1 mos

facendo memoda:
o ser galego
•
que esqueclmos.
1 mos sementando patJ:la:
con man inxertandoa
•
entre os veciños.
1 moa facendo outra histoda.
favor dos rebaixados e
oprimidos.

r ecobrando

man
a
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

11 Epoca

N.º 229, 4 de Maio 1986- 35 Pts

XORNADAS AGRARIAS

Arzua, Boimorto, O Pino, Touro, Sobrado, Curtis, Vilasantar, Frades, Mesia e Cesuras

As trasnadas do tempo
,lamen

- Transforma-lo noso entorno
-

Loita contra as enfermidades
cardiovasculares

- Castelao sempre: "Cousas" (2)
- A Prehistoria (1)

Xa vai abril ben mediado cando escribimos esto. E é moita a
xenfe que non recorda un ano coa invernía tan enriba da primavera. Para moitísimos cidadáns esto non é causa doutro mundo;
cuestión de pasar un chisco máis de frío, de seguir empregando
roupas ·de inverno, de non poder sair tan campantes o fin de
seman~, e punto.
No caso dos labregos o feíto tén unha trascendencia especial.
O mal tempo non só 'causa momentos desapacibles, ·ocasiona
tamén verdadeiras desgracias, ás que eles e soamente eles
están sometidos. Ferido por un outono moi seco, o gando dos
montes veciñais estase arrastrando entre a debilidáde máis
completa e a marte. Nas casas as reservas de silo agótanse, e
estanse agotando tamén as de herba seca. E os prados e pastizais seguen achicados por mor da friaxe. ó mesmo tempo a
(Segue á volta)
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invemía está provocando a imposíbílídade de laborea ~ las,
terras e prepara/as para as sementeíras de primavera. E
dicir, no campo estase producíndo unha verdadeira paralización a canta do mal tempo.

- - - - - - - P o r XOSE L O I S - - - - - - -

Senda así as causas, podemos talar dunha auténtica
trasnada que nos fai o tempo; unha trasnada ademáis que
non lle podemos achacar a ninguén, agás a que algún aínda
crea en deuses malignos que nos queren enmourece-la
vida, esta vez co branca pano da neve que nos visita, mañá
si e mañá non.
Non é causa de chorar, pero sí de caer na canta de que á
xa non doada vida dos /abregos se nos engade agora unha
"calamidade" que desde lago non pon siquera ese chisco
de /edicia e humor que faga algo livíán a nasa andaina pota
vida.

Só queda, neste caso, unha causa: iagardar!. Que sexa
por pouco tempo.
A MORTE DE CIVÍS no ,golpe de Estados Unidos
contra Libia, fainos lembra-la verdadeira dimensión
dos conflictos bélicos ... Se na Primeira Guerra Mundial
morreron un cinco por cento de civís e un noventacinco
de militares, e na Segunda case a mitade de civís (48%)
e de militares (52%). Na guerra de Corea as cousas xa
cambearon : o oitentacatro pbr cento dos mortos foron
civís e o dezaseis por cento eran militares. A morte de
civfs foi medrando nas guerras de Vietnam ...
AS DESFEITAS URBANISTICAS seguen: agora tócalle á Alameda de Vigo ; antes foron os aparcamentos
subterráneos de Lugo e A Coruña. Sen esquece-los
estragos que fixeron sempre as empresas constructoras, que moitas delas puxéronse as botas a conta do
espacio de todos. Mentres o alcalde de Pontevedra é
procesado por permitir estas desfeitas, o alcalde de
Santiago ten que deixar a alcaldía; quizais por presións
dos constructores e dos seus partidos, despois de que
Xerardo Estévez, alcalde de Compostela, puxese algo
de lei naquel desorde urbanístico que é Santiago, sobor de todo na súa parte nova.
OS " CHEQUES-CARBURANTE" polos que o Estado
devolve ós labregos o imposto sobordo gasóleo agrícola que estan pagando (4,40 pts. por litro), estarán a
disposición dos labregos a partires do primeiro día de
xuño . A través dun talón ñominal, o productor agrícola
recuperará o imposto que pagóu nestes cinco meses,
ou a subvención polo gasóleo.
AUTONOMIAS DE PRIMEIRA E AUTONOMIAS DE
SEGUNDA é o que está creando o PSOE, segundo o
proxecto de financiación das autonomías para o vindeiro ano . De tcx:lo o presuposto, a mitade vai parar a
Cataluña (trintadous mil millóns de pesetas), a Valen-

