
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 11 Epoca 

OS ADOLESCENTES 

. . Tamen 

-A Ascensión ... ¿un mito? 

- Día de San Cid re, patrón dos labregos 

- O comic en Italia 

1 moa facendo memorla: 

r ecobrando o ser plego 
• que esquecl.moe. 

1 mos sementando pat!ia: 

man con man lnxertandoa 
entre os veclños. 

i moa facend·o ou~ historla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

N.º 230, 11 de Maio 1986- 35 Pts 

A outra cara do terror 

O terrorismo. ¿Neste asunto a razón 
está presente?. O máis frecuente é que 
os agredidos pala bomba de turno, se 
a/poricen e busquen o xeito de agredir 
ó culpable. Pero poucos, cada vez me
nos, se preguntan pala causa deste te
rror organizado. Todo se resume en 
condenas e medidas policiais. Fálase 
abertamente de "éxito" ou "fracaso " . 
Semella mesmo un concurso de habili
dade entre os que colocan a metralla e 
os que miran de descubrí/a. Tódolos 
gobernos españois (incluidos a dicta
dura e o socialismo) fa/aron de estar a 
piques de rematar con ET A. E ETA rea 
parece unha vez e outra. Reagan e Tat
cher enviaron a Libia unha forza militar 
diante da que non cabía resposta. Ho
ras despois daquela agresión, soab{ln 
os tiros en varias capitais do mundo. 
Todo parece indicar que este non é o 
camiño para que o terror desapareza 
dos nosos días. 

O terrorismo non nace nin medra en 
corazóns de homes perversos. Os ho
mes perversos fanse; pero non veñen 
ó mundo así. O terrorismo xurde, unha 
e outra vez, de anteriores situacións de 
violencia. Cando Os Armenios golpean 
en París compre recordar que centos 
de miles deles foron exterminados no 
presente século, cando o Ira mata com
pre facer memoria dos católicos Irlan
deses eliminados polos ingleses. 
Cando os palestinos disparan non se 
pode esquencer que, previamente, 
e/es foron desterrados do seu propio 
país pala forza . O Sr. Gadaffi cometeu 
probadas accións criminais. Pero ta
mén é certo que Europa e EE. UU tan 
propaganda aumentada de todas e/as. 
O rexeitamento de occidente por Ga
daffi non só provén do seu apoio ó te
rrorismo. Xa empezou antes. Cando 
Gadaffi nacionalizou todo o petróleo e 
Ingleses e Norteamericanos quedaron 

(Segue na páx . Segu inte) 
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alí sen negocio. Cando Gadaffi se opuxo claramente 
ós acordos de paz que EEUU propoñía para Oriente 
Medio. Acordos inxustos a todas luces sobre de todo 
para os palestinos. Cando Gadaffi desbotou a posibi
lidade de ter bases militares no seu país. Nin america
nas nin soviéticas. 

Para nós que o terrorismo de grupos (non o terro
rismo do estado: aquel que invade, envía exércitos, 
mantén dictaduras) é frecuentemente a defensa dos 
desesperados. Non aparece, en primeiro lugar, no 
seo das clases podentes. Agrama, polo xeral, entre 
os marxinados. Xa sexan pobos acosados ou clases 
sociais deprimidas. Que despois o terrorismo enxen
dre os seus propios fil/os, se prolongue a sí mesmo 
sen razón, tamén é certo. Pero ó comenzo non foi así. 
Por e/o que o terrorismo enxendre os seus propios 
fil/os, se prolongue a sí mesmo sen razón, tamén é 
certo. Pero ó comenzo non foi así. Por elo que o 
terrorismo non se pode combatir pola vía da violencia. 
Medidas de defensa son necesarias. Pero tamén o 
son as medidas políticas. Ou sexa, dialogar. Un es
tado non está privado de boas e graves razóns pero 
os chamados terroristas póde que tampouco. 

Para ben de todos, nin policía, nin militares, nin 
Reagan, nin Gadaffi deben ter a derradeira palabra. 

A CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS XERAIS (22 de 
San Xoán) tres meses antes é un recurso que veñen 
utilizando os gobernos no poder cando mellor lles ca
dra. Segundo ese termómetro que son as enquisas o 
PSOE pasa por uri bo momento e a Coalición Popular 
está de baixa ... A iso chámase comenencia interesada e 
esquecemento dos interese do Estado. Son as tercei
ras eleccións lexislativas coa Constitución do setenta e 
oito na man. 

EUROPA E MOITO MÁIS QUE UN CLUB COMER
CIAL, é tamén unha Comisión de Dereitos Humáns co 
seu Tribunal, e sempre por riba dos Estados membros .. . 
A este Tribunal poden recurrir tódolos cidadáns .. . 
(desde 1981 houbo unha media de oitenta demandas/ 
ano en contra do Estado español). O Tribunal de Es
trasburgo quere ser un apoio para aqueles que na vella 
Europa loitan pola paz, a liberdade e o respeto ós derei
tos do home. 

A LEI DO MENOR é unha das leis que máis présa 
tén ... ; non só para regula-los métodos de adopción, e 
que desapareza o tráfico de menores; tamén para cor
tar con esas cifras que nos teñen a todos abraiados: 
douscentos cincoenta mil nenos mortos polos seus 
pais en todo o mundo no ano 1979, segundo cálculos 
da OMS (Organización Mundial da Saúde). En España 
fálase de catrocentos mil nenos maltratados ó ano. 

A LEI DAS CAMARAS AGRARIAS e outra das leis que 
quedaron aparcadas con isto das eleccións, e que ta
mén tén a súa urxencia. O proxecto do PSOE intenta 
reducilas Cámaras Agrarias a un ente provincial (se ata 
agora había en Galicia 309 Cámaras Agrarias queda
rían en catro) . Terían máis protagonísmo os sindicatos 
as cooperativas, os concellos ... , e a dereita perderá un 
dos seus tentáculos máis fortes no agro. A porcentaxe 
mínima esixida (20%) para conseguir un representante 

O pasado 24 de a abril morreu en Lugo ANTONIO 
ROSÓN, presidente do Parlamento de Galicia. Antigo 
diputado pala UCD e primeiro presidente da Xunta de 
Galiciana preautonomía, así como presidente do Par
lamer:ito galego na primeira lexislatura. Actualmente 
era diputado independente pola Coalición Popular. 

