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¡Vaia ocasión que tiñan de lucirse facendo un mundo feliz! 

Tamen 

O mexilón 

Sabias que ... (Os dentes) 

OsComics 

''O Taño do Mesón'' 

i moa facendo memoria: 

r ecobrando o ser ¡alego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patrla: 

mlW con man lnxertandoa 
• entre os veclños. 
1 mos facendo outra hiatoda. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

N.º 213, ~ Xaneiro 1986- 5 Pesos 

Carta ós Reis Magos 

Santos e benditos Reis: 

Temas o atrevemento de dirixirnos ás 
Vasas Maxestades para contar/les a!gun
has causas e ó mesmo tempo aproveitar 
para pedir/les algún regaliño. 

Por aquí estámoslles moi preocupados 
ó comenzar este ano. Rusos e america
nos seguen turrando. Falan de apaga
/as estre!as poñendo no medio do ceo 
armas para matar. Santos e benditos Reis 
que tanto sabedes de estrelas, que tan 
acertadamente soubéstedes descrubi-la 
plenitude da Vida nun recén nado, tragué
del/e a Reagan e Gorbachov unhas gafas 
de aumento para que vexan o mal ·que 
están a facer; que non estropeen a espe
ranza do corazón dos homes, que non 
desexan máis ca vivir en paz e unión entre 
tódo/os pobos. 

Seguramente non están enterados que 
D. Manuel Fraga perdeu a batuta de 
director de orquesta. O seus discípulos 
galegas andan cada un polo seu lado. Esto 
é un desconcerto. Non é que suframos. 
gran causa por este feíto, pero como sa
bemos que as Vasas Maxestades son 
persoas sensibles farán que os capóns 
non canten máis forte que os galos. 

Santos e benditos Reís, os de Coalición 
Popular de Lugo van/les dirixir unha carta 
pedindo para eles tres Consellerías da 
Xunta de Galicia. Queren venda-las feri
das das últimas eleccións. Cando voste
des visiten a Fernández Albor non lle di
gan que Lugo é terra de caciques. Esto era 
antes. Agora quer ser terra de consellei
ros. Ben se decatan da diferencia. 

E seg u indo en Ga!icia non podemos es
quecer algo que moito nos preocupa. Xa 
saben as suas Maxestades que os de /R/

(pasa a Px. 5) 
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Os directores dos Centros de Menores, mani
festáronse palas rúas de Santiago e acabaron en 
folga de fame, reivindic¡mdo o xusto pago da 
axuda ós nenas que lles adeuda a Xunta (do que 
talamos no anterior número de IRIMIA). Acadaron 
-ó menos parcialmente- os seus obxectivos; A 
Xunta prometeu pagarlles os cincoenta millóns 
que lles adeudaba. Noraboa. 

Na foto, Berenardino, un frade franciacano, pe
cando con outros compañeiros na Dirección Xe
ral de Xusticia. 

OS NENOS son en parte os protagonistas deste 
mes: a Festa de Reis é un agasallo ós máis peque~ 
nos: máis hoxe irnos lembrarnos de moitos nenas 
que non só non teñen "reis"; pala contra marren 
de fame, de doenzas, de trabal los ... , moitos deles 
viven no chamado Terceiro Mundo, ós que irnos 
lembrar o 19 de Xaneiro: Xornada da Infancia 
Misioneira. 
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HOXE, VINTE MIL NENOS ABANDOADOS, son 

atendidos polo Tribunal de Menores, moitos de
les fillos de pais alcohólicos, separados, etc., e o 
corenta e tres por cento sen recibir unha visita ó 
ano. 

VINTE MIL NENOS son abrigados ou teñen que 
pedir esmola, día tras día, e máis de mil nenas 
marren cada ano por malos tratos ... , e unhos de
zaoito mil sofren malos tratos nas súas·casas. 

450 MILLONS DE NENOS non van á escala, 
esquencendo a nasa sociedade un dos dereitos 
do nena: a súa educación gratuita e obrigatoria. 
Case todos estes nenas sen escolarizar son dos 
países do Terceiro Mundo, onde habita o noventa 
por cento da poboación infantil. 

15 MILLONS DE NENOS marren cada ano por 
falla de alimentos, hixiene e condicións 
sanitarias. 

52 MILLONS DE NENOS traballan coma se de 
adultos se tratase. En España son unhos catro
centos mil os nenas que traballan fara da súa 
casa, e sen cumprir os dezaseis anos. 

A EDADE DE OURO DO XOGUETE é para moi
tos o século pasado, cando os artesáns facían 
verdadeiras obras de arte, por exemplo, coas bo
necas de porcelana, ata que viñeron as guerras 
mundiais e ·as plásticos, e escomenzot..i o consu
mísmo ... A través destas bonecas e o xeito de 
pintalas, podemos estudar ~axe cómo era a vida 
dos seus creadores e daqu~la época: o vestido, 
os peinados, os aparellos, et~. 

1 

MORREU MANOLO CILLERO, home bon e xe-
neroso. Dentro da nasa lgrexa, foi un dos creado
res dunha catequese axeitada o 
concilio. Pasou a sua vida 
sementando paz e esperanza 
palas aldeas e pobos de 
Galicia, por isa a súa luz 
non marre ende xamáis. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

XESÚS, XOSÉ E MARÍA 

Somos nós Xosé e María, .
os país do recén nacido, 
coma vós somos humildes,'. 
xente de paz e sufridos. 

Tamén nosoutros andamos 
/oitando a vida pra ver 
de camb.ia-la nasa historia 
e o naso xeito de ser. 

En Xesús, o naso fil/o, 
deunos Oeus o seu querer, 
ne/ atopamos alento 
e humor pra so/ecer. 

Por isa nós, amiguiños, 
como vós queremos ben, 
dámosvos a Xesús, 
que hoxe pra nós é recén, 
no sinal de tantos nenas 
precisados de querer. 

¡Felices os convidados 
á mesa do naso Reí! 

