
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS 

a máis crúa e real representación da paixón 
sagrada cristiana, recorre hoxe os escenarios 
de Palestina. Os camiños noutro tempo pasea-

dos polos pés de Xesús, o mensaxeiro que levaba a paz 
xusta, son agora tripadas e trillados en descarado son de 
guerra. 

Pero, adorna-lo conflicto Palestino-Israelí con estes 
matices relixiosos non fai senón enguede/lar máis o 
problema. Por elo que non seguiremos esta vía, anque sí 
a utilizamos de cabeceira porque a ninguén se lle es
capa, nas portas da Semana Santa, a situación actual do 
que foi o país de Xesús. 

Lonxe de irse resolvendo, o enfrentamento agudí
zase, contradecindo as teorías dos que lle concedían ó 
paso do tempo o labor de ir apagando o lume da indigna
ción palestina. Precisaríanse grandes dotes de humi
llada paciencia para aceptar resignadamente vivirá per
petuidade coma refuxiado, andar de · exiliado polo 
mundo, non poder exercer os dereitos civís máis ele
mentais, padecer a inseguridade no trabal/o (cando o 
hai) ou afacerse a vivir nas máis graves carencias esco
lares, alimentarias, de vivenda ... 

Algúns datos históricos do conflicto 

E comprensible que o pobo xudeo, tan inexplicable e 
insistentemente perseguido ó longo da historia, reaccio
nase fabricando o lexítimo soño de ter unha terra e país 
propios onde vivir en paz e. ser eles mesmos. Mais esa 
intención lexítima non é aprobable se nesa tarefa son 
asaba/lados os dereitos doutros grupos. Nace así en 
1897 o Movemento Sionista que pretende a "creación 
dunha sé para o pJbo xudeo en Palestina". En 1917, a 
declaración de Lord Balfour aproba a creación en Pales-: 
tina dunha sé nacional para os ·xudeos. A partires de 
1933 aumenta constantemente a emigración xudea cara 
a Palestina a pesar das "limitacións " que Inglaterra (país 
colonizador do Jugar) propón. Medra a oposición árabe, 
e entre 1936-39 estala a guerra civil. En 1947 a O. N. U 
recomenda a división de Palestina en dous estados in
dependentes: xudeo un, árabe o outro. No 1948 o can
se/lo nacional xudeo proclama o nacemento do Estado 
de israel. Estoupa de novo o conflicto, e Israel adquire 
amplos territorios a expensas do proposto Estado Pales
tino. lsto orixinou un éxodo de palestinos cara ós paí
ses veciños, convertíndose en xentes sen país, refuxia
dos de campamentos e cunha aspiración moi fonda a ter 
dereito a unha terra propia. 

Tra-la derrota árabe frente a Israel no 1967, os palesti
nos reforzan a actividade guerrilleira, e xurde a chamada . 
resistencia palestina que se organiza na O.L.P. (Organi

(Segue na páx. 5) 

i mos facend.o memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pat?ia: 

mllll con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 
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MORREU UN DOS BOS E XENEROSOS, Carlos Velo, 
un dos grandes do cine galega. Exiliado en México 
despois da Guerra Civil, alí finóu cando camiñaba cara 
os oitenta anos. Investigador e cineasta, endexamáis 
esquencéu o selrJ lume nacionalísta que penetraba to
dalas facianas do seu ser e facer ... Os ourensáns, os 
seus veciños máis achegados, veñen de concederlle o 
premio " Celanova, Casa dos Poetas", que conceden 
todolos anos no aniversario da morte do poeta Curros 
Enríquez. • 

" POLA INDUSTRIALIZACION DE GALICIA E A DE
FENSA DA ECONOMIA NACIONAL" foi o berro e a rei
vindicación dos obreiros no Día da Clase Obreira Ga
lega (10 de marzo), lembrando os asasinatos de obrei
ros na folga do Ferrol do 72. O paro que xa acada ós 
douscentos mil galegas, e o peche de moitas das nosas 
industrias seguen no corazón magoado da nosa Galicia 
productora. • 

O VIETNAM RUSO: a ocupación soviética do Afga
nistán, pode rematar, se as conversas que está ha
bendo chegan a bon termo. O abandono dos máis de 
cen mil soldados rusos pode escomezar antes do ve
rán; quedan atrás as fondas feridas e divisións no seo 
da comunidade afgana, e mesmo a formación dun go
berno soberano. A paz aínda está lonxe. 

