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favor dos rebaixados e
oprimidos.

a
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS

ANO VIII

Nº 285, 6 ó 20 Febr. 1988- 50 pts. (IVE incl.)

O descanso dos domingos
"Necesitamos o domingo para estar coa
familia, para non convertirnos en máquinas
productoras, para lembrar que somos persoas libres, para salvar a nasa dignidade ".
Non era sermón de Papa nin prédica de
frade: era a voz de sindicalistas de esquerda, de empregados de comercio ou
pequenos propieta.rios, de Vigo ou de A
Coruña. "Manifestábanse días atrás contra a
apertura dominical dos grandes almacéns,
que os abrigaba (caso dos trabal/adores) a
laborar no "día de descanso", ou que os
presionaba (caso do pequeno comerciante)
a aguantar o tipo de competencia abrindo
tamén os domingos. Reclamaban da Xunta,
e nesa espera siguen, unha Leí reguladora
do comercio que, se é ben que flexibilice os
seus horarios nunha sociedade cada vez
máis plural, tamén parece desexable que
respete conquistas tan humanas, tan antigas e liberadoras como é o descanso semanal. Non é un capricho relixioso: é unha
necesidade para poder levar unha vida humana, e por isa asumida pota Biblia como
voz do pobo e como voz de Deus. Así o
razonaba xa o libro do Deuteronomio hai
máis de 2000 anos: "Lembra que fuches
servo ria terra de Exipto e que Javé o teu
Deus quitoute de alí con man forte e brazo
tendido; e por isa [avé, o teu Deus, mándate
gardar o día de descanso". Descanso semanal para perpetuar a memoria de que
Deus non nos quere escravos. Descanso
que non abrigaba só ós israelitas liberados,
senon tamén "ó teu servo e á túa serva, ó
teu boí e ó teu burro e ó extranxeiro que está
dentro das túas portas": a memoria da escrávitude debía actuar como forza liberadora para tódolos homes e harmonizadora
coa mesma natureza. E ese un desafío sempre pendente para todos nós. O descanso
bíblico é moito máis que non trabal/ar: é
celebrar a liberación, é tacemos donas do
tempo para festexar e humanizarnos, para
vivir a comunidade, para louvar a Deus; por
isa, para os cristiáns é tamen so día de ir a
Misa, celebrar na Eucaristía a Salvación que
Oeus nos r-egalou por Xesús.
Agora é a voz dos trabal/adores e comerciantes de Vigo e A Coruña a que, coas
mesmas motivacións de fondo que a Biblia,
reclama un ha Leí de Comercio que os libere
da nova escravaxe que que re impoñer eses
novas faraóns do capitalismo insaciable que
representan os grandes almacénfi.

IJn llordscopo
para
os curas

Falamos co Conselleiro
de Agricultura
Os presupostos do Goberno
galego (1)
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DEZASETE DIAS DE FARRA E FESTA son o
Antroido, que escomezou o Domingo Fareleiro (31 de Xaneiro) e remata o mércores de
Cinza. E o que se chama un ciclo. E a celebración da queima do inverno e da entrada da
primavera. Os cigarróns ou peliqueiros de
Laza, os Xerais da Ulla e do Deza, as comparsas e os monecos sairán ás rúas enchéndoas
de barullo e festa.

*

"ALEGRIA, ALEGROTE, QUE ANDA O
RABO DO PORGO NO POTE" é a música destas xornadas en tódalas casas galegas. O Antroido deu lugar a unha importante gastronomía: lacón con grelos, o botelo (o bandullo do
parco ben cheo de carne), a vexiga ou vincha,
nalgúns sitios ata chea de leite e ovos; as ·f illoas, as orellas, as torrixas, etc, etc. Festas '
gastronómicas coma a do cocido en Lalín e
dos grelos nas Pontes.

*

A TRADICION ORAL e as coplas do Antro ido
fannos lembrar toda unha riqueza cultural do
naso pobo que se está a perder. Xa hai algo
recollido, por exemplo, os libros de Antón
Santamarina e Dorothe Schubart ... Un amplo
material recollido entre 1978-1980, sobre todo
nas provincias de Lugo e Coruña. O material
recollido mostra a lagoa que se dá neste eido
nos últimos corenta anos.

*

RAUL ALFONSIN, Presidente de Arxentina
vai ser homenaxeado pola Universidade de
Galicia. Este político de orixe galega está
dando mostras de coraxe ante os grupos de
presión que queren fundí-la democracia arxentina, como antes fixeron coa súa economía. Aldo Rico, o militargolpísta, aínda non hai
moito que dixo: "Son soldado e non dubido,
porque a dúbida é unha fachenda dos
intelectuais".

*

DE ZURA ZID (Zona de industrialización en
Declive) é o que chegou á comarca de Ferrolterra nestes anos de desfeita. O novo estatuto
supón que os apoios do Estado ás novas industrias van subir dun 30% que daban coas
Zur a un 70%. Agora o goberno vén de
recoñece-lo fracaso das Zur en Galicia, mentres tanto a nasa xente segue a pasalo moi mal.

*

UNHA BASE DA OTAN no Ferrol non pode
se-lo futuro daquela ría, coma tampouco unha
celulosa, si non está libre de toda contamina-

AVISO ÓS SUSCRIPTORES
Como tódolos anos por estas datas, estámonos atopando con moitos suscriptores "morosos". E dicir: ou non pagan a
sua suscripción, ou fanse preguiceiros
para efectuar ó pago. Non compre abondar no perxuicio grande que supón para a

nosa revista, coa sua sempre precaria
economía; especialmente cando as cantidades adeudadas son considerables.
¡Por favor! efectúen os seus pagos, ou
comuníquennos os problemas que teñan
coa suscripción, por medio da nosa Administración. Recordamos o Tfno: 982510406 os luns, martes e xoves, de 9 á 1.

ción e sé non se ten en canta a flora da nosa
terra, non sexa que vaian afogarnos de euca1iptos. A industrailización ten que ser racional,
pois xa témo-la experiencia da Ría de Pontevedra, onde por unha celulosa perdeuse a
saúde, o marisco, as praias.

*
A ROUPA USADA É UN NEGOCIO en moitos
países é escomeza a ser aquí. Mercada por un
baixo precio, despois expórtase a outros países, e nalgún país é unha fonte de mantenemento de sociedades benéficas e mesmo de
xente que estaba no paro. En Alemania, o pasado ano recuperáronse máis de ~ento cincoenta mil toneladas desta roupa. As veces, o
seu destino son os países do chamado "terceiro mundo".

