
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANOVlll 

1 mos facendo memoria: 
r ec.obrando o ser gal.ego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patria: 

mau con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 moa facendo outra historia. 

a favor dos rebabados e 
oprimidos. 
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AS CAIXAS DE AFORRO -6Ó SERVICIO DO POBO? 
E 

stes primeiros meses do ano as enti
dades financeiras enchen páxinas 
dos periódicos dando canta da súa 

andadura .no pasado ano e todas cantan 
cifras importantísimas de beneficios e cre
cemento. Os bancos seica nunca tan ben 
/les foi, e as Caixas de Aforro pala súa banda 
cada vez medran máis nos seus depósitos. 

A diferencia doutras empresas, as Caixas 
non pertencen a ningún capital público ou 
privado ó que teñan que render pagos ou 
dividendos dos beneficios. Teóricamente, 
os seus beneficios deben aplicarse en me
/lores prestacións para os seus impositores 
e clientes (que virían a ser os propietarios 
das Caixas) e en actividades de servicios 
sociais nos que de feíto ofrecen obras cer
tamente importantes. Na práctira., o Estado 
abriga a adiantar ás Caixas algo dos seus 
gastos, por exemplo comprando parte da 
débeda pública que Facenda emite para 
conseguir créditos para os pres u pastos. 

Pero aínda así, os beneficios disponibles 
das Caixas son im{XJrtantes e conviría que 
desen un paso adiante no seu obxectivo 
fundacional de servicio social popular. Al
gunhas das súas prestacións quedan pe-. 
chadas ó servicio dos seus empregados (en 
conxunto os me/lores pagados da banca) ou 
en subvencionar actividades culturais e de
portivas que a miudo disfrutan grupos non 
dos máis necesitados precisamente. 

Nos tempos en que o paro, maiormente 
xuvenit aparece mma unha das principais 
chagas da nasa sociedade, as Caixas de 
Aforro galegas, algunha delas entre as máis 
fortes do Estado, deberían crear un fondo 
de capital de risco, disposto a respaldar 
iniciativas de cara a autoocupación xuvenil 
sen os precios dos créditos ·de mercado e 
sen ás veces insalvables trabas das fianzas. 
Un fondo a baixo interés e a longo prazo, 
especialmente adaptado á mocidade. De 
"risco'/ porque se basaría máis na confianza 
nos proxectos que os xóvenes presenten, 
que na capacidade de respaldo persoal ou 
familiar. E xunto a e~ un asesoramento em
presarial para e$tes mozos, que cada vez 
máis deben ensaiar novas iniciativas se 
queren afrontar o seu futuro. Que as Caixas 
abran ese camiño con decisión, aínda a 
costa dos inevitables fracasos, para ser fieis 
á súa vocación de servicio popular. 

Un respiro para Nicaragua: Reagan perdeu a 
votación no congreso, tras solicitar 36,25 millóns 

de dolares para a "Contra" 
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A LIBERDADE RELIXIOSA é tamen un dos obxecti
vos da nova política da URSS, desde que Gorbachov 
está no poder. Mesmo os detidos por estas razón.:' van 
ser liberados. Un dos seus ministros ven de reconece
los erras que se cometeron noutros tempos da historia 
dese pobo. 

* AS MISIONEIRAS DA CARIDADE de Teresa de Cal- . 
cuta serán as encargadas de varios centros de saúde 
para enfermos do Sida, un deles en Roma, patrocinado 
polo Vaticano. O Sida segue facendo estr~gos, .mesmo 
na poboación infantil, na que se descubnron v1ntetres 
casos en España, o Estado con maior porcentaxe nesta 
idade (pais drogadictos). 

* A MANIFESTACION CONTRA O DESMANTELA-
MENTO INDUSTRIAL DE GALICIA que tivo lugar o pri
meiro domingo de febreiro xuntóu en Santiago a miles 
de obreiros, as suas familias, a moitos loitadores sensi
bilizados polo problema. Mentres tanto en Madrid e 
Santiago tan oídos xordos a estos berros de angustia, e 
así pecharon Sidegasa, e teñen contra as cordas a 
outras industrias. 

* A MOVIDA DOS BANCOS tamén ten que afectar a 
Galicia, pois é unha das áreas con máis oficinas banca
rias de Europa, sen ter isto explicación ou razón de ser 
económica; o que, cando a competencia europea sexa 
real, levará á absorción de moitos destes servicios por 
outros que veñan de tora. 

* PECHARON SIDEGASA: a terceira empresa galega 
en facturación no ano oitenta e seis; era o primeiro 
cliente dos partos da Coruña e do Ferrol; era un dos 
seis máis grandes consumidores de electricidade para 
Fenosa; traballaba coa chatarra, cal, electrodos, que 
saían da meirande parte das productoras galegas; dei
xóu na rúa amáis de cincocentas familias de traballa-

-----Por XUSt LOIS-----

>_iUNS G2AM,iÑOS DE HARt~UANA 
~ t XA E5TOü (J) LOCADO ~ 

dores e dóulle un pau a outras duas mil que tamén 
vivían indirectamente desta siderurxia. 

* A XORNADA DA MULLER TRABALLADORA (8 de 
marzo) fainos lembrar a forte loita da muller por acadar 
todolos seus dereitos e liberdades, por exemplo, o seu 
acceso ó trabal lo no mesmo nivel e garantías co home. 
Os ultimas datos que ternos diante, do ano oitenta e 
seis, fálannos de que 176.000 mulleres atoparon traba
l lo, mentres que 67.000 perdéronno e 243.000 están a 
expectativa de atopálo. 

* ' UN DIA ADICADO OS POBOS DE LATINOAMERICA: 
6 de marzo, estamos agardando os crentes. Este conti
nente hai tempo que non vive momentos tan cruciais, 
desde que o Ché Guevara (1967) lanzara a idea dun 
movimento antiimperialista, endexamáis estos países 
estiveron tan unidos arredor do "Grupo de Río": o 
grupo de Col'iltadora e o de Apoio. 

* OS PRIMEIROS ENCONTROS GALEGOS DE TRA-
BALLO SOCIAL van ter lugar ·en Fene, os días 22, 23 e 
24 de abril. Un grupo de traballadores deste eido quere 
profundizar e buscar remedio a descoordinación exis
tente, a desmoralización de moitos traballadores, a 
inactividade social. .. Para apuntarse: Casa da Cultura. 
Fonte do Campo, s-n. 15.500 Fene. Tf. 342607, poi as 
mañáns. 