• POLO MENOS, TRES MEDICOS GALEGOS van ir a 
hospitais dos territorios ocupados de Gaza, a axudar 
coma sanitarios, pois os máis de tres mil feridos palesti
nos víctimas do salvaxismo do exército israelí, non 
teñen quén os atenda debido ás moitas necesidades 
dos hospitais da rexión e ó medo a ingresar en centros 
controlados por Israel. • OS CUARTEIS DO EXERCITO onde tan a mili moitos 
dos soldados galegas, tampouco se están librando do 
trato inhumano que moitas veces sofren os soldados, 
mesmo dos seus compañeiros ... Ferrol , Ourense, Vigo, 
etc, saltaron nestes días ós xornais coma escenarios de 
conductas salvaxes, que urxen un replantexamerito de 
cómo está montado o chamado "servicio militar". A 
liberdade e o respeto ó mozo teñen que impoñerse 
sobre o medo e o exceso de autoritarísmo que son 
moitas veces o vento que envolve ós centros militares. 

• A ENCICLICA "A PREOCUPACION SOCIAL", a última 
coa que nos agasallóu o Papa Xoán Paulo 11 , pode ser o 
mellar material para a Xornada do Amor Fraterno (Xo
ves Santo). Compartilos bens e rexeitala inxusticia é o 
comportamento que proclama este documento. Urxe 
traducilo e levalo adiante en todalas nosas comunida
des cristiás. 

Abandonado Vendido Burlado 

AVISO UR~X~E~N~T;E;-~X~o-sé~C~ar-/o_s _E _ º ___ ~ 
Marisa Pérez Bnnquez Díaz 
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AS FEIRAS DO VIÑO: Chantada, Amandi , Ribeiro , 
Ulla ... , voltan a poñer sobre a mesa, ·a necesidade de 
modernizar este sector, e de que as distintas adminis
tracións apoien ás explotacións máis pequenas: dos 
setehta mil propietarios de viñedos que hai na nasa 
nación, algo menos de vinte mil teñen máis de media 
hectárea, a meirande parte só teñen para autoabas
tecerse. • 

GAÑOU A SAUDE DE TODOS coa nova lexislación 
contra o abuso do tabaco, sabor de todo entre os máis 
pequenos e nos establecimentos públicos. Trinta mil 
cidadáns deste Estado marren ó ano por enfermidades 
agravadas polo consumo do tabaco: España está 
sendo o único país occidental no que medra o seu 
consumo, mentres que nos países veciños estáse redu
cindo o hábito de fumar. • UNHA MAREA NO GRAN SOL é o tema dun espacio 
da radio autonómica galega, que nos leva da man dun 
xornalista galega a coñecelos entresixos e os probfe
mas dos pescadores nestes afáns. Estamos seguindo, 
xornada a xornada, os atrancos e as relacións destes 
traballadores que arriscan a súa vida para que nosou
tros teñamos unha alimentación mellor. 

• OS CAMPEONATOS MUNDIAIS DE CROSS en Nova 
Zelanda, o derradeiro sábado de marzo, axúdannos a 
lembrar o bon intre deste deporte en Vigo. Desta cidade 
é Carlos Pérez que foi campeón español desta modali
dade en dúas competicións (1959 e 60). Alexandre Gó
mez, en seniors, Alexandre Miguel, en juniors, e Estela 
estévez, en mulleres, son varios dos atletas que fan do 
deporte de Vigo unha das meirandes canteíras de aUe
tísmo galega. 

