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MUNDO CORRE A FAVOR DE AFRICA"

Este era o lema das carreiras que se
realizaron o 25 de maio en países dos
cinco continentes. Uns 2. 000 millóns de
te/espectadores seguiron este acontecemento. Moitos millóns de pensamentos e corazóns uníronse ós pasos que
parecían simbolizar ó avance da con.ciencia internacional. Unha conciencia
que comenza a decatarse de que o pro, blema da fame e do subdesenrolo non é
unha desgracia casual; e de que a solución non é unha esmola persoal.
A grave situación do continente africano (malnutrición, enfermidades, non
escolarización, conflictos bélicos ... ) é
consecuencia dunha serie de factores
históricos que só poden solucionar os
países que teñen o poder económico e
social. Hai que ter en canta que ó remate
da Segunda Guerra Mundial, 1945, tan
so existían en Africa tres estados formalmente independientes. En 1980, toda
Africa é prácticamente independente.
Este dato é suficiente para comprender
as dificultades que este continente sufre
na súa modernización. Os anos pasados, tamén deberían ser suficientes para
que os continentes máis favorecidos devolveran a eses 456. 821 millóns de habitantes ó dereito a unha vida digna.

Esta é unha terra afectada pola
sequía. Ademáis da falla de auga, as
terras son débiles e de fácil erosión.
A calidade da terra vai baixando por
non ter técnicas adecuadas nen medios para mellorar a agricultura e
gandeiría. Nen personal entendido,
nen abonos, nen regadíos, por poñer uns exemplos.

O crecemento demográfico é o
maior do mundo e parece que segue
aumentando. Aumenta tamén a
xente sen estudios e capacitación. A
adquisición da independencia no último cuarto do século fixo imposible
a adecuación das estructuras tradicionais ó modelo de Estado moderno. Non foi posible unha asimilación progresiva dos avances do
mundo actual. A vida primitiva tópase coa técnica do motor e a
televisión.

En 1982, os productos obtidos
das explotacións africanas podían,
por término medio comprar tan so a
mitade do volumen de manufacturas
e productos petroleiros que hoube'ran podido adquerir catro anos antes. A crise mundial faise sentir e
págase a maior precio que noutras
partes.
(Segue a volta)
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Os complicados problemas de intervención militar, e o
comercio internacional no campo do armamento, impiden
o desenrolo e a inversión nas necesidades básicas.
Ainda queda moito que correr, pero por fin parece que
empezamos a caer na canta de que Africa é consecuencia
dunha mala administración internacional. Hai moitas persoas e grupos que dende hai moitos anos están a trabal/ar
por unha distribución máis xusta da riqueza. Esperemos
que así como houbo moitos decididos en participar nas
carreiras, haxa moitos gobernos que se decidan a ir cambiando as estructuras económicas e sociais. Todo é cuestión de decidirse a avanzar.

A ENCICLICA DO PAPA SOBORDO ESPIRITU quere
ser un soplo de nova vida no seo da lgrexa ... O Espíritu
de Deus o gran esquecido durante moitos séculas de
lgrexa, quere ser recuperado para a reflexión e a vida
dos crentes ... Ese Espíritu que remoza decote, e faí
creativa e operativa a súa acción entre os homes.
A MARXINACION DOS MAIS PEQUENOS é un problema moi magoante na nasa sociedade : explotación
económica do menor, fracaso escolar e desescolarización , falla de agarimo, maltrato , etc. Agora Cáritas e o
Colectivo IOE están a facer un estudo amplo, unha
radiografía, deste sector da poboación marxinada , e
todos podemos colaborar, aportando datos do naso
entorno. Podedes pedir máis información á: Colectivo
IOE . Martín de los Heros 23 - 3. 0 . 28008 Madrid (Telefono 2470934) .
O FEDERALISMO é unha teima que ternos que sali entar nos programas dalgúns partidos nacionalístas
que colaboran a nivel de Estado : EE (Euskadi ka Esquerra) , ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) e Esquerda Galega .. . Estese outros partidos veñen xuntándose para mellorar a participación do pobo nas
institucións.
EN TODOLOS RECUNCHOS COCEN FABAS, e hoxe
ternos que denunciar a marxinación que sofren os turcos en Bulgaria , onde obrigáselles a renunciar a súa
identidade, ós seus apelidos, á súa lingua, a súa indumentaria ... nestes anos centos de turcos deron a vida, e
moitos outros deportados, por querer conservar as señas do seu pobo.