VERADEUS 

Todos queremos ver a Deus. A historia da hu
manidade dinos que o home sempre andou á 
percura de Deus.·Creron que víano nas fontes, no 
sol, no pico dos montes, e noutros moitos sitios. 
Nós tamén nos preguntamos: ¿onde atoparmos 
a Deus?. Algo hai metido no corazón que non nos 
deixa acougar ata que atopemos algunha 
resposta. 

A PALABRA DE DEUS 

Os cristiáns decimos que atopamos a Deus en 
Xesús Cristo. A Deus non o viu ninguén, pero 
deuse a coñecer dunha maneira plena en Xesús 
Cristo. Por eso chamamoslle "palabra de Deus". 

NOS SOMOS PALABRIÑA DE DEUS 

Se Deus manifestouse dunha maneira plena en 
Xesús e se Xesús é ún de nós (en todo semellante 
a nós a non ser no pecado), temos que decir que 
tamén nós somos polo menos "palabriña" de 
Deus. Por eso, dende que Deus se fixo home, o 
home é ·º único camiño para chegar a Deus. O 
misterio de Deus e o misterio do home danse 
xuntos. Un lévanos ó outro. 

~Domingo 2. º despois do Nadal 

. APALABRAQUESEFlXOCARN~ 

O comenzo existía a Palabra 
e a Palabra estaba onda Deus, 
e a Palabra era Deus .. 
Ela estaba ó conienzo -onda Deus. 
Todo foi feito por Ela, 
e sen Ela non se fixo nada. 
O que foi feifo, é vida nela, . 
e a vida é a luz dos homes; 
a IÚz al u mea na tebra, 
e a tebra nºon a puido apagar. 

A Palabra era a luz verdadeira 
que alumea para todo home, 
e estaba chegando ó mundo. 
Ela estaba no mundo, · 
e o mundo foi feito por Ela, 
pero o múndo non o recoñeceu. 
Veu ó que era seu _ 
e os seus non a acolleron . 
Pero a cantos a recibirort , 
a cantos creron no seu nome, 
déull.e-lo poder de seren fil los de Deus. 
Estes, non do sangue,· 
nin da vontade da carne, 
senón de Deus, foron nacidos. 

E a Palabra fíxose carne, 
e plantou entre nós a súa tenda, 
e nós vímo-la súa gloria, . 
gloria como de Unixénito que vén do Pai , 
·cheo de gracia e de verdade. 

(Xoán, 1, 1-5. 9-1~) 

Nós somos palabriña de Deus 
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Os Reis Magos, ¿Quen eran? 

O día dos Reís Magos é un día de ilusión. E non 
soamente para os pequenos. Tamén os grandes, for
mando comitivas, cantando "cantos de Reís" palas 
casas ... A figura destes "reis magos" fÓi sempre algo 
moi popular. Xa o mesmo relato bíblico (Mt 2, 1-12) ven 
coloreado con ese peculiar sabor do popular, dos rela
tos contados e escoitados con gasto, e admiración da 
xente sinxela. 

¿QUEN ERAN ESES PERSONAXES? 

Na antiguedade quedan recordos de personaxes moi 
semellantes. H~rodoto (Historia 1) describe un xeito de 
sacerdotes persas que aló polo s. VI a. C. foran famosos 
polo seu acerto en interpreta-los soños. Un xudío, con
temporáneo de Xesús de Nazaret, Filón de Alexandría 
distingue entre magos científicos e magos barulleiros 
dos que non se pode fiar (Leis especiais, 111, 18, nn. 
100-101 ). Polo mesmo tempo, Tácito (Anais, 11, 23-27) 
describinQJo ·as superticións do ambiente popular de 
Roma, tala de "predicción dos astrólogos, ritos de adi
viñación, interpretación de soños ... " Por iso Tiberio, ó 
dicir de Suetonio (Tiberio, 36), no ano 19 d.C. desterrou 
de Roma a tódolos astrólogos. 

Nos mesmos libros bíblicos atopamos xente pare
cida. Daniel (case dous séculas a.C.) coñece ben "ma
gos babilónicos" ós que os reís acuden para descobrir 
sabiduría oculta, interpretación de soños e situacións 
de encantamento (Dan 1,20; 2,2; 4,4; 5,7). O libro do$ 
Feitos dos Apóstolos déixanos a noticia do mago Si
món (Feit 8,9-24) que, polos anos 30, deixaba a Samaría 
abraiada cos seus poderes máxicos; e de Elimas (Feit 
13,6-11 ), un "mago e falso profeta" xudío que actuaba 
en Chipre. 

Toda esta xente é chamada "magos" como fai Mt 
(2, 1 ). Débese entender que coa palabra "magos" retí
rese a persoas adicadas ás ciencias ocultas, dende os 
estudiosos da astroloxía, pasando por curandeiros, 
adiviños, interpretadores de soños, ata sacerdotes 
que intentaban asegura-lo futuro mediante 
exconxuros. 

CIMENTOS DO RELATO DOS MAGOS 

Pero Mateo (2, 1-12) non recolle soamente datos da 
historia acontecida: tan importante como o suceso, 

Lenda dos Reis Magos 
(Crónica do s. VI) 

"Os Magos foron ós únicos que entregaron 
regalos ó Señor. Diseque o primeiro foi Melchor, 
un vello de cabelo blanco e longa barba, que 
ofreceu ouro ó Señor coma a un rei. O segundo 
chamado Gaspar, novo, sin barba, louro, hon
rouno como Deus, ofrecéndolle incenso ... O ter
ceiro, negro, moi barbudo, chamábase Balta
sar ... con regalo da mirra testificou que o Fillo do 
Home ía morrer" ... 

para Mateo, resulta a teoloxía que tal suceso encerra ; e 
tan importante como a existencia de magos en outros 
escritos e culturas que seguramente coñecía, eran para 
un xudío coma Mateo, os datos quitados do Antiguo 
Testamento. 

Por iso seguramente a Mt. influironlle varios textos 
do A.T. que él tería moitas veces estudados na súa 
sinagoga. 