• LEONARDO BOFF, o teólogo brasileño, foi metido na 
cadea, por opoñerse a que a policía, destruíse as viven
das provisionais de moitos pobres que ergueron o seu 
aloxamento, despois de perder todo nas pasadas rta
das que destruí ron parte de Río Xaneiro. 

Condenado Aniquilado Glorificado 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

SEMANA SANTA 

"Non hai causa máis mesta cós días", afirma o dita 
popular. Non hai causa máis repetida cós anos, po,
diamos afirmar nós. E en cada ano a roda do tempo 
vo/ve ofrecérno-las súas causas de sempre: o in
verno, a primavera, o verán, o outono, outra vez o 
inverno ... según como se mire, a vida e o tempo que a 
acompaña son pesados, repetitivos. E non se esca
pan a isa as celebra.cións re/ixiosas que van bordando 
con tíos de gracia e salvación ininterrumpida de días. 
Cada ano o Nadal, cada ano a Coresma, cada ano a 
Semana Santa e a Pascoa. 

Afondando no de sempre 

A vida relixiosa, se se mira ben mirado, está ba
seada en moi pouquiñas causas, anque lago os cren
tes a enchamos e encere/lemas con moitos detalles 
de todo tipo. Cando os picariños recitan os Oez Man
damentos e din: "Estes Oez mandamentos redú
cense a dous, amarás a Oeus sobre tódalas causas e 
á mais xente coma a ti mesmo'.', cando din así, estan
nos recordando que a isa xustamente é o que vén dar 
toda a esixencia da vida cristiá. E se nos preguntamos 
por que esa única chamada ó amor coma maneira 
segura de ser bos cristiáns, atopámonos cunha res
posta que é tan simple ou máis aínda: Deus cháma
nos a amar, porque el nos amou primeiro. Porque 
botou a semente do amor na terra, pódenos esixir 
que en amores deamos froitos. 

Este é o corazón dos misterios todos da se
mana Santa, que moi ben poderíamos resumir nesta 
frase do evanxelio de S. Xoán: "Tqnto amou Deus ó 
mundo, que lle deu ó seu Fil/o Unixénito, para· que 
todo o que ere ne/ non se perda, senón que teña vida 
eterna". No que afondaremos nestes días da Se
mana Santa é ne$te amor para a vida que nos pode 
encher e liberar: Amor a Xesús ata a marte, trunfo da 
vida coa sua Resurrección. 

Dándolle cara ó novo 

O que si cambian cada ano son as nosas vidas, as 
nosas circunstancias, os Jugares e as persoas cos 
que cada ano teremos que compartir e exercer ese 
amor que ten en Oeus raíz e apoio. 

Igual este ano témo-/o carpo mal, e cóstanos andar 
e servir con humor. Igual este ano a comunidade 
funciona mellar, e un pode respirar mellar o gozo da 
unión e do entendemento. Igual este ano o sindicato 
recuperou a ilusión pala Jaita, e vemos o naso futuro 
laboral máis claro. Igual este ano os atropellos e 
abusos no mundo son máis duros, e un séntese máis 
impotente. Igual este ano ... 

Cos convencementos fondos e sinxelos de sern
pre cómpre ir/le dando cara ás navidades da vida, que 
unhas veces serán para mellar e outras para peor. E 
encher esas navidades coa luz, coa gracia, coa forza 
de Deus que experimentamos na Semana Santa. 

Domingo de Ramos 
VemesSanto 

Sábado Santo 
XovesSanto 

"Se algún quere servirme, que me siga" (Xn, 12,26) 

Xesús crucificado ábreno-los ollos a dúas realidades 
de gran dureza: 

- O mal, a inxusticia, están presentes no noso 
mundo. Moitos, a maioría de nós, sofrímolo dun xeito 
ou doutro ó longo das nosas vidas: paro, delincuencia, 
droga, fraudes monetarios, marxinación (dos pobres, 
os vellos, emigrados, sen teito). 