cia: dez mil, a Andalucía: tres mil cincocentos,e a Galicia só mil millóns ... Hai quén pensa que con esta discriminación tan inxusta o que ~e busca é a xenreira dos
outros pobos contra dos cataláns.
OS VOOS ESPACIAIS CUMPILEN ANOS: o ruso Gagarin foi o primeiro en voar ó ~spacio (12 de abril de
1961 ), seguido días despoís polo americano Alan
Sherphard (5 de maio) ... Na carr~ira
espacial levan ven1
taxa os rusos (59 vóos) frente ós americanos (55 vóos).
Nestes meses o máis espectacular é que dous cosmonautas rusos están traballando no espacio desde o
trece de marzo.
SUECIA segue apoiando ós países do Terceiro
Mundo, despois da morte de Olof Palme, como o demostra a súa decisión de perdoa-la débeda externa que
lle debían Mozambique. Zambia, e Vietnam, querendo
dar un respiro a estas nacións, agobiadas polas débedas que lles impiden construí-lo seu futuro .
O "SIDA" FAI ESTRAGOS NAS CADEAS como a de
Pontevedra, onde hai demasiada poboación reclusa e
poucos medios para atallar estas enfermidades contaxiosas. As consecuencias desta enfermidade do Sida
veranse a longo plazo, así dos vintesete mil cincocentos internos nas cadeas españolas sup_onse que perto
de tres mil padecerán o Sida nun futuro.

¡ATENCION IRIMEGOS!
Novamente tacemos unha chamada cuase dramática ós amigos
de IRIMIA: compre que os nosos
lectores medren sustancialmente
canto antes se non queremos desaparecer, pois as axudas económicas cada vez son menores.
Vai a chamada sobor de todo a

aqueles que se comprometeron a
poñer carteis por toda Galicia
adiante (uns carteis que non vemos case en nigures) e a espallar
a revista con folletos e exemplares que selles entregaron a tal fin,
E vai , en fin, a todos aqu~les que
gestan de IRIMIA; se queren se-

guir lendoa cada semana, compre que aumente a familia dos
irimegos.
IRIMIA, E MAIS QUE UNHA
REVISTA
¡Colabora!

IRIMIA-3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

ORACION EN TEMPOS DE TOLERIA
Líbranos de Reagan, Señor,
e do seu espírito malo
que todos levamos dentro.
Líbranos dos seus misís,
dos seus dólares e da súa to/ería.
Líbranos dos seus asasinatos.
Deféndenos do seu afán de imperio
· e dos abusos todos que comete.
¿Non óe-/o clamor dos pobos pequenos
que quere esgarduñar coas súas pautas?
Que a súa voz non chegue ata o ceo,
nin se espalle descarada pala terra.
Non lle concedas un posta á túa dereita,
como quere, engañosamente.
Abaixa a súa chulería
e que aprenda;
faille bica-/o chan
como a Nerón, a Napoleón e a Hitler.
Convírteo,
e renova o seu corazón de fera.
Que non cabalgue fachendoso
palas chairas florecidas dos humildes.
Que ninguén diga:
Oeus non mira polos humildes;
esqueceuse deles,
a súa sorte está abandonada.
Oeféndenos da omnipotencia americana;
que comprendan que non son deuses
nin siquera homes
Líbranos, Señor, dos seus axentes secretos,
das súas axencias informativas,
dos seus exércitos,
da súa cultura decadente
e das súas coca-colas.
Oeféndenos, Señor,
e axúdanos a nós a defendernos.

Dom.ingo 6º de Pascua

O ESPIRITO E A PAZ DE XESUS
Díxolles Xesús ós seus discípulos:
- Se alguén me ama, gardará a miña palabra, e
meu Pai amarao, e viremos onda el, e taremos
vida con el. O que non me · ama, non garda as
mi ñas .palabras; e a palabra que escoitades de
min, non é miña, é do Pai que me enviou.
Díxenvos estas cowsas mentres estaba convosco, pero o Paraclito, o Espírito Santo , que
meu Pai enviará no meu nome, ese havos ensinar
todo, e traeravos á lembranza canto eu vos dixen .
Déixovo-la paz, dóuvo-la miña paz: non como o
mundo a dá, vola dou eu. Non se conturbe o vaso
corazón, nin se atemorice. Oístes que vos dixen
"voume e lago veño onda vós" . Se me amarades,
alegraríadesvos de que eu me vaia a onda o Pai ,
xa que o Pai é máis ca min.
Díxenvolo agora, antes de que suceda, para
que, cando suceda, creades.
(Xoán 14,23 - 29)
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EDUCACION

Transforma-lo noso entorno
Unhas cifras

tos e que curio"samente posúen .o
maior potencial militar.

