riqueza gasalleira, 
tan perto da pobreza desoklda. 

E se o vento pasou tan paseniño 
cantando suavemente, foi por algo. 

Por algo era Maria unha artesá, 
cando podia ser, se ela quixera, 
primeira dama, esposa principal. 

Por algo era Xosé un carpinteiro 
de fottes, rexas maos encalecidas 
na garlopa, na trencha e no .martelo. 

Xuntei todos os órfaos nun .só berce, 
xuntei as inxustizas cos ultraxes 
e puxen-nos de ofrenda nun pesebre. 

¿Quen foi o que roubou o meu presente? 

Celso Emílio Ferreiro 

" Mentireiro verdadeiro" 
é un vello calendario 
que informa ós labregos 
cómo anda o tempo a diario. 

Os bispos de todo o mundo 
nun estarzo verdadeiro 
andiveron en Roma a ver 
se o Concilio é mentireiro. 

Ratzinger, un cardeal 
inquisidor verdadeiro 
dixo que o Concilio tro.uxo 
tras si, un tempo mentireiro. 

Presidiu o.papa Mojtila, 
que é un home de carpo enteiro, 
pra quen o Concilio foi 
¿mentireiro ou verdadeiro? 

Mentir, o que é mentir, 
o naso Papa non mente; 
pero que anda enganado 
xa o pensa moita xente. 

O Concilio e post-Concilio 
foron feítos verdadeiros: 
trouxeron un novo clima, 
a pesar dos mentireiros. 
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