Non falernos xa dos grandes males do naso tempo: a 
fame no Terceiro Mundo, guerras e masacres de ino
centes, billóns de dólares adicados a armamento. E a 
cruz de Cristo. 

- Xesús crucificado tamén nos fai presente o servi
ci9 radical ós máis pequenos deste mundo, á verdade, 
á xusticia. Ata o extremo da marte. 

Pou-cos homes e mulleres souberon chegar a ese 
grado de· donación. Pero houbos ó longo da historia, 
cristiáns e non cristiáns. Os coñecidos e tódolos homes 
e mulleres anónimos que nas catro esquinas do planeta 
están morrendo día a día, perdendo anacos dasua vida. 
Gastando do seu tempo e das súas enerxías para que 
os dereitos humáns se respeten . Loitando fatigosa
mente no sindicato e no partido. Cansando o seu carpo 
para que os labregos da parroquia empecen a organi
zarse. Sufrindo pequenas e grandes derrotas na aso
ciación de veciños. Traballando na asociación cultural. 
No grupo cristián de base e na parroquia. 

Esta tamén é a cruz de Xesús. A cruz de quen se gasta 
e desgasta, de quen vive e se desvive para que outros 
teñan vida con máis plenitude. 

Celebra-la marte de Xesús, hanos levar a homena
xear a tódolos que ousaron , e ousan hoxe, col le- la súa 
cruz e servir ó xeito de Xesús. 

Hanos levar a meternos de cheo no máis noxento e 
inxusto deste naso mundo para purificalo e transfor
malo: coHe-la cruz de.Xesús, a nosa cruz. 

... Pero Xesús resucitou ó terceiro día .. . 
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IR DA-LA DOUTRINA (Domingo quinto de 
Cuaresma) 

Aquel domingo o señor Ramón presenciou unha 
conversa na porta da igrexa que tiña os seus máis e os 
seus menos. A causa estaba entre don Fortunato e mais 
Manuel da Capela que lle parecía moito dous anos de 
preparación para un mocete seu que se quere 
confirmar. 

Cando a señora Rosa escoitou o que o seu Ramón lle 
veu contando da misa, púxose casemente enfadada e 
dixo: 

- ¡Vergonza lles debía de dar! Mira que parecerlle 
moito dous anos para saber algo máis de doutrina e 
para facerse cristiáns como Deus manda e non só de 
nome. Ser cristián é algo máis ca saber catro causas: 
¡ hai que vivilas e dar exemplo ... ! 

- Miña Rosa, parece que te encentro hoxe moi ... 
- Mira, déixame de lerias, porque estou vendo que 

agora nin hai misións, nin hai eso que veu despois que 
lle chamaban " charlas cuaresmais", nin eso que o noso 
cura anda dicindo sempre pero que, con decilo, non 
arreglamos nada. Eso de ... 

- Xa sei o que queres decir, muller: a catequese de 
adultos, é dicir, aquela doutrina que lle iamos dar antes 
ó señor cura. 

- Aínda que non sexa así, que aquelo xa pasóu ... 
Pero o que eu quero dicir e que aquelo desapareceu e 
outra causa non veu . Hai tempo para todo menos para 
seguir aprendendo algo sobre a nosa relixión. Ti ben 
ves como cando no verán os netos nos preguntan algo 
ou nos talan de causas que cambiaron, quedamos 
coma dous burriños. 

- ¿Queres que che diga o que estou pensando? 
- ¿E que, meu home? 
- Que se a xente lle desen a doutrina pola televisión, 

moita doutrina se había de saber• 

CON DOUS RAMALLOS DE LOUREIRO (Do
mingo de Ramos) 

Era o Domingo de Ramos. Esa mañá, mentres a se
ñora Rosa deixaba arreglado o gando, o señor Ramón 
trouxo dous bós ramal los de loureiro e marcharon xun
tos para a misa. 