Moi criticado nos primeiros anos da democracia, 
foise gañando posteriormente fama de galeguista, e 
hoxe era respetado portódolos grupos parlamentarios. 

é unha concesión ós sindicatos centralístas por parte 
do proxecto de lei. 

HAI QUE MOLLARSE. .. , é a invitación que nos veñen 
de facer os bispos españois: comprometerse na socie
dade (nos eidos da cultura, da economía, da política ... ), 
e endexamáis aproveitándose dos apelidos "cristiáns". 
Cada vez é máis forte a conciencia en moitos cristiáns 
de que os partidos confesionais xa pasaron a historia. 
Pero a tentación de voltar a eles está aí ... . 

ESPAÑA E UN SOCIO ECONOMICO IMPORTANTE 
DE LIBIA (exportación de aceites, explosivos, calzado , 
etc.); a empresa con máis presencia económica en 
Libia é Hispanoil. .. As accións libias son fortes en ban
cos coma o Banco Atlántico e o Banco Arabe Español. 
As razóns económicas axudaron tamén a que España 
non se plegase tan axiña ó revanchísmo americano. 

O PODER PASA DAS ORGANIZACIÓNS DE BASE, 
como vén de acontecer na Mariña de Lugo, onde o 
Ministro de Sanidade non recibiu ós representantes da 
Coordinadora de Asociacións de Veciños, Partidos, e 
outros colectivos. O Ministro visitaba o hospital de Bu
rela que vén de ser aberto, e que non responde ás 
necesidades desta comarca de oitenta mil habitantes e 
a dúas horas de Lugo ... Estas asociacións veñen traba
llando porque a costa de Lugo teña o centro sanitario 
que necesita. O Hospital de Burela so ten sesenta ca
mas neste intre. 

UN XUICIO CON XURADO, o primeiro que se celebra 
en Galicia, ven de ter lugar en Lugo ... , Nove persoas das 
que se presentaron voluntarias proclamaron a súa sen
tencia ó mesmo tempo co Tribunal; o parecer deste 
xurado non obligou ó tribunal por tratarse dunha 
experiencia. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

SALMO PARA AGRADECERLLJ:: A DEUS 
A SÚA COMPAÑIA DE CADA DIA 

¡Que gusto dá despertar 
coa túa luz cada día 
e ir contemplando as causas 
coas que énche-la vida! 
¡Que gusto verte a ti ne/as 
rampendo a noite ca día! 

Na mai que coida dos nenas, 
os mantén e os arraupa 
para que vaian medrando 
con ilusión e con forza 
eu véxote a ti, pai naso, 
mimador da xente toda. 

No /abrego apaixonado, 
loitador comunitario, 
que busca no pan a paz 
e a forza pró seu trabal/o 
vexo a Xesús defensor 
da dignidade dos baixos. 

En cada gramo que agrama, 
en cada herbiña que apunta, 
en cada flor que xa asoma, 
no nacer dunha /eituga 
vexo o Espírito de vida 
que á vida feliz me empuxa. 

¡Que gusto dá despertar 
e verte nas causas todas! 
¡Que gusto dá trabal/ar 
pra que a xusticia as envolva! 
¡Que gusto dá despertar 
e canta-la túa gloria! 

En cada flor que xa asoma vexo o Espírito de vida 

Festa da Ascensión do Señor 

XESÚS DESPIDESE DOS SEUS DISCÍPULOS 

Dixolle Xesús ós seus discípulos: 

- Así está escrito: O mesías padecerá e resuci
tará de entre os mortos no terceiro día, e predica
rase no seu nome a conversión e mailo perdón 
dos pecados a tódolos poqos, empezando por 
Xerusalén. Vós seredes testigos de todo esto. E 
eu heivos envía-lo don prometido por meu Pai. 
Mentres tanto permanecede na cidade, deica que 
sexades revestidos co poder que vén de arriba. 

Despois levounos fóra, a un lugar perta de Be
tania, e ·alí, erguendo as mans, bendiciunos. E 
mentres os bendicía, foise separando deles, e foi 
levado ó ceo. Eles, despois de se postraren ante 
el , volveron para Xerusalén cheos de alegría. Per
manecían diario no templo , bendicindo a Deus. 

(Lucas 24, 46-53) 

PALABRAS. PALABRAS · 

Celebramos hoxe a festa da Ascensión. E unha · 
maneira de expresa-lo misterio de Xesús des
pois da s'úa resurrección. eremos que El está 
vivindo a mesma vida divina. Diríamos -
valéndonos de pobres compa~anzas- que entrou 
na órbita divina. · 

¿Queremos decir con esto que xa non per- . 
tence ó noso mundo?. Sí e non. Certo que a 
realidade actual de Xesús non é coma a que tiña 
antes de morre~ na cruz. Por eso falamos de 
"ascensión". Pero con elo . non queremos decir 
que este mundo non sexa tamén o mundo de 
Deus, como se Deus habitara aló lonxe "nos 
ceos", nun ·piso riláis arriba e para chegar a el 
que Xesús tuvera que coller ·un ascensor e 
"ascender". 

META E CAMIÑO 

Algúns valoron ~anto o camiño que o confun- ., 
den coa meta. Outros pensan que a chegada é o 
que vale, sin decatarse que para chegar á meta 
hai que anda-lo camiño. Chegar ó ceo, ávida 
divina, á plenitude da vida humana sin pasar pola 
terra (que é o único camiño para a Plenitude da 
Vida)... non ten sentido. Ninguén como Xesús 
nos ensina a coherencia que debemos ter tra
tando de xunguir todo; xa que a vida é unha, 
ai.nda que se manifest~ e se viva de diferentes 
maneiras. 
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A Ascensión ... ¿un mito? 

Un lector non entende e diríxese a nós. Non entende a 
Ascensión , ¿para qué? Xesús triunfa dabondo coa resurrec
ción . Cando resucitou , ¿non dín os teólogos que daquela xa 
entrou no mundo de Deus? Despois da Resurrección xa esta
mos na eternidade ¿a qué veñen logo contar coarenta días? 
¿Onde estivo Xesús resucitado ata a súa Ascensión? 

Boas preguntas, sí señor. Acertan de cheo. E nós podería
mos engadir máis datos; un é significativo : soamente Lucas 
trata o tema da Ascensión do Señor, con él pecha o seu 
evanxelio (Le. 24,50-53) e con el abre o libro dos Feitos dos 
Apóstolos (Feit 1,3-11 ). Os outros escritos do N.T. parecen 
descoñece-lo _relato da Ascensión . 