*

A EROSION DONOSO PAIS xa é alarmante:
unha media de corenta toneladas de manto
vexefal son destruidas en Galicia cada ano
polo lume do monte. Segundo ese gran investigador galego que é o profesor'Díaz Fierros,
necesitaríanse dous mil anos para recupera-lo
manto vexetal.

*

UNHA EXPERIENCIA DISTINTA E FERMOSA é a que se esta a levar adiante en dúas
bisbarras: O Condado e Terra de Melide e Arzúa ... Bautizada pola CEE coma "11 Programa
Contra a Pobreza", estase a trabal lar sobre
dous eixos: montar centros de documentación coma can les de problemas e inquedanzas
dos veciños, e respondendo a éstas, promover
actividades educativas e culturais. Así no mes
de xaneiro houbo un concurso de carteis, para
a vindeira campaña en prol da nosa língua:
"Mellara o teu galego lendo" e "Divírtete mellorando o teu galego".

*

UNHA FORTE DÉBEDA PUBLICA é o punto
de arranque dos presupostos do 88, e é unha
baza política para .moitos. Non se sabe quen
vai se-lo beneficiario: se a Xunta gañando votos con tanta diversión; se os traballadores
atopanse os.bqncos facendo con esta ·débeda·
grandes operacións. Esperamos que sexa Ga1icia a gran gañadora destes presupostos. O
gasto previsto pola Xunta é de 235.719 mil
millóns e os ingresos son de 211. 719 mil millóns, a diferencia e algo máis é a débeda
pública.

*

A XUNTA E AS DIPUTACIÓNS estarán unidas ou separadas, según quen o diga, por
unha Lei que ata agora éstá en proxecto nada
máis, pero que posiblemente pronto regule
unhas relacións difíciles. As Diputacións tronan porque, en definitiva, selles irá das mans
parte do poder coque tiñan engaiolado politicamente a moito pérsoal.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña
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¿PODEN OS CURAS SER ALCALDES?
Hai pouco suscitouse o problema no concello de Cospeito (Lugo),· o cura da parroquia é alcalde por AP, e o Sr.
Bispo, adaptándose ó que obligan as normas da /grexa,
mandou//e esco//er entre desempeña-lo cargo de cura ou o
de alcalde. Ó comenzo o cura parece que non lle quixo
facer moito caso; pero lago terminou por aceptar as condicións do bispo, pois non tiña mais remedio, se quería seguir
exercendo de párroco. O problema está aí: ¿por que os
curas non poden ser alcaldes?.

O cura é un home normal
Así razona moita xente, e razona ben en boa medida ~ Se

é un home normal, se ser alcalde é un servicio á poboación,
se vale para desempeñar ese cargo, ¿por que non o vai
facer? Se un xuiz, un médico, un abogado, un mestre, que
tamén se deben a todos na sociedade, poden ser alcaldes,
¿por q1!e o cura vai ser menos?.
Hai moita xente que non entende a razón desa prohibición eclesiástica . !mas intentar atapar/le o lado positivo
desa prohibición.

Cousas que cómpre pensar
- Nesta nasa sociedade e, en concreto, nestas aldeas e
pobos de Galicia, o crego ten un peso social forte (anque
parece que día a día ese peso vai a menos, e acabará tendo
só o peso que os seus feítos lle gañen) . Entón, se se mete
de alcalde, no partido que sexa, o máis normal é que utilice
o seu peso social, que é regalo de todos, para apoio e
empuxe dun grupo, dunha política, dun partido, e marxine
ós outros. Neste caso a prohibición parece razonable, anque non debe levar a pensar que o cura ha ser semP,re un
home de todo o mundo.
- Nunha sociedade madura, onde a democracia fose
realmente viva, quizais non importaría tanto que o cura
fose alcalde. A xente e o mesmo cura poderían distinguir
ben os papeis,· saberían cando o cura fai de cura e cando fai
de alcalde. Por desgracia, non é este aínda o naso caso, e
parece que non o vai ser por moitos anos.
- Estamos nunha lgrexa escasa en animadores de comunidades, e ser un bo animador de comunidades cristiás esixe hoxe un intenso labor de creatividade. Ser
cura e alcalde podería levar a reduci-/a función de cura ós
ritos e oficios imprescindibles, e isa sería, de teito
abandona-lo labor sacerdotal. Claro que tamén hai moitos
cregos que non tan de alcalde, e tampouco non tan nada de
especial coma curas.
- Cremas que a política pode ser boa, coma boa pode
se-la ensinanza ou .a medicina. Por iso tamén eremos que
os crentes debemos encher de política a vida cristiá. E dicir
que a fe debe manifestarse tamén en todas aquelas causas
que compoñen a vida pública da xente. Pero pensamos que

axuda máis a politi2a-la fe cristiá un labor formativo .en
grupos de base, que as tuncións directas dun alcalde.
Recórdese, se non, o labor de formación política tan excelente que no tempo de Franco se levou a cabo en grupos
cristiáns de base.

Vivimos nunha sociedade onde o crego ten un peso social torte

O problema do mal (Dom. 5º e 6º do Tempo
Ordinario)
"Xesús sano u moitos enfermos de varias doenzas"
(Me. 1,34).

Deus pode e non quere. Esta é a idea que hai
metida en moita xente. Unicamente desenmascarando o presuposto, mostrando que Deus está
libre de toda complicidade con esta situación do
mal, cabe situa-la pregunta no seu sitio e, tal vez,
abri-lo ·camiflo á resposta. Isa supón un ha inversión radical do plantexamento.
Deus quere, pero non podé. É verdade que
Deus non pode facer un círculo-cuadrado. El é
bo; non pode se-la causa do mal. O Crear busca
únicamente a felicidade do home. O mal ten que
ter outra causa. Está claro que o finito e limitado
non pode ser perfecto. Calquer causa que sexa
limitada ten, por forza, as portas abertas á entrada do fracaso, da disfunción, da traxedia: do
mal. Un mundo-finito-perfecto é un soño.
A postura de Xesús. Xesús aparece en toda a
súa vida e conducta compadecéndose dos que
sofren, defendéndoos dos que os oprimen, loitando contra o mal, ata o punto de dar por eso a
súa propia vida. A súa.misión consiste en trae-la
boa nova de que Deus está presente co seu amor
e o seu poder para salvar a todos.
(Recomendamos a tódolos irimegos a lectura
do libro de Andrés Torres Queiruga " Creo en
Deus Pai " onde se trata este tema).
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11 Asamblea de "Encrucillada"
-