EN ESTADOS UNIDOS, O PAIS MAIS
RICO DA TERRA, TAMEN PASAN FAME
Estadísticas oficiais recoñecen que nada menos que
vinte millons de cidadans pasan fame ou están sen
fogar, e a situación tende a empeorar, como o ven
.facendo desde que Reagan están no poder. A razón
está fundamentalmente nos recortes que a Administración Reagan ven facendo desde hai anos nos programas sociais.
A noticia deuna nada me·nos que Larry Brown, da
Escala de Saude Pública de Harvard, prestixiosa Universidade Norteamericana: A Administración Reagan
eliminou un programa para informar ós necesitados
dos beneficios estatais.
As mans de cinco millóns de persoas recorrerán ós
6.000 kms. que van de Nova York a Los Angeles na
operación "Mansa traversa de América", para protestar por esta situación de inxusticia e recaudar cartas .
para os mais necesitados.
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CENTROAMERICA segue senda unha das novas
coas que almorzamos todolos días. Vese un afán de
unión e comunicación entre os pobos desta area, centrado agora en montar un Parlamento Rexional; queren
botar a andar pala súa canta sen apoios interesados
dos imperialísmos .. . Oeste xeito , os esforzos de Contadore serán máis efectivos.
UNHA EXPOSICION DE 106 CARICATURISTAS pode
verse na Casa de Parra de Santiago neste mes de xuño ,
organizada polo Museu do Humor do Concello de
Fene, antes estivo nesta vila de Ferrolterra e no Museu
de Maside en Sada. O Museu do Humor, cos dous anos
de vida , é un modelo de creatividade e de cultura de
humor ... Por certo, é unha boa meta para unha excursión de colexios que sempre son ben recibidas .
NOVOS DISCOS veñen a quentar a paisaxe galega
deste verán , cando as festas e festivais están a piques
de estoupar. Grupos coma Xorima de Vilalba co seu
disco co mesmo nome, ou Brétema de Santiago co seu
primeiro disco: " Santamariñas". Os Resentidos moita
guerra veñen dando coa súa " Galicia Caníbal", ou Citania que ven de tirar .no mercado o seu disco co mesmo
apelido: " Citania" .
A ASAMBLEA DE PARADOS DO FERROL segue loitando pala defensa dos traballadores esta bisbarra,
ferida de marte polos estragos dunha economía irracional: asambleas semanais , peches, accións reivindicativas. Mesmo · queren ir controlando o mercado de
trabal lo, para que se vaia cumprindo coa lei.
A NORMALIZACION DA TOPONIMIA galega vaí moi
amado: só a mitade dos nomes dos núcleos de poboación foron normalizados; mentres tanto , os concellos
que firmaron unha meirande utilización do naso idioma
nos concellos, semella que se esqueceron do tema ...
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A VISITA DE DEUS
Visita Oeus ó seu pobo
cando alguén vai pala vida
pensando máis ca no seu,
doéndose da aflixida.
Visita Oeus ó seu pobo
cando alguén nos di: non chores,
e lago da en trabal/ar
pra poñer fin ás doores.
Visita Oeus ó seu pobo
cando unha man extendida
val de apoio pró amargado
e o recupera prá vida.
Visita Oeus ó seu pobo
cando alguén ordena as causas
de xeito que xa non haxa
penas que pesan cal lousas.
Visita Oeus ó seu pobo
cando o pobre é visitado
coa visita dos dereitos
que defenden o seu plato.
Visita Deus ó seu pobo
valéndose dos teus brazos,
que tamén por mansa/leas
es ti por Oeus visitado.
Pasto que a gloria de Deus
é que o pobre teña vida,
busquémola, lago, xuntos,
nesta terra doorida.

Domingo 1Oº do tempo ordinario

XESUS RESUCITA O FILLO DUNHA
VIUVA
Xesús foi a unha vila, chamada Naín, acompañado dos seus discípulos e outra moita xente.
Cando estaba chegando á entrada da vila, sacaban a enterrar a un morto, tillo único da súa nai, ·
que era viuva; ía acompañada por moita xente da
vila. O vela, o Señor compadeceuse dela e
díxolle:
- Non chores.
E achegándose, tocou o cadaleito -os que o
levaban detivéronse-, e ordenou:
- Rapaz, falo contigo: ¡érguete!
O morto incorporouse e empezou a talar; e
Xesús entregoullo á súa nai. Todos quedaron sobrecollidos e alababan a Deus, dicindo:
- Un gran profeta apareceu entre nós. Deus
visitou ó seu pobo.
E por toda a Xudea e a súa comarca correron
estes comentarios.
(Lucas 7, 11-17)
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Lenda de San Martiño do Lago
«os vellos dicen que unha vez estaban unhas

día polo sol, séntese ainda tocar as campás e

mulleres cocendo no forno, e chegou outra mu-

cantar os capóns.

ller (elas non sabia que era a Virxe) pedíndolles
pan, e dixéronlle que esperara un pouco, que lle

Hai uns anos empezaron a secar o lago por

ian facer un·corrollo. Pero elas, por marrás e para

contrata, para mirar o que había debaixo, pero

aforrar, fixeron o corrolo de farrello e como lles

non o daban secado. Un dia dixo o enxeñeiro:

medraba moito amargoulles dalo. Entón trataron

"Mañá traerei unhas bombas achicadoras, e o

de facer outro e tamen lles pasou igual, tam-

lago_quedará seco". O encargado díxolle: "Se

pouco llo deron, e a muller marchou. O pasar esta

Deus

por un monte, atopouse cunha rapaza que an-

"Que queira, que non queira" . Cando regresaba á

daba coidando ovellas, e traía un ha cadeliña con-

casa o enxeñeiro en coche, atopou con camiño

sigo, a muller pediulle un anaquiño de pan do que

un arrieiro cun carro de mulas; as mulas atrave-

estaba comendo; entón a rapaza deullo todo,
pero a muller non o queria, e díxolle que lle dera

sáronselle e el, por non atropellalas, cruzou e
quixo frear, pero rompéronlle os freos e marchou

so un anaquiño. A rapaza díxolle que ela xa co-

polo barranco abaixo, e matouse. E por eso din

meria mais ó chegar a casa, que estaba na vila

que aquelo foi unha maldición de Deus, e non

que había onde está agora o lago. A muller des-

chegaron a achicar o lago.»

qu~re".

