i mos facendo
r ecobrando o

memoda:
ser ¡alego
•
que esqueclmos.
1 moa sementando patria:
con man inxertandoa
•
entre os veciños.
1 moa facendo outra histoda.
favor dos rebaixados e
oprimidos.

man
a
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Ilusión cos
Os que apos , o pela di~. .
tensión, a paz e . ~ffíl\~e d éiecindo non á OTA
rrotados no referéndum. O
"realismo dos progresistas", o
medo a perdérmo-lo tren dos
ricos e poderosos desta terra
trunfou no resultado da consulta. E trunfou sobre a ilusión
de irmos construindo un
mundo de nacións libres, dialogantes, resptJtuosas, solidarias unhas cas outras, cultas e
abertas. E trunfaron os que
aceptan e apoian o crecemento económico desigual, a
industria militar como motor do
progreso, o monopolio da alta
tecnoloxía como ferramenta
de dominación económica e
control político.

Pero non foi unha derrota
sen máis. Foi un fracaso "pascual", porque a utopía, a esperanza fundamental que nos
moveu, deu froitos sólidos que
cómpre celebrar.
Cómo senón enxuiciar esa
grande ilusión que xeróu toda
a movida anti-OTAN, esa
unión de vontades antes enfrentadas, nun momento en
que o desencanto e a división
reinaban como nunca na esquerda política.

-

Campaña marisqueira

- O saneamento gandeiro hoxe
-A obra literaria de Castelao:
"Un ollo de vidro".
- Unha vez. ... {e 3)
- O mexilón, algo mais ca unha tapa.

"'º'ñrsCJCc10N
nova h istoría

Cómo senón valorar toda a
forza contida que se desatóu
entre a mocidade, agramando
· nunha primavera inesperada,
promovendo o encontro, o debate, a festa da PAZ anticipada.
Cómo senón talar do medre
da conciencia, da preocupa ción dos trabal/adores, dos
(Pasa a pax . seguinte)
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mozos e mozas, dos homes e mulleres da cultura ...
por entender doutro xeito o futuro da humanidade,
das re/acións entre os pobos, do progreso.
Eses e outros son froitos de vida dunha aparente
derrota. Son o renacer da ilusión. Dunha sólida ilusión cos pés na terra.

AS ASOCIACIONS CULTURAIS foron e seguen
senda o estímulo cotidián da nasa cultura; espalladas por aldeas e vilas fan xermola-la creatividade a cotío ... Algunhas, coma o "Club Valle lnclán " de Lugo, xa levan vinte anos loitando , e
outras moitas están xurdindo agora.
A AGRUPACION CULTURAL ALEXANDRE BOVEDA da Coruña, que moito está facendo para
que esta cidade deixe de ser tan allea á nosa
- lingua, vén de convoca-lo PRIMEIRO PREMIO DE
ENSAIO , co gallo dos cincoenta anos da morte do
mártir galega Alexandre Bóveda .. . O ensaio ,
nesta edición , será encol deste patriota noso , e
téra unha extensión máxima de trinta folios mecanografiados a dobre espácio ... O prazo de presentación remata o 25 de xullo , e para máis información podes dirixirvos a A. C. Alexandre Boveda. Rúa Eládio Rodríguez, 15 - sotana . 15005. A
Coruña .
AMIGOS DA CULTURA de Pontevedra é outra
Asociación con moita historia e moito facer naquela cidade ... Hai dous anos erguéu un monumento lembranza a Castelao , e este ano tamén
quere homenaxear ó tillo daquela terra , Alexandre Boveda, fusilado un dezasete de agosto de
1936. Vanlle erguer un monumento en Pontevedra, coa colaboración de tódolos que aman a
nasa terra.
A ASOCIACION AFONSO EANS de Negreira tamén quere deixar vestixios da memoria de Castelao na súa bisbarra e vaí erguer un monolito en
lembranza de Castelao , costeado por suscripción
popular ... Tódolos que queiran colaborar poden
mandar o seu donativo á Caixa de Aforras, sucursal de Negreira, ó número 13.334 - 6.
A ASOCIACION XERMOLOS de Guitiriz ven de
convocar o VII CERTAMEN " TERRACHA " de Literatura e Debuxo Infantil, nos eidos da poesía,
debuxo e cantos .. . O fallo coñeceráse o 17 de
maio , Festa das nasas letras , e o prazo de presentación remata o dez do mesmo mes ... Neste certamen veñen colaborando , tódolos anos , máis de
. mil rapaces dos centros de EXB, sobar de todo de
Lugo e A Coruña.