"A Teoloxía da Liberación en Galicia" -

Os días 12 e 13 de Febreiro "Encrucillada", Revista galega de pensamento cristián, fará a súa segunda
Asamblea de suscriptores e amigos.
Os traballos comenzarán o día 12 ás 7
do serán e rematarán o 13 á tardiña.
Será tamén no Colexio La Salle de
Santiago. O tema escollido para esta
ocasión é o da liberación, contando
coa excepcional presencia de Ignacio
Ell acuria, prestixioso representante
da " Teoloxia da Liberación ", que
tanto eco popular acadou hai un par
de anos con ocasión do proceso a
outro dos seus destacados persoeiros, Leonardo Boff.
Ellacuria é o Rector da Universidade Católica de El Salvador, capital
da nación centroamericana do
mesmo nome, tristemente célebre
pola durísima represión que o goberno levou a cabo, adiestrado e dirixido pola CIA (Central de lntelixencia
Americana), sobre a poboación co
pretexto de acabar coa guerrilla, que
desde hai anos loita por un estado
democrático e libre da escravitude
norteamericana. Sacerdote xesuita,
Ellacuría ten publicado numerosos
traballos de gran fondura teolóxica e

Maxisterio e teólogos da liberación
baixo o xuicio dos pobres

precisión conceptual. O.estacan entre
eles: " Las Bienaventuranzas como
carta fundacional de la Iglesia de los
pobres " (1978), " Fe Y justicia" (1980),
" Teologia política " (1975) , " El pueblo
crucificado " (1978) , " Conversión de
la Iglesia al Reino de Dios " (1973), etc.

o maior mérito da teoloxia da liberación
reside en que situou ós pobres -a súa
causa, as súas lo itas e a súa vida, así como
a súa centralidade evanxélica- coma o desafio central da meditación e práctica
cristiá.
0 pobre non é só un tema máis a carón

Os obxetivos desta Asamblea resúmense nestes puntos:

doutros na axenda dos teólogos, senón un
lugar teolóxico privilexiado a partir do cal
se entende mellor a mensaxe cristiá como
- Profundizar e centra-lo tema da boa nova. Deus coma aquel que intervén
T . da L.
na historia a favor dos oprimidos , Xesu- Análise das situacións do mundo cristo coma redentor e liberador universal
galega.
principiando polos pobres , a misión da
- Nivel de opción polos pobres no lgrexa coma portadora e realizadora
que estamos en Galicia (política , cul- dunha liberación integral. O compromiso
tura, lgrexa,... ).
da lgrexa polos pobres comtra a súa po- Canles de resposta liberadora breza e a teoloxia que lexitima e ilumina
que se abren.
- esta acción (T. da L.) conferiron credibtlidade á fe cristiá confirmada por tantos
Como traballo preparatoria para
cristiáns que deron a súa vida en defensa
Asamblea, " Encrucillada " distribuiu dos oprimidos ...
un material orientativo que servirá
Roma recibe a reflexión que vén da pericomo reflexión e debate en diversos feria dentro dos condicionamentos de
grupos espallados por Galicia. O ma- quen ocupa 0 lugar do centro . Non se

ª

terial centrábase nun texto de Leonardo Boff, do que reproducimos ó
marxe algúns trozos , e un has pistas
de reflexión para o traballo de grupo,
a nivel persoal e social.
R.

asume o lugar do pobre; aínda é visto cos
olios do rico ... Hai unha tendencia a
espiritualiza-la liberación ... Perdura aínda
unha inveterada desconfianza de todo o
que ten que ver co marxismo e co pobo
consciente e participativo.

l. Boff
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Os presupostos do Goberno Galega (1)
Este será o primeiro de dous artículos que levan a intención de explicar
que son uns presupostos e para que
sirven. Procuraremos facelo dun
xeito que sexa doado de entender e
que faga posible que este asunto tan
importante poida ser comprendido
por todos. Na primeira parte falaremos da feitura dos presupostos. Na
segunda dos acertos e erras que coidamos que teñen.

DISTRIBUCION DO GASTO EN 1988

Outros2,9%
Funcionamento

Que son uns presupostos?
Transferencias locais

Tódolos anos , calquer goberno de
calquer país , bota cantas dos cartas
que pode dispoñer e de como pensa
gastalos. A isto chámaselle PRESUPOSTO. Débese facer antes de que
remate o ano para, a primeiros do outro , saber xa o que se pode gastar e en
que causas. Este PRESUPOSTO é
elaborado polo goberno pero debe
ser discutido e aprobado polo parlamento. Aquí talamos de PRESUPOSTOS GALEGOS xa que se retiren ós
cartas cos que vai funcionar (mellar
ou peor) Galicia.
·

¿Para que sirven?
Se non se botasen con tas (ou sexa
se non se fixesen presupostos), non
existiría control dos cartas que se reciben e dos que se gastan. lsto provocaría derroche, mala administración e
corrupción. E ben seguro que se nas
nasas casas tivéramolo costume de
botar das cantas do mes ou mesmo
do ano, decataríamonos dos gastos
inútiles que fixemos ou do escaso
rendemento dalgún dos nasos trabal los cosque pretendíamos aforrar.

¿De onde veñen os cartos?
Cada un de nós dispón dun ingreso
ou varios: venda do leite, salario da
oficina, soldo da fábrica ... ¿De onde
saen os ingresos de Galicia?. En total
su man a cantidade de 211. 719 mi1lóns de ptas. O seu orixe vémolo a
continuación:

COMUNIDADE AUTONOMA GALEGA

~L
~4is~~-.~

lnversións reais (Millons de pesetas)
Carreteras
Educación
9.346,1
9.301

Obras hidráulicas
3.931,5

Para o pre- Portos
sente ano a 2.387,5
Xunta prevé
un gasto total
de
235.719
Sanidade
millóns
de
2.051,9
pesetas; que
Agricultura,
require emitir
Gandeiria
24.000
mie Pesca
1/óns de dé3.612,0
beda pública . L . __ _ _ _ _ _ _
c_u1_tu_ra_e_o_e_p_ort_e_s_2_.2_10_,o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__J

gundo habitantes, extensión do territorio, etc.)

¿Como se repartirán estes fondos?

Fondo Europeo de Desenrolo Rexional (FEDER) .. ................. 4.000millóns
(Cartas procedentes da C.E.E.)