Cos 20 millóns de dólares q·ue costa
un avión militar de caza supersónico
poderíanse construir e equipar 800
escolas-fogar para un total de 40.000
alumnos. lsto non é unha broma nun
mundo onde existen actualmente 120
millóns de nenas sen escolarizar e
onde se prevé que no ano 2.000 haberá arredor de 900 millóns de persoas adultas que non saberán ler nin
escribir. Destes adu ltos a maior porcentaxe dáse nas mulleres e nas zonas rurais. Distribuidos por continentes, o que maior número tén é Asia
cun 75%; a Africa correspondelle un
20% e un 5% a América Latina.
A pesares das moitas dificultades
que ofrece a falta de medios na maioria dos países destes tres continentes,
ternos noticia por amigos que alí trabal lan, de que sempre é posible facer
algunha cousa para intentar rebaixalo que din as cifras mencionadas. E
con isto non nos esquecemos de que
a solución nas mans das grandes potencias, dos países que manexan car-

Uns exemplos
Na India, ternos un bó amigo que
está a traballar en " educación informal ". Alí, nos suburbios das grandes
cidades a maioría dos rapaces andan
palas rúas en busca dalgún pequeno
traballo que lles proporcione cartas.
A " educación informal " consiste en
facer unas xuntanzas ó aire libre onde
se plantean problemas e búscanse
solucións a temas de interés comun .
Asi apréndense as "catro reglas " e
vaise despertando a capacidade de
razonamento e de crítica. Se quixesen ·empezar por pecha-los alumnos e
sometelos a un horario nada se faría.
En Nicaragua, aproveitando as sementes que deixou a campaña de alfabetización, seguese traballando
cos labregos. Cadaquén, co seu
pouco ou moito saber, pode ser mestre doutro que non tivo tantas posibilidades. As molestias de ter que compartir unha cociña entre seis familias

A educación non é so causa da escala

pode ser motivo para in~ercambiar saberes e para xuntarse e aprender novas xeitos de organización e de millora do medio de vida.
No Camerún, alá por Africa, non se
desperdicia o interés que teñen as
nais polos bebés. Esto da ocasión
para ensinar algo sobre hixiene, alimentación e habilidades coas agullas
de facer punto. O coidado dos máis
pequenos sempre é motivo para poñerse en contacto coa lectura e
escritura.
Poderíamos talar de mil exemplos
máis. E tamén de exemplos máis cercanos. Puxemos estes polo que supoñen de contraste. Lugares con poucas posibilidades, pero xente con
imaxinación. O conformismo non é
amigo do desenrolo. E o desenrolo
sempre supón o estarzo de poñer a
andar tódalas posibilidades que ternos. As que sexan.
Uns interrogantes

Este recorrido quere provocar un ha
reflexión encol. da educación . ¿Qué
necesidades hai no lugar onde vivimos?; ¿Que causas habería que mellorar? ; ¿Que posibilidades ternos?;
¿Quemáis nos gustarí_
a saber? ...
A educación non depende tan só do
que uns organismos oficiais nos ofrecen senon da nosa capacidade de
anal isa-la realidade na que nos movemos. Da nosa decisión de mellorar
comunitariamente. Da nosa responsabilidade de ser cidadáns críticos e
activos.
O feito de deixa-la escala non
quere dicir que deixamos de educarnos. Xustamente na maioría dos nasos ambientes vémo-la necesidade
de continua-la educación. Nesta revista apareceron varias iniciativas de
xente que_· está a traballar neste ·
senso: Asociacións de veciños, charlas informativas, xornadas de forma- ·
ción' popular, grupos de mocidade,
sindicatos, etc ...• Aí está o naso futuro: crer nas posibilidades de avanzar por nós mesmos, aínda que non
dispoñamos de grandes medios
Só aqueles que se deciden a transformar para mellar o seu entorno, es- .
tán axudando a que non medren os
900 millóns de que talábamos ó principio deste comentario.
Marta Sopeña
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Loita contra as enfermidades cardiovasculares
As enfermidades cardiovasculares representan
un ha causa importante na mortalidade da poboación. Nos países de maior nivel de vida, pode
chegar perto do 50%·. A isto únese o feito de que
producen unha lixeira incidencia de invalidez.