Pero o enxeñeiro contestoulle:

pois de coller o anaco, dixo maldecindo cara a
vila: "Lago te asulago co de arriba para abaixo,
que quede so esta rapaciña con esta cadeliña", e

(Tomadode"LendasGalegas

a vil a asolagouse. O día de San Xoan, as doce do

de Tradición oral")

SE OUERES LE.R
Quero BU1cribinne ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O_

Ata nova orde.

O

IRIM·IA i SUSCRÍBETE!
Pagarei por:

O Transferencia á Caixa de Aforros de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
Precio da suscripción
- Suscr ipc ió n por
un ano- 1.800 pts.
- Suscri pción de
apoio- 2.000 pts .

(máis caro e molesto ca transferencia)
Nome .............. ,..... ~ ..................... ................. ...................... .

Rúa ou Parr<X¡uia.............................................•....•..........
Vila ou Axunt8Dlento ..................................... Provincia..... ~ ............. .

Recorta eenvi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)
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Aflectricidade, "causa do demo"?
Cántas veces non levamos as máns
á cabeza cando nos chega o recibo da
luz. "¿Cómo puidemos gastar tanto
nestes meses?". E empezamos a botar cantas ...
¿Pero
sabemos
qué
cantas
botamos?
Irnos lago por partes:

lugar non enchufa-la plancha cada
pouco tempo (porque gasta moito ó
quentarse), se non planchar a roupa a
semán toda xunta (se non se plancha
afórrase mais ainda).
- Truco non tan caseiro. A "tarifa
nocturna"; solicitando á Compañía
eléctrica un contador doble, a enerxía
que se gasta das 11 da noite ás 11 da
da mañá custa a mitade: en vez de
9,56, pagarase 5,45 pts. por kWh; conectando a lavadora ou outros aparatos a esas horas pódese aforrar moito.
O aluguer dese contador só custa 250
pts. mais ó mes, e recupérase rápidamente o custo.

1.- Cómo se mide o gasto de electricidade dun aparato da nosa casa.
O consumo de electricidade dun
aparato non depende do seu tamaño,
senón da enerxía que necesita para
funcionar.
E chamamos potencia dun aparato
eléctrico(dunha lavadora, unha muxidora ou un conxelador) á cantidade
de enerxía que consume cando funciona. Mídese en kWh: en kilowatios
por hora.
Así, un kWh é a enerxía que necesita un aparato de 1.000 Watios para
funcionar durante unha hora, ou o
que necesita unha bombilla de 100
Watios en 1O horas. (100 W por 1O
horas, costan o mesmo que 1000 Watios por unha hora - 1 kWh) .
Aparato

Pol1nCil (W)

1.000

Alumbrado

a

Conllilno
lllldlo(kWh)

e.o

(plu./-1

25

239

12

{,s

Plancha

800

~

Pequenos aparatos

500

D

Televisor

200

37

354

Frigorífico

200

40

' 382

Congelador

200

30

287

2.500

50

478

EJ

Lavadora

.48'

2.- Para saber o que nos custa en
pesetas ternos que aprender a ler o
recibo da luz (que nos chega a casa
cada dous meses) .
Mirando dentro do círculo:
- POTEN (primeira linea). Ahí pon
a potencia que contratamos ó poñela luz. Pode ser de 3.3, 5.5, ou de 8.8
kilovatios segundo os casos (.É o
mesmo que cando dicimos que un coche ten oito ou vinte cabalas) . Esa
cifra multiplícase polos meses que

EMPRESA ELECTRICA
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pasaron e polo precio do kilovatio,
que hoxe val 219 pts. O resultado é o
que ternos que pagar como mínimo,
gastemos o que gastemos de luz.
- ENERG. A enerxia consumida e
que se calcula multiplicando os kWh .
do contador polo precio, que é de
9,56 pts.
- EQUIPOS MEDIDA. E o aluguer
do contador que custa 154 pts.
- IVE. O imposto que ternos que
pagar, neste caso o 12 por cen.
O total a pagar será, lago, a suma
de todo isto: 1.445 + 2.868 + 154 +
536 - 5.003 pts., que ven expresado no
recibo arriba a dereita.

3 . ... E se queremos
aforrar algo de luz,
como tacemos?
Dous pequenos trucos casei ros e out ro
non tan caseiro:
- Trucos caseiros.
Escollenqo ben os programas de lavadora, e
clasificando mellar a
roupa, e sobre todo
non poñendo a lavadora ata que estea
chea, pódese aforrar
un 50% de agua e
electricidade.
A plancha é un dos
aparatos
eléctricos
mais pequenos, pero
dos que mais IÚz gasta.
Para aforrar convén facer
duas
causas:
clasifica-la roupa según a temperatura que
precise, (para iso compre mirarllo na etiqueta
de trae), e en segundo

t1

Puedese lavar a 90"

'O

Puedese lavar a 60º

'CJ

Puedese lavar a 30º

COIDADIÑO
COA
ELECTRICIDADE!
A auga e a electricidade son moi
más amigas; a cociña e o cuarto de
baño son por iso os lugares mais perigosos, que esixen mais precaucións.
Lembremos algunhas delas:

- A casa debe dispar dun diferencial que corte automáticamente a corrient~ sí se produce un cortocirc ito
(lsto é obligatorio por Lei).
- As tomas de electricidade deben
estar alonxadas das billas e das zonas
deauga.
- Compre desenchufa-los aparatos eléctricos antes de limpalos e non
tocarlles nunca coas mans malladas.
- Sustituilos cables en mal estado.

a

Planchar con calor lorte

¿a
¿a

- Desenchufa-los aparatos eléctricos tirando polo enchufe e nunca
polo cable.
- Non andar descalzo pala cociña
ou o cuarto de baño.

