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SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

Ano VI

N. º 248, 2 de Novembro 1986 - 35 Pts

financiación autonómica: ¡mándannos ácola!
O goberno decidiu aumentar en 51 . 000 m. de ptas
os cartas que /les pasa ás autonomías. Pero, ¿como
fixo o reparto?. Ga/icia recibirá un 0,01 /,o que veñen
senda uns 14 m. de ptas. Cataluña o 15.051, o que
son 25. 118 m. de ptas. A diferencia é notoria. 14 m.
de humillante esmola. Repartidos entre tódolos gale gas tocamos a ¡un peso!. Nin para unha caixa de
mixtos. Aque/o da constitución que tala de "reparar
os desequilibrios das distintas comunidades",
queda en letra marta. De novo, a Xunta poñerase a
paro/ar da incomprensión dos socialistas. E os socialistas galegas talarán de que a mala xestión da Xunta
non se fai merecente de máis cartas. Quedan en
soidade os homes nacionalistas que de vello e repetidamente veñen abondando no problema. Pero. ..
¡nin caso!.
O que está claro .é que sen cartas para investir
sobran parlamentos, consellerías e Xunta, xa que
todo se volve comedia, nada. Estamos diante do
problema máis grave de Galicia no presente. E apenas hai ganas nin defensores.

GALICIA ANTE A COTA DE
PRODUCCION LEITEIRA DA CEE

A media da Renta en España é igual a 1OO. Neste
mapa vese a media de cada comunidade e as diferencias existentes.

Un reto: aumentar a producción ó
máximo antes de-finalizar a .
campana
Neste mapá vese o reparto (expresado en tanto
por cen) que se fixo para cada comunidade dos
51. 000 millóns.

O REPARTO
Cataluña 25. 118
Valencia 8. 152
Madrid 6. 197
Andalucía 3.218
C. - Mancha 2.027

Asturias 1.695
Murcia 1.634
Canarias 1.223
Galicia 14

· O teu fillo ... ¿ten ben a vista?
· "Arredor dun cruceiro hai mil pecados perdoados"
· Con ollos de neno

IRIMIA-3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

PARA
SALVA-LO
PERDIDO

QUE

ESTABA

Hai dúas maneiras de verá xente:
con o/los de acusador
e con o/los de curador.
· Os o/los do acusador
non ven máis co pecado,
e no pecado razón de desprecio.
Os o/los do acusador son o/los cegos,
e aborrécense cando a./guén
pretende ver en cada persoa
algo máis grande co seu pecado.
Os o/los do acusador murmuran,
critican se te abaixas ó pecado.
Os o/los do acusador
son o/los sen esperanza,
son o/los duros,
son o/los de condenación.
Xesús non ten o/los de acusador.
Os o/los do curador son fondos e finos
para ver e distinguir
os pequeniños detalles que talan de esperanza.
Os o/los do curador
senten fondo agarimo cara ó pecador,
e alégranse cando alguén
/les extende a man e o corazón.
Os o/los do curador
confían en que a xente
é máis grande e boa
co pecado que a envolve.
Xesús ten o/los de curador con todos nós.
Na comunidade todos debemos ter
o/los de curador uns cos outros,
para buscar e salvar
todo o ue entre nós estea perdido.

Domingo 31 º do tempo ordinario

O CASO DE ZAQUEU
Chegou Xesús a Xericó e pasaba atravesando a
cidade. Había alí un home chamado Xaqueu, xefe
dos recaudadores e moi rico. Intentaba ver quen
era Xesús; pero impedíallo a xente, porque era
pequeno de estatura. Entón adiantándose, subíu
a unha figueira para velo, pois ía pasar por alí. O
pasar Xesús por aquel lugar, levantou a vista e
díxolle:
- Xaqueu, baixa de contado, pois hoxe teño
que parar na túa casa.
El baixando de contado, acolleuno moi contento. Pero vendo aquelo, a xente empezou a
murmurar:
- Entrou a se hospedar na casa dun pecador.
Zaqueu, pasto de pé, díxolle ó Señor:
- Señor, darei a mitade de todo canto teño ós
pobres e, se algo roubei a alguén, devolvereille
catro veces máis.
Entón Xesús dixo:
- Hoxe chegou a salvación a esta casa, pois
tamén este é tillo de Abrahán. Porque o Fillo do
Home ven buscar e salva-lo que estaba perdido.
(Lucas 19, 1-10)