Os tipos de enfermidades

-

Cardiopatías isquémicas
Lesións cardiovasculares
Cardiopatías conxénitas
Enfermidades hipertensivas
Enfermidades cerebro-vasculares, etc.

Irnos analisar, ó longo de varios artículos, as
enfermidades máis frecuen tes e coñecidas cara á
prevención delas. Orientaremos sobre os hábitos
necesarios e os medios técnicos precisos para
evitar que as doencias sinaladas ·a nteriormente
cheguen a producirse.

Cardiopatía isquémica

É coñecida popularmente como "infarto de
miocardio", aínda que esa denominación non corresponde a todo o que significa "ca.r diopatía
isquémica". Esta enfermidade prodúcese cando
"os vasos", as arterias do corazón, levan pouco
sangue ou ni~gún porque se taponan, producindo unha serie de trastornos:

e Nos casos máis leves (angorpectoris), door no
peito.
•Nos casos graves (infarto de miocardio), door
moi forte no peito que moitas veces se extende
por todo o brazo esquerdo. Neste caso hai unha
"destrucción" de zonas do corazón.
Nos casos graves pode producir moitas martes. A partires dos trinta e cinco anos as tasas de
mortalidade empezan a ser importantes, aumentando moito desde os corenta e cinco anos e
progresivamente coa idade; é máis frecuente nos
homes que nas mulleres.

O tabaco é un factor de risco moi importante

Catro reglas para previr a enfermidade .

1.- Comer. adecuadamente. Comer de todo o
necesario pe.ro limitando a inxestión de graxas
animais e o número de calorías (cantidade de
alimento) de acorde coa actividade que
desenrolamos.
2.- Tomar menos sal.
3.- Práctica de exercicio físico adecuado á
idade e situación de cada persoa. Cando se leva
tempo sen facer exercicio ou cando se quere
escomenzar a facelo, é preciso facerse revisar
por un médico para que nos diga cales son as
, nosas posibilidades e capacidades.
4.- Non fumar. O tabaco é un factor de risco moi
importante.
No próximo artículo seguiremos explicando a
meneira de evitar as enfermidades cardiovascu lares así como os factores de risco das mesmas.
Dr. Paulino
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O CAMPO

>cornadas Agrarias de Arzúa, Boimorto, O .Pino, Touro,
Sobrado, Curtis, Vilasantar, Frades, Mesia e Cesuras
Promoveu e organizou as Xornadas
o Movimento Rural Cristián.
Colaboraron: Cáritas Nacional , Cáritas Diocesana de Santiago, Concellos, Axencias de Extensión Agraria,
Caixa Galicia e Consellería de
Agricultura.
Celebráronse ó longo dos meses de
febreiro , marzal e parte de abril.
Na Asamblea que o Movimento Rural Cristián celebrou en Samas o pasado mes de agosto , acordouse, entre
outras causas , informar en tódolo relacionado co mundo agrícola e gandeiro en canto ás repercusións que
leva consigo a entrada no Mercado
Común .
As cooperativas, o gran reto

Obxetivos das xornadas

..

Os obxectivos que nos p~opuxe
mos ó organizar as xornadas a nivel
de concellos e con transporte.taran :
• Movilizar á xente do campo, ensinándoa a sair da casa para solucionalos seus problemas. En parte este obxectivo conseguiuse, pois de oito
concellos logrouse movilizar diariamente por riba de 1.500 persoas. Digo
en parte, porque podía ser máis, pero
pensando que nos acompañou un
temporal forte de choiva e vento, hai
que darse por satisfeitos.
• Informar que é o Mercado Común e
as consecuencias da entrada. Consecuencias positivas, se é que as hai, e
consecuencias negativas. Frente a
este feíto , ¿qué debe tace-lo campesiño galega? .
•Comercialización cooperativizada