As numerosas manifestacións de cristians e non cristians en
Galicia e en toda España, fixeron renacer unha ilusión perdida. En casos como a de Madrid (as duas fotos últimas)
chegaron a convocar a perto dun millón de manifestantes.

LOIS CAEIRO foí nomeado Director da Radiotelevisión galega. Outro peón, movido e colocado
polo Vicepresidente da Xunta , no axedrez da política xunteira. Unha boa xogada, pois Caeiro
mostróu sempre calidade na súa profesión de
xornalísta. Ata agora era o que botaba adiante os
informativos da tele galega, que pasa por ser un
dos mellares espacios deste medio.
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NON ESTA AQUI: RESUCITOU
Domingo da Pascua de Resurrección

Gloria á vida,
gloria ó amor,
gloria ós sinais de triunfo,
gloria ó naso Señor.
Non traiades perfumes de morto
neste mencer callado de vida ,
non traiades chorares de ausencia :
traede na boca ledas cantigas.

O Señor está vivo entre os vivos,
e a marte fuxíu derrotada;
as forzas do mal son máis débiles
ca forza por Deus demostrada .
A luz que alumou aquel día
alumea os nasos trabal/os,
a loita non foi suprimida,
pero o triunfo foil/e anunciado.
En día tan grande de festa ,

cos triunfos de tódolos débiles
sobre a forza dos grandes que abusan,
cantemos ó Deus que tanto nos quere.
Gloria á vida ,
gloria ó amor,
gloria ós sinais de triunfo,
gloria ó naso Señor.

ANUNCIO
XESUS

DA

RESURRECCION

DE

A madrugada do primeiro día da semana foron
ó sepulcro , levando os perfumes que tiñan preparados. Pero atoparon quitada a lousa, arreciada
do sepulcro. Entraron e viran que o carpo do
Señor non estaba alí . Entóri, mentres estaban
todas perplexas por aquelo , apareceron dous homes con vestidos resplandecentes . Cheas de
medo , miraban para o chan ; pero eles
preguntaron:
- ¿Por que buscades entre os mortos ó que
está vivo? Non está aquí; resucitou. Recordade o
que vos dicía en Galilea: que era preciso que o
Fillo do Home fose entregado nas mans dos pecadores, fose crucificado , e que resucitase ó tercei ro día.
Elas lembráronse das súas palabras, e, volvendo do sepulcro, anunciáronlle ós Once e a
tódolos demais. Eran elas: María Magdalena,
Xoana, María a de Santiago. E tamén as outras
que as acompañaban , lles decían o mesmo ós
apóstolos; pero eles non crían as súas palabras ,
por lles pareceren un delirio.
Con todo , Pedro , levantándose , foi correndo ó
sepulcro; abaixándose , viu as vendas soas; e,
todo abraiado por aquelo, volveu para a súa casa.
(Lucas 24, 1- 12)

RESUCITAR PARA ESTA VIDA
Case sempre que talamos da resurreción ·estamos
pensando na vida de despois da morte. Pero resulta
que a resurreción de Xesús é unha chamada para a
darlle pulo e esperanza a canto tacemos no tempo da
nosa existencia terrena.
Crer na resurreción non é somente crer na vida futura, na vida "eterna". Esto non é mais ca un aspecto.
O CASO DOS APOSTOLOS
· O que estamos a decir vémolo concretizado na pos~
tura dos apóstolos: a partires da fe na resurrección de
Xesús collen pulo para empezar un novo xeito de se
situar neste mundo, e por causa desa nova vida que
~ levan acabarán sendo martirizados porque os seus
prantexamentos non cadran cos dos "señores" deste
·
mundo.
RESUCITAR HOXE
Aínda que crea na resurrección, non resucitou aquel
que vive sin esperanza, aquel que non descubre sentido ó que fai, que non ve luz no seu servicio e entrega
. ós demais, ó que non sabe cara onde camiña, o que
non vai descubrindo o gran Horizonte nos pequenos
ach~degos que vai atopando~

o

IRIMIA-4

PASCUA XOVEN de Arousa: un encontro de mozos cristians

~ÁZ

e corre tras dela»