Había moita xente. Os pequenos enredaban algo cos 
ramos pero a don Fortunato non lle parecía mal. Estaba 
moi contento. Mirando con cariño~ cada un, faloulles 
así: 

- Hoxe empeza a Semana Santa: a meirande do ano! 
O domingo que vén vai se-la PASCOA: o día no que o 
naso Señor resucitóu. Ternos que alegrarnos moito ... 

A señora Rosa e o seu home estaban que non pesta
ñeaban. Nunca viran tan feliz ó seu cura, pero éste 
seguiu: 

- E antes dese día quérovos invitar a todos a facer 
conmigo unha gran Cea, a Cea PASCOAL. O día de 
Xoves Santo é o día do meu sacerdocio e quérovos ter a 
todos ó redor de esta mesa. ¿De acordo? ¡Gracias, 
meus amigos! 

Cando o naso bo matrimonio de Ramón e de Rosa, a 
quen tan de cerca seguimos nestes domingos de cua
resma, voltaron á casa cos seus ramallos benditos, 
viñeron dicir case os dous o mesmo: 

- ¡Que boa causa é esto de formar parte dunha 
familia parroquial para poder celebrar xuntos as festas 
cristiás e poder acompañarse uns ós outros polos viei
ras da vida!. 

- E nós dicímoslles; señora Rosa e señor Ramón, 
que Deus os conserve moitos anos: tan xuntiños e con 
tanta fe. Que a Pascoa deste ano 88 os encha de 
felicidade• 
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(Ven da portada 

zación para a Liberación de Palestina):· 

A situación hoxe 

Pasados vinteún anos da derrota dos exércitos árabes, 
Israel xa ten anexionado o Galán, comenzando un proceso 
de colonización voraz en Cisxordania, e mantén a administra
ción de Gaza, anque este último territorio non tería maior 
pena en abandona/o mediante un acordo de paz. Durante 
estes vinteún anos, Cisxordania e Gaza estiveron en relativa 
calma. Pero desde hai tres meses, a revolta popular é 
imparable, a non ser que todo remate en masacre, causa que 
está socedendo. Os "shahab" (mozos árabes nacidos du
rante a ocupación e que non coñecen outros amos ca os 
hebreos), non dubidan en facerse matar para expresar a súa 
frustación ante o despotismo israelí. Desde 1967, as autori
dades militares despoxaron ós 900. 000 palestinos de Cisxor
dania do 53% da súa terra en· beneficio de 65. 000 colonos 
xudeos, e de un tercio da terra de Gaza (habitada por 650. 000 
árabes) en favor de 2. 700 israelís. A totalidade dos a/ca/des 
de Cisxordania e Gaza son nomeados por las forzas ocupan
tes. Os sospeitosos de actividade política poden estar ata 
seis meses en prisión preventiva ou ser desterrados a non 
cruzar os límites municipais. Ata ergue-la bandeira palestina 
é acto delictivo. En resume, 10.000 soldados israelíes teñen 
en arresto nacional a millón e medio de palestinos. 

PlansdePaz 

Transcurridas cinco guerras árabe-israelís, no 1982 foron 
elaborados dous plans de paz: O do monarca de Arabia 
Saudí (visto como posible pala O.L.P., pero rexeitado total
mente por Israel) que pretendía o recoñecemento do estado 
de Israel a cambio da retirada de tódolos territorios ocupados 
e a formación dun estado palestino en Gaza e Cisxordania. O 
do presidente Reagan (rexeitado por palestinos e gober
nantes israelíes) que pretendía a retirada de Israel dos territo-

ríos ocupados e a formación dunha autonomía palestina fede
rada con Xordania. 