Unha cuestión de lingoaxe 

O relato da Ascensión está emparentado directamente con 
relatos coñecidos do A.T. en especial co rapto de Elías (11 Re 
2) . E xa neutros números de IRIMIA quedou claro cómo este 
tema dos raptos era frecuente na reflexión teolóxica (" apoca-
1 íptica " ) dos tempos de Xesús: os Libros de Henoc, a Ascen
sión de Moisés, etc. 

Pero ademáis combínase esta lingoaxe de raptos con outra 
idea máis fonda: a entronización do Mesías no ceo " sentado á 
dereita de Deus" (Sal 110). O Mesías debería ser glorificado 
por Deus, levándoo consigo , e introducíndoo no ceo. 

Cando os primeiros cristiáns queren anuncia-lo triunfo de 
Xesús por enriba da morte inxusta, talan na lingoaxe que 
vimos de dicir, parelamente á outra lingoaxe máis coñecida 
pero posterior: a lingoaxe da resurrección. 

Ou sexa: talar de Ascensión e talar de Resurrección vén 
se-lo mesmo: son os dous xeitos de anuncia-lo triunfo de 
Xesús despois da súa morte, que usaron os primeiros 
cristiáns. 

Uns problemas de fondo 

Pero aínda hai máis. E xurde unha pregunta: " se Ascensión 
e Resurrección son o mesmo ... ¿por qué Lucas interpón coa
renta días (Feit 1,3) entre ambos sucesos?. 

E o lector sigue atinando coas súas preguntas. 
No fondo desta pregunta hai un grave problema: o RE

TRASO da PARUSIA. " Parusía" é unha palabra quitada do 
grego, que quere dicir "presencia" . E con esta palabra expré
sase a volta do Señor Resucitado ó final dos tempos para 
consuma-la súa obra e recolle-los seus; chámase tamén "se
gunda vinda do Señor". 

Un grave problema: os primeiros cristiáns agardaban esta 
volta do Señor Resucitado inmediatamente, sen que pasase 
moito tempo, sen que eles chegaran a morrer, sen que se 
rematase aquela xeneración ... Así pensan Mateo e Marcos, 
tamén Paulo (alomenos nos seus primeiros tempos) . Eles non 
contaban con que pasase moito tempo, non contaban con 
séculas de lgrexa; por iso, porque non tíñan moito tempo, 
bátanse a predicar axíña e recorre-lo mundo con présa. 

Pero ... o tempo pasaba, a Parusía retrasábase , o Señor non 
daba vicio , moitos xa morreran . A xente cansábase e dur
míase; moitas parábolas dos evanxelios responden a esta 
situación , de cansancio, de desconfianza, de perde-la vixian
cia , xa que a volta do Señor retrasábase. 

Foi un grave problema que desconcertou moito ós primei
ros crist iáns e creoulles dificultades na súa fe e na súa 
esperanza. 

A Ascensión pecha o tempo de Xesús e abre o tempo da lgrexa 
que camiña coa esperanza posta no Señor 

Lucas busca solucións 

Nesta situación é Lucas quen empeza a busca-las solu
cións. El é un grego, sen moitas ideas do A.T. , con poucas 
influencias xudías (e menos apocalíticas) e comenza a abri
las posibilidades. 

Lucas deixa de pensar nunha Parusía inminente e pensa 
nunha Parusía retardada; máis claro , Lucas dilles ós seus 
oíntes: " deixade de andará busca da volta do Señor, xa virá, e 
poñedevos a asumi-la responsabilidade do tempo presente". 
Lucas na súa concepción xa non anda inquedo pcila falta de 
tempo (coma Mt e Me) senón que anda inquedo pola respon
sabilidade que ten diante e polo compromiso que os cristiáns 
deben asumir no tempo que viven : Lucasdeixaespacio para o 
tempo da lgrexa, por iso ó tempo de Xesús (o seu evanxelio) 
engádese outro libro que tala do tempo da lgrexa {libro dos 
Feítos dos Apóstolos) . 

E a Ascensión ¿a que ven en todo isto? 

Lucas utiliza o relato da Ascensión como di.visión do tempo, 
como bisagra: pecha o tempo de Xesús e abre o tempo da 
responsabilidade eclesial. Era un xeito de espabilar ós seus 
cristiáns que andaban a mira-lo ceo e non se preocupaban do 
que tiñan diante. Co relato da Ascensión , ademáis de insistir 
no triunfo definitivo de Xesús, Lucas indicaba claramente: " O 
Señor foise , deixounos a nós a responsabilidade, veña, po
ñerse a traballar" . 

E era necesario dicir i~to claramente, daquela e hoxe; da
quela, nas comunidades de Tesalónica e do arredor, había 
cristiáns que, agardando, como pampas, a volta do Señor xa 
non daban golpe, volvéranse folgazáns, cheos de galvana, e 
por enriba andaban desanimados (11 Tes 3,6-12). Así era a 
comunidade de Lucas. 

Tamén é importante recordalo hoxe: a fe cristiá non é un 
papanatismo, que leva á galvana e descompromiso; a fe cris
tiá non é unha fuxida doada deste mundo. A fe cristiá é unha 
esperanza posta na volta do Señor para vivírmos con él, pero é 
tamén un compromiso de transformación donoso mundo. 

Movemento Biblico Diocesano - apdo. 36 - 27080 LUGO 
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Nin pequencts nin maiores: Adolescentes (1) 

Todos pasamos pala adolescencia. Pero parece 
que o tempo tainas esquecer aquela experiencia que 
nc:s foi conformando· no adulto que hoxe somos. In-

tentaremos, con estes artículo~, acercarnos a esta 
etapa da vida para mellar comprender ós que temas 
entre nós. 

Período de transición 

Entre a infancia e a vida adulta 
todo ser humano pasa por un pe
ríodo de transición, a adolescen
cia, comenza arredor dos_ 11-12 
anos. O fin~I deste período é máis 
difícil de fixar. Os que se adican a 
estudia-la psicoloxía humana ta
lan dunha etapa entre os 11-14 
anos e outra dos 15 ós 20 anos 
aproximadamente. O remate 
desta~ últi'ma etapa é moi variable, 
xa que depe..nde das condicións 
ambientais que ofrece a socie
dade en cada momento. Hoxe en 
día parece que os mozos están a 
pasar por un ha adolescencia pro
longada por varios motivos: a du
ración da educación escolar, a di
ficultade por atopa-lo primeiro .. 
emprego, a necesaria dependen..: 
cia económica dos pais (con es
casos cartas nuns casos e excesi
vamente abundantes noutros), os 
criterios sobre o establecemento 
de relacións sexuais e a demora 
do matrimonio. Estes motivos, 
entre outros, impiden que unha 
persoa de 18 ou 20 anos poida 
exercer unha responsabilidade 
social como correspondería. 