Desde hai once anos vense celebrando en Vilagarcía a Pascua
Xoven de Arousa; tres días de
acampada aló polo mes de abril
(este ano .1986 celébrarase os
días 18, 19 e 20 do mes de abril);
neses
días
xúntanse
nun
Encontro-Convivencia mozos de
toda Galicia e outras zonas de España. A iniciativa surxíu de mozos ·
e cregos da bisbarra de Arousa e
xa pasaron máis de 3.000 persoas
ó longo de toda a súa vida.
A Pascua Xoven quere ser unha
base de apoio a numerosos grupos que a ela asisten; pretende
_xuntar esforzos e acadar que
cada un de nós tome partido cara
a un verdadeiro compromiso cristián . A Pascua Xoven pide seriedade e traballo nos seus temas e
planteamentos; está necesitada
da axuda e do entusiasmo de mozos e dos que non son tan mozos
para que non se converta só en
tres días senón en trescentos sesenta e cinco.

A Pascua Xoven empeza a funcionar seis meses antes do
Encontro-Convivencia. No secretariado participan responsables
de cada grupo da zona de Arousa
e outras persoas que se desplazan doutros sitios de máis lonxe.
Estes reúnense. en numerosas
ocasións e cada ano preparan un
tema cun slogan e un cartel anunciador. O tema é desenrolado nun
plan de traballo, que os grupos
reciben para unha mellar profundización; os grupos remiten ó Secretariado as conclusións · de
cada grupo.
Chegados ó mes de abril, empeza o Encontro-Convivencia
que dura tres días, móntanse as
tendas de campaña, empézanse a
escoita-los primeiros acordes da
guitarra e parece que todos somos un, que ninguén se sinte extraño. Existen momentos fortes
de traballo en pequenos grupos,
de reflexión de coñecer novas
amigos; momentos de expansión
e para a música. Momentos para a
oración .
Xosé Manteiga

--.
• •
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Campaña Marisqueira
Hai uns días, os medios de comunicación galegas
talaban do peche da campaña marisqueira despois
de cinco meses de duración. Non todos están de
acordo na valoración económica desta car:npaña,
dependendo do interés reinante entre os que dunha
manei ra ou doutra están relacionados con esta actividade. Certamente, a resposta non é doada.

.

.

.
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~
--- ~-;¡,
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Un pouco de historia

Especies marisqueiras como a almexa e o berberecho, entre outras; constitúen desde os tempos
máis remotos parte da dieta alimenticia dos galegas, gracias ó seu carácter sedentario -apenas se
·moven- e ó doado que é collelos por vivir en zona
intermareal. Son especies que, ademáis de atapar
condicións óptimas para o seu desenrolo nos areais
das rías galegas, teñen unha gran capacidade de
reproducción , ma_n tendo así o alto nivel de abundancia de bancos naturais. O consumo que fixo
delas a poboación das costas galegas foi, perante
séculas , inferior a esa capacidade reproductora, e
por iso se mantivo este recur~o ata épocas máis ou
menos recentes.
Pero a situación é outra cando se abre un novo
mercado con gran demanda para as fábricas de
conserva e para o consumo en fresco neutras zonas
de España. O marisqueo pasa de ser unha actividade de consumo local a convertirse nunha actividade que aporta un complemento, cada día meirande; á economía familiar galega.

marisqueo un suplemento económico sustancioso.
Todo esto fai que os ba'n cos de pesca se vexan cada
día máis empobrecidos, xa que as especies non son
capaces de contrarrestar coa súa capacidade repro ductora as enormes cantidades extraídas. O ritmo
normal de reproducción rompeuse.

Organiza-lo sector
Desaparece o marisco

Polo gran precio a que se vende e o atolado desexo de ver aumentáda-las gañancias, non se escatiman esforzos para extraer-los máis posibles utilizando os medios máis capaces. A este esforzo por
extraer sen ningún control dos propios mariscadores engádense outros elementos alleos ó sector,
(provenientes do campo, da industria, e tamén da
mesma pesca) que tratan de percurar nos me_ses de

A nosa riqueza marisqueira está en perigo e parece que a ben poi.Jeas lles doe. Falta unha ordenación seria xeralizada. Son moitos os que o están
. pedindo a berros. Nalgunhas zonas xa se deron
algúns pasos con resultados moi positivos .
Seguiremos talando en próximas ocasións.