* AS PRIMEIRAS ELECCIONS DEMOCRATICAS PARA 
OS CONCELLOS en Colombia van ter lugar, o trece de 
marzo, nun clima de tensión e tamén de esperanza, coa 
teima de rematar cos crimes e a ilegalidade que envolve 
a todo o gran negocio do narcotráfico; neste caci
quísmo están metidos ata . membros do Exército. O 
mesmo Estado non é capaz de arbitralas medidas ne
cesarias para rachar este maleficio que pode fundil-a 
democracia colombiana. 

*· A XORNADA MUNDIAL DE LOITA CONTRA ORA-
CISMO (21 de marzo) é unha boa data para organizar 
actos de rexeitamento do "apartheid": movilizacións, 
conferencias, actos de concientización. En Suráfrica 
estáse dando unha nova variante: o número de brancos 
que marchan daquel país (7323 no oitenta e seis, e 
unhos trescentos mil están agardando a data de saida) . 

* UNHA voz QUE SEAPAGOU PARA SEMPRE foi a de 
Don Xoán de Borbón, despois dunha intervención qui
rúrxica da súa larinxe; e un lembra aqueles discursos 
que desde Portugal, o pai do reí, soltaba todolos anos 
na xornada de San Xoán. Eran unha chamada a convi
vencia entre todolos · españois, en tempos de 
intransixencia. 

* SEGUE A LOITA NOS TERRITORIOS OCUPADOS DA 
CISXORDANIA e Gaza, onde viven máis dun millón-e 
medio de palestinos sen nacionalidade, loitando por un 
anaco de terra para erguela súa bandeira. A opresión 
chega a todolos recunchos deste país; así se un xudéu 
gaña duas mil catrocentas pesetas, a un palestino perto 
del só lle pagan oitocentas pesetas. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

CUARESMA, TEMPO DE CRITICA 

A Cuaresma é un tempo para mirar como vai a nasa 
vida cristiá, para cambia/a e me/lora/a. Estas curtas 
reflexións pódennos axudar a facer unha Cuaresma 
algo cristiá. 

Criticar pode ser bo 
Normalmente témoslle medo ás críticas da xente. 

Porque nos din causas que non nos gustan, anque 
por veces son certas. Tamén //es ternos medo, e non 
por axudarnos. Fánnolas case sempre as persoas 
que non nos queren ben, os nosos enemigos. 

Con todo é unha causa boa que haxa quen nos 
critique, quen se fixe na nasa vida e nos chame a 
atención por aque/o que non vai ben ne/a. Ante a vida 
todos somos coma nenas. Necesitamos avanzar e 
mellorar. Necesitamos corrección, educación. O 
. rioso mellar amigo deberá ter ansia tamén de nos 
criticar. 

A crítica de Deus é boa 
Oeus tamén nos critica. E a Cuaresma é un tempo 

escollido para que os cristiáns escoitémo-la crítica de 
Oeus. ¿Como é a crítica de Oeus?. 

• Oeus critícanos con todo o amor do mundo; coma 
un pai bo que avisa, corrixe, educa, porque ten paixón 
polos seusJil/os. 

• Deus critícanos sinalándono-/o mal que hai en 
nós, pero tamén celebrando o moito ben que leva
mos dentro. 

• Oeus critícanos, pero acompaña a súa crítica co 
perdón, coa forza para a curación, co apoio para que 
non nos derrumbemos. 

• Oeus critícanos, pero faino co grande desexo de 
nos ver felices. 

• Oeus critícanos, e non se fixa para isa en aparien
cias. Oeus ten un mirar fondo e limpo que chega ata o 
máis fondo de nós mesmos e da vida. 

A Cuaresma, tempo da crítica de Deus 
A Cuaresma é un tempo escol/ido para acolle-la 

crítica de Deus. As causas especiais que .fagamos 
neste tempo teñen que nos axudar a acol/er esta 
crítica de Oeus; se non, non nos valen de moito. Non 
nos valen de case nada as privacións, os rezos, as 
confesións, se con e/as non nos dispoñemos mellar a 
acolle-la crítica de Oeus. 

Para acolle-la -crítica de Deus é bo: 
• Ter algún tempo de reflexión para pensar no que 

somos, talamos e tacemos. 
• Ler con calma algún pedaciño do Evanxelio, por 

exemplo do Evanxelio de San Mateu, os capítulos 5, 6 
e 7. E dar/le va/tas a esas causas no corazón. 

•Pedir/le a Oeus que nos ensine o bo camiño, e nos 
dea vontade de andar por el. 

• Facer unha confesión timpa e boa. 
• Dialogar con outros cristiáns sobre os nasos 

comportamentos. 
·• Acoller tamén as críticas que nos tan outras per

soas, porque Oeus tamén pode talamos por medio 
delas. 

A Cuaresma dinos que hai dar e cruz, esperanza e resurrección, 
pecado e gracia 

"Axiña o impulsou o Espírito ... " (Me. 1, 12) 

Xesús deixouse impregnar do Espírito. Enchéuse do 
Espírito do Pai. Abriu os seus oidos, o seu carpo, o seu 
ser todo ó Espírito de Deus. 

A chamada de Deus, que é amor, e deixarnos guiar 
por El, día a día, nas causas pequenas e grandes da 
nasa vida. 

Tal e como facía Xesús. 
Empaparse do Espírito de Deus non é sinxelo. Supón 

abrirnos a Deus e á súa Palabra encarnada: Xesús. Un 
dos camiños para isa é adicar tempo a le-lo Evanxeo e 
meditalo. Outro camiño é activa-lanosa atención nos 
mesmos feitos ·da vida. 

Este encentro con Deus (cos homes), se é verda
deiro, traeranos sufrimento, ruptura, crise do home 
vello: levaranos á conversión. 

¿Atreverémonos un ha vez máis?. 

¡Mestre, que ben estamos aquí! (Me. 9,5). 

O encentro con Deus require estarzo: abrirnos ó seu 
Espírito e deixarnos impulsar por El non é doado. 

Pero o encentro con Deus é tamén sosego e paz. 
Alegría de quen se sabe fondamente aceptado e amado 
polo Pai, tal como é. Serenidade de quen sabe que 
todos e cada un dos seus cabelos están contados. 

Os discípulos tiveron a expresión inocente e espon
tánea do neno en presencia dos pais, a dos namorados 
que se atopan xuntos: ¡que ben estamos aquí!. O lugar 
é o de menos. A satisfacción nace da compaña, de 
sentirse a gusto xuntos, en confianza. 