Período de canbios 

No comenzo da adolescencia 
prodúcese unha serie de rápidos 
cambios fisiolóxicos que darán . 
lugar a unha plena maduración 
dos órganos sexuais e da capaci-

dade para reproducirse e relacio
narse sexualmente. O mesmo 
tempo, vanse dando unhas im
portantes transformacións psico
lóxicas e sociais. 

Os cambios fisiolóxicos provo
can certa inestabilidade e dan lu
gar a comportamentos contradic
torios que se manifestan en emo
cións diversas. Por momentos 
grandes alegrías e risas e por mo
mentos tristeza e depresión. 

As novas capacidades intelec-

tuais posibilitan que as mentes 
ádolescentes poidan reflexionar 
non só sobre causas concretas e 
reais, como sucede na infancia, 
senón tamén sobre causas abs
tractas, ideas, pensamentos, teo
rías. Este novo poder do pensa
mento dálle a capacidade de dis
currir sobre o que ocurre o seu 
redor. E dalle a capacidade de 
discutir e criticar e de ofrecer al
ternativas. A mente faise capaz de 
planificar o seu programa de vida 
e de enfrentarse ós sistemas de 
autoridade vividos na familia ou 
na escala. As maiores· dificulta
des deste proceso vainas atapar 
cando intente coordinar teorías e 
feitos na sociedade adulta. 

En culturas non óccidentais , 
existen unhas ceremonias de ini
ciación ávida adulta que axudan 
ós nenas a tomar conciencia de 
que deixan de ser nenas propor
cionándolles un respaldo social e 
un recoñecemento da súa inte
gración na vida dos adultos. Na 
nasa sociedade o adolescente 
tén un papel pouco clarificado. 
As veces trátaselles coma nenas e 
ás veces como adultos. En reali
dade no adolescente estáse reali
zando un cambio cara á bús
queda da independencia frente 
ós pais. O mesmo tempo, nece
sita un maior apoio por parte dos 
demáis e un respaldo nas súas 
opinións. lmpórtalle moito o que 
pensan del e a imaxe que ofrece. 
E pensa moitas veces que as súas 
experiencias son únicas e incom
prensibles por outras persoas. 

Marta Sopeña 



IRIMIA-6 

15demaio 
Diada SAN (~ll)lll~ 

PATRON DOS LABREGOS 

Por segundo ano consecutivo xente que integrámo
lo Movemento Rural Cristián en Galicia xuntarémonos 
para celebra- lo San Cidre, patrón dos labregos. Este 
ano farémolo en Galegas, aldea do concello de Ordes 
na provincia da Coruña. 

( t ~ Gtnnt<tz 
.i.ue.o 

A celebración consistirá nun encentro de labregos xa 
desde a mañá, no que nun primeiro momento taremos 
un intercambio de experiencias sobre como vai indo a 
nasa loita labrega en cada unha das zonas de Galicia 
onde vivimos. Tamén contaremos coa presencia e 
axuda dalgún especialista en temas agrarios que nos 
informará do momento presente da agricultura galega, 
e intentará tacemos ve-los camiños que cómpre coller 
para sair adiante. A comida de festa que taremos xun
tos será outro grande momento da xornada, que, como 
sabedes, ten como un dos seus obxetivos fundamen
tais o coñecemento mutuo e a posibilidade tamén de 
nos animar uns a outros nas loitas que esteamos le
vando cada un no seu sitio. Pala tarde iremos visitar 
algunha realización agraria de interés, e con eso rema
taremos un día de encentro e fraternidade labrega. 

Os que asistímo-lo ano pasado gardamos un moi bo 
recordo daquela xornada. Quedamos con ganas de 
volver, e por eso, xa desde a experiencia vivida ese ano, 
animamos a tódolos labregos que esto lean · a vir a 
celebra-lo San Cidre deste ano 1986 co mesmo espírito 
de festa entendemento e loita con que vivimos o do ano 
pasado . 

Pensamos que en Galicia hai moito que medrar; pen
samos que os labregos ternos moito que espabilar; 
porq·ue non nos van dar nada feíto; pensamos que todo 
tipo de unións, encontros e entendementos é positivo, 
porque a unión é a maior defensa do humilde. Pensa
mos que o verdadeiro espírito de Deus e do seu tillo 
Xesús está cos labregos que defenden o seu pan e a súa 
dignidade e o seu futuro con forza. Por todo esto queré
monos xuntar un ano máis. Por todo esto queremos 
celebrar tamén este ano o San Cid re. 

Sería ben que vos puxésedes de acorde con outros 
veciños que tamén queiran ir para viaxar xuntos. En 
todo caso, no mapiña que acompaña a estas liñas xa 
véde-lo camiño a seguir para poder chegar a Galegas. 
Ata aquel día. 

Manolo Regal 
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O CAMPO 

SANEAMENTO GANDEIRO: UN RETO COMUNITARIO 
Unha Orde da Consellería de Agricultura regulamenta a campaña 

As razóns dunha orde 

O feíto das deficientes condi
cións sanitarias de moitas explo
tacións gandeiras, que inflúen no 
proceso productivo e posibilitan 
o contaxio humán , engadido á 
necesidade de facer chegar ó 
consumidor e á industria mate
rias primas e alimentos en condi
cións idóneas, abrigaron á Admi
nistración Galega a continuar cos 
programas de control de proce
sos infe.cto-contaxiosos e parasi
tarios nas especies animais que 
teñan contacto coas persoas e 
daqueles productos que se entre
guen ó consumo humán ou á in
dustria. En todo caso, para con
seguir un ha verdadeira eficacia é 
indispensable que sexan os ad
ministrados -especialmente as 
~úas agrupacións- e o sector in
dustrial os principais protagonis
tas das accións sanitarias nos 
animais. 