Pili Aguirre
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O saneamento gandeiro hoxe
Un saneamento mal feito

Galicia incorporouse tarde e
mal ás campañas oficiais de saneamento gandeiro, debido a que
os cartas destiñados a este labor
foron ben escasos, case anecdóticos e sobre todo discontínuos.
Nos últimos anos, debido ás
perspectivas de incorporación á
CEE, o Goberno central e a Administración autonómica decidiron
de novo, tarde e mal, que había
que potenciar o saneamento gandeiro. Moitos labregos reaccionaron moi positivamente; quen
non tivo unha reacción tan positiva frente ás demandas do? gandei ros foi a propia Administración.
As enfermidades que se investigan son únicamente a Brucelose
e a Tuberculose; cando en realidade hai outras que tamen provocan abundantes abortos e perda
de producción, e non se
investigan.

Un saneamento de discutible
eficacia

Debido a tantos anos de abandono, o índice de enfermidades
do gando é moi alto en Galicia,
cando no resto dos países da CEE
están erradicadas a maioria, ou
en vias de selo. Mesmo noutras
partes do Estado Español a situación é notablemente mellar que
no naso caso, debido a que as
axudas recibidas son moi superiores ás que recibe Galicia, en
proporción co número de vacas.
Esta carencia de recursos fai
que a inmensa maioria -mais das
tres cuartas partes das vacas- figuren sen sanear; mesmo no
caso de ter solicitado o saneamento desde hai anos.
Por outra parte, existen serias
dudas sobre a eficacia e seriedade con que os técnicos encargados traballan á hora de
verifica-las probas da tuberculina. Parece ser evidente que se
están sacrificando inútilmente
cada ano moitas vacas que reaccionaron positivamente a unha
tuberculinización mal aplicada.
Teñen aparecido por toda Galicia
casos como o que recentemente
foi denunciado en Ribadeo, nos
que dando como enfermo un elevado número de vacas en explo-

tacións con anos de saneamento,
unha aplicación posterior mais
cuidadosa da tuberculina por veterinarios experimentados, . demostrou que de 40 vacas presuntamente enfermas, so unha o era
en realidade. En tódolos casos
deberían facerse probas de contraste , que non se fan.

O saneamento é cousa de todos

Debemos tomar conciencia de
que o saneamento non éso competencia da Administración e os
veterinarios, senon de tódolos labregos. Débense crear comisións
de seguimento a nivel Autonómico, provincial e Local ,; integradas pala Administración, técnicos e sindicatos agrarios. So así
pódese facer unha política coherente de saneamento.

A situación actual
Hoxe a situación vese agravada, debido a que o Ministerio
de Agricultura, de maneira insultante para os labregos galegas,
decidiu unilateralmente reducir o
presuposto asignado a Galicia
para campañas de saneamento
en 215 millóns de pesetas. lsto
supón , sanear unhas 30.000 vacas menos que o ano pasado.
O presuposto para o saneamento gandeiro en Galicia foi no
ano 1985 de 590.000.000 pts.,
mentras que para o ano 1986 é de
375.000.000 pts.

O saneamento diezmou inxustamente moitos establos

Resulta inconcebible que o Ministerio de Agricultura, sabendo
perfectamente que no ano 85 co
seu presuposto nin siquera se
puideran atender as peticións voluntarias, reduza os fondos asignados a Galicia nun 37%-. Cando
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(Ven da pax. anterior)

as necesidades de Galicia son de
1.000 millóns de pesetas anuais
por un período mínimo de 5 anos,
como ben sabe tamen o Ministerio de Agricultura.
E ainda mais, por se o desaire
ministrial fara pouco, a Consellería de Agricultura parece ser que
decidiu retirar a subvención de
20.000 pts. que daba para a reposición de cada vaca sacrificada.
Coque a subvención real a percibir polos poucos gandeiros afortunados con que lles toque o saneame·nto será de 40/45.000 pts.
por vaca, frente ás 60/65.000 pts.
que se pagaron no ano 1985.
A Consellería, do seu propio
presuposto, pode adicar unha
parte ó saneamento. Pode, por
· exemplo, reducir o despilfarro no
sector forestal , plantando menos
pinos e saneando mais vacas; e,
en todo caso, cando teñamos so-