Hai duas maneiras de verá xente:
con ollos de acusador e con ollos de curador
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- - - -"Arredor dun cruceiro hai mil pecados perdoados'-' - - É moi curioso camiñar pola Nosa Terra, perto do mar e das
rías, nun cruce de camiños , sempre a mellor estampa típica
recolle ó lonxe un cruceiro .
O campo galego está sementado de "altarciños das ánimas", magníficas cruces de pedra e de granito, xoias da
imaxineria popular; onde as destrezas plásticas dos imaxineiros aldeáns acadaron coas súas mans o máis alto grao de
expresividade artí!]tica nos motivos e figuras de Cristo crucificado e da Nai Virxe anguriada e triste co seu filio morto nos
brazos .
Fermosas manifestacións da lmaxinería Galega, ás que
sempre se acompaña unha inscripción ou un rudo letreiro que
pregoa o nome e o motivo de quen o fixo erguer.
O cruceiro é unha cruz ergueita, que non soamente consagra o cruce de camiños , senpn que perpetúa a memoria de
crimes ou traxedias , ou dá proba do arrepentimento dun
pecador.
Moitos erguéronse no adral das eirexas, nun cruce de cprredoiras ou á entrada aos pazos.
Ten Galicia un millar de cruceiros que aínda se conservan
desde tempos antigos. Xa nos séculas XI e XII o espirito dos
·canteiros e artistas da pedra artellaba con fondura e relixiosi dade aquelas labras feítas no granito con xeito e precisión .
A primeira mención documental data do ano 1215 e aparece
nun documento da Catedral de Lugo.
Foi, S. Vicente Ferrer quen deu moito pulo ós cruceiros na
nosa Terra como recordo das súas predicacións.
Coido que son auténticas obras de arte, sinxelas ou verdadeiros monumentos, nas que humildes canteiros ou famosos
artistas da pedra, amasaron as xentes , o seu afán e desexo de
seguí-la tradición, poñendo a súa arte ó servicio da mesma.
Sobre a cruz , con ou sen decoración , aparece a figura de
Cristo crucificado con moi variadas estilizacións, no reverso
predomina a imaxe da Virxe das·Angustias , de tanta devoción
ó longo do camiño de Santiago, tamén se atopan labradas a
Virxe do Socorro, a Inmaculada e outros motivos coma as
almiñas, que son pequenos retábulos cobixados nunha orna-

Fermoso cruceiro a beira da ria . O abeiro do corpiño vixiante .. .

cina que serven de petos para recoller esmolas, e teñen imaxes da Virxe ou dos Santos, o seu nome ven de que alí se
veneran e se rezan por tódalas almas do purgatorio, que son a
meirande devoción galega despois de Cristo e a Nai Virxe. E o
culto ten a súa raigame no cerne mesmo do espírito galega.
Sendo Galego compréndese o senso dos Cruceiros na
fonda tradición e relixiosidade do Noso Pobo. Venerare admirar estas " cruces de pedra" é valorar e agarima-la Nosa Cultura Popular.

M.ª Guillermina Mosque.ra de Pmnterroso

Os máis dos galegas falámo-.lo naso idioma sen podérmolo escribir correctamente
ou descoñecendo o verdadeiro significado de moitas das palabras.
Onovo Diccionario Xerais da Lingua véfl a resolver este problema. Completo, ilustrado;
normativizado, con variantes egramática de fácil uso.
Ter á man o Diccionario Xerais da Lingua é unha necesidade, botábase en falla .

m

edicións xerais de galicia
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SAÚDE

O teu fillo ... ¿ten ben a vista?
Xeito de utilizalo

De cada vinte nenas en edade preescolar (3 a 5 anos), un
ten problemas de visión. E non sempre é . doado
descubrir/le-lo defecto.
Se os defectos oculares non se tratan a tempo, poden
causar serios retrasos no desenrolo e a aprendizaxe. O
problema principal atópase en que moitos nenas non se
queixan da súa dificultade de visión ata unha idade avanzada, cando xa o tratamento resulta máis difícil e máis longo.
O chamado o/lo "folgazán" ou "preguiceiro" non se descubre, en moitas ocasións, ata que o nena xa escomenzou a
etapa escolar.

Esta proba permitirache verificar a agudeza visual do teu
fil lo. Fíxaa sobre dunha parede de color clara a un ha distancia
de 3 metros, a altura dos olios do cativo. O teu filio deberá
poder distinguir ata a liña terceira tapando alternativamente
os dous olios cun vasiño de plástico ou causa semellante.

r7

UJE

O nivel do olio

......