Neste senso, a consellería de 
Agricultura, da Xunta de Galicia, 
remitiu, para a súa publicación no 
Diario Oficial de Galicia, unha 
Orde con data 4 de marzo de 
1986, pola que se regula a cam
paña de saneamento gandeiro. 
No texto legal, que entrará en vi
gor na data da sua publicación, 
establécese que a Administración 
Autonómica prestará atención 
preferente a aquelas agrupacións 
que cumplan programas eficaces 
de prevención e control e garanti
cen unha acción regular, siste
matizada e permanente que non 
só tente niveis sanitarios adecua
dos nun momento determinado, 
senón que tamén se compromete 
a mantelos de forma permanente. 

"O feito de ser membros da Co
munidade Económica Europea 
afírmase na Orde esixe establecer 
un calendario de actuacións que 
permita, ó acaba-lo período tran
sitorio, niveis semellantes ós do 
Mercado Común, que non supo
ñan trabas sanitarias á libre circu
lación dos productos. Por este 
motivo, faise tamén necesario 
axeitar esta normativa á 
comunitaria" . 

Un gando controlado 

O volume adquirido polos pro
gramas de control que afectan a 
decenas de miles de explotacións 
e a gran cantidade de gando sa
neado en primeira e sucesivas fa
ses, así como as incrementadas 
necesidades de reposición, obli
gan a unha correcta identifica
ción dos animais e das cabanas 
saneadas, que permita ós com
pradores ter facilidade para co
nocelos e, tamén, a manter nos 
procesos de comercialización e 
concentración unha coidadosa 
vixiancia sobre os animais 
positivos. 

Enferm idades atendidas 

Este ano a novidade é a inclu
sión nos programas de actuación 
a leucose enzoótica nas vacas, 
para adecuarse, deste xeito , á 
normativa comunitaria .. 

Concretamente, as enfermida
des ás que lles afectarán os pro
gramas son as seguintes: tuber
cu lose de vacas, brucelose de va
cas, cabras e ovellas, leucose en
zoótica nos bovinos, enfermida
des producidas por ~ndoparási
tos, profilaxe de mamite e as que 
pola súa importancia determine a 
Dirección Xeral de Produccións 
Agropecuarias e Industrias 
Agroalimentarias. Os controles 
sobre tuberculose extenderanse 
ós animais de máis de seis sema
nas; en brucelose e leucose bo
vina, ós de máis de un ano; e en 
brucelose de.ovellas e cabras, ós 
de máis de seis meses. 

O si e o non dos cartos 

Nos programas de saneamento 
gandeiro do pasado ano inverti
ronse máis de mil millóns de pe
setas. Na deste ano invertiránse 

unha cantidade similar, aínda sen 
concretar, en tanto non se apro
ban os Presupostos Xerais da Co
munidade Autónoma e non se 
teña coñecemento da consigna
ción presupuestaria da Adminis
tración Central. 

A partir da data de publicación 
no Diario Oficial de Galicia da 
Orde da Consellería de Agricul
tura, as Xefaturas Provinciais de 
Sanidade Agropecuaria princi
piarán os programas de sanea
mento cos medios de que dispo
ñan, atendendo ó gando en se
gunda e sucesivas fases, denan
tes de principiar actuacións en 
novas explotacións. 

No caso de que as disponibili
dades presupuestarias o permi
tan, a Consellería de Agricultura 
podería habilitar fórmulas para 
que interveñan na campaña fa
cultativos non directamente de
pendentes das Xefaturas Provin 
ciais de Sanidade Agropecuaria, 
que ostentan as direccións das 
mesmas. 

Limitacións ó programa 

Finalmente, en tanto non fina
lice a actuación sobre gando sa
neado en sucesivas fases, só se 
poderá actuar en primeira fase en 
casos excepcionais, sólo autori
zados polo Xefe Provincial de Sa
nidade Agropecuaria correspon
dente. 

UNTA 
DE GALICIA en)) 

o 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACION 

Comenzamos con este artículo unha serie de colaboracións informativas 
que nos manda a Xun ta de Galicia. IRIMIA non se identifica necesariamente 
co que nestes artículos se afirme. En concreto, como complemento deste 
primeiro, invitamosvos a re/e-lo don. 0 225 de /R/MIA. 
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MOCIDADE 

r----------0--co-m-ic_e_n_l_t_a_lia----comici. 

Orixe, cuadernos de humor e 
aventuras 

19~8,. é ~nha data importante para o 
com1c 1tal1ano ; o semanario infantil 
"11 corriere dei Piccoli" surxe coma 
alte rnativa ós contos ilustrados que 
se viñan publicando ata entón. E o 
nacemento da historieta de aventu
ras, máis asequible os nenas. 

11 c.orrieri dei Piccoli ten unha gran 
acol.l1da entre os " bambinos" aunque 
as c1~cun stancias políticas, (censura) 
consiguen que a revista deixe moito 
que desexar: prodúcese unha man i
pulación nos textos , e sobre todo a 
nivel estructural , eliminando viñetas. 
A meirande parte son autores nortea
mericanos, (Buster Brown , Maud , 
H.ª PPY. Ho.oli~an) , con algunha parti
c1pac1on 1tal1ana coma Antonio Ru
bino e Atilio Musino. 11 Corrieri dei 
Piccoli durante máis de 25 anos re
presenta -con todo- a meirande ini
ciat iva e de maior éxito dos comics 
ita li anos. Tódalas demáis revistas 
C<?mpet_idoras (novellino, Topolino, 
G1ornahno) seg uén nesta mesma líña 
contribuindo a unha narrativa debu~ 
xada d irix ida a un público infantil bur
gués e moralista, sen chispa nin no
vas ideas. 

1930. Nestes anos procedentes a 
2.ª Guerra Mundial , os comics sofren 
un pequeno cambio : o fascismo ita
li ano necesita unha consolidación , 

V(ñeta dunha adaptación de E. A. POE apare
cida en " Linus " en decembro do 68, donde 
podemos aprecia-la delicada plumilla de Dino 

Battaglia. 

cheQar. a .identificarse co pobo , e o 
c~m1c 1tal1ano vese envolto nun am
biente de contradiccións; chatado 
unhas veces de adversario a ideoloxía 
fascista (Topolino, con mo.ito material 
yanqui), e usado coma medio de di
vulgación outras (11 Vittorioso 11 boli
lla, revistas de comics con ¿arácter 
claramente facha) . En ultimo caso su
puxo un foco de culturización -case 
de alfabetización- importante entre a 
mocidade de clase baixa. 