Planchar con calor medio

Planchar con calor f/oxo

Teresa Ledo Regal
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Cultivo do millo híbrido
Breve historia do millo

Sabido é ·que o millo veu de
América.
Non se coñecía no vello continente denantes da tazaña de Cristobo Colombo do descubremento. Pero en pouco tempo
convertiuse nun cultivo de primeirísima necesidade en caseque toda Galicia, pasando a ser o
primeiro cultivo agrícola do país.
Cando a pataca era un cultivo
marxinal, caseque experimental,
e apenas se coñecían e se consumían no medio rural galega os tomates e os pimentos (nombrando
plantas traídas de América), e o
feíto de recoller millo abando
para todo o ano era a credencial
do labrego acomodado e prudente. Os hórreos xurdiron por
onde queira no panorama rural
galego; e ter un cabozo de mais
de 3 ou 4 claros simbolizou casa
grande e podente.
Oxendía o cultivo do millo en
Galicia vai a menos, cedéndolle
terreo a outros cultivos, pero en
xeral sigue sendo básico para facer os pensos e outros productos
e mesmo para forraxe do gando,
sobre todo ensilado.
As distintas castes de millo

Conseguironse moitas castes
ou variedades distintas: Millos
amarelos; bermellos; xaspeados;

O millo non se coñeceu en Galicia ata o descobrimento de América (ano 1492)

e brancas, que se adaptaron moi
ben a cada sitio e mesmo a cada
terra, e segundo a época de facer
a sementei ra.
Modernamente compre sementar millos híbridos, porque,
ben cultivados, producen moito
mais. Consíguense a base de cruzar xenéticamente na floración
castes escolleitas e puras de millo
unha con outra, en campos de ensaio controlados. Conseguidos
estes híbridos, chamados simples, ás veces vólvense a cruzar

Hai distintas castas de millo

entre sí dous distintos, ou ben, un
híbrido simple con outra caste
pura distinta, conseguíndose así
os híbridos chamados dobles e
triples, pero xa sabemos que no
mercado hai moitos millos híbridos distintos. O millo que se recolle despois de sementar un híbrido non serve para voltar sementar, porque dexenera e xa
non se sabe o que dará de sí, e
sempre producirá menos.
Como escoller o híbrido que
debemos sementar

Os híbridos clasifícanse por ciclos vexetativos, dándolle un número que vai, de cen en cen,
desde o 200 ata mais de 1.000. Así
podemos dicir que un híbrido
pertence ó ciclo 200, 300, 400,
500, 800, 1.000, 1.200.
Os ciclos mais baixos soA os
que se desenrolan en menos
tempo, comparados con outros
ciclos mais cutos, se ambos se
cultivan na mesma zona e suxetos a un mesmo clima. Pero os
ciclos mais baixos tamén son os
que medran e producen menos.
Convén poñer o ciclo mais outo
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posibel, pero segundo a situación, a
terra, e o clima.
En Galicia, en xeral, non se debe Outros datos relativos ó seu cultivo
i
pasar do ciclo 500, e como moito o
600 en sitios baixos, abrigados e
quentes. Os ciclos mais autos son ..
para rex ións de clima mais quente e · Abonado.- Ademais de preparar
vran mais longo.
ben aterra e botarlle esterco, compre
Dentro de Galicia, os ciclos mais
o emprego de abonos minerais que
autos (sin pasar nunca do 600), serán,
como se dixo, para as terras boas en aporten fósforo, potasa, e nitróxeno,
sitios baixos, abrigados e quentes; e podendo aportarse todo elo con un
no caso contrario sementaranse os
complexo do tipo 15-15-15, de 500 a
ciclos mais cortos, sin pasar incluso
700
grs. por Ha.
do 200 ou do 300.
As casas comerciais preséntannos
Sementeira.- Si se sementa para foos híbridos con un nome e un número, que nos serve para saber dun rraxe (dar ó gando en verde ou ensiano para outro que híbrido sementalar) é preciso sementar hastra 50 kgs.
mos e dé que productora é. Pero con
independencia de cal seña ese nome por Ha. Si é para grao, poden chegar
e ese número, sempre compre saber ben uns 30 kgs. por Ha.
que ciclo lle corresponde ó híbrido
que mercamos.
Herbicidas.- No millo empré-

ganse na actualidade herbicidas para
non ter que sachar nin aterrar, como
son o PRIMESTRA e o GESAPRIN-M
que se botan cando o millo quere empezar a nacer, ou o ERADICANE contra a xonza, que se mezcla coa terra
antes de sementar.
Plagas.- Atácanlle varias plagas
nas raíces, como os vermes de
"alambre" e os vermes brancas; no
pé, as eirugas ou taladros; e nas follas, vermes grises e outras eirugas
que as comen.