Os gastos veñen explicados no cadro nº 1. Dos datos que aparecen
compre salientar dous. O maior gasto
corresponde a " personal"(salarios de
funcionarios e mantenimento da administración) que ocupa un monto de
75.511 millóns. O segundo en importancia é o referido a " inversión real "
(obras de todo tipo, servicios públicos .. .) que acada a cifra de 49.548
millóns.

Financiación condicionada ............... .
........ ..... .................... . 63.796 millóns
(Cartas que o estado pasa a Xunta
para o pago de certos servicios e institucións: concellos, diputacións, sanidade. A Xunta neste caso non cumple outro papel que o de oficinista.
Nin quita nin pon).
Out ras partidas menores .... .. ... .. ... ...... .
......... ........ ... .......... .. ....... . 9.414 millóns
TOTAL INGRESOS ... . 211.719 millóns

Participación nos ingresos do Estado
... ...... .... ... ..... ... .. .. ... ...... . 98.910 millóns
Tributos que antes cobraba o Estado
e agora os xestiona Galicia ... .. .... ...... ,..
...................... ..... ..... ... ... 19.851 millóns
Fondo de Compensación lnterterritorial (F.C.I.) ....... ......... .... 15.748 millóns
(Fondo con cartas do estado que se
reparten entre as autonomías se-

Outros
6.328,7

Pero os cartas cosque vai contar a
Xunta este ano superarán eses
211.719 millóns. Acadarán a cifra de
235.719 millóns. Ou sexa 24.000 m.
máis dos previstos. ¿Por que?. Po is
porque a Xunta decidiu endebedarse ,
pedir cartas prestados. De aí veñen os
24.000 m. máis.

O destino das inversións reais
De entre tódolos gastos o que compre coñecer mellar son os destinados
a inversións reais. Neles é onde se
pode apreciar as posibles mellaras
que traguerán os presupostos. No cadro nº 2 podemos ver a distribución
deses 49.548 millóns. Pódese advertir
claramente que entre Ordenación do
territorio (estradas , vivencia, augas,
partos ... ) educación e agricultura suman xa o 81 ,29 % do total.
Redacción
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O CAMPO

- - Vai continua-lo incremento regulado da producción leiteira en Galicia - -

Falamos co Conselleiro de Agricultura
No pasado mes de xaneiro Francisco Sineiro, Conselleiro de Agricultur~,
estivo en Lugo, no cancel/o de Pastoriza e máis concretamente na parroqwa
de Lagoa, onde tivemos ocasión de talar con el dalg4.nhas causas que ~os
preocupaban en relación co presente e futuro dos labregos e gande1ros
galegos.
- ¿Cal é a situación actual das pla-los casos especiais nin a cuota
cuotas do leite e que plans de futuro suplementaria mentres non tiveraten a súa conselleria sobre deste mos unha declaración da producparticular?.
.
ción. Por iso a nosa insistencia foi en
- As cuotas leiterias é un dos pro- que se homologara esta segunda deblemas mais gordos que teñen os . claración (a da Xunta), coa primeira, e
gandeiros galegas actualmente, pero se recoñeceran ambas como válidas.
coidamos que vai ter unha solución Practicamente ternos conseguido
satisfactoria. Limitación da produc- esto. Actualmente estanse revisando
ción vaina haber, pero haberá igual- as declaracións feítas.
mente un respiro para poder competir
- ¿Como se van contemplar os caverdadeiramente e seguir mellorando
as explotacións. Desta maneira, vaise sos dos gandeiros que fixeron a merecoñeoe-lo que se fixo desde o ano llara da súa explotación e aumenta85, con vistas a proseguir un incre- ron a producción nos últimos anos?.
- A tal fin, o Ministerio e a Consemento regulado da producción. Para
elo cómpre unha clara normativa llería dispoñen da "cuota suplementaria", a través da "cuota nacional'', e
para os casos especiais.
Todos coñecémo-lo que ocurriu no a contemplación dos "casos espepasado ano coa declaración da pro- ciais", según as condicións de tal ou
ducción leiteira. Houbo unha pri- cual explotación en particular, que
meira declaración promovida polo lles permitiría aumenta-la producción
Ministerio de Agricultura que non ·fi- en base á "reserva nacional".
Nós estamos na postura de que se
xeron un ha parte importante dos gandeiros ; según os cálculos feitos, de- recoñeza o incremento da producclararon uns 65.100 gandeiros (o que ción galega, e se permita incremensignifica a producción de 950.000 to- tala aínda máis á xente que vive só do
neladas deleite) e quedaron por facer leite. Loxicamente esto significa limiesta declaración aproximadamente tar ós grandes productores, para que
25.000,
que
representan
outra poidan medra-los pequenos; este úl250.000 T.). Posteriormente veu outra timos contan co apoio da Xunta de
declaración promovida pola Xunta de Galicia para mellara-las súas explotaGalicia, que fixeron a maior parte dos cións a través dos diversos p~ogra
(REPLE, ganderia extensiva ... ).
que quedaron sen face-la primeira. mas
Pola súa parte, a Xunta está tamén
Coidamos que este enfrentamento tentando acadar cantidades supleentre as Administracións non foi bó, e mentarias á cuota que ten asignada
nós defendemos xa daquela ós inte- Galicia.
reses dos labregos como mellor puidemos ; a pesar de toda a controversia
- Outro problema grave dos ganque houbo, eu penso que defendín as deiros é o do saneamento do gando
pósturas que coidaba en conciencia ¿Que está facendo a súa Consellería
mais válidas. Esta primeira declara- e que plans de futuro ten?.
ción deuse por pechada polo Ministe- O saneamento do gando está en
rio en tódalas comunidades autóno- Galicia moi retrasado respecto doumas excepto en Galicia e no País tras Comunidades. Cando nós chegaVasco; mesmo en Cantabria, Asturias mos á Conselleria habia 210.000 vae Cataluña, onde houbo problemas cas en período de saneamento, con
pero remataron por face-la declara- acumulación de mostras nos laboración pala normativa do Ministerio, al- torios e outros problemas. Pero chegunhas aínda no mes de xullo. Houbo gamos en poucos meses, a finais do
· lago en Galicia a declaración promo- ano, ás 280.000 vacas saneadas, moivida pala Xunta, que fixeron a maior tas menos das que deberían , polo que
parte dos gandeiros restantes.
se pensa sanear 150.000 nos dous priEn decembro tivemos un ha reunión mei ros meses deste ano. Para este
co Ministro de Agricultura, onde nos ano 88 presupostamos supera'-la cifra
atopamos que non se poidan contem- de 500.000 reses saneadas. Quere-