dos productos do campo. Comparación entre o que se dá nos paises da
CEE e Galicia. Camiño que hai que
andar. Posibilidades de transformar
algún producto en pequenas .cooperativas1 por exemplo f_ace~ gue1xos ~r
tesana1s, con denominac1on de onxe
e rexistro de sanidade.
• Sanidade e alimentación do gando,
forraxes e pensos compostos, a súa
utilización racional. Como habendo
unha boa alimentación e sanidade se
pode conseguir tamén unha boa calidade do leite, tanto baterióloxica
como de graxa e deste xeito poder ser
competitivo co de calquera país da
CEE.
• Alternativa de producción, en dous
concellos: horticultura, fruticultura,
floricultura e vitivinicultura.
• Medio ambiente e a súa influencia
nos productos do campo .

SE OUERES LE.R. IRIM·IA
Quero 8UICribinne ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

Ata nova orde.

O

• IVE (imposto sobre o valor engadido) con todo o que leva consigo.
Os resultados
A duración foi de nove días nalguns
concellos, de seis neutros e de cinco
nos menos.
Coido que se logrou crear bastante
inquedanza e polo tanto poder dar un
paso máis, que _sería como un segundo obxectivo, que ben podemos
chamarlle obxectivo a medio prazo.
Este consiste en empezar xa nas
parroquias un traballo máis concreto
e con grupos máis pequenos. Por
exemplo nalgunhas parroquias, e incluso en aldeas, queren estudia-la
posibilidade de confeccionar queixos
artesanais; outras ver como se pode
chegar a vende-lo leite en conxunto,

iSUSCRÍBETE!

Pagarei p<>r:

O Tr~mferencia á Caixa de Aforros de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Corre.o contra Reembolso
Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano- 1.800 pts.
- Suscripción de
apoio - 2.000 pts.

(máis caro

e

molesto ca transfere'n cia)

Nome .....•............. ~ ....................• ........................................
Rúa ou Parr<M¡uia..•.......................•..................................
Vila ou Axuntam~nto ..................................... Provincia................... .

Re(:orta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) _
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ou sexa cooperativizadamente etc.
Penso que isto é o verdadeiramente
práctico.
Sería tamén o que daría pé para
escomenzar en serio unhas escolas
labregas.
Dous problemas analizados

Agora ben, para que isto que empezou a agramar na xente non se afogue
e poida medrar, necesítase xente que
estea sensibilizada con todo o problema do campo, xente disposta a dar
algo do seu tempo.
Para que este despertar da xente na
problemática do campo non morra, é
necesario que a ADMINISTRACION ,
tanto a nivel autonómico como a nivel
de Estado, tome en serio os problemas do campo .
Voume referir a dous, xa que parece unha contradición para o intre
que estamos a vivir:
Saneamento do gando e atención
as Axencias de Extensión Agraria .

En canto ó primeiro , é ben sabido

que non se pode dar un paso no proceso do manexo· do leite, ben sexa
para facer unha comercialización
axeitada, ben sexa para poder empezar un proxecto de confeción artesanal do queixo coas debidas garantías
sanitarias, se non se fai dunha vez
para sempre o saneamento do gando.
Para que isto fose eficaz, habería
que deixar de face-lo que se está a
facer neste momento. Estase a sanear
de calquer xeito , unhas poucas vacas
aquí, outras acolá etc., con un resultado bastante catastrófico por certo .
O lóxico sería coller zonas amplas e ir
aillando as enfermidades.
Outro punto a ter en canta no saneamento é a parte técnica. Os expertos na materia talan de que non se
pode obter un resultado medianamente fiable, atendendo os periodos
do estado do animal , cunha soa
proba. Como consecuencia do mal
que se está a facer, convídovos a que
leades non.º 225 de IRIMIA, páx. 6 os
disparates que se fan . Coido que son
dunha gravidade como para poder
pedir responsabilidades a quen comete tales atropellos.