Nos casos de ataques fortes , precisase tratar con insecticidas axeitados, botándoos ó solo ou na pranta,
segundo os casos.

•
Constantino Mariño Torreira

S. Cidre - 86: Ser labrego é fermoso
O día 15 de maio pasado celebrouse na parroquia de Galegas, no
cancel lo de Ordes, (A Coruña) por segundo ano seguido a festa de S. Cidre, patrón dos labregos. A conmemoración foi organizada polo Movemento Rural Cristián de Galicia, e a
· ela asistiron labregos de diferentes
partes de Galicia, de A Coruña e Lugo
sobre todo; o número non foi elevado
(unhas 70 ou 80 persoas), pero a xornada foi expléndida. O grupo do Movemento de Galegas e arredores preparou todo, e a organización notouse
. na acollida e noutros detalliños que
lle deron gusto ó día. Despois a xornada desenrolouse da seguinte maneira.
Primeiro Manolo Peleteiro presentou a xornada e o significado que para
nós tiña. Tentamos, dixo, ir tomando
conciencia da nasa condición labrega, con espírito de loita, pero sen
abandona-la festa, que faga dóce o
naso camiñar. A continuación, e despois dun momento de oración xuntos,
Manolo Regal, como animador do
Movemento, fixo unha explicación do
que é o Movemento Rural Cristián de
Galicia. Para facelo foi aclarando o
que no caso quería dicir cada unha
das catro palabras: Movemento, Rural, Cristián, Galicia. Nunha linguaxe
sinxela foi achegando á xente a oferta
do Movemento como un lugar onde

ducción e comercialización do leite
sobre todo , e problemas de organización e asociación.
Antonio Fernández Oca cerrou a
mañán cunha charla viva e quente sobre os camiños de asociación cooperativa como resposta ós problemas
do campo. E imposible resumir nesta
crónica a cantidade de información
ofrecida, en especial ó redor do tema
do leite, e dos grupos que tentan darlle saída polo camiño da cooperación.

realiza-la aspiración fundamental de
que un día poidamos dicir tamén en
Gal icia: "Ser labrego é fermoso".
Seguidamente tomaron a palabra
os mesmos labregos para ir presentándose e presentando a parroquia
ou zona onde vivían e mais a loita
principal que están levando a cabo.
Notouse algo de falta de traballo das
bases na preparación destas intervencións, anque quedou suficientemente claro por onde van os problemas do campo: problemas de pro-

Un bo xantar marcou o comenzo
dunha festiña humilde e xeitosa, animada palas panderetas dunhas velliñas salerosas e o teatro dunhas mociñas que non o foron menos. A tarde
achegámonos ata Cambre (A Coruña)
para visitar 5 naves de explotacións
de champiñóns, un ha das dúas explotación que existen en toda Galicia. E ·
unha alternativa de agricultura intensiva que ten bo futuro, é capaz de
xenerar traballo, e resulta rentable,
anque tamén supón un ha técnica moi
delicada no tratamento .
E así rematámo-lo día. Unha xornada bonita. Quedounos a todos o
gusto doutros labregos que aman , sudan e loitan por Galicia adiante, e sen tí monos animados a seguir na mesma
tarefa con forza. E ata o S. Cidre - 87,
con moita vida e progreso polo
medio.
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1fncontro do Movemento da Mocidade
Rural Cristián de Galicia
As 11 da mañá do pasado 1O de maio empezaron a
chegar os coches e autobuses que traerian a Mezondo
130 mozos de quince parroquias de toda Galicia (agás
da provincia de Ourense): Cumbraos, Romariz, Noia,
Portonovo, Aguiño, Abelló, Moaña e Mezonzo. Despois
da inscripción de cada grupo xuntámonos para a presentación, plantexamento e funcionamento ... ), algúns
grupos fixérono dando libre curso á sua creatividade
mediante o teatro e o mimo.

11 fncontro de nen os do "Movemento
Junior" do Rural en Cesuras
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O resto do tempo da mañá ocupouno o traballo de
grupos, que se fixeron mixtos. Tratábase de coñecerse,
poñer en común plantexamentos e accións, e reflexionar unha miguiña mais sobre da identidade do Movemento nos seus aspectos: de mocidade, rural e cristián,
albiscando posibles puntos de organización común.
Lago veu ó xantar, á sombra da fermosa igrexa románica de Santa Maria, restaurada hai uns anos; a parábola do compartir fíxose daquela unha fermosa realidade, o "meu" deu paso fácilmente ó "noso". A festa
seguíu logo con obras de teatro e xogos.
A posta en común do traballo da mañán fíxose tamén
con mimo e plástica, expresando todos a necesidade
de sair do individualismo, organizándose para ir tacendo agramar unha lgrexa e un Galicia nová.
Rematamos o encontro cun momento de oración,
dirixido polo grupo de Portonovo, quen puxo simbólicamente nas nasas mansa semente dun mundo novo,
mentras cantábamos "sementar, sementarei. .. en tanto
no pobo medre un neniño un vello e un cantar". A iso
das 7 da tarde comenzaron a irse os primeiros, mentras
os mais esmorguistas seguiron a cantar en rir arredor
da queimada, comenentemente esconxurada.
A unión foi o impulso mais forte que levamos todos
para casa. Agardames atoparnos de novo este verán na
111 Acampada da Mocidade.
TereMailly