'

mos avanzar, pero queremos facelo
ben. Para iso contamos con Carlos
Mora Escribano, responsable deste
saneamento, que xa o fixo con resul·tados excelentes en Asturias.
Os obxetivos para este ano son: en
primeiro lugar face-lo saneamento a
todo labrego que o pida, facer campañas explicativas e chegar a tace-losaneamento obligatorio nos concellos
en que xa se fixo anteriormente. A tal
fin , insistimos tamén que cómpre facer menciña preventiva e atender
máis á recría.
- ¿Cal vai se-la relación da Xunta
coas cooperativas do ~ampo?.
- O programa que ternos na Consellería alenta o cooperativismo. Con- .
cretamente, aparte doutros progra-·
mas de modernización das explotacións e os de apoio as cooperativas e
asociacións, nos ternos un programa
específico de axuda
do fomento .
cooperativismo, que é a primeira vez
que se .fai nesta comunidade autónoma, xunto co programa de axudas
ás organizacións agrarias.
·
Con este programa, que ten un capítulo de 150 millóns aparte do programa adicional de modernización de
industrias do campo. Neste senso fomentaremos: cursos de formación
cooperativa, cursos para xerentes de
cooperativas, subvención nos 3 primei ros anos ós xerentes das cooperativas novas, axudas á contabilidade
coa compra de equipos informáticos

e
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e o sufraxio de auditorías, .. . e fomentar tamén a unión de cooperativas
galegas.
Neste senso, cómpre salientar que
as cooperativas non poden nin deben
suplantar ás organizacións agrarias;
un pode ser socio dunha cooperativa
e ó mesmo tempo ser socio de tal ou
cual sindicato, ambos teñen papeis
distintos. Ofertamos uns servicios a
estas organizacións agrarias, como
ás cooperativas, ben na elaboración
de expedientes, servicios nos programas de modernización, etc., servicios
que serían subvencionados pola
Xunta. Neste ámbito entraría tamén a
colaboración nas Xornadas de Formación Popular ou labores educativos semellantes.

- ¿Que proxectos ten a Xunta para
as Axencias de Extensión Agraria,
tan abandonadas pola Administración nos últimos tempos?.
- Os servicios de Extensión Agraria durante os últimos anos tiveron
unha limitación grande, porque non
se cría neles. Nós eremos neles, a
proba é que puxemos de subdirector
xeral a un dos mellares extensionistas de Galicia, Antonio Fernández
Oca, coñecido por todos, e a xefe de
servicio a Fernando Coduras. Dúas
persoas con gran experiencia na Extensión Agraria, e nos que nós confta-

mas plenamente, co desexo de que
Extensión sexa o servicio a través do
que se canalice a difusión dos programas da Consellería e os cursos de capacitación agraria. Finalmente, irnos
ampliar este servicio a través das oficiñas comarcais.

- ¿Que vai pasar coas Cámaras
Agrarias? ¿Que saída lle ve á actual
situación de impasse?.
- Dese tema falareivos dentro de
seis meses.
(Por outro importante cargo socialista, soubemos que neste momento a
situación depende da determinación
que tome o Tribunal Supremo, pois
está nas súas máns. Anque se confía
que o patrimonio e medios que teñen
pase a ser controlado palas organizacións agrarias).

"Estamos completamente
de acordo e alentámo-lo
voso cooperativismo"
Así lle respostou o Conselleiro ó Presidente da Cooperativa "O Caxigo", de Pasto riza, no encentro que tivo coa xunta rectora no seu local de Lagoa. Jorge Pacio ,
en representación, léralle un discurso coa
historia desta cooperativa (legalizada no
ano 1986), precisando o proxecto cooperativista, definido por tres puntos básicos :
democrático, de base, e solidario. Tras
relata-las realizacións feitas , entre as que
destacou o labor do " grupo deleite" , pediulle axuda para os plans de futuro , especialmente a construcción do almacén e
local social , e un laboratorio comarcal de
análise de leite, silo en antibiogramas.
Non deixou de salienta-la necesidade de
mellara-lo saneamento e o conflicto das
cuotas .

- Un dos freos meirandes para o
desenvolvemento rural é a deficiente dín e outros moitos de Lugo e de toda
infraestructura, concretamente a Galicia. Contamos adicar unha parte
electrificación
¿Que
pensa
ó importante dos nosos presupostos a
respecto?.
mellorar esta situación, sobre todo
- Sí, antes de talar de moderniza- nas zonas de montaña. Nos. presulas explotacións cómpre talar da im- - pastos da Consellería de Agricultura
prescindible mellara das condicións para este ano 1988 cóntase concretade infraestructura, que en Pastoriza mente con 4.166 millóns de pesetas
(Lugo) atópase nunha situación privi- para mellaras de infraestructura e
lexiada desde a concentración parce- concentración parcelaria.
!aria que se fixo hai anos. Non é esta a
situación do veciño concello de AbaVictorino Pérez Prieto

Asamblea constituinte da "Unión Galega de Cooperativas"
O pasado 17 dexaneiro xuntáronse
en Lugo representantes das perta de
oitocentas cooperativas agrarias que
hai en Galicia, seguindo o plan artellado na reunión que se tivo na mesma
cidade o 4 de outubro do pasado ano, ·
onde se elexira unha comisión xestora que levara adiante este proxecto
de unión de cooperativas, preparando a Asamblea Xeral.
A comisión, tras facer unha análise
das distintas Unións de Cooperativas
existentes no campo galego, destacou a importancia da Unión de Cooperativas del Campo de Galicia, nutrida de varias unións provinciais; falou dos seus contactos con esta e
propuxo á Asamblea de fusion de ambos movementos cooperativos, mantendo a denominación de Unión Galega de Cooperativas Agrarias. Para
isto propuxeron varios pasos previos :
a modificación dos Estatutos por
parte da Unión de Cooperativas del
Campo de Galicia, adaptándoos á
nova Lei de Cooperación, creándose
a tal fin unha romisión mixta. Que
estes novas estatutos recollan os