Por e/o, pode resultarche de interés someter ó teu tillo de
tres anos (ou máis) a esta sinxela proba.
Aconséllase repetí-la proba dúas ou tres veces cun intervalo de uns días, porque os primeiros resultados non son
sempre de fiar. O mellar momento para tace/a ó pala mañán
xa que o nena terá os o/los máis descansados.
Se despois de repetí/o varias veces notas que o teu tillo
ten dificultades para indicar as direccións das "E" da terceira liña, con un ou cos dous o/los, debes leva/o ó oculista.
Tamén debes facer consulta se observas que se frega os
o/los con frecuencia, pestanexa máis do habitual, entrece. rra as pálpebras, presenta escamas ou hinchume.

Se o cativo aínda é noviño non poderá distinguir esquerda e
dereita. Nese caso dille que che indique a cal destes debuxos
ou formas se asemella a figura que lle marcas.
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O CAMPO

Galicia diante da cuota de producción de leite da C.E.E.
As cuotas de producción do leite
no tratado de incorporación de
España a C.E.E.

Un dos aspectos do tratado de
incorporación de España á CEE
que mais está preocupando ós
productores de leite é o de Cuotas de Producción. Cada Estado
membro ten fixada unha cuota de
producción para o leite entregado ás industrias e outra correspondente ás vendas directas dos
gandeiros. Estas cuotas foron establecidas tomando como base a
producción do ano 1981, aumentadas no 1 % . Como ~xcepción,
figuran Grecia, Irlanda e Italia, a
quen se lles concede, de · forma
excepcional e por diferentes ra- •
zóns, ó de 1.983, cun aumento
para os dous primeiros Estados lácteos autorizadas no tratado
do 7,2 e 4,6% respectivamente. quedaron fixadas da seguinte
Este sistema con leva o establece- maneira:
mento dunhas penalizacións do
- Queixo: 14.000 Tm. no ano
75 ou o 100% do precio indicativo 1986, que se irán incrementando
para as cantidades que excedan o nos anos posteriores nun 15%
volúme do leite asignado, o que acumulativo.
constitue unha "multa" ou , si se
- Leite: 200.000 Tm. no ano
prefere, un imposto de natureza 1986, que aumentarán progresiconfiscatoria a aqueles gandei- vamente ata acadar as 284.625
ros que sobrepasen a sua cuota · Tm. en 1989.
de producción.
Para facerse un ha idea·do que
significan estas cifras compre ter
en canta que en 1984 foron imVolume das cuotas impostas a portadas 83.339 Tm. de leite
España·
fresco o que so representa un
42% do volúmen aceitado nas neA cuota global de producción goCiacións para o primeiro ano.
deleite imposta ó Estado Español
é de 6.000.000 de Tm. desglosada
en 4.650.000 Tm. por entregas ás
industrias, 750.000 Tm. por ven das directas dos gandeiros e
600.000 Tm. para autoconsumo
nas explotacións; mais senda
computabeis tan so as duas primeiras cantidades. Esto quere dici~ que a cuota "real" sitúase en
5.400.000 Tm.
As importacións de productos

Importancia da producción de
leite en Galicia

Os seguintes datos resumen a
importancia do sector lácteo en
Galicia:
a) A producción anual de leite
en Galicia é superior a 1.650.000
Tm. O que supón mais do 25% da
producción española e un volú-

men equivalente o producido por
Cantabria, Pais Vasco, Asturias e
Navarra conxuntamente.
b) As 134.892 explotacións de
leite gallegas supoñen que 44 de
cada 100 explotacións de leite españolas están en Galicia.
c) As 75.892 explotacións inscritas no REPLE supoñen mais
do 55% das inscritas en todo o
territorio español.
d) Entre o ano 1.976 e 1984 Galicia incrementou a sua producción nun 40% en canto que o
resto do Estado fixoo soameote
nun 12,8%.
e) Según un estudio realizado
polo enxeñeiro agrónomo D. Javier Grien, se das 75.892 explotacións inscritas no REPLE, unhas
45.752 incrementan o seu rebaño
en 7,65 vacas e cada unha desas
vacas, en base a unha mellara xenética, sanitaria e de manexo,
producen unha media de 4.000 litros por vaca e ano a producción
extra de leite que se producirá
será de 1.400.000 Tm.
(Pasa a páx._seguinte)
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Consecuencias da cuota para
Galicia
A imposición de cuotas de producción para Galicia veñen a cortar o necesario incremento que
estaba tendo lugar e que supoñía .
o mais claro vieiro de desenrolo
non só da agricultura senón tamen da industria.