Pararnos a saborea-la compaña de Xesús, pararnos a 
gusta-la súa presencia, pararnos a encontrarnos co Pai 
é unha das grandes invitacións destes días. ¿Por qué 
non buscar uns momentos de recollemento e encentro 
con Deus que nos den a verdadeira medida das causas 
e da vida?. Na paz, na serenidade. Co ánimo da 
conversión. 
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·--E /090 ••• o CUltl ique d/No'!-----
¿DEU A VIXILIA O SEÑOR CURA? (Domingo pri
meiro de Cuaresma) 

O señor Ramón e maila señora Rosa non son 
amigos de perde-la misa; o que pasa é que, como 
aínda teñen ben trafego, non sempre poden ir os 
dous. E ese día tocoulle ir ó home, pero aínda ben 
non entra pola porta, cando a señora Rosa lle 
preguntóu: 

- E logo o señor Cura ¿qué dixo hoxe? deu a 
vixilia ou non? 

- Muller ... ti coidas que o cura non ten outra 
cousa que facer máis que dar vixilias. Ti ben sa
bes que na Cuaresma ... 

- Xa sei, home, xa sei, o dos venres; e aínda 
recordo cando había a bulda da Cruzada. E ti 
tamén recordas, pero o que facía falta é que o 
señor cura seguise avisando que non se pode 
comer carne porque senón esta xente nova non 
fai caso de nada. 

- Mira, miña Rosa, os novos ben ves o que din: 
que o que importa é non meterse con ninguén, 
non andar en pleitos, non facer diferencia entre 
pobres e ricos ... e causas desas. Que por certo 
algo disto falou don Fortunato no sermón. Veu 
dicir, se non lle entendín mal, que o non comer 
carne tiña que irunido a todas estas cousiñas que 
din os novos. 

- Non digo que non -dixo pensativa a señora 
Rosa- pero eu tamén digo que o credo non quita a 
salve. 

- Claro que non -dixo o señor Ramón para 
terminar-; entón, se che parece ti e mais eu du- · 
rante esta cuaresma irnos querernos máis aínda 
do que nos queremos e, por encima, non come-la 
carne o ven res. Como din os netos:¿ vale?. 

EladioVega 

,.¡ 

¡BON CALVARIO TENO EU! (Domingo segundo 
de Cuaresma) 

Sete ou oito veciños do barrio volveron xuntos 
aquel domingo da misa. Volvían despacio fa
lando de moitas causas. E, ó chegar ó cruce onde 
tiñan que separarse, non sei quen falou do duro 
trago que tivo que ser para Abraham pensar que 
tería que sacrifica-lo seu propio tillo. Falouse 
diso e falouse de Deus Pai e da morte do seu Fillo 
na cruz. 

Por certo -dixo a señora Josefa de Outeiro- que 
ahora non hai os calvarios como había antes na 
Cuaresma cada domingo. ¿Non recordades o 
ben que sabía anda-lo calvario a tía Manuela de 
Trasín?. 

- ¿Cómo non irnos recordar? -dixo a señora 
Rosa- aínda parece que estou oíndo aquelo de 
"Perdona a tu pueblo, Señor .. . " Eu xa lle digo ó 
meu Ramón que parece que todo se vai ªºª"' 
bando. E el sempre que contesta a favor dos no
ves: que tamén teñen os seus calvarios, que 
acompañan ós pobres, ós enfermos nas súas do
res, que sqfren polas inxusticias da humani
dade ... que eles acompañan a Cristo en toda esa 
xente mal tratada ... E eu digo: ben, se eso é ver
dade .... pero, así e todo, amín aqueles calvarios ... 

Cada veciño foi collendo cara a súa casa. E 
cando Rosa, ó chegar, lle contou ó Ramón iso 
dos calvarios, este non puido menos de decirlle 
-de broma, claro está, porque sempre se quixe
ron moito-: 

- · Ai, miña Rosiña, bo calvario che teño eu 
contigo ... pero tamén penso coma ti o domingo 
pasado: que o credo non quita a salve, e que, con 
calvario ou sen él, teríamos que estar máis cerca 
do Señor na súa Paixón por todos nós. ¿Non foi 
iso o que dixo hoxe o cura cando explicóu iso do 
Abraham e mailo do monte Tabor? . 

SE QUERES LE.R. l'l"IA i SUSCRÍBETEi 
Quero BU1Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde. O 
So para os novas suscriptores. 
Non usar para facer o pago. 
Precio da suscripción 

Pagarei por: 

O Tran.8ferencia á Caixa de A forros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transfere.ncia) 

- Suscripción por 
un ano-1.300 pts. 

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

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Rúa ou Parr<M¡tlia ..•.••....................................•.•••...........••. 
V ila ou Axuntamento ..................................... Provincia ..... ~ .... ......... . 

R~orta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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Os presupostos do Goberno Galega (11) 

Un dos aspectos máis destaca
bles dos presupostos galegas 
deste ano, e que os diferencia 
considerablemente dos anterio
res, son os 24.000 millóns de clé
beda pública que a Xunta pensa 
emitir. 

¿Que é a débeda pública? 

O goberno emite uns valores 
que os cidadáns poden comprar. 
Pasado un prazo de tempo, pro
cederá á devolución deses cartas 
a aqueles que compraron os valo
res, ademais dos intereses. Con 
este sistema, o goberno pode re
unir uns recursos financieiros 
(cartos) que non tiña e que estima 
necesarios. 

A xustificación da débeda 
pública 

Os 24.000 m. posibilitan que o 
presuposto galega poida ser máis 
inversor. De aí que os seus defen
sores suliñen a forza expansiva e 
dinamizadora do mesmo; ou 
sexa, a capacidade de pór en 
marcha a economía, creando tra
ballo e dotando ó país dos servi
cios necesarios (estradas, electri
ficación, augas ... ) 

O conselleiro de economía xus-
tifica así o acerto deste 
endebedamento: 

1. A necesidade que ten a eco
nomía galega de investir no sec
tor público co fin de anima-lo in
vestimento-e a actividade do resto 
da industria e en consecuencia o 
medre do emprego. 

2. O endebedamento de Galicia 
é aínda moi baixo e non ten o 
risco de descontrolarse. 

3. Galicia aforra moito. Coa dé
beda pública faise o intento de 
captar eses aforras para investi
los na mesma Galicia evitando 
que se vaian a outros lugares. 