Tamén alí pode verse o dos cartas ,
algo verdadeiramente vergonzante .
Resulta que cando , como mínimo , facia falla dobla-lo prosuposto do ano
01tenta e cinco que foi 590.000.000
pts., resulta que o Ministerio de Agricultura,
faille
un
recorte
de
215.000.000, quedando para este ano
o presuposto en 375.000.000 pts. , e o
peor ainda é que a Administración
Autonómica quedase tan calada
como si aquí non pasase nada.
Outra das causas que a Consellería
te ría que tomar con máis interés, sería
as Axencias de Extensión Agraria.
Paréceme que todo o mundo estará
dacordo en que, para levar cara
diante o proceso de transformación
da agricultura e gandería, é indispensable un acompañamento técnico ,
causa que non poden facer hoxe as
Axencias de Extensión Agraria tal e
como están. Falta xente e diñeiro
para que poidan
face-lo seu ·
cometido.
Os profanos na materia, parécenos
un ha contradición que se queira facer
algo no campo e que non se poñan os
medios necesarios para iso .
Precisamente nas XORNADAS
constatouse a desinformación total ·
na que está a xente do campo , e en
xeral non se lle pode bota-la culpa ós
actuais Axentes de Extensión Agraria , xa que ó marxe de non dispoñer
de diñeiro moitas veces nin para gasolina, non dispoñen nin de tempo
nin de personal , pois coa cantidade
de papeles que teñen que manexar é
o suficiente para non deixar tempo
para outra causa.
No nome dunha boa parte de agricultores, pedímoslle ó Sr. Conselle1ro
que mire palas Axencias, que son as
que están perta da xente do campo .

Utilización racional dos forraxes

Ramón Dosil

t:N..i\N DO i>ÚA:J HO~~
LARí:J/'6, De -Pf\:l..
A ~ljNtÓN É PRt Vl\DA e 'óÓ

... L.EVM
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PASO A

IRIMIA-8

•
•

o
u
o

lf- Autonomia de Galicia.

e a Autonomia de todos
nos. Un marco
que nos permite
traballar dende aqui
ós que somos de
'
aqui. Unha tarefa común.
A Autonomia
que nos fai camiñar
hac~a . o progreso nunha
Gahc1a viva.

OD
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Castelao Sempre
"COUSAS" (2)
Irnos seguir talando un pouco máis
deste orixinalísimo libro de Castelao
e, sobre de todo, aproveita-la ocasión
de ter á man algún texto significativo
que nos sirva para mellor coñecer a
ese home tan identificado con Galicia
e as súas xentes. Porque -como dixera A Vi lar Ponte, na resposta ó discurso de entrada de Castelao na Real
Academia Galega- "O certo é que Galicia, ó nos dar a Castelao, encarnou
·nunha soa persoa, nun ser de carne e
óso, tódalas características mitolóxicas, tódalas cualidades raciais, froito
do ambiente e da tradición ... Dáse
toda Galicia en Castelao, e todo Castelao en Galicia .. . ".
Das 1máis perfectamente logradas
das cousas recordémos: "Chámanlle
a Marquesiña", " A ponte vella" ,
" Dous vellos que tamén tiveron mocedade", "A vella non para de grabar
a súa felicidade" ,... Destacan, sobre
todo, polo emocionado sentimentalismo con que se cantan e por estaren
contadas coas palabras precisas, intencionadas e cargadas de denuncia.

"Chaman/le a Marquesiña e os
seus peíños endexamais se calzaron.
Vai á fonte, depelica patacas
manlle a Marquesiña.

e chá-

Non foi á escala por non ter chambra
que pór, e chámanlle a Marquesiña.
Non probou máis lambetadas que
unha pedra de zucre, e chámanlle a
Marquesiña.
A súa nai é tan pobre que trabal/a de
xornaleira na casa do Marqués.
¡E aínda lle chaman a Marquesiña!"
Manuel Díaz

----------------------------~---- - ----~-- - -- --------- --- - ---><:

FICHAS DE NATUREZA- O Falcón pequeno (Falco Subbuteo)
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Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez ("Oitabén " )
Primitivo Iglesias
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buzón

Grupos de Cristiáns Galegos de
Ferrol, reunido$ nunha celebración eucarística programada en
torno aos "Camiños pola Paz",
continuación doutras que xa se
levaron a cabo, decidimos SOLlDARIZARMONOS co pobo Libio
contra as amenazas ianquis no
Golfo de Sidra; tamén co pavo de
Nicaragua que ven a sofrer as
amenazas e as axudas económi-

cas aos contras, impedindo así o
desenvolvimento social e económico en base a un proxecto de
paz e de xusticia que o pavo nicaraguense tanto desexa.
Tamén tomou-se o acordo de
enviar un telegrama ao embaixador USA en España condenando
a política belicista do governo
dos EEUU que vos axuntamos.