- O día 1 de maio O Junior Rural da Diócese de Santiago tivo en Cesuras o seu 11 Encentro, nun lugar fer~
maso e encantado por unha casa que iba para sanatorio. Alí deronse cita uns 90 e pico de nenos procedentes
de varios centros: GALEGOS, MEZONZO, VISANTOÑA,
·. DORDAÑO, MANDAIO e CESURAS, centro de acollida.
Tamen estivo como invitado un grupo de S. Luís da
Coruña.

e

Foi un día fenomenal -climatolóxica tamiliarmenteno que unha vez máis quedou de manifesto que os
rapaces son capaces, saben e poden' programar, organizar e facer as suas causas. Unha proba desto é o
programa-invitación do encentro. Tamén vai quedando claro que os encontros son unha boa escala de
crecemento na responsabilidade, na descuberta de valores persoais, de respeto, de acollida, de organización, de superación de dificultades; e, cómo non, de
axuda para tomar conciencia do negativo que tamén
teñen e experimentan nos demáis.
·Desde o Junior queremos aportar o noso gran de
cara unha conciencia solidaria, de participación, de
medrar xuntos; unha conciencia que vai xestándose
nesa reunión semanal de cada grupo animada polo
xogo, aguilloada pola descuberta da realidade, alumeada pola reflexión e capacidade de xuício e concretiña nas respostas axeitadas ós seus problemas.
E fermoso ver como a conciencia dun pobo nace e
ten o seu fundamento nos nenas que, ó seu nivel, van
reuníndose para talar, xogar, programar, revisar, actuar, celebrar; e todo esto animado e potenciado coa
presencia de Xesús polo medio. Algo insospeitado
pode saír á l~z cando se deixa ceibe a capacidade
creadora dos nenas.
Xuntarse, xogar, poñer en común o que tan nos seus
grupos, facer festa con distintas expresións, celebrar,
espallarse de novo é algo moi importante para a saúde
persoal, popular e eclesial dos nenas galegas.
Os educadores do Movemento Junior
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FICHAS DE NATUREZA-As aves de rapiña diurnas
Clasificación
Aguias, avutres e miñatos (//e//!) - .....
Rematada a familia Falconidae, pasamos a ve-las
outras dúas que quedan (a Pandionidae e a Accipitridae), coque completámo-la clasificación taxonómica da Orde das Falconiformes ou rapaces
diurnas.
As especies que irán saíndo nas próximas fichas
pertencen a estas dúas familias : Pandionidae, (representada por un ha soa especie, a águia peixeira, e
Accipitridae, moito máis numerosa, cun total de 19
especies : águias, avutres , miñatos, etc.

CLASE.- Aves
ORDE.- Falconiformes
SU BORDE.- Accipitres.
FAMILIA PANDIONIDAE.En galego .- Aguia peixeira. En castelán.- Aguila
pescadora. Nome Científico.- Pandión haliaetus)

FAMILIA ACCIPITRIDAE:

1

·e"'

:l

ii

z

"'

cu
'ü

e

C1>

o-.
C1> -

"C

o
·¡::

cu

e

·e

C1>

en

u;

o ~UJ
e

o

o

En galego
Abutre leonado
Abutre cincento
Abutre branco
Casoaosos
Aguia real
Aguia imperial
Aguia perdiceira
Aguia caudal
Aguia albela
Buxato
Falcón abelleiro
Azor
Gavilán
Miñato real
Miñato queimado
Peneireiro cincento
Rapiña sapeira .
Rapiña cincenta
Gatafornela

En castelán
Buitre leonado
Buitre negro
Alimoche
Quebrantohuesos
Aguila real
Aguila imperial
Aguila perdicera
Aguila calzada
Aguila culebrera
Ratonero común
Halcón abejero
Azor
Gavilán
Milano real
Milano negro
Elanio azul
Aguilucho lagunero
Aguilucho cenizo
Aguilucho pálido

Nome científico
(Gyps fulvus)
(Aegypius monachus)
(Neophron percnopterus)
(Gypaetus barbatus aureus)
(Aquila chrysaetos)
(Aquila heliaca adalberti)
(Hieraaetus fasciatus)
(Hieraaetus pennatus)
(Circaetus gallicus)
(Buteo buteo)
(Pernis apivorus)
(Accipiter gentil is)
(Accipiter nisus)
(Milvus milvus)
(Milvus migrans)
(Elanus caeruleus)
(Circus aeruginosus)
(Circus pygargus)
(Circus cyaneus)
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* cartas ó meu sobriño
Querido sobriño:
Tes moito trabal/o, dis. Usas unha frase que hoxe está
moi de moda, sobre todo entre a xente nova : " Estou agobiado", e mándasme un ha lista de causas que fas e de
rollos nos que andas metido.
Cada quen ten a súa maneira de ser, uns traballan máis e
outros trabal/amos menos; moitas veces non é cuestión de
sermos máis ou menos preguizosos, senón que hai algunha xente mellar capacitada ca outra para soportar un
maior volume de trabal/o. Cada quen debe coñece-lo seu
tope, as súas forzas, e non sobrepasa/as. Tan necesario
coma trabal/ar é ter un tempo para tomar un café cos amigos, fer, bailar, ir ó cine ...
Vexo, nas causas que me dis que fas, que adicas parte do
teu tempo ós outros. !so paréceme moi ben. Hai xente que
trabal/a moito, que adica moitas horas ó día e días á semana
ó trabal/o, pero que só o fai para si mesma : O "seu " trabal/o,
os "seus" estudios, as "s uas ambicións". Coido que cómpre sermos algo máis xenerosos e pensar tamén nos máis,
adicar parte do naso tempo e do naso estarzo ó próximo.
Todos somos ambiciosos e ter ambicións está ben, pero
non convén deixar de pensar tamén nos outros, aínda que
así "perdamos" algo do naso tempo . Adicarlles só o naso
tempo libre é dar/les do que nos sobra; máis mérito ten
entreternos con eles durante un pouco dese tempo que é
ouro e do que todos andamos abando estreitos.