A X unta proponse emitir débeda pública por valor de 39.000 millóns 

Algún reparo 

O problema non está na emi
sión de débeda senón en que tipo 
de débeda é a que se acolle e cal 
vai se-lo seu uso. Nun país de gra
ves carencias, como é o caso de 
Galicia cómpre asegurar dúas 
causas cando se utiliza este tipo 
de recursos: 

1. Que a cantidade de débeda 
non se extralimite. 
2. Que os recursos da débeda se
xan axeitadamente utilizados. Un 
fracaso ante terreo engadiría 
unha carga máis (a dos cartas) ás 
moitas que xa soporta o país. 

Cómpre anotar que, nestes in
tres, a débeda pública que a 
Xunta se propón emitir suma 

39.000 millóns. 24.000 deste ano e 
15.000 aprobados no 87 e aínda 
sen emitir. Causa certo descon
certo comprobar que dos 15.000 
do 87 vanse gastar 10.500 no pre
sente ano; e.que dos 24.000 tan só 
3.700 serán utilizados a partires 
de outubro do 88. Por elo, sor
prende algo, a presa por emitir 
débeda pública nas referidas 
cantidades. 

Pero Galicia precisa cartos 

Sen embargo e, a pesar dos pe
ros, dotar a Galicia dunha mínima 
infraestructura de servicios é im
prescindible e esixe cartas. O 
drama está en que Galicia, en por 

(Pasa a Páx . 6) 
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sí, ten escasos ingresos; e o ·fi
nanciamento que lle vén do es
tado xa trae destino fixo. A Xunta 
fai simplemente de correo. 

Cartos non hai e cómpre inves
tir moito e con urxencia. ¿Como 
libra-lo problema?. A raíz do 
asunto está na financiación de 
Galicia. Tódolos políticos deste 
país saben, sen excepción, a mar
xinación de Galicia no reparto de 
cartos do estado. O mesmo con
selleiro de economía, antes de ser 
tal, criticou públicamente o sis
tema. Diante do feito xorden dúas 
posturas: 

- A denuncia do. reparto, in
cluso diante do tribunal constitu
cional, e a busca dun novo 
sistema. 

- O endebedamento público 
para facerse con cartos que nos 
son negados e como forma de 
presión para que pouco a pouco 
o estado abra a villa. 

Os defensores do endebeda
mento sen máis, deron por bo no 
seu día o reparto que facía o es
tado. Sen embargo non parece 
moi xustificable gue Galicia teña 

que soluciona-lo seu atraso a 
base de débedas que, de seguilo 
ritmo marcado, requerirían no 
ano 92 16.300 m. (dos 24.000 m.) 
para pagar amortización de 
intereses. 

Outros ·aspectos do presuposto 
do88 

Quedan outros temas obxecto 
de debate: 

- A deslegalización dos presu
postos. Posibilitaría ó goberno 
poder mover partidas de cartas 
segundo a súa vontade e sen ne
cesidade de maiores xustifioa
cións. O equipo gobernante res
posta que a deslegalización é im
prescindible para poder afrontar 
necesidades e cambios que vaian 
aparecendo e hoxe non se 
contemplan. 

- A porcentaxe de cartos non 
territorializados parece moi alta. 
Son 16.000 m. sen un determi
nado obxectivo no que investir. 
Cómpre sinalar que esta crítica 

non é válida na boca de todos. A. 
Popular (que hoxe se amosa in
conforme neste aspecto), man
tivo porcentaxes aínda máis altos 
en anteriores presupostos. 

· E notoria a concentración do 
gasto nas consellerías de Orde
nación do Territorio, Educación e 
Agricultura (81,29% das inver
sións reais). O record de inver
sións é para Ordenación do Terri
torio con 23.000 m. Xustifícase 
este feito na necesidade que ten 
Galicia de crear infraestructura. 
Parece un ha razón válida. Pero xa 
non é tan comprensible que 
Pesca (afectada pela entrada na 
CEE) non participe de maior con
sideración e que mesmo Agricul
tura non reciba máis apoio do 
prestado. 

Non hai dúbida de que Ordena
ción do Territorio, ademáis das 
obras, é a consellería máis axei
tada pára gañar fidelidades políti
cas. E iso nótase. 

Redacción 

Edicións Xerais de Galícia 
p resenta as últimas navidades. Os premios "Xerais" e "Café De Catro a Catro"; 
Ferrín ilustr ado por Quintana Martelo; Cunqueiro biografiado polo periodista X. F. 
Armesto; os autores universais da literatura infantil e xuvenil na Colección Xabarín. 

Méndez Ferrín ilustrado por 
Quintana-Martelo 

AMOR DE ARTUR. 
FRiA HORTENSIA 

E xa nas librerías 
o ESTUCHE FERRíN: 

un fermo o presente. 

NOVELA 

Premio "X erais" 

Para Jespois Jo aJeus 
Xosé Ramón Pena 

Premio "De Catro a Catro" 

Foumán 
Xosé Cid Cabido 

. ... ~ .... 

BIOGRAFÍA 

Cunqueiro: unh~ biografía 
Xosé F. Armesto Faginas 

UNIVERSITARIA 

Dereito Autonómico 
Je Galicia 
Baldomero Cores Trasmonte 
(Letrado do Parlamento de 
Galicia) 

INFANTIL E XUVENIL 

Cólección Xabarín 
29. O can Jos BaskerviUe 
Arthur Conan Doylé 

30: O primeiro amor 
1 ván T urguiéñef 

31. As minas Jo reí Salo
món 

Henry Rider Haggard 

Serie Mitoloxías 
Mitoloxía Jos Indios Je 
Norte América 
Marion Wood I llust. : J ohn 
Sibbick 



RlltlA-7 
--------------------------------O CAMPO 

Con Antón 
Fernández Oca, 

Subdirector Xeral 
de Extensión e 

Desenvolvemento 
Tecnolóxico 

da Consellería de 
Agricultura. 

Antón Fernández Oca, colaborador habitual de IRIMIA desde 
hai moitos anos e nos dous últimos como integrante do Colec
tivo "A Re/la", foi nomeado no pasado mes de Xaneiro Subdi-

rector X eral de Extensión e Desenvolvemento T ecnolóxico da Con
sellería de Agricultura. Tamén o naso colaborador Fernando Coduras 
Orera foi nomeado recentemente Xefe de Servicio do mesmo orga
nismo. O mesmo tempo que nos congratulamos pota amistade que 
nos xongue, cómpre dicir que é certamente unha boa nova para a 
Galicia rural que un home que tanto traba/Jau por e/a, poida seguilo 
facendo agora desde un posta executivo importante. 