principios da proxectada Unión Galega de Cooperativas. Que a Unión de
Cooperativas del Campo abra un
novo rexistro para dar entrada ós socios promotores da Unión Galega de
Cooperativas. E, finalmente , que no
plazo de dous meses se convoque e
celebre unha Asamblea Xeral a fin de
aproba-los novas Estatutos e constituirse formalmente a nova organización, elexíndose os cargos rectores.
Plan quefoi aceptado pala Asamblea.
No documento pala prensa, recordaban os principios programáticos:
dinamiza-lo cooperativismo agrario
na defensa dos intereses de labregos
e gandeiros, levar unha educación
agraria e cooperativa ó mundo rural ,
crear un órgano periódico de información entre as cooperativas, recomendar ós labregos a participación
en sindicatos, xestiona-la creación de
servicios para mellara-los sistemas
productivos , pedi-la reforma da Lei
de Concentración Parcelaria, crear
un plan adecuado de ordenación da
producción, esixi-la non limitación da
producción leiteira en tanto non se

acaden os niveis comunitarios ,
impulsa-la creación do Instituto de
Crédito Oficial Agrario para canalizar
tódolos créditos oficiais á agricultura,
e instará Xunta para a creación dun
organismo que coordine a mel lara da
electrificación rural.
Certamente, esta unión ou federación de cooperativas labregas é algo
necesario, é aínda imprescindible
para o campo galega se se quere
afrontar con éxito a competencia europea ; pero o parto está resultando
abando dooroso, e nos últimos meses
houbo máis dun conflicto , sobre todo
polo acercamento ás cooperativas de
UTECO. Un dos mellares cooperativistas que hai hoxe no campo , José
Manuel " Trigás ", que xa paso u varias
veces palas páxinas de IRIMIA, deuse
de baixa na Comisión Xestora como
froito destes conflictos. Con todo ,
confiamos no bo éxito desta meritoria
empresa.
V.P.
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- - - - - - As máscaras en Santa María de Teo
despedida. O atranque é un ha lo ita de
palabra entre dous xenerales con coplas cheas de inxenfo e de diversa
temática.

Fa/amos con José Luís Campos
Otero, un dos promotores do Antroido
nesta parroquia perta de Santiago.

- Quen participa nas "Mascaras"
e que tipos van?.
- Pois toda a parroquia que teña
humor, tanto mozos e mozas como
rapaces ou xente maior.
Hai de todo , pero o que nunca falla
son os Xenerales co correspondente
caixeiro, os correos, os abandeirados; e tamén son comúns o rei e mais
a raiña inda que non sempre . Aparte
desto hai tamen as comparsas , que
salen ser de vellos e de bonitos. Os
vellos son xente que vai vestida de
xeito estrafalario , m·ais ben grotesco;
e os bonitos son xente elegantemente vestida, ou con traxes típicos.
Os xenerais son homes ou mulleres
que van en bestas vestidos á usanza
dos xenerais napoleónicos.
- Que, e como se adoita facer?.
Reunímonos todos a media
mañá, e irnos recorrendo as aldeas de
t0da a parroquia. Primeiro vai o correo avisar de que está para chegar a
comitiva , e para pedir no nome dos
xenerais a entrada na correspondente aldea; unha vez conseguido o
permiso para actuar, trasmítello o xeneral xefe. Unha vez nela, cada comparsa recita e canta do que teña no
repertorio , e os xenerales dan os " vivas " . Os aldeans correspondelle con
viño , filloas e orellas.
- Non lles dan cartos?
- Sí, cada casa aporta un tanto,
que vai desde as cincocentas as cincomil pesetas ; e aparte desto están os
vivas dos xenerales.
- Que é eso dos "vivas"?.

- Como é a despedida?
- O xeneral xefe di: "Atención señores dijan todos a mi alta voz: ¡viva a
unión carnavalesca da parroquia de
Tea!, ¡viva a xente que nos admira ·e
rodea!, ¡viva a nasa únión!", a xente
responde e o remate despidese dela
hastra o próximo ano.
- Que temática se resalta mais?
- Algo da política, critícase o goberno, denúnciase algunhas causas
da parroquia, e outros temas da actualidade que se prestan para o humor como o da Sabrina.

Un "xeneral " cos seus abobios

Cando un xeneral alvisca un
primo, para soltar a mosca, dí: "Atención señores dijan todos a mi alta voz:
¡Viva Fulano de tal en compañía de su
familia, natural y vecino de tal parroquia de profesión tal etc"!; todos responden: '\viva!" sacudindo as pandeiretas e levantando os brazos; e o
primo fulano de tal ha de soltarlle a
mosca ó caixei ro do xeneral
correspondente.

- Xuntanse moitos cartos, para
que se usan?.
- O ano pasado xuntáronse duascentas cuarenta mil pesetas, libres de
gastos; e o empleo que se lle da é o de
ser fondos para as festas parroquias
que se celebran nomes de Agosto.
- Que se fai aparte de recorrer as
aldeas?
- A noitiña xúntanse todos no
campo da festa, vólvese a repetir o
re ertorio e dase o atran ue e máis a

- Como se celebra o carnaval a
nivel familiar?
- Bueno, ese día é como os das
festas patronales: veñen festeiros
convidados a comer o lacón con grelos (que aquí son os mellares do
mundo) as filloas e as orellas.
- Que lle ves de boa todo eso?.
- Pois non sei , tal vez a unión das
familias e da xente; a diversión tanto
pros que o corren como para os que
nos van ver; e todo con humor, que é
moi sano para as tripas.
- E para rematar, cando se van
celebrar este ano nesta parroquia de
Teo?.
- O martes día dezaseis de febreiro, e xa quedan, desde agora, todos invitados.
Manuel Pérez Blanco

,

i SUSCRIBETE!
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA:
Por un ano
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So para os novos suscriptores.
Non usar para facer o pago.

Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano-1 .300 pts.
- Suscripción de
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Pagarei p<>r:

O Trwferencia á C~ixa de Aforros de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
(máis caro e molesto ca transferencia)
Nome ................... ~ ..................... ......................... ~ ............. .
Rúa ou Parr<>Cflria............................................................ .
Vila ou Axuntanlento ..................................... Provincia..... ~ ...........•..