actitudes. Hai algunhas certamente equivocadas. A ver se
me enténde-lo que che quera dicir, pois non é doado.
Sei de xente que bota moito tempo no que eles chaman
"tace-lo ben", son coñecidos pala súa adicación, polo seu
trabal/o, por que son sempre os quemáis tan . Ata aquí coi do
que todo ben, pero ás veces parece que esa xente fa /a
moito sobre o ben que fai, preocúpase para que todos
vexan o trabal/o que leva a cabo, pon moito interese en que
os seus éxitos sexan coñecidos.
¿Sabe-lo que penso, sobriño? Que os que tacemos isa
somos egoístas pois non trabal/amos para axudar, para que
se vexa que trabal/amos, para nós, en definitiva. E difícil
pero hai que decatarse disto, unha cousa e axudar ó
próximo e outra promociona-la nosa axuda. Cómpre
non autoenganarse niso. A solución, supoño, é a humildade. Non se trata de oculta-lo que tacemos, abonda con
non andar cacarexándoo por así; cuestión de pecha-la boca
moitas veces, ¿non che parece?
Agarimosamente O TEU TIO SINGALA.

P. S. : " Tede coidado de non practica-la vasa xusticia para
serdes vistos polos homes, do contrario non teredes recompensa de parte do vaso Pai celestial " .
(Mt. 6, 1)

E isa, ocuparnos do próximo, pódese facer con varias

><-----------------------------------------------------------2.- CARACTERISTICAS XERAIS
A) Familia Pandionidae

o

Non ofrece ningunha dificultade a súa identificación, xa que as características desta especie, a pique de se exting.uir na Península, (en
Galicia hai máis de 30 anos que desapareceu),
son inconfundibles.
- Alas longas e estreitas.
- A 3.ª e 4.ª plumas remeiras son cáseque
do mesmo longo.
- Alimentación a base de peixes.
B) Familia Accipitridae

Nesta heteroxénea familia o rasgo xeral e
invariable é o de teren a 4.ª pluma remeira (ou
rémixe) máis longa cás do resto da ala.
- Carecen de dente no petei ro.
- Ausencia de bigote na face .
- Narinas sen opérculos aparentes.
- Facilidade para voar tanto en planeo
coma en voo batido .
- En xeral, tarsos longos, que poden estar
ou non emplumados.
- Alimentación variada : aves , mamíferos,
reptís, insectos, etc.
- Para cazar combinan a vista co oído.

Siluetas comparativas por grupos
de especies
. . . . Ga~lán

~

,....~...-

T --

Azor

Avutres

-;--

. , . , . , Miñatos

Aguias

~

o
Rapiñas (sapeira,
cincenta e gatafornela)
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A NOSA HISTORIA

As historias de Galiza
Desde 1979 publicáronse moitas
histórias de Gal iza por diferentes editoriais e con diferentes precios, formatos e extensión, con ou sen ilustracións, algunha en forma de comic ,
etc ... Mais baixo tanta oferta e diversidade atopamos unha unidade común: a dos autores e, máis aínda a
das investigacións e monografías que
sosteñen estas sínteses.

Nos PR\Mt!ROS MOMENTOS/
O? GALAICO-ROMANOS
OPóHEN5E A QUE SE .ASErffEN
0$ '30.000 SUEVOS QUE
MANDABA HERMERICO.

Asorixes

Non pretendo pasar revista a todos
os títulos, só á sua orixe e algunha
que outra obra. Aparte o fecundo labor da Xeneración "Nós " e do Seminario de Estudos Galegos antes do
traumático verán do 36, e o traballo
que continuaron uns poucos nos
anos corenta e cincuenta , as orixes
da producción histórica actual pódense situar a fíns dos anos sesenta.
Baixo a dirección de profesores da
Universidade Galega que están en
contacto co que se está a facer en
Europa (Eiras Roel, García de Cortazar ou Alonso del Real), vanse formar
moitos dos investigadores de hoxe.
Desde entón comenza a traballar na
História de Galiza, case sempre por
razóns só de metodo, unha nova xeneración de historiadores formados
polos anteriores. Pero axiña, para
moitos, aquelas razóns metodolóxicas convírtense en ideolóxicas por influencia do nacionalismo político e
xurde nalgúns deles unha auténtica
vontade de construcción da Historia
de Galiza como nación.
Duas obras pioneiras