Fernández Oca é natural de Viveiro, onde fixo o bacharelato. 
Cursou os estudios de Perito Agrícola en Madrid e Pamplona. Co
menzou a trabal/ar na Extensión Agraria en 1967 na Axencia de 
Betanzos. En 1969 trasladouse como Xefe á Axencia de Ribadeo, 
onde estivo 18 anos. Finalmente estivo un ano de Xefe Provincial do 
SENPA en Ourense. Cómpre sinalartamén como un dos seus me/lo
res logros, o labor nas Cooperativas "lrmandiños" e "Mondigoleite". 

- ¿Cales son os cometidos da 
Subdirección que agora ocupas?. 

- Ten como funcións propias a 
promoción e desenvolvemento dos 
programas que a Consellería de Agri
cultura nos encomende. Así como a 
capacitación e formación das fami
lias agrarias e das súas asociacións 
profisionais para mellara-la rendabi
lidade do Sector Agrario e as condi
cións sociais de esta poboación. 

- ¿Como se vai levar a cabo éste 
programa de actuación?. 

- Para esto contamos fundamen
talmente coas Axencias Comarcais 
de Extensión Agraria. Como moi ben 
sabes,. nelas existen uns profisionais 
que levan traballando cos labregos 
desde fai moitos anos. Este trabal lo 
faise pensando en atapar solucións 
ós problemas que impiden o desen
volvemento integral das familias la
bregas e o seu entorno comunitario. 

Tratamos de trabal lar coas persoas 
e non para elas, utilizando unha me
todoloxía educativa e activa onde o 
aumento da sua capacidade para o 
analese da realidade e transforma
ción da mesma é o obxetivo primor
dial do S.E.A. 

Para iso abordámo-la problemática 
en distintos aspectos: 

• Modernización das explotacións o 
que conleva que o S.E.A. teña que 
contar con técnicos que porporcio
nen a base científica experimentada 
para que este proceso cante coa ga
rantía suficiente de éxito. Trasvasa
mos información, capacitación en 
cursillos e outras actividades que 
consigan que os lab·regos inGorporen 
á súa cultura estes coñecementos de 
novas tecnoloxías. 

• Me/lora do entorno comunitario me
diante a organización da poboación 
rural para que sexa capaz de acome
ter accións de grupo, contando coas 
axudas institucionaís, así lográronse 

Concentracións Parcelarias, abaste
cemento de augas as vivendas, vías 
de comunicación etc. etc. 

• Formación permanente sobre a mo
cedade agraria nas Escalas de Agricul
tura e Centros de Capacitación, con 
programas específicos para incorpo
ralos á xestión da súa explotación. 

• Promoción e desenvolvemento de 
programas destinados a resolver pro
blemas propios das familias agrorurais 
destinados a acadar un maior benes
tar social: saúde, alimentación me-
llora de vivenda, recursos extraagra
rios, etc. 

• Dentro da mellara das explota
cións abordamos programas destina
dos a promover e consolidar o asociacio
nismo agrario nas vertentes da pro
ducción, comercialización, abastece
mento e transformación dos _produc
tos. 

- Ultimamente Extensión Agraria 
estaba en crise e mesmo falouse de 
que podería desaparecer ¿ Tedes 
moitos medios para consegui-los 
ambiciosos obxetivos que enumera
bas?. ¿Como está hoxe a situación?. 

- Históricamente o S.E.A. foi do
tado de medios e personal cuali·fi
cado, cunha formación específica 
para o desempeño dos cometidos de
vanditos, de tal xeito que se acame-

tian os programas e que, aínda que 
non chegaban directamente a tódalas 
explotacións familiares, conseguíase 
un marco de influencia amplo de 
abando. 

No pasado inmediato, tal vez polo 
pase de moitos extensionistas a ocu
Pé!-r postas na daquela recentemente 
creada Administración Autonómica e 
tamén por un ha falla de dotación eco
nómica presupuestaria, impediu o 
normal desenvolvemento dos progra
mas. Nesta etapa as actividades do 
S.E.A., é posible que decreceran un 
tanto. 

No presente contamos co apoio de
cidido do Conselleiro de Agricultura 
que así o manifestou diante do Parfa
mento na presentación do programa 
da Consellería, onde recalcou a nece
sidade de potenciar ó máximo posible 
o Servicio de Extensión Agraria. Do
tándonos de medios e persoal de 
abando. · 

- Eres unha persoa que coñece 
como poucos o sector leiteiro de Ga
licia, polo que tanto tes traballado 
¿Como ves hoxe a situación? ¿Que 
perspectivas de futuro ten?. 

- A producción leiteira galega en
tra a curto plazo nun proceso de limi
tación da producción , por imposición 
da política comunitaria. Pero penso 
que o sector vai ter unha lexislación 
que lle dea acceso ás cuotas suple
mentarias respecto do 85. Desta ma
nei ra, as explotacións que acomete
ron a modernización nestes últimos 
anos van poder acada-lo desenvolve
mento. Cómpre, porén , mirar que esa 
lexislación favoreza a Galicia no re
parto, considerando que en moitas 
partes do campo galega non se pode 
cambia-la orientación productiva. 
Aínda máis, cómpre garantí -las vias 
de expansión con relación á reserva 
nacional. E cómpre tamén mellora
las explotacións apostando clara
mente polo cooperativismo. 

Victorino Pérez 
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MOCIDADE 

BUSCA-LA VIDA 
A difícil condición de ser mozo (1) 

O tempo de mocedade virouse duro e penoso. 
Tantas flores que se //e teñen botado. Tanto esbarda-
1/ar sobre a primavera da vida. Tanto /aiarse por non 
ser coma e/es ... e hoxe o realmente duro é ser novo. 
"Malos tempos para a lírica" como dí o solista dun 
grupo de moda. 

¿Quen falou de tempo libre? 

O tempo que viven boa parte dos nasos mozos e 
mozas non é un tempo libre. Certamente non estudian 
-porque xa cheg~ron ó seu "tope~ nin traballan- -
¿onde?-, e andan a velas vir. Pero o seu tempo non é un 
tempo libre, reparador e feliz. 

Hai anos que sabían que o paro era a súa estación 
término, o punto de chegada dun longo e aburrido 
camiño de estudios e exames mal aceptados, de asig
naturas e "futuros" pensados para outros nenas, tillos 
de outros pais, nacidos noutros lugares. 

Por eso o tempo dos mozos non é un tempo libre, 
senón un tempo desocupado. O paro é para boa parte 
deles asignatura obrigatoria, o derradeiro exame que 
pón a proba a súa resistencia psicolóxica e moral. 