Is 60, 1.6 "Erguete e brila, Xerusalén, que chega túa 
luz; a gloria do Señor amanece sobre ti" ... "A riqueza 
dos pobos ... virá xunto a ti. .. traendo ouro e incenso e 
proclamando a salvación do Señor". Así mesmo o 
Salmo 72,10-11 "Que os reís de Tarsis e das illas lle 
paguen tributo; que se postren diante del todos os 
reis". 

Hai tamén na Biblia un relato moi parecido. A gran
des pasos: trátase dun persoaxe chamado Balaán 
(Num 22-24), a quen a tradición xudía considerou 
"mago" (Filón, Vida de Moisés l,L, n. 276): coma eles 
tamén ven de Oriente, acompañado por outros dous 
(Num. 22,22), mandado por un rei enemigo ... e o mago 
Balaán en soños ve avanzar aestrela" de Xacobe (Num. 
24,17). 

Seguro que todos estes textos estábanlle soando na 
cabeza cando Mt. escribiu o seu relato dos Magos, 
porque Mt. máis ca Historia o que quería era dar unha 
mensaxe teolóxica. 

MENSAXE TEOLOXICA 

Mateo ten moi en canta a situación da súa comuni
dade aló polos anos 80, no último tercio do s.I. Daquela 
os fariseos andaban a expulsar da sinagoga a calquer 
xudeo-cristián, os predicadores cristiáns eran denun
ciados diante dos tribunais, azoutados e ás veces ape
dreados por creren en Xesús: as comunidades xudeo
cristianas estaban sufrindo unha forte persecución por 
parte dos mesmos xudíos. Namentras, eran os pagáns 
quen con forza acudían en masa á comunidade cris
tiana, buscando dende a súa boa fe e a súa relixión 
naturalista, a verdade de Xesús como Salvador. Así 
Mateo fai o contraste entre Herodes, perseguidor ata a 
marte, e os magos buscadores de Xesús 

OS MAGOS NA TRADICION POSTERIOR 

Pero o relato dos Magos non parou ahí: a imaxina
ción e o gasto popular seguíu traballando. De seguida 
quíxose determina-lo número: deberían ser tres xa que 
Mt. fala de tres regalos; e deberían ser de razas diferen
tes xa que indicaban universalidade; e deberían ser reis 
como conviña á dignidade do Neno Deus; só faltaba 
poñerlles nomes e así se fixo, nomes diversos na tradi
ción de Oriente, e nomes ben coñecidos na tradición de 
Occidente, aló polo s. VI. 

Mateo nin talara de tres, nin de reis, nin de nomes. 
Para o evanxelista eran simplemente buscadores da 
verdade do home e do mundo, exemplo para todos nós. 
Ah! Mateo tampouco escribiu que gastáramo-los car
tas mercándolles metralletas ós nenas. 

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

1 
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A can flaco todas son pulgas ou a revisión dos vehículos 

O día 18 de decembro pasado pu
blicouse no Boletín Oficial do Estado 
un real decreto da Presidencia do Go
berno que regula as inspeccións á 
que deberán someterse tódolos vehí
culos matriculados en España. Como 
eremos que é interesante para os lec
tores coñecelo, polo que nos poida 
afectar, presentamos un resume de
sas mesmas disposicións. 

res dos 5 anos e ata os 15, revisión 
cada 2 anos; de máis de 15 anos, revi
sión anual. 

¿Como empezar a face-las 
revisións? 

Motocicletas: a partires dos 5 anos 
deberán facer unha inspección cada 
·2 anos. 

iA revisar tocan! 

Os vehículos particulares de ata 9 
plazas e os agrícolas empezarán a 
pasa-la revisións nas datas se·guintes: 

- Vehículos particulares destina
dos ó transporte de persoas con ca
pacidade de ata 9 plazas: a parti res 
dos 5 anos e ata os 9 deben facer 
revisión cada 2 anos; despois dos 9 
anos, débena facer tódolos anos. 

rev1s1on anual; despois dos 4 anos, 
débena facer 2 veces ó ano. 

• Matriculados entre 1972 e 1975 
.......... antes do 31 - 3 - 1987 

- Vehículos de servicio público 
con taxímetro, sen táximetro, vehícu
los de servicio de alquiler sen con
ductor, os dedicados ás escalas de 
conductores e· as . ambulancias de 
servicio público ou privado: a parti
res dos 2 anos e ata os 4, deben facer 

- Vehículos de servicio público 
destinados ó transporte de persoas e 
os do transporte escolar: ata os 1 O 
anos inspección anual; dos 10 en 
diante, inspección cada 6 meses. 

• Matriculados entre 1975 e 1976 
.......... antes do 31 -12-1987 

• Matriculados entre 1977 e 1980 
.......... antes do 31 -12-1988 

• Matriculados entre 1981 e 1983 
. ... ...... antes do 31 - 12 - 1990 

• Matriculados entre 1984 e 1986 
.......... antes do 13 - 12 - 1991 - Vehículo para transporte de 

mercancías de máis de 3,5 Tm: ata os 
10 anos, revisión anual; e de 10 anos 
en diante, cada 6 meses. 

A partires do 1986 cómpre face-la 
revisión unha vez cumplidos os 5 
anos da matriculación do vehículo. 

- Tractores, maquinaria agrícola 
autopropulsada e remolques: a parti- Manolo Regal 

(ven da portada) Carta ós Reis Magos 

MIA formamos parte da lgrexa. Pois deben saber que té
mola lgrexa de Mondoñedo-Ferrol sin cabeza, a de 
Ourense esperando relevo, e o Sr. Arzobispo de San
tiago sen brazo auxiliar. Perdoen que /les digamos que se 
non nos traen algo decente endexamáis outra carta /les 
escribimos, nin creeremos máis nas Súas Maxestades. 
Non pedimos nada do outro mundo. Pedimos unha cabeza 
que se acomode ó naso carpo. Non queremos parecer uns 
monstruos con carpo de aquí e cabeza de ató. Se non teñen 
poder abando p(danlle ó Sr. Santiago que nos faga caso. 