Sistemas de aplicación de cuotas
Como é ben sabido o Estado
Español ·ainda non se pronunciou
polo sistema que pensa aplicar
para a asignación de cuotas.
Pode escoller entre aplicalas ós
productores ou facelo ás industrias. Na primeira fórmula penalízase nun 75% do precio indicativo ós que sobrepasen a sua
cuota e na segunda penalizase
nun 100%.

Criterios que debian considerarse para fixar as cuotas para
Galicia
1º.-En Galicia non debian asignarselles cuotas de producción
de leite as explotacións que non
sobrepasen os 60.000 litros/ano e
estuvesen inscritas no REPLE, e
decir, que estas explotacións debian ter garantizada a recollida
do seu leite cando menos ao precio de garantia que cada ano señale a CEE.
2º.- Polo tipo de explotacións
que ternos, polo su número, polo
dificil de atopar outra orientación
productiva rentable, si a Galicia
se lle asigna cuota debería de estar en función de:
-Do leite que hoxe se produce
Do incremento que viña
tendo nos últimos anos
- Do número de explotacións
existentes.
3°.- A cuota, dado que en Galicia só hai industrias lácteas que
elaboran o 50% do leite que se
produce, debe ser asignada os
productores.
Jesús Mundiña Acebo

NOTA: Para simplificar o exemplo non consideramos a reducc.lón,dun 3% sobre a cuota
estatal que se aplicará a partir da próxima campaña (en dou$ tramos) se o Asina efe
España non tarja o recurso que interpuxo contra ese acordo do Consello de.abril deste

ano
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--------------------------------------EDUCACION
Con ollos de neno

"Non por moito fa/ar
se comprénde máis axiña "

Cando talamos é boa causa pensar a quen nos
diriximos. Tentar adiviñar os sentimentos dos
que nos escoitan, parolar abrindo diálogo e dei-

xar que o outro poida opinar ou interrogarnos.
Cando talamos máis atentos ó que decimos
nós que ó que comprenden os demáis, pode suceder como nestes debuxos, mostrado que pasa
moitos días entre mestres e alumnos, entre pais e
tillos .

... DEBAl)(O DAS
Cl>LE.S •••
º·

ºº()

(De francesco Tonucci e Frato)
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Castelao Sempre
"COUSAS DA VIDA" (2)

-A Le! está contra nós, e -nós non
mos Xan?

-Un

PADIWllJESTllO

IOIDOS

malos. ¿Qué f...,.
-¿E a consulta que !des tomaré de mécllco ou é de abogado?
-i:<acias a Olor polo de agora 6 de IMclloo, I06or.

"Castelao deulle perennidade artística á imaxe viva e verdadeira da Galicia que el contemplou, que el viviu,
que el amou con mistica entrega.
Como Rosalía nos seus poemas,
Castelao soupo expresar nos seus dibuxos toda a inmensa magoa da Galicia labrega e mariñeira, da Galicia traballadora e resignada ... En Cousas da
vida vainas amasando a tace real da
vi9a galega en _
t oda a sua complex~
diversidade: dende a inxenua curiosidade infantil á patética escuridade
dos cegos; dende a abnegación femenina á dura opresión caciquil;
dende a anguria certa da fame á incerta aventura da emigración ; .. .
dende o triste medo á "xusticia" á
- resignada aceptación da inxusticia ... "
(Do Limiar de " Cousas da vida ",
Galaxia 1968)

-Do mar non ficlan caso.
-Peosarlan que se faclan as sardüiu nas filhrlca.

pra que volvan os que están lora.