A Etapa da Posguerra 

1945. l~a~ia , coma o resto dos países 
que part1c1paran na guerra, atópase 
nunha situación difícil, é un país des
feito polo desemprego e afame, non 
está en condicións de facer caso os 
Giornalini (tebeos). A evol-Ución é 
le~ta, .s_eguen prácticamente na 
misma lina as publicacións interrum
pidas un par de anos antes. 11 Corrieri 
dei Piccoli tentóu un ha especie de re
novación co persoaxe " Don Gra
dasso Sbudelloni " de Giovani Manca· 
tímida parodia a Musselini. Sen em~ 
bargo , pronto se impón unha liña ou 
estilo que prefire olvida-lo pasado. 
Non sería ata comenzos dos anos se
senta, ~on no mes coma Jacovitti, que 
o com1c adulto escomenzará a súa 
andaina. 

Anos 60, punto de partida do comic 
adulto 

A década dos sesenta marca non so 
en Italia, senón en toda Europa unha 
forma distinta de ve-los comics. Pero 
en Italia, onde os comics sempre fo
ro n ''tebeos-para-nerios-de-corta
idade" sorprende que este desenrolo 
teña chegado a un nivel tan alto coma 
para que poda considerarse un país 
mestre neste xénero. O boom comi
quero dos sesenta en Italia podería 
chamarse: "cultura-sofisticación
erotismo-sátira política". O cómic 
adulto italiano parte de tres feitos 
fundamentales : 

1.- A creación da revista " Linus" : 
Esta revista nun principio con abun
dante material norteamericano, é a 
que lanza ós novas autores italianos. 
Unha revista sofisticada, pero sobre 
todo carente de prexuicios e aberta a 
todo t ipo de tendencias. 

2.- Un arqui tecto milanés, Guido 

Plancha de Valentina, da serie " L 'astronave 
pirata " ( 1 ~68) de Guido Crepax. Eiquí vemos 
como de1xa de lado a clásica estructura da 
viñeta poñendo todo o debuxo nun primeiro 

plano 

Crepa escomenza a publica-lo seu 
persoaxe "Valentina" nesta revista. 
Descompón a habitual estructura da 
páxina nos comics para tentar de im
poñer novas divisións e efectos cine
matográficos. Valentina supón unha 
delicadísima concepción do erotismo 
gráfico ó mesmo tempo que unha li
beralización a golpe de plumilla dun 
fenómeno considerado exclusiva
mente para nenas. 

3.- O último feíto representativo é a 
creación do Salón de comics de 
Lucca, a primeira edición en 1965 ce
lebraríase en Bordighera, pois Lucca 
todavía non era candidata para a 
sede. Este Salón , xunto co de " An
gouleme" (Francia) pode ser consi
derado coma o máis importante dos 
salóns de comics a nivel mundial o 
~eu premio o "Yellow Kid" equiva

0

I ó 
Oso de ouro de Berlín " ou o " Osear 

de Hollywood " en canto a cine. 

Unha vez consolidada a idea de co
mic adulto irán surxindo novas auto
res á Vf?Z que se van perfilando novas 
estilos. En Italia o comic de aventuras 
e o comic erótico, son os que acadan 
meirande desenrolo ; dunha forma 
moi estilista e sofisticada. O debuxo 
con plumiña alcanza multitude de fa
cetas, debuxos onde se coida a liña, o 
xogo de sombras, primeiros e segun
dos planos, e o acabado; onde o 
blanco e negro, exerce clara primacía 
sobre a cor. 

(Continua na pax. 9) 
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En comic erótico atopamos verda
dei ros mestres coma Milo Manara, 
Guido Crepa, Georges Pichard ou Lu
ciano Sechi. En comic de aventuras 
ternos a Hugo Pratt, o Marco Polo dos 
comics, claro continuador do estilo 
do norteamericano Milton Cannif. Te
rnos en fin a un Dino Battaglia, Sergio 
Toppi ou o inefable Didier Comes, as 
súas historietas metafísicas érgue
mos a un mundo de soños fantásticos 
que se confunden coa realidade que 
trata de interpretar. 

- Tamén ternos importantes mes
tres da cor coma as increíbles acua
relas de Milazzo ou as divertidas his
torietas cómicas de Jacovitti,· carga
das sen embargo dunha potente 
carga ideolóxica. 

O Comic en Italia 

- A década dos setenta aportaría 
asimismo autores da talla de Guido 
Buzzeli, Giardino, Andrea Pazienza, 
Sergio Bonelli ou Sergio Staino, co 
seu Rogelio, típico esquerdis.ta do 
Maio francés .medio afogado entre as 
novas tendencias vanguardistas, su
perficiais e apolíticas. 

Plancha correspondente ó episodio " La Paro/e Ne/ Fucile " , debuxada por Toppi con guión de 
MinoMilani 

- Anque case todos estos autores 
pasaron por "Linus", tamén existen 

outras revistas de gran importancia 
coma: "Glamour", revista de luxo de 
corte erótico "L'eternauta" "Frigi
daire", "Orient-Express" ou' as edi-

cións italianas de "Pilote" e "Metal 
Hurlant", ambas de orixe francés . 

Cotumis 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - · - -· - - - - - - -- - - - - - - -- - - X 
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FICHAS DE NA TU REZA - 1 Aves de rapiña diurnas 

Os nasos fa/cóns (/) - O FALCÓN PAXAREIRO - (Falco columbarius) 
't' fL , . Matilde Vázquez 

EN GALEGO.- Uo.J.LIJn.. ~ Pablo Rodríguez (" Oitabén " ) 
q_ ~~ Primitivo Iglesias 

ENCASTELAN.- /~ ~....,., .... 

PESO.-

ENVERGADURA.-

LONGO.-

1-5 o -<.'io i 
Sf,- 51 c..m 

"28 - 3q c.m 

SITUACION EN GALICIA.-

~<U__ t'\t) ~. 

13 
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Manifesto por un acordo necesario 

O establecimento dunha normativa de concordia para a lingua galega, 
superadora das divisións que se están a dar hoxe~día , e que atranc~n 
sobretodo a fixación do idioma no eido do ensino , e defendido por ma1s 
de douscentos profesores e catedráticos que elaboraron o seguinte 
documento que nos foi remitido a IRIMIA. 

1.- Profesores de Língua e Literatura Galega, á vista da anormal 
situación plantexada no ensino por causa do xa endémico conflito 
normativo que afecta á nasa língua, consideramos necesário apresen-
tar un ha proposta de acordo neste tema. . 