Recorta e envíanos a: I~IMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)

Pilotos suicidas
on , non é que se trabucaran na imprenta, é
que as causas andan tan do revés que ... xa
non , saben un como explicarse. Por exemplo , o deses mal chamados "pilotos suicidas"
(deberían chamarlles "pilotos asasinos", pois
eses desgraciados nunca son eles os mortos),
catro miserables que se divirten facendo apostas
sobre de quen circula máis tempo pala dirección
contraria (¿Por que non .apostan á "Primitiva"
coma todo mundo?). O caso é que a prensa dalles
publicidade de mais, e ... conde o exemplo. Así,
ante, as dúas da noite, o Roberto do Ollomol foi
detido por unha parella da Guardia Civil cando
circulaba coa súa bicicleta pala esquerda, cun
claro perigo para o tráfico rodado. No momento
da súa detención, os membros da Benemérita
Poideron comprobar a simple vTsta que o citado
individuo levaba polo menos dous litros de viña
de máis, e ó tace-la declaración, dixo que non
diferenciaba ben a dereita da esquerda. Mais pa. rece ser que na taberna do pobo xa empezaron a
cruzarse apostas entre supostos "conductores
suicidas".
Hoxe, en canto lle pasou a resaca, o Roberto
declarou a este corresponsal, que mentres estuvo detido, foi obxeto de malos tratos, por parte

N

·

O Roberto no momento de ser detido

dalgúns gardas que lle arrearon polo menos
quince sopapos (ben dados) en toda a jeta, pero
i~o e$tuvolle ben, así awenderá a non tace-lo
' suicida" en bicicleta. ¿E se cando ía poi a esquerda pilla por diante a un tractor?.

Antroidada macabra
s bromas do Antroido xa empezaron a surtir efecto. lsto quedou claro o outro día nun
partido de baloncesto, cando aconteceu un
feíto que quedou plasmado na foto que fixo o naso
reporter Chemapa Chemundi.
A broma aconteceu cando de súpeto alguén trocou a pelota de baloncesto por unha coa forma da
cabeza de Reagan. Os xogadores primeiro quedáronse estupefactos, e despois, cando xa reaccionaron, fuxiron despavoridos.
Aínda non se sabe quen trocou a pelota, pero as
autoridades afirmaron que ~n canto o descubran
aplicaranlle a lei antiterrorista, pois ¡esas xa non son
bromas!.

A

Momento no que os xogadores descobren o truco da pelota
3AI + sosad os
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Un Horóscopo para o·s curas

ARIES

.,_2_3_-Vl_~~-~2_-V_ll_ __

21 -111 a 21 -IV
Pri nci p ia para ti , encabritado amigo , unha tempada de
" ascensión " . O sol entrou no teu signo e a lúa empuxa por
onde pode. Opt imismo, apertura, confianza, iluminación ,
luz, ra ios e alustres luminarias. Coma a cabra tira ó monte,
t í t iras, reverendo amigo , corredoira arriba polo teu monte
C a~ melo , empuxado polos astros.
E tempo propicio para facer prosélitos. Rapa a testa, pon
tú n ica -a sotana pode valer tamén-colle o caxato, deixa
lo nga barba e bótate ós camiños en bici ou auto -stop. Aló
o nd a c heg ues , entra , toma a palabra , dí o que a iluminación che insp ire e, ó sair, corre . Corre , por se acaso! .

Signo de lume , de forza , de vigor, liderato. Ben sabes
que impós sempre a tua lei e arrasas ; pero , coidado . Saturno , que transita veloz por Escorpio , vai facer un stop
cósmico cabo t í. Podes acelerar e coller á dereita por
Casiopea, se non os astros predinche un mes de risco ,
sobre todo no terreo amoroso. Agardaríache unha aventura maravillosa, exótica, enervante ; cando menos os esperases, nun camiño , nun bar, nunha leira ... ,
Mais tratándose de tí , non pasará nada, non cambiara
nada. Pero cuídate , pon os medios: non saias ó camiño ,
non, vaias ó bar, nin á leira,. .. nin mires, nin tales , nin
respires ... , Agarda un mes.

TAURO

i

22-IV a 21 -V
Venus está a amo larte: desde Piscis está o axexo , agardando o momento de provocarte . Tómalle á medida (ou
medidas , no seu caso ).
O teu , machote Ta uro , está erara de novo; has ter areas ,
pedras, pe nas , penedosl no teu camiño de perfección .
Anda listo, a ver on de está a tu a tentadora Venus particular, coas suas sinuosas curvas e sibilinas miradas ; porque
agora sí, ag o ra valo saber. E recorda: nos campos hai
o rti gas, no conxelador cubitos de xelo , na ferreteria chinc hetas barat as .. ., e, sobre todo , ducha fria palas mañás!.

A c uadrat ura de Mart e e de Saturno produce un escar.ra nc hament o astral de imnominiosas consecuencias .
Nunca t an desdoblado vas andar, amigo Xéminis , coma
estes d ías.
O " rach ador" que levas dentro vai querer aboiar: descub rirast e ca lqu era mañá en vaqueiros desgastados e
" c hupa" m ou ra, apo iado nunha esquina da rectoral , cun
xo rn al de esqu erdas na man , sorbendo lentamente as fu maradas do pit illo , deseñando co maxín agresivos plans
de pasto ra l liberado ra . E iZás!, aco rdas, e a pouco estás
afund ido nun ta llo da cociñ a, co brevi ario na mesa, a
criada face nd o o ca ld o , rec ollem ento físico e espiritual. ..,

Non te sobreestimes , e anda listo , q ue Xú piter está a
producirche unha falsa idea das tuas posibi lidades. A Saturno tamén o tés aborrecid o , e con Mart e non tés nad a
que facer. Vai pola sombra e cuídate. Pero atenció n, ab re
os oidos , que a~lua nova do 17 de Febreiro favorece que te
enteres dos segredos inco nfesab les de alg uén. Data sublime , xa que logo , para orga nizar un ha ce lebrac ión penitencial ; e nada de confesións colectivas , senón o clásico e
ortodoxo " tí a tí " auricular.
Amigo Cancer , serás o " negro " de moi tas m iradas , no n
recues nin te escores. Anq ue non es home de grandes
actos públi c os , aplícate ó teu .

23-Vlll a 22-IX

LIBRA
23-IX a 22-X

22-Va21-VI

-

(

O día 27, o sol sae de Piscis e deixa de influir negativamente sobre o teu aparato dixestivo. Será un bó respiro
que poidas alivir a gusto no seu punto xusto de consistencia. Tí , amigo Virgo , sempre tan comedido e exacto . Tan
mixiricas que ata daba noxa invitarte a beber u grolo.
Agora que tes lua nova en Aries e Mercurio ponse en
ringleira con Marte. Agora, mira tí! , vaiche cambiar a vida
sen te enterares. Oh gula! Oh sabrosos asados con pasas e
piñóns da muller do alcalde! Oh cheas de marisco con que
agasalla o practicante! Oh , que bon é Deus! Que alivio , que
grande e fedorento alivio che agarda, amigo Virgo.

GEMINIS
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VIRGO

.