-----------------------~------~-------~--------------------><
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buzón
Carta abierta (de par en par) a los Obispos

Los casi treinta años que tengo de vivir
en Nicaragua, me han permitido ver, como
los han visto Uds. señores Obispos, muchos acontecimientos de los que podemos sacar todos útiles enseñanzas, por
ser la historia, maestra de la vida.
A nadie se le escapa lo agitado, lo tenso
de la vida de Uds. ahora en comparación
con lo apacible, tranquilo e era esa vida
hace diez - veinte o treinta años.
Casi nunca tuvieron roces con el gobernante, nunca se ocuparon Uds. de política
ni siquiera desde su perspectiva de obispos, nunca fueron, en aquellos años, tan
afanados, como lo son ahora, de "iluminar" a sus fieles. Nunca se habló de los
problemas de la justicia, la tierra, el hambre de tantos hermanos nuestros. Reinaba
soberana la paz de los sepulcros, engendrada por ese "huracán de paz" que era el
gobernante.
Las cartas pastorales salían cada
muerte de Obispo, no como ahora que
salen a cada rato .
Con eso quiero subrayar la enorme diferencia entre el silencio de antes y la locuacidad de ahora.
No creo sea suficiente explicación el derecho que la Revolución ha dado a todos
de hablar. Pienso sea otra la razón.
Recuerdo que a comienzo de 1975 nos

confesaba el Cardenal de Uds.: "Tacho es
terrible, no permite hablar, infunde terror". Terror. Eso fue aquella época y el
monstruo que la protagonizó. Y Uds. tuvieron miedo de enfrentarse al monstruo.
Uds. han considerado el ser Obispos
como algún premio a sus virtudes, a sus
capacidades, y no como una misión a
cumplirse en nombre del Pueblo de Dios.
El destino parecía haberles condenado
a llegar tarde y remolcados. En cuatro décadas de dictadura esa ha sido, básicamente, su actuación.
Vamos frisando en los siete años de
Revolución y a Uds. se les ha desarrollado
espectacularmente el don de hablar. Hablan a diestra y siniestra, a tiempo y destiempo, dentro y fuera del país. Reagan
documenta sus discursos citando frases
de Uds. Hablan sobre todo lo habido y por
haber, profetizan, dictaminan, .. .
Uno de Uds. previó, hace ya algún
tiempo, en Milán, que podría ir a dar con
sus huesos en algún campo de concentración. Ese Obispo ha de saber seguramente a qué obedecería tan macabra previsión, pero por lo que nos es dado ver, a
ese colega de Uds. le tocará pasar sus .
restantes días, en su apacible y solariega
casa de descanso.
Otro dijo que estamos peor que en tiempos del tirano. Es muy probable que él
haya estado mejor en esos tiempos, pues
él viajó, gracias al tirano, en Mercedes
Benz y ahora le toca hacerlo, y eso por
generosidad de sus amos de Washington
en Toyota; antes brindaba en el Casino

Militar y ahora, para poder hacerlo tiene
que ir a Washington.
Ahora Uds. no sé enfrentan a monstruos, sino a hombres tan desbordantes
de humanidad que hasta han llegado a
modelarse la ilusión de hacer de Uds.
unos revolucionarios.
A esos hombres Uds. no les tienen
miedo y se atreven a decirles cosas que
nunca le dijeron al tirano, ni Obispo ha
dicho alguna vez a gobernante. La actitud
de Uds. para con ellos abofetea al Pueblo
de Dios. Ellos son de ese Pueblo.
Uds. pensaron que nunca se rebelarían
a sus infundios. Pero en medio de nuestros sufrimientos, de los que Uds. nunca
se han compadecido, nos alegramos de
que ya no sea así. En nombre de Dios han
hecho justicia a la sangre derramada del
pueblo, han empezado a hacer justicia por
el criminal apoyo d~ Uds. a los contrarevolucionarios.
Y permítanme un consejo, Excmos. Señores, no protesten por Vega, por Carbal lo. Callen, por favor. Demasiado ya han
hablado, demasiado han hablado esos infelices, hasta blasfemias teológicas han
dicho. No vayan al exterior a derramar lágrimas por una realidad que existe sól.o en
su fantasía. A la hipocresía estarían añadiendo la cobardía.
En Nicaragua no hay lugar para hipócritas ni para cobardes. Vivimos en tiempos
de definiciones. La Revolución Popular es
la bíblica hacha que ataca la raíz, arrastra
la tapizca que separa el trigo de la pulpa.
Bernardino Fornicone O.F.M.-Nicaragua
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A.- DATOS XERAIS
Este portentoso depredador de tamaño .medio posúe proporcionalmente máis forza nas garras cás
outras aves de presa.
Está armado con poderosas e curvadas uñas de
cor negra, con dedos elegantes e proporcionados,
que conservan un vestixio de membrana entre o do
medio e o exterior. Os tarsos presentan na base un
pregue, xusto na unión cos dedos, e están recubertos por duras escamas.
Os olios, de cor marela nos inmaduros e laranxa
ou rubí nos adultos, están realzados por sendas
cellas saíntes, que acentúan a súa mirada agresiva.
Da súa silueta en vóo cabe salienta-la cauda con
cinco barras negrasasí como as curtas e anchas ás
que bate con forza.
O azoré a ave mellor adaptada o bosque galego.
Xunto co gavilán son os prototipos da FAMILIA ACCIPITRIDAE e os dous son os representantes do
baixo vóo.
·
No debuxo da ficha indicase a cor dos exemplares
adultos; pero os inmaduros teñen a parte ventral
castaña con pintas verticais , chamadas " lágrimas" .
Fai un niño de grandes dimensións, na galla principal dunha árbore ou contra o tronco, nunha póla
lateral. Entre abril e maio pon de 1 a 5 ovos, que
choca a femia en 36-38 días.