Saben de sobra que Nicarágua quere ser libre e Afga
nistán tamén, que os negros de Sudáfrica queren ser 
persoas, que os mineiros de Asturias non queren morrer 
enterrados vivos, que todos estamos cansos coas mortes 
de Mikel e dosnon Mikel ... ¿Fará falla que /les digamos que 
tamén nos nasos tempos hai herodes e matóns? Quere
mos creer que o mundo pode ter amaño se cambiades o 
corazón dos que non pensan máis que en aproveitarse, dos 
que non saben perdoar ... Ben nos decatamos que esto é 
moito pedir. ¡Vaia ocasión que tiñan de lucirse facendo un 
mundo feliz!. 

En Galicia fálase moito do Mercado Común Europeo no 
que entramos hai uns días. Seguramente que nos paises 
das Súas Maxestades están moito maís adiantados e xa non 
se tala de mercado. Por isa, ó mellar, non nos entenden. 

Sabemos que merc_ado é moi parecido a pillería. Mesmo 
por eso pedimos que traigan ós productores de leite de 
Galicia ganas de unión para poñerse á altura da pillería 
dos demáis. Xa sabemos que non /les gusta regalar nada 
que aumente a pillería dos pillos, pero nós pedimos pillería 
prós que non a teñen. 

De paso que veñen e_xa que van ter que pagar o IVA 
non esquezan traer un paquete de aspirinas para regalar/le 
a O. Felipe González. Por aquí dise que vai perder o refe
rendum. A opinión pública dí que de OTAN nada de nada. 

Non queremos cansar máis ás Súas Maxestades. Oeixen 
que antes de rematar /les digamos que, se atopan por ahí 
algún "elixir" especial, deses que tan mirar para adiante e 
con fe no porvir, carguen.cantos poidan e ó pasar por Roma 
e por outras curias regalen en cantidade ós que viven sin 
esperanza, ós que nos queren forzar a ir a ceacú, ós que 
non ven máis que postas de sol. 

Quédannos moitas máis causas 
para decir/les. Se se portan ben, 
seguiremos mantendo relación 
coas Súas Maxestades. 

Atentamente 

IRIMIA 
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SAUDE 

Sabias que ... 

O estado dos nosos dentes 

- Nove de cada dez españois teñen problemas 
na boca, fundamentalmente nos dentes. 

- O problema dos dentes que máis incidencia 
ten é o da caries (picaduras). 

- As tres cuartas partes dos nenos españois 
presentan caries ós 6 anos de idade. 

-O 98% dos adolescentes están afectados por 
caries, sendo ademáis o promedio de 4,2 picadu
ras por individuo. 

- Nos últimos dez anos as caries en Europa 
reveron entre un 50 e un 80%, mentres en España 
doblaron o seu número. 

- En España hai un 70% de persoas sen dentes 
ós 65 anos. 

- Tan só unha décima parte dos nenos limpan 
os dentes, polo menos unha vezó día. 

- O consumo de pasta de dentes en España é o 
máis baixo de Europa, contabilizándose un tubo 
por habitante e ano. 

- Todo o anteriormente descrito está tomado 
de estudios realizados polas autoridades do Mi
nisterio de Sanidade en colaboración coa Orga
nización Mundial da Saúde. Revelan un pano
rama pouco edificante da situación dos españois 
sobre do problema que tratamos; e o principal 
aspecto dese problema é a falla dunha educación 
sanitaria en profundidade, que nos ensine a 
preveni-los problemas anteriormente descritos. 

Aspectos dunha educación sanitaria dental 

Con moi poucos cartas podíanse tomar medi
das elementais como: 

1. Decatarse da necesidade de corta-lo exce
sivo consumo de elementos azucradós, pois fa
vorecen a presentación das caries. 

2. Proceder, xa desde nenas, ó cepillado dos 
dentes despois de cada unha das comidas que 
efectuamos ó día ; esta práctica debe principiar 
xa coa primeira dentición, a partires dunha idade 
sobre dos 3 anos. O cepillado dos dentes débese 
facer deixando transcurri-lo menos tempo posi
ble, xa que desde instantes despois de comer 
empézase a forma-lo proceso de " desfeita" dos 
dentes. 

3. E preciso que ademais teñamos en conta o 

As tres cuartas partes dos nenas españois presentan 
caries ós 6 anos de idade 

feito de que se contribúe a unha boa dentamia: 

• Levando unha boa alimentación desde a 
nenez 

• Facilitando, en caso de necesidade, os com
plementos vitamínicos necesario_s, e outros pro
ductos que interveñen no desenrolo, mantene
mento e conservación dos dentes, entre os que é 
primordial o fluor. Sobre esto é preciso recordar, 
a maiores doutros aspectos, a necesidade de que 
as pastas de dentes que usamos conteñan fluor e 
que sería bó, por exemplo, que as augas de be
bida contivesen a cantidade de fluor necesaria; 
pero como esto non sucede mentras non se dis
poña dun programa de fluoración das augas, é 
preciso aplicar enxaugues dos dentes con fluor 
durante aproximadamente un minuto, expul
sando o líquido, e non bebendo nin comendo nun 
período posterior que como mínimo debe ser 
duns 30 minutos. 

Hai na actualidade solucións de Fluor para en
xaugues nas farmacias, que con diferentes con
centracións serven para que se fagan ou tódolos 
días ou unha vez á semana os devanditos 
enxaugues. 

Pauliño 
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Galicia a rnaior productora de rnexilón do mundo 
I • 

O cultivo do mexilón, coñecido 
no mundo científico co nome de 
Mitilicultura, xa que en latín este 
marisco chámase "Mytilis Edu
lis''. Está a ser un dos pilares máis 
importantes da economía dunha 
boa parte de Galicia costeira. 
Tanto o mexilÓn como a ostra cul
tívanse. desde moi antigo, e pa
rece ser que os chinos foron os 
primeiros en facelo. En Francia, a 
mediados do século XIII, na costa 
Atlántica, escoménzase a darlle 
certa consideración, ainda que 
Holanda antes de que Galicia se 
sumase a este cultivo, foi o máis 
grande _ productor, conseguindo 
trinta mil kilos de mexilón por 
hectárea en cultivo do fondo, 
chamado así por ser sobre as 
praias. Hoxe Galicia é a maior 
productora do mundo con catro 
mil plataformas flotantes en pro
ducción situadas nas Rfas Baixas 
e na Ría de Betanzos, zona de 
Lorbé, dando douscentos millóns 
de kilos anuales que van destina
dos ó consumo en fresco, a con
xelación ou a conserva. 