Mozos e mozos 

Certamente non é o canto para todos igual. 
Unha das conclusións máis terribles dos últimos es

tudios sobre o caso é que o paro é hereditario. Amáis 
alta proporción de mozos parados corresponde ós ·fi
l los dos parados. Ese exército de mozos e mozas á 
busca do primeiro emprego pertence ás clases sociais 
con rentas máis baixas e emprego máis inestable. 

lsto podémolo ver cada día. Hai un tipo de rapaz que 
xa desde nena está abocado ó fracaso escolar e, pola 
teima de mantelo á forza nunha escala que non foi 
pensada para el, ó fracaso laboral. Tanto é así que hoxe 
hai moitos expertos no tema que se preguntan : ¿non é 
a escolaridade obrigatoria un tinglado legal que pro
cura simplemente aturar ós nenas e amarralos para 
que non dean problemas fóra?. ¿Para quen foi pensada 
tal medida? . ¿Para ben dos rapaces ou para ben dos 
que están ben instalados na nosa sociedade? ¿E algo 
máis que un remendo?. 

A propósito disto é curioso un fenómeno que se· está 
a dar nos nasos institutos de bacharelato e que é obser
vado últimamente por certos profesores: chegado o 3° 
de B.U.P. os alumnos de boas familias (de familias "de 
pasta'', máis ben) empezan a desaparecer. Non é que 
deixen de estudiar, non. Seica van en masa ó extran
xeiro (maiormente ós Estados Unidos) a estudiar. Fan 
méritos inalcanzables para a maioría. 

E volvendo o naso caso, ¿quen non se ten pregun
tado algunha vez por que non se fai nada a tempo se 
sabemos con nome e apelido os nenas e nenas da nosa 
parroquia que van a "acabar mal" na escala e, posible
mente, fóra da escala?. 

As longas raices da marxinación 

A raiz do problema do paro xuvenil é fonda e fatal-

O tempo dos mozos non é un tempo libre, senon 
un tempo desocupado 

mente enguedellada. Os mozos e mozas -tamén parte 
dos máis preparados en estudios- están a sufri-lo des
fase que hai entre unhas técnicas de producción ultra
modernas e un sistema laboral anticuado. 

As técnicas ultramodernas ben as coñecemos: infor
mática, robótica, telecomunicación ... , por primeira vez 
na historia do capitalismo danse á vez crecemento 
económico e paro. A razón é que as novas técnicas 
expulsan das fábricas ós traballadores, conseguindo 
mellar productividade, menos custe de producción. 

Por outra parte, os gobernos non acertan a reformar, 
en diálogo cos sindicatos (e habería algo que dicir, -se a 
causa fose menos complicada do que é, sobre a insoli
dariedade de certo sindicalismo cos parados, pero é un 
tema a tratar noutra ocasión), o sistema laboral. Hoxe é 
un mito, un canto de fadas, talar de pleno emprego a 
xornada de oito horas. E un "imposible" por máis que 
se rebusque no sector productivo e se invente no sector 
servicios. · 

O curioso é que, namentres, o gran capital fai o seu 
agosto. Nunca tanto beneficio houbo nas grandes em
presas transnacionais e na gran banca. 

O problema de fondo está logo así: hai riqueza para 
todos, pe_ro. ningún poder do mundo capitalista é quen 
de repartir o traballo para que todos puidesen acceder 
con dignidade ó seu anaco de pastel. ¿Por qué? Pois 
porque~ capitalismo e as súas crises son un problema 
internacional, porque se un Estado abrigase a reparti-
1~ _traballo entre todos, aumentaría o custe de produc
c1on (entre outras causas as máquinas non pagan Se
Q~ri_dade Social) e as súas empresas perderían compe
t1t1v1dade no mercado internacional. O propio sistema 
necesita a marxinación dunha parte da clase traballa
dora para sair adiante, para seguir unha tola carreira 
que ninguén sabe onde nos leva. 
(Continuará). 

Daniel López Muñoz 

" 
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-----Cousas da casa----

Máis da mitade da vitamina A e 
case toda a vitamina C que o noso 
corpo necesita son as verduras e 
as hortalizas quen nolas propor
cionan. 

Os tomates, os pimentos roxos 
e verdes, a cenoria, a acelga, a 

~ espinaca e todo tipo de ensaladas 
~ son as que teñen máis vitamina A 

e C. 

A maior color, verde ou laranxa, 
nas verduras e hortalizas, maior 
cantidade vitaminas A e C. 

Nos casos de estreñimento é 
bo consumir verduras en abun
dancia. A presencia de celulosa 
axuda o proceso intestinal da 
dixestión. 

Chove e o limpaparabrise non funciona ¿qué facer? corta un ha pataca poi a metade, frótaa polos cristais. 
A auga que caiga escurrir~ e non entorpecerá a visibilidade. E lévao a amañar canto antes!. 

Qué queren dici-las etiquetas que veñen na roupa? 

Lavar en auga, a mán ou a máquina. As cifras inscritas no interior da cubeta indican a 
temperatura máxima de lavado. Neste caso 30º C. 

A liña que suliña a cubeta indica que debe realizarse unha axitación mecánica reducida. 

Lavar só a mán. A mán que se introduce na cubeta indica que debe efectuarse unha 
axitación moi débil. 

Non lavar. 

Planchar a temperatura alta. Pode emplearse vapor ou un trapo húmedo (normalmente son 
roupas algodón, liño, ... ). 

Planchar a temperatura media. Pode emplearse vapor ou un trapo húmedo (para lás, 
mixturas de poliester, ... ). 

Planchar a temperatura baixa. Exclusivamente en seco e sen vapor. (Seda natural, rayón, 
acetato acrílico, ... ). 

Non planchar. 

Lavar en seco. As letras no interior do círculo indican distintos disolventes de limpeza en 
seco. Neste caso, o "A" indica que se poden emplear disolventes normais. 

A liña que suliña o círculo indica precaución ou limitacións na limpeza en seco. 

Non limpar en seco. 