Coma sempre, non hai cartas para os labregos

lucionado este anguariante problema dos labregos, facer unha
política forestal coherente. Pero
parece ser que as prioridades das
nasas autoridades autonómicas
son exactamente as contrarias
dos intereses populares. E para

qué talar do goberno de Madrid , a
quen lle sobran cartas para a
OTAN e para máquinas de guerra ,
pero non os ten para resolver os
problemas do pobo , especialmente dos que menos poden .
Carlos Pérez Paradela

11 XORNADAS DE FORMACION POPULAR,
para o Municipio de Pedrafita (Lug_o)
Como o ano pasado, celebramos na escala de Hospital estas
Xornadas, co fin de informarnos,
no posible, de causas que preocupan a todos, principalmente,
no relacionado coa entrada no
Mercado Común.
Na preparación, colaboraron
representantes de distintos pobos circundantes como: Pacios,
Seixo,
Rabaceira, Louzarela,
Fonfría, Sabugos e Hospital. En
tres xuntanzas sucesivas, fóronse
pensando os intereses do pobo e
sinalando ás persoas concretas,
como tamén as datas posibles,
quedando fixadas entre o 14 e 23
de xaneiro. Este mesmo grupo
encargouse de espalla-la propaganda.
Mandamos
comunicac1ons
persoais ós pedáneos de tóda-las
aldeas e ós membros da Corporación Municipal, para que viviran

Día 14 de Xaneiro -

O gando e a súa comercialización
cara a entrada no Mercado Común
Por Axentes de Extensión Agraria
Día 16 de Xaneiro-

Montes en man común, parcelación,
pastizales, abonado das terras ...
Por Axentes de Extensión Agraria
Día 21 de Xaneiro -

Cooperativismo e formas novas de
producción
Pola Cooperativa de Doncos
Día 23 de Xaneiro -

Por unha millor calidade de vida
Por Xavier Chao Lolo

de cerca as preocupacións da
xente do seu Municipio.
A asistencia aumentou con relación ó ano 1985. Houbo unha
media de 65 a 70 persoas os
catro días, causa que valoramos
moito , dado o mal tempo que tive-

mos. Palas preguntas que se facían e a atención do conxunto ,
víase unha gran inquietude no
ambiente , e un gran desexo de
buscar formas novas de producción e comercialización para a
montaña.
Agradecemos a tódolos ponentes o interés mostrado , facilitando apuntes, montaxes etc.
Sentímo-la ausencia da maioría
dos concella!s, causa que nos resulta bastante sinificativa. Parece
que a formación e info rmación do
pobo non ten nada que ver con
eles ...
Fo ron só catro charlas , pero sementaron inquietude e desexo de
seguir informándonos, co fin de
chegar a realizacións comun itarias concretas, que faciliten o
naso traballo e mellaren a
producción.
María Wirtz
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Castelao Sempre
A OBRA LITERARIA DE CASTELAO
Ve/aquí un resume da obra propiamente literaria do nanxeiro:
a) Narrativa: "Un o/lo de vídro" (1922); "Causas" (1.º libro, 1926); "Cousas".(2.º
libro, 1929), que foron publicados nun so volume e."1 1934; "Retrincos" (1934); a
novela "Os dous de sempre" (1934).
b) Teatro:. a farsa en tres lances "Os vellos non deben de namorarse", estrenada
en Buenos Aires en 1941.
.
e) Ensaios: (1) de temas políticos: "Sempre en Galiza" (1944) ¡ (2) sobre ~rte
popular: ''As cruces de pedra na Galiza'' (1950) e "Ascruces de pedra na Bretana"
(1931 ). Asimesmp o seu ínestimable "Diario 1921" (1977).

O escritor empeza por explicarnos cómq atopou estas "memorias dun esquelete": un ªTig-o
seu enterrador nun cemiterio de cidade, díxolle
un día:' -Atopei uns papeis nunha caixa!. ..Nuñ,Ha
caixa que non sei de quén sería. O esquelete tiña
na caveira un ollo de vidro que me titaba con
xenreira".
1

Estes papeis consisten nunha serie de recordos da súa vida pasada que o esquelete lles co11ta:
a dous compañeiros de . ~ymiteri() . . O J:3~~~~ñci ér
q ue todo o vira co seu
oll(!) ~é '.vidróque l~e .
.
-,.;.
ran no sitio do olio perdid~.
~>.::