O rnexilón no Grabe 

Na zona do Grave existen 353 
empresas familiares que atenden 
o cultivo de 500 bateas agrupadas 
todas elas nunha asociación cha
mada "Amegrove" que asimesmo 
está integrada na federación ga
lega "Fepmega". Estas organiza
cións dirixidas pol9s mismos pro
ductores son as que fixan por 
temporada os precios de vanda 
sobre os peiraos. "Amegrove" ' . , tivo unha producc1on no ano 
1984 de máis de dezanove millóns 

OMAR 

O mexilón 

Bateas mexiloeiras nas rías galegas 

de kilos con unha facturación de 
perta de mil millóns de pesetas. 
Os pedidos que tan as depurado
ras, fábricas ou concedeiros re
pártense equitativamente entre 
as empresas familiares por un sis
tema de cupo. As vendas teñen 
garantizado o seu cobro por me
dio de avales bancarios que os 
compradores teñen que facer a 
favor de "Amegrove". Antes de 
estar asociado os mexiloeiros 
malvendían o seu producto e non 
tiñan nin siquera garantías de co
bralo que vendían. A asociación 
servíu para unha verdadeira re
dención tanto económica como 
social e hoxe o sector do cultivo 
do mexilón e un dos máis próspe
ros das nasas rías. Antes cada un 
tiña que aguantar coas perdas 
producidas polos temporais, 
pero ó estar asociados sirve para 
conquerir axudas económicas 
con que paliar os desastres natu
rais. Por exemplo, o ano pasado o 
ciclón Hortensia botóu ó fondo 
na zona do Grave 57 bateas con 
perdas estimadas en máis de cen 

millóns de pesetas. A forza da 
Asociación é tal que conseguiron 
créditos a longo plazo e un inte
rés do 8 por cento da Xunta, co 
cal poidose repoñer e mellorar o 
material desfeito polo temporal. 

Os perigos dos rnexiloeiros 

O perigo actual do sector mexi
loeiro é o de que a ambición está 
levando a un exceso de produc
ción co que se corre o risco de, 
por culpa dun exceso de oferta, 
perdela estabilidade dos precios. 
Para poñer remedio a este pro
blema, as distintas asociacións 
están estudando en conxunto 
coa Dirección Xeral 

de Cultivos mariños ~ 
a mellar fórmula 
para regular esta . 
producción de " 

marisco no que ./· f 
somos os números ~ 
unsdomundoen -~ 
cantidade e calidade. / 

J.J. Caneda Aguín 
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MOCIDADE 

• COMIC/ 
Un ha migiña de historia (1) 

O comic, ese fenómeno que parece entróu en boga en 
España nestes últ imos anos, é algo máis complexo do que a 
pr imeira vista podamos apreciar; e anque os seus oríxes son 
re lat ivamente novos (f inais do pasado século) , o seu desen
ro lo foi vertix inoso e concreto, cunha gran riqueza plástica e 
art íst ica, acadando abondo as cotas que acreditan como o 
noveno arte, como foi chamado . 

Vou tentar facer un sinxe lo estudo sobor da realidade deste 
novo med io de expresión , analisando as súas distintas verten
tes e expoñendo unhas breves notas que nos sitúen cronoló
xicamente nos seus orixes, ó mesmo tempo que nos axuden a 
comprender un pouco en qué consiste este novo arte , aínda 
descoñec ido para algúns. 

Xa na derradeira década de 1.700 podemos talar dos pre
com ics. A f inais do século XVIII en Europa e en U.S.A., as 
revi stas de humor escomenzaron a adicar espacio a pequenas 
historietas dunha pá°x ina como moito , compostas de " estam
pas " , (viñetas formadas por un ou máis debuxos, sen letras) 
con un pé narrativo. Estos eran os chamados " balloons" ou 
" g lobos de d iálogo". Neste terreo evolucionóuse pouco, pois 
as publicac ións eran moi esporád icas e non tiveron unha 
co nti n u id ad e relevante. 

OS COMICS BOOKS 

• - C.'*"" MVfÍ# t_._. ._ ~ ......._ 
1 

- " .. ,....,. ., ,-............. ~ ..... .-vi l L.. .......... 
,...._.l,.,.• L.m ._.., __ ,,._..,. • . 

Lt c-:atd ~~· ..... .arfl\ .......... .._ .. 
....__ w.,- .... .....__ 

.. - l .. .-.. L. . .......... . ~~ ... . . ~ ....... . .. .............. _.... .... 1 .. M·"'··- .. ·- ....... .:. .-....... ... ,.. ....... ............ .. ............... _ ....... _ ... , __ ....... _ 
Mostra de un " bailan " ou "globo de diálogo ", obsérvese que eiquí 
o pé narrativo corresponde a un dos persoaxes, pero todavía sen 

unha integración gráfica, ("bocadillos" ou "globos ") 

Así pois, non sería en Norteamérica, ata fi nais do século XIX 
onde podemos talar xa do verdadeiro nacemento dos comics, 
pasando dos primitivos " BALLONS", insertos en revistas de 
humor, xornais e prensa en xera l; os " Comick Books" , (libros 
de comics) , publicacións aínda dirixidas ó púb lico infan til , 
adicadas exclusivamente a com ics), publ icacións aínda diri
xidas ó público infanti l, adicadas exc lusivamente a linguaxe 
das imaxes debuxadas. 