na póla dunha árbore para, desde ali, atacalos por
sorpresa.
C.- ANECDOTARIO
O azor foi, xunto co falcón común, a rapiña máis
·
empregada na caza de cetrería.
A praia da Coruña "Riazor" - Ría azor fai mención
a abundancia desta especie nos bosques que a
enmarcaban.

o

D.- ACTIVIDADES
1. - ¿Cal é a razón poia que se deben respeta-los
depredadores?
2. - ¿Cantas barras ten a cauda do azor?.
3. - Sin ala o debuxo que representa a cabeza do ·azor.

4. - Indica que debuxo corresponde á pata do azor

B.- TECNICAS DE CAZ.A
O azoré un cazador de "sprint", pois non aguanta
unha longa persecución , polo que trata de azora-la
presa cun rápido ataque, anque tamén pode cazar
nun picado cara a arriba, aproveitando o ángulo
morto de visión das aves.
Na captura de lebres e coellos prefire apostarse

o
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A Romanización
Despois da conquista militar da Gallaecia comenza
un longo proceso no que a poboación local vai adquirindo pouco a pouco as características da cultura romana ata integrarse totalmente nela. Este proceso coñécese co nome de romanización.
Os factores

O Profesor Bermejo enumera unha serie de factores
que influiron no proceso de romanización de Galicia.
Nun primeiro lugar destaca a presencia do exército
romano, concretamente da chamada Legio VII Gemina,
nos límites da actual Galicia. Esta lexión enviaba destacamentos ó interior do territorio galego e como os seus
soldados non tiñan o costume de aprender a lingua dos
pobos conquistados, o latín -a lingua dos romanos- foi
aprendida polos indíxenas para se atender cos conquistadores. Por outra banda, tamén se realizaron matrimonios entre soldados romanos e mulleres
indíxenas.
A colonización, é dicir, a chegada a Galicia de grupos
de inmigrantes procedentes de Italia foi un segundo
factor do proceso romanizador, pero de menor importancia xa que aquí non se estableceron colonias agrícolas e o número de comerciantes latinos foi escaso. A
maior parte dos itálicos que se estableceron en Galicia
. eran funcionarios da administración romana enviados
pra organiza-lo territorio galega.
Dentro do Imperio romano só tiñan plenos dereitos
aqueles que adquiriran o dereito de ciudadanía. Os
indíxenas das provincias romanas trataban de adquirila
ciudadanía para ascender dentro da sociedade romana. En Galicia foron os ricos, a aristocracia local, os
que se moveron para obte-la ciudadanía, integrándose
· dese xeito no mundo romano.
A implantación dunha administración de tipo romano tería que representar un cambio total na cultlJra e
na sociedade _dos galaicorromanos, pero non foi así
porque os romanos respetaron a organización local.
Eles só puxeron coma condición que se respetasen os
intereses do Estado romano que neses momentos non
eran outros que a explotación das minas, o cobro dos
impostas, o recrutamento de soldados e que se mantivese a paz.
Galicia foi primeiro unha parte da provincia da Lusitania, logo formará parte da Tarraconense ata que,
mais tarde, chegue a ser un ha provincia independiente:
Gallaecia.
O territorio foi dividido en tres conventos xurídicos:
Bracarense, Lucense e Asturicense. Sen embargo, os
habitantes de Gallaecia so estaban sometidos á xurisdicción romana se eles mesmos querían, se non, só se
sometían ás autoridades castrexas.
Tampouco os municipios constituíron un elemento
de romanización xa que a súa acción só afecta a unha
minoría de indíxenas romanizados.
As vías romanas foron tamén causa e consecuencia
da romanización. Causa por facilita-las comunicacións
e o comercio; consecuencia porque a súa presencia
presupón unha organización romana na rexión ante-