SR. EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNlDOS DE Al-lElllCA
SERRANO,

75 MADUD

273 36 00

-

GHUPOS CRIS'.l'AOS GALl::CiOS .REXEITAMOS POLITICA IAJ'lQUl AGRJ::SIVA AMENAZADORA E

Enviade as vosas cartas a:

HiXUSTA CO?!'l'AA

nos P9vos

LIBIO E rncARJ._g.OENSE.

Victorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

X ---------------------------------------.----------------.---A.- DATOS XERAIS
Recibe o nome de falcón pequeno por ser unha
réplica a menor esc¡¡la do falcón común. Sen lugar a
dúbidas é o falcón quemáis tempo logra manterse
no aire sen pousar ("altanería") .
A súa voz é un penetrante e agudo ¡Kllliii...!, que
se fai máis perceptible sobre todo no momento de
ataca-las súas presas nun fulgurante picado ou
cando defende as súas crías do axexo dalgún
inimigo.
A finais de primavera , dependendo un pouco da
climatoloxía xeral do ano, a femia choca de 2 a 4
ovos , en 28-30 días. Soamente cría en árbores moi
altas, en niños abandonados por outras aves.

D.- ACTIVIDADES
1 . - Recolle lendas, anécdotas ou observacións nas
que o falcón pequeno sexa o protagonista.

2 . - Os teusprofesorespoderanche explicar por que
non se escribe en castelán con h-, toda vez que nesta
lingua a palabra deriva do árabe al-katan.

o

3 ·. - a) ¿Cal destas tres alas corresponde ó xénero
falco?.

B.- TECNICAS DE CAZA
Os adultos empregan tódalas artes dos grandes
falcóns , isto é : persecucións e picados rapidísimos
sobre aves de pequeno ou mediano porte (pardais ,
ferreiriños, pombas , piscos , rolas e mesmo vencellos ou andoriñas).
Pola contra os ataques dos polos inmaduros van
dirixidos tan só contra insectos: grilos, bolboretas ,
saltóns , etc.

b) ¿Cal destes tres niños correspondería ó dun falcón
pequeno?

C.- ANECDOTARIO
Foi moi utilizado na arte de cetrería para a captura
de cotovías, que, segundo se pode ler en varios
textos , resulta ben singular e chamativa: a· cotovía
no intre preciso de albis<ia-lo falcón pequeno quédase estática contra o chan , de maneira que o cazador cunha simple vara untada de liga por un dos
cabos logra atrapala sen ningún problema.

o
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A NOSA HISTORIA

A Prehistoria (1)
A Prehistoria abrangue unha longa etapa que vai
desde a chegada do home a Galicia ata o desenrolo da
cultura crastrexa. Nela pódese distinguir unha primeira
fase caracterizada por un sistema de vida baseado 11a
caza e na recolección -períodos Paleolítico e
Mesolítico-, outra segunda -Neolítico- na que se pro. duce a introducción da agricultura e a derradeira ldade do Bronce- na que aparecen os primeiros instrumentos de metal. ·
O PALEOLITICO INFERIOR E MEDIO

Aínda que o Paleolítico a nivel xeral comenza no ano
600.000 antes de Cristo aproximadamente, non hai datos en Galicia que nos leven máis atrás do complexo
industrial achelense que se corresponde co derradeiro
período interglaciar (1 l?O:OOO - 120.0000 antes de
Cristo). Pero ademais, os restos atopados nas Gándaras de Budiño, que se corresponden cos deste período,
dotáronse no ano 26.000 antes de Cristo o que siñifica,
como dí o Prof. Vi llares, que "ou ben a cronoloxía debe
ser retrasada ou que os materiais empregados e o conservadurismo da "familia cultural atlántica" estan ná
base deste desaxuste".
A economía

A actividade económica fundamental desta época é a
caza complementada pola recolección de productos
vexetais. Sen embargo, os prehistoriadores non poden
precisar máis porque os xacementos non se atopan
restos óseos ou vexetais poi as características dos mesmos e dada a acedume dos terreas galegas. Só por
comparación cos datos que se teñen da mesma época
na zona cantábrica, apúntase como moi probable que
os animais cazados serían corvos, cervos, elefantes,
etc.
Tamén o Prof. Vázquez Varela sinala como probable
que se explotasen dalgunha maneira os recursos fluviais e mariños, xa que moitos xacementos atópanse
nas ribeiras dos principais ríos galegas e ó longo da
zona costeira.
Os instrumentos de pedra empregados nesta época
son cantos rodados de cuarzo e cuarcita e só excepcionalmente de sílex.
Non hai datos sobre a existencia de intercambios
entre as distintas comunidades de cazadoresrecolectores.
Asocieclade