Desde unha perspectiva global e obxet iva pódese af irmar 

que o comic nacéu en Norteamérica, póis a aparición dos 
" comics books" como publicación específica de comics pro
porcionaba unha serie de ventaxas a este novo arte como a 
creación e continuidade de personaxes -héroes- que saltaban 
dunha historieta a outra cunha personalidade determinada, 
facendo escala, isto é, unha forma particular de facer comics . 
Asimesmo , gracias a flexivilidade destas publicacións , 
abríanse novos horizontes para o comic , novas estructuras , 
novas tendencias ... Pero do comic USA xa talaremos máis 
adiante . 

OS "COMIC PAPEAS" 

¡:,~:~.- l"DOn-'t Miss "O.JI' · 111ri11iog· Deteetl'fe 11eries. 

TH~ · GD~-a~ - . ; D 
~q.;;~_ ~ PENNY i• • 
.._._ .......... ~ª_(· r. 4 CQM.llC • -

Portada dun característico " comic paper" , impreso a un ha soa cor. 
" Golden Penny comic" (1927) 

Sin embargo, a pesar do retraso europeo neste aspecto , 
existe un caso moi particular e diferenciado do resto dos 
casos europeos en relación ás oríxes do comic . E o caso 
anglosaxón. Paralelamente -máis ben a principios dos anos 
vinte- ó " comic book" surxiron en Gran Bretaña os " comic 
papers" (publicacións de comics) , tamén dirixidas ó publico 
infantil , que -de feíto- sentaron as bases do " tebeo " actual en 
Europa; pero evolucionóu moi pouco. Estáncase en algo par
ticular como é o " tebeo para nenos", sen outras miras. 

Así pois, baixo a influencia norteamericana iría surxindo o 
comic en Europa· nas dúas décadas do século XX , sendo os 
países con máis desenrolo económico os precursores deste 
arte gráfico-narrativo. Gran Bretaña, Italia, Francia, Bélxica , 
España, (esta última ata a Guerra Civil) fo ron os impulsores do 
noveno arte en Europa, pero ata os anos corenta este desen
rolo sería moi lento , sempre baixo a influen.cia norteameri
cana. A evolución escomenzada a mediados dos anos trinta 
veríase afogada coa segunda guerra mundial , se ben moitas 
das ideas desenroladas máis tarde xestáronse no transcurso 
desta. 

COTUMIS 
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-------------------EDUCACION 

O xogo dos cubos 

Desque os Reís Magos viñeron de Oriente e 
trouxeron ouro, incenso e mirra, nas nosas cabe
ciñas infantís medrou a idea de que naqueles 
países todo era fantástico. 

Do Oriente, do sul e do Occidente de hoxe, a 
pesares da grande riqueza dalgúns destes luga
res, pouco máis traerían que fame, desemprego, 
analfabetismo ... 

Esta realidade crúa da que os países ricos so
mos os maiores culpables, tamén debe ser coñe
cida dos nenos. Educar na solidariedade e sensi
bi lidade cara os problemas dos máis é tan nece
sario, nunha mente infantil ou adolescente, como 
as fábulas do ouro, incenso e mirra. 

Nesta semana propoñemos un xogo que, fu
xindo do espectacular ou dramático, axuda a re
flexionar sobre deste problema a pequenos e 
maiores. 

Obxectivo do xogo: Chegar a un ha maior com
prensión de como se leva a cabo o intercambio 
comercial entre os países industrializados e os 
países en vías de desenrolo ou dependentes. 

Desenvolvemento do xogo: Dividimos ós parti
cipantes (non máis de 24) en catro equipos 
iguais. Aínda que non se lles diga, eles serán a 
representación de 4 países; os equipos 1 e 2 go
zarán dos privilexos dos países desenrolados xa 
que recibirán máis tecnoloxía (máis medios) que 
os outros dous. Os equipos 3 e 4 serán os repre
sentantes de países non desenrolados, con es
casa tecnoloxía; pero abundancia de materias 
primas. 

- Os equipos fabricarán "cubos" de cartulina 
de 8 cm. de arista. As aristas uniránse con "ce
llo". Non se aceptarán "cubos" mal feítos. 

- Cada equipo recibirá diferente cantidade de 

O material: 

fQuipo 1 2 3 1 Moita 

fquipo 2 1 3 3 Moita 

fQuipo 3 7 - - Po u ca 

fquipo 4 8 - - Po u ca 

Materia prima Coñecementos Tecnoloxía Man de obra 
"Cartulina" "Reglas e '1esouras" cualificada 

lápices" "Cella" 

material. Poderán negociar intercambio de mate
riais. Na . negociación so mente participará 1 por 
cada equipo. 

- Gañará o equipo que faga mais "cubos" ben 
acabados. 

- Somente poderán utilizar o material que se 
lles deu. 

Avaliación do xogo: O animador do xogo apun
tará cantos "cubos" conseguiu cada un dos 
equipos. 

- Analízase o sentimento dos perdedores e a 
que causas atribuen o seu fracaso. 

- Analízase o sentimento dos gañadores e a 
que causa? atribuen o seu trunfo. 

- O animador e os observadores (se chega a 
habelos) resumen o que viron ó longo do xogo e 
analizan os resultados. 

- O animador pregunta en que aspectos o 
xogo reproduce unha situación existente entre 
os países do mundo e que significado tiña cada 
un dos materiais. 

Algunhas das conclusións que se poden tirar: 

- A liorta mais importante xira a redor das 
tesouras. Os propietarios non as cambian por 
nada e asoballan ós que non as teñen. Xusta
mente o que ocurre entre os países con tecnolo
xía e os que non a teñen. Os que posuen as tesou
ras (tecnoloxía) son os que gañan en número e 
perfección dos "cubos". 

- Pode acontecer que haxa pelexas entre os 
equipos. lsto representaría as guerras que suce
deron e suceden por mor das materias primas e a 
tecnoloxía. 

- Os que posuen tecnoloxía e coñecementos 
impoñen os precios ós que non teñen máis que 
materias primas. Precios que nunca permiten ós 
pobres progresar no seu traballo. Vese así clara
mente a inxusticia do sistema internacional de 
precios que non favorece mais que a unha parte. 