En Lugo atopáronse recentemente moítos restos dos romanos

rior á súa construcción .
O comercio foi sempre un factor importante na romanización dos territorios conquistados polo Imperio, sen
embargo non foi o caso de Galicia porque os poucos
datos que se coñecen tan supoñer que as relacións
comerciais entre Galicia e o resto do Imperio foron
débiles e case totalmente limitadas á explotación das
minas galegas.
O emprego do latín como lingua oficial en Galicia foi
un fenómeno de gran importancia histórica, xa que fixo
desaparecer as linguas indíxenas anteriores das que
apenas queda algún rasgo no galega que talamos na
actualidade.
A escasa romanización
Durante o Alto Imperio a escasa romanización de
Galicia foi un ha consecuencia lóxica do feito de que os
romanos non tiveron nunca interés en impoñer ós pobos conquistados nin a súa organización nin a súa
cultura. Aproveitaron sempre as organizacións locais e
a absorción por parte dos indíxenas da cultura romana
foi consecuencia do interés dos grupos sociais mais
elevados da sociedade castrexa en incorporarse ó poder romano. Estos indíxenas serán os que adopten as
modas romanas no vestir, nas casas e os que empecen
a utiliza-lo latín.
Roma só se preocupou de organiza-los territorios
das explotacións mineiras e as súas vías de comunicación e establecer unha administración mínima, é dicir,
o imprescindible para acada-los obxectivos xa mencionados; explotación das minas, paz, cobro dos impostas
e recrutamento de soldados.
For
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Cuestión de parafusos
¿Sabéde-lo que é un desparafusador? Polo menos en portugués, évos un instrumento para
desparafusar ou saca-los parafusos. ¿Está claro?. Agora, o malo é
saber o que é un parafuso.
No uso corrente, a esa palabra
chámaselle en castélán "tornillo". Eu non seise será recuperable xa a palabra orixinal galega,
caso de que teña ese sentido, <?U
teremos que nos contentar co
castelanismo
correspondente.

Poderíamos probar indo á ferreCon todo, o diccionario do patería ou preguntándolle a un .. dre mercedario Crespo Pozo recarpinteiro.
calle palabras coma tarrago e semellantes e tamén torl)iño. Pola
O que xa non me parece co- súa banda, Eladio Rodríguez dárrecto é que se invente unha pala- lle outro significado distinto a pabra galega, como lle escoitei a un rafuso, e en cambio recolle a paan:iigo que me talaba de "torne- labra torniño e mesmo estorniño,
los". Lembroume á aquela señora que é nome de paxaro.
que, para evitar dicir tortilla franHabemos de agardar a que saia
cesa, con dous ovos na man es- o vocabulario oficial normativo a
taba disposta a facer unha "tor- ver cómo se resolve esta e outras
tela", que máis ca ovos revoltos é cuestións.
gramática remexida.
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NOVO HORARIO DE SECRETARIA
DE IRIMIA

De 9,30 a 12,30, luns, martes e xoves
- Para todo o relacionado coa Administración e as Suscripcións.
- Para poñer anuncios e insercions publicitarias
- Para dar canta de acontecimentos ou calquer tipo de información que poida ser de interés publicar.
- Para solicitar información sobre o que
sexa. Ou ben de IRlM IA, ou ben do Centro de Datos do
Mundo Rural (materiais, subvencións,
etc)
Tfno. 982- 510486
Apdo. 5 - Vilalba
(Lugo)
IRIMIA mais que unha revista

Na capital de Islandia
os dous grandes peixes gordos:
Reagan e mais Gorbachov,
·non chegaron a acordas.

É unha tráxica cuestión,
de tolemia ou demencia,
que o mundo estea pendente
desa súa indulxencia.
E mentres, no Salvador
un terrible terremoto
deixa sen vida a moitos
e un país medio roto.
Pobre do pobre, dicimos
con razón, porque, ademais,
sempre son maiores víctimas
das desgracias naturais.
E non é que a natureza
sexa clasista; pro é certo
que cando se teñen cartas
vívese máis a cuberto.
Porque esa mesma xente
non viviría no susto
se, todo máis repartido,
o mundo fose máis xusto.
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