Non emplear lexia. 
Emllla Rosende 
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Un galega na loita pala educación bilingüe en Nova lork 

D ino Pacía Lindín, vello amigo de IRIMIA, é un deses 
galegas universais que levaron o amor á sua Terra e 
o orgullo de ser galega alén do mar. Filósofo, teó-

logo e sociólogo (especialista en sociolingüística), é actual
mente profesor da Universidade do Estado de Nova [ork. 
Por se isa non lle dí moito ó lector, diremos tamén que a 
gran obra de Dino -entre outras- é Solidaridad Humana, 
unha Universidade Hispana atípica situada no baixo Man
hatan de Nova [ork. Cando Dino chegou ós Estados Unidos 
en 1970 para dar clases na Universidade de Rochester, xa 
bulia ne/ a idea que daría orixe a Solidaridad Humana: 
"Respostar ós berros do pobo que dí: queremos estudiar e 
ser máis ''. Xa algo di so fixera polos anos 60 en terras de 
Mondoñedo, nas parroquias de Galgao e Cadavedo, con 
desiguais resultados. "Solidaridad Humana lncorporated" 
créase en 197 4, un grupo de mozos entusiastas, baixo o 
indiscutible liderazgo de Dino. "Eran tempos de esponta
neidade, cunha mestura de inxenuidade e ousadía''. -
confesa-. "O naso labor foi un exercicio da liberdade con 
moita adicación e disciplina". En 1982 Dino Pacía Lindín 
recibiu o Premio Nacional de Universidades Comunais 
de EE UU polo seu proxecto de Educación de Adultos. 

Os tempos non son xa o que eran; por fondas razóns 
democráticas e educativas, Dino xa non é o rector de 
Solidaridad Humana, que tan ben dirixiu durante unha du
cia de anos. Mais, desgraciadamente, parece ser que Soli
daridad Humana tampouco é o que era, algo máis ca unha 
escala e unha universidade, un espacio de concientización 
social e política, de reivindicación dos dereitos da nume
rosa minoría hispanofalante dos Estados Unidos. Dino es
tivo con nós hai unhas semanas e comentou con tristura 
esta situación de involución, mais respetando a decisión da 
maioría polo novo rumbo do proxecto creado por el. Deixo
uno!} este revelador artigo sobre a realidade hispana no 
país máis poderoso da Terra. 

Dino P. Lindin (primeiro pola esquerda) no Cristo do 
Fiouco (Cadavedo, Pastoriza-Lugo), con Primitivo Igle

sias e Carlos G. Reigosa. 

Loita polos dereitos dos hispanos e a 
educación bilingüe 

Uns oito millós de persoas viven 
dentro dos lindeiros do Concello de 
Nova lork. Deles, uns dous millós tres 
centos mil son hispanos. 

Desde o punto de vista das lingoas, 
unha terceira parte falan mellar inglés 
ca español por ser xa segunda ou ter
ceira xeración. Outra terceira parte 
talan caseque igual as dúas linguas 
por vir a Cidá sendo novos. A outra 
terceira parte talan só español. Son 
emigrantes adultos que chegaron hai 
pouco, teñen a posibilidade de vivir e 
trabal lar en choídos de tala hispana e 
non teñen tempo ou oportunidades 
para estudiar inglés. Moitos deles te
ñen unha base moi feble na súa histo
ria ou falla da historia escolar. 

A loita polos dereitos civís dos anos 
sesenta e setenta foi unha lapa que 
decote se estendeu tamén á causa 
dos hispanos. Naceu así no ano se
senta e cinco o movimento pola edu
cación bilingüe. Foron pioneiros os 
recentes exilados cubanos de Flo
rida, que loitaron polo establece
mento legal das escalas bilingues ata 
primeiro de Universidá. Os Portorri
queños de Nova lork levaron a mesma 
loita na Cidá, e conseguiron que o 
exame do Estado para te-lo diploma 
da Secundaria se puidese facer en es
pañol, só en español, para os que así 
o quixesen: o diploma sería produ
cido en inglés sen dicir en que idioma 
se fixera o exame. Este exame esten
deuse a todo o país e en 1980 pasá
bano unhas cen mil persoas. Poden 
coller este exame tódolos que xa 
cumpliron dazaoito anos e non se 

graduaron da Secundaria, ou Escola 
Súperior como aquí lle chaman. 

"Solidaridad humana" e outros pro
xectos pioneiros 

A educación bilingüe floreceu po
los anos setenta. Organizaciós de 
fama nacional e internacional como 
Solidaridad Humana (Nova lork), Uni
versidad Boricua, Colegio de la Tierra 
(California), Universidad Popular 
(Chicago), foron instituciós pioneiras 
na lo ita. O Acto Bilingüe do Congreso 
en 1967 deu empuxe legal, econó
mico e político ó movimento. Pero, 
aínda nos millares momentos (1977-
79), o movimento non botou raigames 
fondas. Organizaciós coma Solidari
dad Humana, que defenden a educa
ción bilingüe coma un dereito humán 
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basado nun principio histórico ("o es
pañolé unha linga nativa dos Estados 
Unidos"), anque foron e son permiti
das, sempre foron olladas con sospei
tas e, despois da elección de Reagan, 
como antiamericanas, unha das acu
saciós mais perigosas neste imperio. 
O Acto Federal do Congreso permite 
·a educación bilingüe transitoria, ata 
que os estudiantes saiban inglés. 
Despois xa non; por iso, xamais dei
xaron facer nada legalmente mais alá 
do primeiro ano de Universidá. O non 
deixar desenrolar a educación bilin
gue permanente, na realidá trátase de 
dúas educaciós monolingues, unha 
despois da outra. E xa que logo moi
tos xamais saben inglés dabondo 
para estudiar, fálase do meirande fra
caso do que chaman educación bilin
güe sen selo. 

O "sindrome de Quebec" 

A oposición enteira á educación bi
lingüe nos Estados Unidos une a 
reaccionarios e liberais por igual. 
Esta oposición ten fonda raigame im
perialista e feixista. Teñen medo ó 
que eles mesmos chaman "o sin
drome de Quebec". Se os poucos eta
rras que hai por acá empezaran a fa
cer bruido, decote falarian do sin
dro~e vasco. 

Coma para tantas outras cousas, 
para educación bilingüe foi fatal a 
elección de Reagan. O que denantes 
se chamaba radical empezou a cha
marse antiamericano, a acusación 
que tan axiña pode levará prisión, á 
deportación ou ó linchamento. 