Está formada esta obriña por pequenos cadros
que nos ofrecen outras tantas semblanzas de de:
funtos, con alusións satíricas de tipo políbco e
social, e unha intencionalidade anticaciquit . .
Noutro aspecto trátase tamén dun ensaio, teórico e mais práctico, sobre do humor, un humorismo por certo negro e mesmo macabro, pero
nunca cruel nin sarcástico. A idea que Castelao
ten do humorismo queda reflexada na cita que
encabeza o libro: "Debaixo do humorismo hai
sempre unha gran dolor; por iso no ceo non hai
humoristas" (Mark Twain).
4

As personaxes son do máis variado e choqueiro: o zapateiro que finou de saudade; suicidas; republicanos; un inglés que talaba galega; o
"pataqueiro" que "morreu de fame e ten un mausoleo de mármore"; o ''americano" que engaiolaba ós indios do Chaco e deixou cartas para
escolas e hospitais; a criada de servir, a quen un ..
dente -que lle pagara un señorito- lle custou un
fil lo ...

"Un esqQefete ten de ser humórista e un esquelete
galega mot.to,mf{is aínda. Un galega é sempre socarrón ou humoristq e a socarrorJt?r'ía é o humorismo
dos jnq, '
a~l'-qomo ,9, humoii{!!ZQ ~ a socarronería
c;los cu/>.
;f7 '"fosqueiete gareg© qúe trouxo unha
biblioteca 'f;}fJ,,· ~achola debía defínir-0humorismo e non
o define, e, segundo di, non houbo ninguén que o
definJse ... Eu póñolle exemploscoma este:
- Po/a porta dunha igrexa saen dous noivos acabados de casaren. A noíva, ¡malpocada!, non pode
taparo que1eva desete r:neses. Naportada igrexa,hai
malta xente: Unti'a muller gor;da abanea o bandullo
coa risa. Un home que ten un f1bro debaíxo do brazo,
olla sereno a escena. Unha mu/lerdo pobo pon a cara
doída. Outra mu/fer. .. enruga a nariz e rosma polo
baixo palabras coma ésta; ¡.senvergonza! ¿Quen
desta xente é humorista? ... ".
''Quíxen s,aber quén tora o va((Jp/ro no mundo dos
homes e f1.m .Jer o seu nome d~ ptonce no áco mármore, da campa. o nome so aiJÓndoume: Fara un
canalla que roubaba para dar regalía ó seu bandullo
de porco," dono da xusticia, roubaba desde a súa
confortable casa. ¿Para que dicir máis? Era ... era un
cacique!.
1

-¿E de, que maneira poderí~ dárst~lle marte 0
vampiro?
.,
-Pois ... fHJ.ra arredar o carpo astral do físico non
hai outro remedio que que/mar ci cad::ivre.
Non quixen saber máis ... e fun pensaodo para os ·
meus adentros:
- Vampiros hainos, pois lago, polo sí ou polo non,
debían queimarse tódolos caclq1.;1es. Os ca.ciques son
capaces de facérense os mqrio9.~filt1ra s~gulr vivinélo a ,;
canta dos malpocados".
·r'.,"
(Fragmentos de "Un olio de vidro" 1922)
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Unha vez ... (e 111)
Os contos de Grimm, Galicia e os
contos galegas
Sexan como sexan as teorías montadas sobre o tema dos cantos populares, a recol leita de cantos dos irmáns Grimm , dos que viñemos talando , danos ocasión para reflexionar
sobre algúns puntos da nosa realidade galega ..
1º. - Despois duns 175 anos da primeira edición dos cantos de Grimm , ó
galega aínda se empezaron a traducir
hai só uns cinco anos , e, duns 213
cantos recollidos por eles , apenas
ternos traducidos ó galega un medio
cento . ¿Para cando un ha edición
completa, traducida desde o alemán ,
para os nen os galegas? .
2°. - Os Grimm pensaron , hai moitos
anos , en recolle-los cantos populares
da súa terra para que non se perdese
aquela riqueza creada polo pobo.
¿Cando se recollerán os cantos populares galegas para que non se
perda esta riqueza de noso? .
3°.- ¿Por que non se utilizan máis
os cóntos populares galegas nas es-

colas coma un medio de enraizar ós
nenos na propia cultura creada polo
noso pobo? .·

PASIDRA

4°. - ¿Por que nas nosas casas , en
vez de ·tanta televisión, non dialogamos un pouco máis · cos nenos
contándolle-los cantos de vello ,
como se facía aínda non hai moitos
anos na pedra do lar, axudando a
consegui-lo anterior e evitando tamén que estes cantos se perdan e
perduren así na memoria da xente
nova? .