Esta necesidade é sentida por nós, entre outras, pa las seguintes 
razóns : 

1. A língua da Galiza é o galego. De admitirnos isto -que para nós está 
fóra de toda dúbida- resulta evidente que o noso idioma debe tamén 
estar lonxe de todo exclusivismo e manipulación . Sen embargo, a 
situación é hoxe tal (dadas as maneiras impositivas e unilaterais dos 
que detentan o poder) que a normativización -e moi en especial a 
ortográfica-, se ten convertido nun atranco (cando non nunha escusa) 
á hora de abordar o vital obxectivo da normalización . 

2. Se ao indicado engadimos os prexuízos que tal confitividade pro
voca -nun maior ou menor grau- no alumnado e en xeral na soc iedade, 
cumpre un acordo solidario e operativo que supere a situación actual e 
posibilite un ensino mais eficaz, que sempre redundará en beneficio 
dos nasos alumnos e no prestíxio e seriedade do galego perante o seu 
entorno social. 

11. - Sentados estes dous principios, un de carácter mais amplo e 
colectivo e outro mais particular e operativo no ámbito docente, se ben 
ambos inciden no proceso normalizador, pasamos a expor os condicio
nantes básicos da nasa proposta: 

1. As actuais Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego 
son o resultado das diretrices do l.L.G. e da RAG. Sen tentarmos 
descalificá-las na sua totalidade e recoñecendo-lles o seu esforzo 
sistematizador, fican absoletas, e si entón descalificadas, tendo en 
canta os procedimentos directos e indirectos que se seguiron para 
conseguir a sua implantación . A imposición méÍis ou menos subtil 
nunca debe ser -eremos- a maneira de afrontar un problema serne
ll ante. Proba, para nós, do anterior é que esta normativa non se dá 
consolidado nen na sociedad e nen no profesorado ; neste sentido é ben 

significativo o feito de que, por exemplo , as publicac ións directa ou 
indirectamente dependentes da Administración a impoñan, e que 
aquelas outras no·n dependentes apresenten unha maior pluralidade e 
toleráncia. 

Esa imposición chega ás veces a níveis tan contraditórios como, por 
exemplo , que algunhas editoriais e autoridades censuren formas e 
opcións admitidas nas própias Normas ... antes citadas. 

2. O claro e forte proceso de castelanización que a nosa língua seg u e 
a sofrer e a necesidade de evitar este deterioro e asi dignificá-la, 
eremos que precisa dunha clara d istinc ión entre "nivel informal " e 
u nivel formal" . Aquí é precisamente onde sentimos a ortografía e certos 
trazos morfolóxicos como un instrumento necesário e inicial para a 
estandarización linguistica. 

111. Pois ben . partindo de tais condicionantes, eremos que os marcos 
da nosa proposta xa poden ser definidos en liñas xerais: 

a) Frente á imposición, propugnamos o diálogo e, dado que todos 
ternos responsabilidade neste tema, procurar un acordo dentro da 
liberdade e da pluralidade. 

b) Frente ao deterioro do idioma a expensas do castelán, propomos 
un ha estandarización que reintegre o galego no ámbito linguistica que 
lle é próprio , tendo en conta as posturas existentes hoxe. 

Así , e para evitar que ninguén manipule o galego como un ha arma de 
poder e conseguirmos un ámbito de liberdade en que se pretenda 
convencer e non vencer, propomos unha ortografía non baseada no 
modelo español , tomando como referéncia o acordo ortográfico de 
1980 e facendo fin capé no seguinte: 

1 . Rexeitar: 
- A representación gráfica de asimilación na .. segunda forma do 

artigo». -
- As contraccións do tipo " ó ", ucó ", ucá " ... 
- A realización en u-ble" do sufixo latino -BILEM. 
2. Defender: 
- Un ha acentuac ión non tirada da do castelán . 
- a separación mediante trazo dos pronomes en posición enc lítica. 
- Restruturación dos paradigmas verbais. 
- Revisión dos grupos cultos. 

?<:--------------------------------------------~-------------- -
A.- DATOS XERAIS 
E o máis pequeno dos falcóns europeos. Vén 

senda algo así coma un ha miniatura do falcón máis 
corpulento que vive nos nasos días, o xerifalte, (non 
presente na fauna ibérica). 

Unhas das características que o diferencian dos 
outros falcóns é a carencia de bigote na súa face , así 
como o te-las alas un chisco máis anchas e menos 
puntiagudas có resto . · 

A súa voz é semellante á do lagarteiro , pero tan só 
a emite en época de cría. · 

Cría preferentemente no chan ó abeiro de arbus
tos, matos ou mesmo entre a herba. En menos oca
sións pode criar en árbores ou cantis rochosos. 

Entre maio e xuño (no norte de Europa) a femia 
choca de 2 a 7 ovos, en 28-30 días. 

Non se debe confundir co lagarteiro , xa que o voo 
do paxareiro é moito máis rápido e non fai pé coma 
aqueloutro . 

B.- TECNICAS DE CAZA 

Cun rapidísimo bater de alas acada unha forte 
aceleración que pode chegar ós 70 km. por hora. O 
mesmo lle dá lanzarse en picado sobre as súas pre
sas como perseguilas en voo continuado. 

Sente unha marcada preferencia polos aláudi
dos: labercas, cotovías dos camiños, etc. 

C.- ANECDOTARIO 

Cóntase del que pode pasar voando por debaixo 
das rodas dun camión en marcha para capturar un 
paspallás na cuneta contraria. 

Un ha sorprendente rareza deste pequen o falcón é 
que se pasa fame (nos casos de cautividade) pode 
chegar a come-los seus propios dedos. 

. 1 

D.- ACTIVIDADES 

1.- No inverno trata de observa/o, procurando dife
rencia/o do lagarteiro. 

2.- ¿Coñécelo por outro nome?. ¿Cal?. ¿Cría en 
España?. 

3. - a) Tende en canta a carencia de bigote, ¿cal destas 
tres cabezas corresponde ó paxareiro?. 

b) Oestas tres posibilidades ¿cal é a que prefire para 
criar este falcón? 

1 

o 

o 
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O MUIÑO VELLO 

Era un muiño moi vello que xa non 
moía. A auga do pequeno rego pasaba 
maina, sin ruxir, por baixo del. Tiña 
unha porta, pecha dende había mil 
anos e casi branca do tempo, o lou
sado cheo de buratos e os muros da 
cór do chumbo perta do chan e, por 
riba, da cor da herba seca. 