Dúas leis inxustas 

A xornada tráxica para educación 
bilingüe nos Estados Unidos chegou 
a catro de novembro de 1986. No Es
tado de California, onde uns catro mi
llós de persoas falan só español, foi 
aprobada un ha nova lei que fai idioma 
oficial o inglés e converte o español e 
outras lingoas en ilegais. Pala lei, 
unha persoa que está en perigo de 
marte, e non sabe inglés, se chama ós 
servicios de emerxencia do Estado, 
vanlle respostar en inglés anque sai
ban español. 

lsto é un caso novo na historia do 
país: cando fixeron a Constitución, 
hai agora douscentos anos, a maioria 
rechazou o concepto de lingua ofi-

cial. Nin durante a conquista de Texas 
e California no 1936-48, cando llos 
roubaron a México, se impuxo o in
glés coma lingoa oficial. Os movi
mentos feixistas non eran tan podero
sos daquela como son agora. Esta lei 
é criminal non só porque viola derei
tos humáns básicos, senón ·porque 
creou unha sicoloxia de medo e opo
sición ó español en todo o país, anque 
a lei só triunfou en California, de mo
mento. Para acentua-la traxedia, ós 
dous dias o seis de novembro, Rea
gan firmou a lei de emigración que 
por primeira vez impón grandes mul
tas a quen dea traballo a emigrantes 
que non teñan en arde os documen
tos de residencia no país. Pénsase 
que hai unha ducia de millóns de per
soas nesa situación. 

As organizacións que loitaban de 
frente pala educación bilingüe desa
pareceron cáseque todas. As poucas 
que inda sobreviven coma Solidari
dad Humana e Univerisda Boricua, 
evitan a confrontación dereita coas 
forzas todopodentes. 

Algúns profesores hispanos decidi
mos levar a loita á Universidá do Es
tado de Nova lork. É unha Universidá 
de 300.000 estudiantes, 25.000 profe
sores, distribuidos en sesenta e catro 
colexios universitarios polo Estado. É 
unha Universidá pública. En 1984, 
cando nós entramos na Universidá 
como profesores, só o 3% dos estu
diantes eran hispanos, e o 1 % dos 
profesores, a pesares de que os his
panos somos o 18% da población do 
estado e o 30% da población da Cidá. 
Loitamos nesta Universidá para que 
medre o número de estudiantes e pro
fesores. Nin que dicir ten que é tan 
costa arriba que ata Don Quixote se 
cansaria. Usando a sección da Uni
versidá chamada "Universidá sen 
Muros" logramos que centos de no
vas emigrantes da nova ola de emi
gración urbana, entren nesta Univer
sidá, que vexan reconocidos todos os 
estudios que traen dos seus países, e 
poidan usar o español ata quinto de 
Universidá. lsto faise un pouco en 
plan de catacomba sobterránea. 

Espéranse tempos mellares xa que 
peores, pouco mais poden ser. 

Dino Pacio Lindin 

NOTA: Respetamos as peculiaridades na 
escrita do autor (a petición propia), anque 
non cadren algunhas coa normativa ac
tual do galega. 

Reagan Perdeu 
esta vez 

Flor de María, unha enfermeira de 
22 anos, non tivo tempo de deixar a 
pileta na que lavaba a roupa antes de 
que unha granada de morteiro aca
bara coa sua vida. A casa na que vivía 
xunto a súa sogra, Margarita, está 
aínda destrozada polo bombardeo. 
Tódolos veciños de Margarita sofren 
os efectos dos sete anos de guerra. A 
guerra que ten que librar Nicaragua 
contra a guerrilla "Contra" finan
ciada polo goberno Reagan. 

"Moitos mortos, moita destrucción, 
moitos secuestros, moita pobreza; é o 
único que deixa esta guerra" afirma 
Miguel Angel Vázquez, párroco 
dunha cidade, a 200 Km. de Managua, 
na fronteira con Honduras, un dos 
puntos de maior presencia da Contra. 
Para o P. Vázquez as emboscadas es
tán senda un dos peores males desta 
guerra. Os camións que realizan 
transportes de mercancías ou de pa
saxeiros son atacados indiscrimina
damente. Os mestres son obxectivos 
preferidos pola Contra. A destruc
cións de escalas é tamén frecuente. 

O fin da guerra permitiría polo me
nos volver sementar os campos. "Os 
novos van cumplir o servicio militar 
ou á cidade; os que quedamos somos 
vellos". Nas visitas feitas pala Contra 
a estas zonas fronterizas, téñense ~e
vado a mozos e mozas. Doroteo ten 
un filio no Exército Sandinista e ou
tros dous estudiando en Managua. 
Outros nenas non tiveron tanta sorte 
e atópanse agora nun orfanato como 
Joana, Margarita e Teresa, tres irmás 
orfas. Fixéronlles facer uns debuxos 
sobre a guerra que viviron; pintaron 
as esceas de horror que gardan na 
súa memoria. Ningunha pintou a 
esperanza. 

Medo, ,destrucción e pobreza é o 
que parece interesarlle manter o se
ñor presidente dos Estados Unidos. 
Por iso está disposto a buscar novas 
fontes de axuda para os contras, tras 
perde-la votación no Congreso cando 
solicitaba 36,25 millóns de dólares 
para a guerrilla antisandinista. In
cluso chegou a presentar coma un 
perigro para a nación o avance da 
política sandinista en Nicaragua. 

Uns días antes, Daniel Ortega visi
tou ó presidente español e o Vaticano 
nun esforzo por mantera política de 
pacificación iniciada en Centroamé
rica. En ámbalas duas visitas recibiu 
mostras de apoio e confianza nos tra
tados de Esquípulas 11. 

Marta Sopeña 
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Xosé Chao Rego 

Desde Oirán 

Escríbenme Xosé Lois e Marta, dous usos que agora lembro e lingüísticas que pala nasa banda 
mestres, esta interesante carta: que coidei interesantes: son altamente estimadas. Se coi

~a nasa parroquia de Oirán 
(Mondoñedo) ternos unha tala 
moi xeitosa da que moitas veces 
acordei "facer arquivo". Pero fál
tanme recursos lingüísticos e 
mesmo tempo para reparar no 
tema. 

Quera contribuír ó teu espacio 
irimego da "Fala é camiño" con 

GALERIAS 

"Ter gaiola" (sinónimo de ter 
entretemento, ter xoguetes ... ); 
"estaba todo franco", "as portas 
e ventás francas" (sinónimo de 
aberto). Memorizo agora un ter
ceiro: "vidreiras" (sinónimo de 
ventá ou fiestra). 

Quizabes con isto poidas arga
llar algunhas das túas cavilacións 

~ARGADE:l9P 
4ft. ~~ 
EN 

LIBA.OS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

CERVO LUGO 

o CASTRO SADA-ACORUÑA 
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dases que a aportación non ten 
relevancia, esquece o asunto e 
máis nada>). 

Ata aquí a carta. Non só non 
esquezo o asunto senón que ade
mais agradezo estas ricas aporta
.cións que reflexan o máis nidio e 
enxebre talar do pobo. Que se 
animen máis espontáneos. 
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