DOS

GANSOS

5º.- ¿Por que non se promoven
máis campañas narrativas nas que as
persoas que saiban contar ben os
cantos retomen esta actividade a
ensinárlle-la a outros e xurdan novos
" conteiros " ?
¿Será ter demasiadas esperanzas o
agardar que este 11 CENTENARIO dos
irmáns Grimm nos axude a traer algunhas respostas concretas a todas
estas preguntiñas? .

Xulio Cobas Brenlle.

JAKOB

WILHELM GRIMM
ilustrado por
PAUL PERRET
&

EDICIÓNS XERAIS - RATO PEREZ
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Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez (" Oitabén " )
Primitivo Iglesias
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Os mexillóns, algo mais ca unha tapa
fagan . Amañar con
servir.

Mexillóns con fabas

Ingredientes: 500 gramos de
fabas galegas, 200 gramos de
chourizo galega, 4 dentes de allo,
perexil , pimento dóce, aceite de
oliva, 100 gramos de touciño e
500 gramos de mexillóns.

O mexillón é unha das proteínas máis completas e baratas do
mercado. É un compendio de vitaminas , sales minerais e proteínas. Ademais é baixo en calorías.
O mexillón consúmese de moitísimas maneiras. Depende únicamente da túa rmaxinación e do
teu gusto.

Xeito de facelo: Nunha cazola
colócanse as fabas postas anteriormente a remollo; nunha tixela
aparte frítese o aceite, o allo e a
cebola ; cando está dourado engádenselle as fabas e o chourizo
picado en rodallas finas , o pimento e o perexil picado. Cando
as fabas están moles, amécenselle-los mexillóns uns cinco minutos antes de quita-la cazola do
lume, tendo coidado de que non
fervan moito para que non se des-

sal~

picante e

Mexillóns con leite

Ingredientes: Mexillóns, sal ,
auga, viña branca , cebola, havo
duro, fariña, leite e tomate.
Xeito de facelo: Desde que van
cocidos os mexillóns con auga
sal e un vasiño de viña branca,
separa-las cáscaras , pica-los mexi llóns moi finiños , amecer cebola, 1 havo duro, 4 culleradas de
fariña, 3/4 de litro de leite e un
chisquiño de sal , 2 culleradas de
tomate . Enche-los mexillóns antes de que enfríe a pasta, pasa-los
mexillóns por hovo e pan raiado e
fritilos.

><----------------------------------------------------------- A.- CARACTERISTICAS XERAIS

E a noiteira po r excelencia do bosque galego. De
tamaño medio (ben máis grande có dunha pomba) ,
as plumas que compoñen o circo da súa face semellan un oito deitado , que enmarca uns enormes ol ios
negros. Na súa pluma pode haber dúas tona lidades :
gris e parda, sendo máis abundante a primeira ,
tanto en Galicia coma no resto da Penínsu la.
Emite un arrepiante Hu-hu-huuuú .. ., que non debemos confundir co do bufo , pois é máis forte e
continuado .
Aniña en carballos e árbores ocas en xeral , en
penedías , e mesmo se tén atopado algunha niñada
nas tobeiras dos coe llos. Pón de 1 a 6 ovos (norma lmente 2) , que choca a femia en 28-30 días, entre
febreiro e marzo .

D.- ACTIVIDADES
1. - Po/a túa ten& ¿coñécese por algún outro nome?.
¿Cal?

o

2. - ¿Por qué se //e chamará avelaiona?.
3. - Dos tres
corresponde?

esquemas,

¿cal

eres

que

lle

4. - Píntalle os o/los coa cor axeitada.
5. - Debate cos teus compañeiros a con veniencia de
sa lvaguarda r estas e outras especies de aves.