- Tamén ocurre que cando un equipo vai ga
ñando e queda pouco tempo de xogo, monopo
liza as materias primas para impedir que os com
petidores poidan quedar mellor. 
lsto é o que frecuentemente pasa 
na política económica dalgúns 
países e no xeito de actuar 
das grandes.compañías. 

(Xogo recollido de INTERMON. Barcelona) 
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*cartas ó meu sobriño 

Querido sobriño: 

Na túa última carta fálasme do "cristianismo de antes e do 
de agora" e dis que non entendes por que a lgrexa antes 
mandaba tal causa e agora tal outra. Véxote ben liado e non 
me extraña nada país a min pasoume algo semellante no 
teu tempo. 

Antes era necesario para comungar na misa levar non sei 
cantas horas sen comer, agora cbega cunha ou mesmo non 
importa se se fai un descuido. Antes tódolos cregos debían 
levar sotana (~os n:eus tempos ata para xogar ó fútbol) , 
agora xa non e obnga leva/a. Antes a penitencia a confe
sión, só podía facerse dunha maneira, agora hai t;es. A min 
tamén me tolearon eses cambios e non os entendía. 

Cos anos funme enterando de que os cambios que coñe
cía eran moi pequenos, que a /grexa, na súa historia, fixera 
cambios ben máis grandes. Para poñerche un exemplo do 
dita arriba é curioso saber que ó primeiro os "cregos" non 
levaban ningunha sotana nin ningún tipo de vestiduras tala
res, hai unha carta dundos talares, que non deberían distin
guirse dos outros pota súa roupaxe senón pota súa maneira 
de vivir e comportarse. Tamén cómpre que saibas que 
houbo unha época na que o sacramento da penitencia, a 
absolución que dá o crego ó confesarse, só podía adminis
trarse dúas veces a cada persoa ó longo da súa vida, e así 
pasou con moitas outras cuestións. 

Como ves, cambios houbo moitos, hainos e haberaos. 
Fánsenos raros pois temas metida na cabeza unha imaxe 
de lgrexa estática, inmóbil. Non sei o porqué desta imaxe, 

supoño que é o resultado dun afán de dar impresión de 
solidez; de e_stabilidade, sabiduría e seguridade. A /grexa 
debe ser mo1tas causas, pero inmóbilnon. F.oi cambiando ó 
longo da_ historia pois compríalle irse axeitando ós tempos 
que coman. A lgrexa non pode ser inmóbil, débese ir axei
tando ós tempos segundo os avances da humanidade. 

Ninguén posúe a Oeus e a lgrexa camiña, camiñamos 
-.pois todos sómo-la lgrexa- cara el, e camiñar quere dicir 
moverse, cambiar; a esencia vén senda sempre a mesma 
pero trocámo-/o exterior, os costumes, os ritos, trocámolós 
segundo as necesidades de cada época. Non existe ''cris
tianismo de antes e de agora", hai un só cristianismo, 
representado por unhas formas exteriores distintas, que 
poden estar máis ou menos de acordo coa súa época. · 

. Espero que agora entendas eses cambios, son necesa
n~s e impre~~indibles. Non podemos quedarnos parados, 
compre caminar e de non faceto córrese o risco de quedar
mos desconectados da realidade. Hai que moverse pero 

· non potas bo~s, senón c~n x~ito, un ha das críticas que se//~ 
tan a lgrexa e que cambia, s1, pero con moitísima lentitude 
con re_traso moitas veGes. /so xa é algo, o que non pod~ 
facer e quedarse parada, a fe é algo dinámico, se non se 
move marre, ¿non Ghe parece?. 

Agarimosamente O TEU TIO S/NGALA 

P.S. : "Outra.caeu en boa terra; naceu, creceu e chegou a 
dar fro1tos: o tnnta, o sesenta e aínda o canto por un '' 

(Me. 4,8) 

<~TERRAQUE 

CANTN, 

CANTORAL GALEGO 
para as celebracións 

120 pxas. con cancións 
para toda ocasión 

-250pts.-

A sua Comunidade necesitao 
Non a merque vostede so. 

¡Merque 10 ou 20 polo menos! 

Nas librerías relixiosas do país 
Tamen se poden pedir a: 
Apdo. 5 - Vilalba (Lugo) 
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O Toño do Mesón 

O Taño do Mesón é un home do máis apren
sivo. Aínda ben non oe talar dunha doenza xa se 
pon a tremar, convencido de que el tamén a pa
dece. Se chegasen a resultar certas toda-las 
doenzas imaxinarias que leva sufrido, ben seguro 
que a estas horas xa estaría dando ortigas. Claro 
que tampouco se pode tomar a broma; porque os 
aprensivos padecen moito, anque as súas doen
zas só sexan imaxinarias. 

Hai casos aínda peores ca o do Taño, coma o 
db aquel estudiante de médico que tivo que dei
xala carreira, porque tan presto escoitaba talar de 
tuberculose xa se poñía a cuspir sangue, e o máis 
malo, polo visto, aínda foi que unha vez que lle 
tocou visitar a unha parturenta, comenzou el 
mesmo a sentir tan grandes torzóns de barriga 
que hai quen afirma que chegou a dilatar e todo. 

O Taño téñenlle gastado bromas moi pesadas 
os seus amigos á canta da súa aprensión, por non 
chegaren a comprender que sufría de verdade. 
Certo día que estaba gañando sen trégolas ás 
sete e media na taberna, (que para el o libro de 
don Heraclio Fournier non tiña segredos), non se 
lle ocurríu nada mellar a un dos seus compañei
ros co fin de rompe-la boa fada que o asistía, ca 
co~entar que andaba cunha descomposici~'.>n 
. condanada porque a noite pasada ceara con le1te 
callado. O Taño, que tamén ceara o mesmo, 
arrincou coma unha centella para o escusado 
antes de que por aí o outro se lle adintase e aló 
estivo beiras dunha hora, por se un caso. 