Actualmente a dereita israelí (Isaac Shamir) só está dis
posta a discutir un plan de autonomía, pero sen retirar as 
forzas militares dos territorios. O centro-esquerda, (Simón 
Peres) aceptaría unha conferencia internacional, pero con 
palestinos independentes da O. L. P. que estivesen dispostos 
a formar parte da nación xordana, nunca a talar no nome dun 
posible estado palestino. Finalmente, Arafat (líder do grupo 
máis numeroso dentro da O.L. P.) mantense na postura do 
plan do monarca saudí (estado israelí-estado palestino). 

Os futuros posibles 
A solución ideal pasaría, quizabes, pala construcción dun 

estado laico único, no que xudeos e palestinos poideran 
medirse e entenderse en igualdade de condicións. Esta solu
ción, que aínda propugnan un ha parte importante dos palesti
nos, é rexeitada polos xudeos diante do temor de quedares 
en minoría demográfica conforme o tempo avanta. Por outra 
banda, os intereses dos EE.UU. por manter naque/a zona un 
estado aliado e fiel, imposibilitan aínda máis o proxecto. 

Desbotado o anterior, queda o camiño do mantenimento 
da ocupación militar e as medidas represivas por parte de 
Israel; ou a anexión por parte de Israel dos territorios ocupa
dos de Cisxordania e Gaza, como xa fixo cos altos de Galán 
no 1981 (isto conlevaría a peor das sangrías imaxinables); 
finalmente, a negociación sen condicións previas entre Israel 
e a O. L. P., con garantías suficientes de recoñecimento mu
tuo e vixiancia internacional sobre dos acordos que fosen 
adoptados. 

Neste senso os palestinos, anque non unánimemente, 
teñen demostrado moita máis xenerosidade política e hu
mana. Compre agora que Israel recoñeza a existencia e 
lexitimídade da O. L. P. coma voz dos palestinos e lago ... 
sentarse a negociar. 

Xosé lois Vilar 

Conversa cun palestino 

N
o outro extremo do Mediterráneo 
hai un territorio da extensión de 
Galicia, habitado por uns catro 

millóns de habitantes. Alié onde se su
ceden os tráxicos acontecementos que 
últimamente podemos ver a cotío na T. V. 
Enfrentamentos entre exército e poboa
ción: soldados armados contra mozos e 
mulleres con pedras. Oímos talar de is
raelís, palestinos, árabes, ... 

Sen dúbida, cada quen ten problemas 
abando dos que preocuparse. Pero es
tes extremos de violencia chámannos a 
interesarnos por saber que é o que pasa, 
quen son e por que esa xente se com
porta así. 

Queremos achegaros a esta situación 
coma unha forma de solidariedade. Se 
non podemos facer nada desde as nasas 
casas para evita-lo sofrimento, sí pode
remos compartí-lo sentimento dos que 
loitan por unha convivencia pacífica e un 
lugar digno no que habitar. 

En Galicia viven 22 Palestinos. Puxé
monos en contacto con eles e, a través 

Soldados israelís golpean a un palestino 
na ciudade de Ramalla. Romperlle-los 
brazos e pernas foi unha triste escea 

· habitual 

das palabras do representante da O. L. P., 
tentamos de esculcar no problema. 

- Mohamed Yamil, cántanos algo 
dos Palestinos que vivides aquí. 

~~ 
- A maioría veu con 19 anos, coa 

idea de facer unha carreira superior 
para logo poder servir ó seu país 
desde un posto de médico, 
enxeñeiro ... 

Como tantos outros Palestinos que 
andan polo mundo, tiveron que deixala 
súa terra de orixe pala forza, fuxindo dos 
ruidos dos avións que utiliza o exército 
de ocupación que invade o seu país. 

O Palestino sinte a mesma morriña ca 
un galega polo seu país. 

· - ~Por que veñen os Palestinos 
estudiar a Galicia? 