8.- TECNICAS DE CAZA

O mesmo cá coruxa caza principalmente de oído ,
gui ándose polos ruidos das súas presas (toupas ,
ratos , sapos parteiros, etc.) . no tocante á defensa do
seu territorio é a máis agresiva das noiteiras e máis
dun naturalista tén sido branca dos seus ataques .
C.- ANECDOTARIO

A propósito do antedito , " Oitabén " sinala que
unha femia , na defensa do seu niño, pode ser un
verdadeiro perigo para quen se acerque demasiado
a ela ou para quen , como lle pasou a un naturalista
franc és, ó que baleirou un olio , pretenda fotograt iala dende unha d istancia mínima.

o
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.R.IM•l•A··-• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A Nosa Historia

Moitas veces o estudo do pasado foi unha resposta ás necesidades políticas ou sociais dunlía
época determinada. Así naceron
moitas "historias" maravillosas,
cheas de ilustres persoaxes,
grandes batallas e numerosos héroes e victorias que mantíñan o
orgullo nacional dun pobo.
Nesas "historias" só acadaban
o rango de históricos aqueles feitos grandiosos, singulares, obra
duns homes excepcionais. As
masas só tiñan un papel secundario como comparsas que servían
de apoio ós verdadeiros protagonistas do que pasaba na historia.
Hoxendía, a meirande parte
dos historiadores fuxe deste
modo de face-la historia. Tratan
de facer unha Historia máis científica que explique as condicións
económicas, políticas, sociais e
culturais dos homes ó longo do
tempo. Condicións que atinguen
a todo los homes.
Sen embargo, non esquecen
esoutrás "historias", pero só na
medida que poidan axudar a
comprender mellar a evolución
da sociedade.

estudia-lo pasado menos entretido para aquela xente afeita á
lectura dunha Historia mais "novelesca". As grandes tazañas deixan paso ós datos que nos acheguen á vida da maior parte da
poboación.
IRIMIA escomenza hoxe unha
sección adicada á Historia de Galicia. Nela reflexarase unha Historia que trate de explica-los factores que condicionaron as vidas
dos homes e mulleres que habitaron a nosa terra desde os primeiros tempos da humanidade. Unha
historia baseada nos traballos
dunha serie de investigadores
que, desde. hai anos, estudan o
naso pasado, fuxindo dos grandes feitos e parándose máis nos
que inflúen na vida cotidiá de tódolos galegas. Unha historia para
algúns mais "aburrida", pero, sen
dúbida,
máis
profunda
e
obxectiva.
Porque, de todalas maneiras,
hai tempo que é evidente que o
mundo é tarefa de todos e non
patrimonio duns poucos privilexiados~ Pois o mesmo a Historia
dese mundo da que todolos homes son protagonistas.

Quizais é éste un xeito de
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Escoitei que lle dicía ...

Se eu dixese, poño por caso:
" escoitei que dicíalle", calquera
galego de ben me daría unha labazada, polo menos gramatical.
Porque sabemos que nas oracións subordinadas, o pronome
átono, -neste caso, me- vai antes
do verbo ou proclítico. E hai que
ter coidadiño porque, neste
asunto, métese moito a pata.
¿Xa a metín? Aí téde-lo caso.
Eu escribín "porque ... métese",
poñendo o pronome átono se en
forma enclítica, é dicir, despois
do verbo e pegado a el, ¿non si?

¡Ai logo ben!, di redes.
Loxicamente tería que ser
"porque se mete a pata", e nunca
"porque métese a pata"; pero, ó
lle meter, antes da pata, o asunto
-"porque, neste asunto, métese ... "- a cousa cambia, xa que
eu creei un espacio que rompe, se
non loxicamente, polo menos sicolóxicamente coa oración : ó facer énfase, é como se empezase
unha nova oración e así, o pronome átono -se- vai posposto ou
enclítico -métese- en vez de anteposto ou proclítico (se mete).

"PRENDER LUME NOVO"

A frase da semana pasada, da
que estabamos pendentes, évos
esta: "escoitei que, nun filme,
unha rapaza di cía lle". Res u Ita
unha frase correcta, aíFlda que
poida que algúns preferisen:
"que, nun filme, unha rapaza lle
dicía". Falaremos disto a semana
que vén, porque hai moita xente
que neste caso concreto non, ten
ideas claras, aínda entre escritores bos e de sona. E mesmo ás
veces corrixen ós que escriben
doutro xeito.
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Audiovisual sobre a nova lgrexa
Galega
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2 partes de 20 minutos cada unha
120 diapositivas e unha cassette
mais o folleto explicativo

¡ Ó fin un audiovisual galega
para a lgrexa Galega!
- 8.000 pts. Pedidos a: Victorino Pérez
Lagoa - Abadin (Lugo)
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