Hai algún tempo escoitou na radio a cántiga 
e$a que dí: "Teño o corazón de ferr?, forzado na 
fragua da vida", e tomouna tan o pe d~ letra ~ue 
ós dous días foise ó médico de cabece1ra ped1rlle 
un "volante" para o ambulatorio, porque sentía 
unha dureza coma un croio no peito. 

"No ambulatorio mirárono e remirárono " 

No ambulatorio mirárono e remirárono. Raios 
X de riba, análises de baixo, electros, o cierno 
maior. Votou case un mes entre probas de aquí e 
de acolá, pero ¡nada! Que non lle daban atopado 
cousa de importancia. El, non obstante, seguía a 
queixarse da dureza no peito sobordo lado es
querdo sen dar máis expricacións. Cando víu que 
a causa xa ía quedar así porque non había máis 
nada que facerlle, soltouse a confesar que o que 
el tiña era medo a te-lo corazón de ferro. Non 
faltou algunha ATS á que lle amasase o sorriso ós 
beizos; pero, tendo en conta que o home desme
llorara tanto que case non facía sombra de sí, 
pensaron que non estaría por demáis unha con
sulta dun especialista de nervios. 

O psiquiatra mostrouse moi comprensivo e, 
despois de gaña-la súa confianza, comenzou por 
facerlle unhas cantas preguntas: 

- ¿Así que dí que ten medo a te-lo corazón de 
ferro?. 

- Teño, sí señor, e mesmo por veces semella 
que me falla, e no surte como é debido. 

- Ben, home, ben. E dígame,¿ vostede plantou 
algunha vez lume intencioadamente a algún 
monte?. 

- Non, Señor. lso non. Deus me librara . 
- Gústalle ver sufir os animás? 
-Tampouco. 
- E capaz de ter un neno no colo, e acariñalo?. 
- Son. Os nenos, anque se poñen rallantes, 

nonme magoan nadiña. 
- Está ben. E. .. ¿sabe escoita-las lerias dos 

vellos? 
- Sei. Que deles sempre podo aprender algo. 
- ¿ Tén sentido patriótico? 
- Mande usté? 
- Nada. ¿Que se está disposto a defende-la 

súa patria? 
- ¿Cal delas?. 
- Ten razón. E ... ¿dalle vergoña que se saiba 

que chora? 
- Non. Teño chorado en público por desgra

cias de parentes e amigos. 
- Está moi ben. Xa abonda. Pode irse tranquilo 

para a súa casa que non tén o corazón de ferro. 
Fíxese como son as causas: 
mais ben necesita ferro, _ 
porque o que padece é algo 
de anemia. Así que ¡a comer 
moitas lentexas e vivir 
tranquilo! : 

Aínda non se despediara do 
psiquiatra e xa lle desaparecera 
ó Toño a dureza do peito. 

X.M. Carballo 



IRIMIA-12 

Xosé Chao Rego 

Os problemas do pecho CONSULTORIO 
Rúa do Vilar, 37-39, 2-

SANTIAG(} 

Aínda vai crer algún castelán 
que andamos na Medicina e que 
nos referimos ás doenzas do 
peito ou do pulmón. Nada diso, o 
pecho, con E cerrado, nada ten 
que ver co "pecho", palabra cas
telá que leva o E aberto .. Aberto e 
cerrado ou pechado, velar a cues
tión de hoxe. 

Habería que darse de conta de 
que en galega non quere dici-lo 
mesmo cerrar ca pechar. En prin
cipio, unha porta pode estar ce
rrada sen que lle botasen o pecho 
ou a pechadura. Estaría cerrada, 
pero non pechada. 

Con todo, no uso diario, ás ve
ces non s_e fan moitas distincións, 
e se se di que "é unh~ noite pe
cha", non fará falla, digo eu, que 
teña un candado. Hai un uso me
tafórico e tamén ás veces unha 
certa indefinición entre cerrar e 
pechar. 

Vén isto a conto de que a televi
sión galega cerra o seu derra
dei ro programa do día cun título 
que xa se fixo conflictivo: "Ó pe
che" . Mesma- houbo quen lle cri
ticou ese til ou acento diacrítico, 
que non é apóstrofo, como o crí
tico imaxinaba, senón que sinala 

a contracción de a+ o :::i.ó. 
O problema maior xorde de que 

o vocábulo "peche" non existe en 
galega, e resulta unha transposi
ción ou calco do castelán "cie
rre". A televisión debería ter tino 
con non se precipitar e consultar 
cos entendidos as causas, non 
sexa que porque os estudiantes 
talan do "peche" da universidade 
xa se poida dicir sen máis. Eu 
sempre llelo digo ós meus alum
nos: non aprendáde-lo galega 
palas pintadas das paredes. 

Pero, ¿ péchase a televisión ou 
só se cerra? Verémo-lo no pró
ximo programa, que agora veñen 
os anuncios. 

Xa entrq.mos no Aninovo 
e chega a festa de Reís: 
¡que viva o mil novecentos 
e o ano oitenta e seis! 

Que sexa un ano tranquilo 
e que non haxa barullo. 
E unha data a lembrarmos: 
¡O dezaoito de xul/o! 

Vai para cincuenta anos 
houbo unha guerra civil: 
morreunos a democracia 
baixo o imperio do fusil. 

O seu cincuentenario 
-sen caer na comenencia
haberá que aproveitalo 
pra educará convivencia. 

Hai moita xente noviña 
por desgracia, esqueclda 
de que uns corenta anos 
destragaron moita vida. 

A perares da crise e de que iso de "ser cura" vende cada vez 
menos, ainda hai mozos que se arriscan e dan un paso 
adiante. 

Non que se manteña aberta 
da ferida a espita, 
senón que se estiñe o sangue 
e que isa non se repita. Como Miguel Gómez, un mozo de Melide, que se ordenou 

Sacerdote o pasado 21 de Decembro na Catedral de Lugo. 
Noraboa e ¡adiante! hai moito que facer nesta igrexa nosa. 
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