A escasez de restos arqueolóxicos dificulta o estudio
da sociedade ata o punto de que todo o que se diga
neste senso é puramente teórico e condicionado por
futuros hallazgos que afirmarán ou desmentirán as teorías propostas.
En primeiro lugar, considérase a existencia de pequenos grupos de 25 ou 50 persoas organizados como
bandas adicadas á caza e á recolección, semi nómadas,
cunha serie de campamentos base desde donde organizaban expedicións á percura de caza, productos silvestres e materia prima para fabrica-los seus útiles.

Os instrumentos de pedra tallada fabricados polo home poden
interpretarse perfectamente como lonxanos devanceiros de moitqs dos nasos actuais utensilios.

Tamén se acepta como válida a xa clásica división do
traballo entre o home cazador e a muller recolectora.
Como dí o Prof. Vázquez Varela, con este sistema de
vida é difícil pensar nunha sociedade ríxida e complexa, senón que é mais lóxico pensar nunha sociedade de pequenas dimensións, máis ou menos igualitaria, sen xefaturas rigurosas, nin unha estratificación
social.
A relixión

Tamén no eido relixioso non hai datos concretos
polo que hai que botar man do que xa está documen tado para as mesmas datas en áreas próximas, o que
leva a pensar que en Galicia, como nesas zonas, existise a idea dunha vida ultraterrea e quizais que certos
animais poidesen ser considerados como sagrados.
For
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Xosé Chao Rego

¿Non si?
· Hai tempo que eu quería falar
desta.expresión, que lago se fixo
tan popular en toda Galicia coa
televisión. ¿Non si, Xota Erre?
Desde lago, aínda que a televisión abuse dela, esa expresión
existe en Galicia. A mestra de
Corcoeste, entre Carballo e Penteceso, coméntame que alí o din
tódolos nenas da escala sen se
decataren e desde sempre.
Pero o que é máis sintomático é
o que me canta unha alumna
miña de COU: o seu pai alporízase cada vez que o oe por televi-

s1on e, sen embargo, el día a
miúdo,
na conversa,
seica
inconscientemente.
Isa danos unha idea de dúas
causas: de que a televisión ten
moita forza, mesmo demasiada,
porque ese medio aínda nos asumiu o galega con naturalidade e
emprégao dunha forma "agresiva", con certa vontade, se non
de escandalizar, cando menos de
mete-las causas. E isa pode molestarlles a aqueles que falan de
seu o galega cotián. Non madureceu aínda o uso televisivo do
. naso idioma.

1.º ENCONTRO DE MOZOS
MOVEMENTO DA MOCIDADE RURAL
CRISTIAN DE GALICIA

Por non fala~mos desa teleglosia ou linguaxe televisiva, como é
no caso do mal uso de tantas causas e de empregos excesivos,
coma o desa preposición adversativa mais no canto de pero. Pódese empregar calquera das
dúas, pero en galega é máis frecuente esta segunda e de ningún
xeito é castelanismo. A proba de
que hai peros en galega é os que
lles estamos poñendo á mesma
televisión;· mais ela está a facerlle
un gran servicio, por outra parte,
á nasa fala. Vaia o un co outro.

Señores Gaddafi e Reagan:
tráennos vostedes de cráneo
por culpa do zafarrancho
que arman no Mediterráneo .
Oespois de ben cavila/o
xa sabémo-/o que pasa:
ascendeu a presidente
o mellar de cada casa.
Ben sabemos que o Gaddafi,
que é o presidente de Libia,
favorece o terrorismo
con astucia moi anfibia.
Pro, ¡que cara míster Reagan!
pra vir mete-lo nariz
a quince mil de distancia:
arma o lío, e tan feliz.
Oeixa aquí o seu pastel
e ben se comprende agora
o porqué moitos berraban:
"Otan non e bases fóra ".
Porque o que era "Mare Nostrum"
hoxe é unha palangana
que axita nas súas mansa
Sexta Frota Americana.
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