O "Muiño vello" 

Os días de sol, cando eu voltaba á 
casa pra xantar, arrodeaba por tras do 
souto pra velos: ó muiño e mais ó ve
lliño que fumaba sentado no banco de 
pedra da porta mentres ollaba a auga 
briiante do rego. 

Non sei quén era aquel vello. De se
guro que vivía na aldea e coñecíano 
todos. Pro eu non o perguntei. Gastaba 
de imaxinar que era do muiño, que na
cera del e que os dous tiñan unha sola 
vida: que eran da mesma carne ou da 
mesma ped ra. 

No outono veu unha noite terribel de 
vento e choiva. Pola mañán lembreime 
do muiño e baixei por tras do souto pra 
velo. Caera. O vento e a choiva fixeran 
del unha pía de pedras martas. 

Aquel día non veu á escala o Ramiro 
porque tiña que tocar as campás. 

Cando eu voltaba á casa ouvía soar a 
morto pro non perguntei por quén. Nin 
o soupen riunca. Eu quería que a 
campá soase polo vello que fumaba 
mentres ollaba a auga brilante do rego. 

E quizaves fose por él. 
Paco Martín (de Muxicas do espello") 

Colecciona IRIMIA 

i~TO TEN Gl>é CAl-\eiiA~ . 

M NON \'V,\ COl".UNCCAC!ÓN 

EN-r1<E NÓ':i. O AJ.Cof-\OL 

'?E'~Á 12-AIF DE' !'{ ÍtJ ... 

Ternos a disposición de quenas solicite coleccións entei
ras e as tapas por ano co seu indice: 500 pts. 

Pedidos ó Apdo. 5 -· Vilalba - LUGO 

SE OLIERES LE.R. IRIM·IA i SUSCRÍBETEI 
Pagarei .Por: 

O Tr~ferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 
Quero 8U8Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un : ano O 

Precio da suscripción 

- Suscripción por 
un ano-1.800pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vilalba, Conta n. 04950/0 

·O Correo contra Reembolso 
(roáis caro e molesto ca transferencia) 

Nome .................... ~ •••.••.••.•.•..••••.••.•.....••.....•.••••••••••.••........•. 

Rúa ou Parr()(Jllia ............................................................. . 
V ila ou Axuntaniento ..................................... Provincia ............. · ...... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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Xosé Chao Rego 

Non vexo ·cousa niogunha 

Habemos ter en conta unha 
particularidade do noso idioma, 
en contraste con outros proce
dentes tamén do latín. Na lingua 
do Lacio dúas negacións funcio-

. naban ó revés, afirmando en vez 
de negar. En ·galega, en cambio, 
utilizamos tranquilamente as 
dúas negacións xuntas. Así, po
deremos dicir: "Eu tampouco 
non sei o que dis". 

E ·mentres, por exemplo, os 
casteláns din "no tengo interés 
alguno", nosoutros ternos que 
poñer dúas negacións e, nese 
caso, non vale o galega algún, se-

AQUILINO 

nón que .debemos dicir ningún: 
·"non che vos teño interés nin-

' gún" (E xa vedes que ut_ilicei nada 
menos ca dous pronomes de soli
dariedade: che e mais vos). 

A próposito, será bo aproveitar
mos para recordar que "naide" 
non é galega, senón castelán vul
gar (con metátese ou cambio de 
lugar do i) e que no noso idioma 
soamente se di ninguén. 

Xa de aproveitar, teñamos en 
conta que hai quen traduce -mal
o "cualquier" castelán por "cal
quer", ou aínda quen, non pare
céndolle suficientemente galega 

a . nos~ f.orma, inventa a de 
"calqueira". · Póis non, neniñ<?s, 
haivos que dicir sempre calquera, 
·ademais invariable no singular e 
plural. O mesmo hemos dicir da 
forma quenquera (de ningún 
xeito "quenque_ira'.'). E cando 
queiramos escribir cadaquén, ha
bémolo facer todo xunto. 

Son .estas, pequenas causas 
que ás vece,s (e non "~veces") se 
nos esquecen, sobre todo cando 
escribimos ás présas (e non "a 
presa", nin tampouco "ás pre
sas", a non ser que estean no cár
cere ). E por hoxe xa abonda de 
miúdos. 

Destes dous curtos poemas que amasamos hoxe, un , o 
prirneiro, respo nde completamente a unha das constantes do 
poeta Aq uilino : e o tema da soidade. O outro , o segundo , 
resu lta máis novedoso; poucas veces Aquil ino ergue a súa voz 
para facer protesta pola cond ición de vida oprimida dos 
galegas. 

Morreu Simone Beuavoir, 
que era unha dona francesa 
que mantivo a súa vida 
coma unha vé!a acesa. 

SOLO 

E soñar que estóu solo. 
Lonxe dos meus: os pais ve/liños. 
Sina que améi e os fil /os. 
Sinos fil/os que amara, sinos fil/os, sina que améi. Eu solo. 
Sin miña hermá. Sin meu hirmán xa vellos. 
Lonxe, sina que améi, sinos meus fil/os. 
Sinos meus versos, sin os meus amigos. 
Sinos camiños que un am.ara. 
Solo. 

A TANTOS AMOS SERVIRON 

A tantos amos serviron 
os gallegos e índa sirven. 
A tantos amos serviron 
que sin ter amos non viven. 

Hai causas que poden sere 
·e que serán algún día. 
Ter amo e facerte rico 
no lograrás na tua vida. 

Toda carne quere á sua 
é hastra os lobos se delamban, 
sólos os gallegos prefiren 
servir amos que axudarse. 

Aquilino Iglesias Alvariño 

Compañeira de Pau! Sartre, 
famoso existencialista, 
coñecida, sobre todo 
pota !oita feminista. 

Revirouse moi teimuda 
contra o machismo que hai: 
"A mu//er non nace feíta, 
senón que, ós poucos, se fai" 

"O segundo sexo" foi 
o seu libro máis fecundo, 
manual de militancia 
para as mulleres do mundo. 

Simone era cristiá 
cando foi moza noviña, 
pero pr:H cÚ!pa das causas 
perdéuvo-/a fe axiña 

E esta é unha lección 
hoxe para a nosa lgrexa: 
ha dar respostas modernas 
pra manter unha, fe rexa. 
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