" Arrímate a un Libra e medrarás " , poderia ser o lema
para estes d ías. Os signos de aire están que voan , pero
sobre todo Libra , influido positivamente por Mercurio , que
tanto andaba a amolar ó resto da xente .
Se queres subir, amigo Libra , inténtao agora ; pide cambio de parroquia , preséntate ás oposicións, escribe ó teu
bispo , apúntate a todo , arrímate, ó PSOE ; fai algo , aproveita !. Non deixes de facelo , e non teñas problemas de
conciencia , que aquí, quen non cambia de chaqueta , seica
marre de noxa .
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A cuadrat ura de Mercu rio ~ Xúpiter e a redondez de
Saturno e Urano dibuxan no horizonte dos Escorpio , perfís
de billetes e pesos que tan escorregadizos selles amasaron ata dagora. A sorte cósmica está a virarse . E o momento de quitar o calcetín e invertir en Bolsa ; se non hai
cal cetí n, tómao prestado do peto das ánimas. Fai ben os
números, reaxusta a alza dos estipendios por misa, enterro
e casamento ; diversifica os precios , e calca ben na estremaució n, que neses casos nir:iguén se nega.
Desta volta é a t úa. Reconvine o teu aparello productivo
e rel anza a pro du cción , acadando novas cotas de mercado ; se n deixar de fa cer estud ios de viabilidade : volta dos
diezm os, primi c ias e ou t ros sacros trabucos .

'

.
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Tribulacións, aventuras e desventuras -espirituais unhas e menos espirituais outras-,
que lle agardan ós nasos cregos segundo a sua gracia astrolóxica e o mes de antroido que
nos ocupa.

~SAGITARIO
--1 ~ 23-XI a 22-Xll
Júpiter vaite axudar a realizar os teus sonos mais importantes, anque Mercurio fará que os teus plans se retrasen.
Podes, dentro do que cabe, apuntar alto coa tua flecha.
Non teñas reparo; esa canonxia , esa delegación , ese episcopado secretamente arelado , esa prelatura cardenalicia
pola que -xusto é recoñecelo- deches calculada e friamente cada paso, descabezando esquerdosos e desfacendo grupiños sospitosos , con ese sorriso hábil e
sibilino.
Agora é o momento, apunta alto e ceiba a sáxita, que os
astros están o teu favor ; anque , visto o visto , tampouco
precisabas moito deles .

ACUARIO
21-1 a 20-11
Os asuntos financieros vanche lento, pero seguro , en
verdadeira progresión . ¿Non sí, amigo Acuario? Esa forza
que irradias nestes tempos, faite inmune a calquera enfermidade. Pero, olio!, debes darlle un xi ro total a e$a relación
sentimental tua, que gardas con tanto celo, se non queres
ter problemas. Xa -sabes , " tantas veces vai o cántaro á
fonte ... ," . lso non é o teu , un pequeno desliz, pase , pero tí
non eres da " clase de tropa" , estás chamado a grandes
causas . Non quedes no camiño por nimios sentimentos ou
cativezas de bragueta.

CAPRICORNIO
23-Xll a 20-1
----i

A lúa nova do 17 vai facer que te escomes, sen remedio.
Será unha data tráxica para a tua pastoral , un naufraxio.
Posiblemente perdas ata as tres velliñas que ainda che
acudian á misa dominical. Os veciños hanche vir-la cara ,
casarán en masa polo civil e de penalti ; chamarán ós párrocos veciños para ós enterros e quererán botarte da
rectoral para facer un ha casa do pobo .
Será certamente un ha xeira difícil na que terás que reaccionar. Sempre podes armarte de valor, e tamén dun " kasalnikof", dous "cetme " , unha " star" e catro " parabellum " . O caso Pexeiros, que non te bote para atrás, puro
montaxe.

Humor
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Que tranquilidade che dan eses cartiños que tes aforrados! Estás convencido de que os metiches no lugar apropiado , e abofé que acertaches. Tamén terás un mes de
agarimo familiar e grandes satisfaccións por parte dos
teus sobriños , a cotio tan raiantes , que so se achegan a tí
para sacarche os cartós. Mesmo a tua saúde , algo floxiña
no primeiro més do ano, vai irse adaptando ben á Coresma , pouquiño a pouco , para chegar radiante e triunfal á
tola primavera , que tan dura che resultou outros anos.
Daniel Lupercius. Astrológo

Xosé Lois

Xabier Coido
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A rALA é CAmiñO

Xosé Chao Rego

Para saírmos do paso
Tódolos que seguimos esta
sección xa nos ternos decatado a
miúdo dunha causa: o idioma galega pasa, nestes anos, por un período de normativización; é dicir,
por fixa-las normas para falalo e
escribilo.
Alguén se podería sorprender
de que unha lingua non teña normas fixadas de sempre. Pero isto
sucede porque a nasa lingua pasou varios séculas senda lingua
familiar e coloquial, non escolar
nin académica; non oficial.

Lonxe de nos desencantar, o
actual proceso debería alegrarnos -aínda que con frecuencia
nos despiste- xa que, por fin, o
naso idioma está acadando o
posta que lle era preciso, aínda
que faltan moitos quilómetros
para andarmos ese camiño que é
a tala.
¿Que suc_ede no entretanto?
Que hai moitas dúbida e vaci~a
cións no uso de certas palabras.
Mesmo sucede que os nenas que
aprenden galega na escala corri-

@~·- ·

- --

xan ós seus pais porque non talan
o galega segundo as novas normas, senón moi castelanizado.

Chegou o tempo de Entroido
de tace-las mascaradas
o año perez un lobo
non vos fiedes de nada!

- - P t ' r .J<OSE L O I S - - - - -

Pois neste tempo tan tolo
todo se vira de cara
se non sabes con quen tratas
di que si e non comas nada
Que algúns andan todo o ano
de burlas e de entroidadas
preguntádello ó Reagan
coa pobre Nicaragua
Ou ó entroido do Casón
co Solchaga de bocazas
quérennos mete-lo burro
pero o irimego non traga
Os osos son prós obreiros
de Alúmina e Sidegasa
e o lacón para quen cobra
renda e seguros sen tasa.
Por isa meus amiguiños .
non deades lamboadas
a quen o entroido nos deixa
disfrazándose de aña.
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Digo todo isto por aconsellar
lector que merque un libriño feito
por X. Ramón Pena e Manuel Rosales, de Edicións Xerais de Galicia. Vai atapar neste libro, moi
xeitoso, unha orientación en moitos casos en que lle asalten ás
dúbidas. Estao usando moita
xente con proveito. Chámase Manual de galego urxente.