Coa morte do dictador e a apertura
democrática, a recuperación da história máis recente é unha necesidade
común a todo o Estado. Misturada
cunha certa ferventía nacionalista, no
país propíciase a aparición destas
Histórias de Galiza, que son ademais
un bon negocio editorial.
A primeira delas, editada pola
Frente Cultural da ANPG, aparece en
1979. As eivas principais son a sua
inmadureza e o feito de que dos seus
catro autores só un ten investigacións
orixinais. Porén ten o mérito de ser o
primeiro intento.
Aos poucos meses, sae do prelo
un ha nova história de Gal iza, o autor é
Ramón Villares, e publíca editorial

Santillana nun innecesario texto bilingue. Pese a non ser máis que un
ensaio de libro de texto para o derradeiro curso de E.X.B ., ten a importancia de aportar a primeira periodización da época contemporánea galega, que no esencial vai ser aceptada
nas obras posteriores.
A competencia editorial

No 1980, patrocinada pola Caixa de
Aforres, saiu unha nova História que
vai acadar unha grande difusión. Trátase neste caso dunha síntese das investigacións orixinais de varios autores, máis á vantaxe innegable de que
cada época sexa tratada por especialistas, hai que engadir a heteroxeneidade da obra no seu conxunto. Cada
apartado é, en si, sumamente aceptable, pero a imaxe ·global é a dunha
história repartida en reinos de taifas
chamados: prehistória, idade antiga,
medieval , moderna e contemporánea. A história construida deste xeito
é pouco dialéctica e o papel das transicións queda desfigurado, semella
unha carreira de relevos na que os
corredores perden todos os testigos.
Co mesmo tono van ir saindo outras
histórias editadas por Nauta, Planeta,
etc. En todas elas cada período está
feíto por un especialista e case non se
distinguen un has das outras mais que
no formal. As veces varían tamén os
autores, pero o que din sigue a ser

esencialmente o mesmo xa que todos
seguen os mesmos estudos de base .
Diríase que a aparición de tantos títulos non resposta á necesidade de decir cousas diferentes, senón á necesidade de competencia das editoriais
que descubriron un bon filón na demanda dos gal egos por coñecer o seu
pasado.
As últimas, polo dagora ...

Máis interés tiña o proxecto da edi torial Galaxia dunha História de Galiza en catro tomos e en galega. Pero
só saiü, no 1982, o tomo da ldade
Contemporánea, dotado da calidade
e erudición que caracterizan ao seu
autor Xosé Ramón Barreiro.
A última obra é a que co nome de A
História publicou R. Villares na Editorial Galaxia e da que este pasado outono apareceu a versión en español
en Alianza Editorial. Ten a vantaxe de
ser obra dun só autor, co que se salvan as rupturas artific iais que antes
comentamos. Villares reflexiona en
fondura sobre os cambios históricos.
As primeiras partes son un ha boa sín tese dos estudos que hai feitos . Pero
nas páxinas adicadas ás épocas moderna e contemporánea, a boa síntese histórica devén nun requintado
ensaio sobre a nosa história máis recente. Este é, en definitiva, un libro
que reflexiona en fondura sobre os
aspectos máis definitorios da nosa
História Nacional.
Lourenzo Fernández Prieto

AVISO OS LECTORES

En Xullo e Agosto sairemos quincenalmente

.
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Xosé Chao Rego

Voume quentar, e, mentres quenzo ...
Teño

sono

porque

estou

presentan mentres durmimos.

canso ; vou durmir e mentres

algo transitivo, en canto que a ac-

adormezo espero ter un soño
maravilloso.
Nesta

frase

quera

Cando falo de quentar, refírome a

Por outra parte, habemos dis-

ción

pasa:

"vou

tinguir entre o acto de durmir e o

carpo ' ',

proceso interno de adormecer.

lume". Pero hai un proceso que

salientar Por

exemplo:

"quera

durmir,

"quera

quenta-lo

quentarme

ó

pero non dou adormecido " . Ou

non pasa, intransitivo, que queda
dentro. Por exemplo: " Vin para

lembrar, como xa dixemos ou- estoutro: "Quen agora darme é

me quentar e xa vou quencendo".

dúas causas: por un ha parte,

trora, que unha causa é o sono porque antes adormeceu".
que se ten cando o cansazo nos

Sería unha mágoa que se per-

invade e outra o soño ou as cou-

Quizais a causa sexa máis visi-

sas que soñamos, que se nos re-

ble cos verbos quentar e quencer.
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desen estes fermosos matices da
tala galega.

Os irmáns Delio Rodríguez,
Manuel, Emilio e Pastor,
ciclistas de Ponteareas,
xa teñen un seguidor.
Ponteareas é unha vi/a
na que os habitantes tan
grandes alfombras de flores
que en Corpus forman no chan.

En Cereixo - Vimianzo
1.ª semán de setembro

A sana que eles col/eran
non vos é ningunha broma:
xa foron a Inglaterra
e ó mesmo Papa de Roma.

1.ª Xuntanza preparatoria
7 de xuño as 5 da tarde

Agora seguen medrando
na fama do seu destino:
campeón da Volta a España
o seu fil/o Alvaro Pino.

en SANTIAGO
(Local do "Junior'; Seminario Mayor)

As causas da bicicleta
dan se mellar có balón:
o Deportivo non puido
ser primeira división.
Esta desgracia, pra moitos
trae a ledicia consigo
de veren xogar de novo
Coruña e Celta de Vigo.
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