- Para un Palestino estudiar é 
unha cuestión de supervivencia. Ne
cesitamos xente preparada. As fami 
lias son conscientes delo. Non se afo
rran esforzos. Os país empregan a 
maior parte dos cartas na educación 
dos fil los maiores. Estes, en canto po
den, axudan ós máis pequenos para 
que tamén estudien. O que provoca a 
dispersión da familia. Non é extrano 
atapar unha familia de dez irmáns na 

(Segue na pax. seguinte) 



R111A-6 

(Ven da pax. anterior) 

que os cinco maiores están reparti
dos entre EE.UU., Kuwait, Francia, 
Arabia Saudí, Galicia. Os que teñen 
un traballo remunerado mandan car
tas á familia e ó resto dos irmáns para 
que sigan estudiando. 

- Entre vós, parecen ter un gran 
peso os lazos familiares. 

- Sí. Estamos afeitas a compartir. 
Habitualmente durmen todos na 
mesma habitación. Para o pai todos 
son i~uais porque non lle costou 
unha cama máis ca outra. Algúns te
ñen que durmir no mesmo leito. Afa
cémonos desde cativos a ser toleran
tes. Para que vos fagades unha idea: 
cada un de nós conserva a chave da 
súa casa pensando en que mañá 
pode se-lo día do retorno. 

- Con estes hábitos de conviven
cia e diálogo, ¿por que tedes tanto 
problema na vosa patria? 

- Na nasa terra confluen tres gran
des relixións: xudea, católica e mu
sulmana. A historia fixo de nós un lu
gar de convivencia. Pero a chegada 
masiva de israelitas nos primeiros co
renta anos do presente século coa 
firme idea de formar un estado pro
pio, foi minando este clima. Final
mente, no 1948, as Nacións Unidas 
repartí ron Palestina en dous estados, 
palestino e xudeo, sen ter en canta a 
opinión do propio pobo palestino. 

A raíz disto, e a consecuencia ta
mén da 2ª Guerra Mundial e do sofri
mento do pobo xudeo a man dos na
zis, continuou a emigración de xu
deos cara a Palestina. Ocuparon os 
territorios nos que vivian os palesti
nos e confiscaron lugares, utilizando 

· a lei do máis forte. Daquela, a infraes
tructura do pobo palestino era moi 
deficiente, porque saíamos do man
dato dos británicos que colonizaran 
ata había pouco aquela zona. 

A emigración de xudeos continuou 
ata 1967, cando tivo lugar a Guerra 
dos seis días, na que Israel ocupou a 
totalidade de Palestina. Expulsou 
800.000 palestinos, acusándoos de 
terroristas polo simple feíto de 
defende-la súa patria. 

- En Palestina existiu un tempo no 
que xudeos e palestinos conviviron 
pacíficamente. ¿ Quen desfixo a 
concordia? 

- No 1897 Teodoro Hertzel fundou 
en Basilea (Suiza) o Movemento Sio-

O gráfico mostra o recorrido que debería facer o «barco da paz,,, pero non foi posible pala 

intransixencia israelí. O barco debía levar a 130 palestinos deportados de volta ó seu país, 
acompañados de numerosos periodistas e diplomáticos de todo o mundo (galegas incluidos). 

nista que tiña por obxectivo a bús
queda dun fogar nacional para o 
pobo xudeo disperso. Como método 
de unificación dos propios xudeos 
utiliza a relixión xudía e nos seus prin
cipios afírmase que soamente son xu
deos aqueles que son sionistas. E un 
movemento expansionista que non 
recoñece límites xeográficos e que 
incluso chega a formular o desexo de 
ocupar un amplo territorio que iría 
desde o río Eufrates ata o Nilo. Os 
sionistas en Palestina pretenden des
prazar a cultura autóctona e poñerse 
no seu lugar. 

Os palestinos non loitamos contra 
dos xudeos, senón contra dos xudeos 
sionistas e as súas arelas de expan
sión a costa doutros colectivos hu
máns. A ideoloxía sionista impregna 
hoxe tódolos aparatos do estado de 
Israel e dá alimento e xustificación a 
tódolos actos represivos que actual
mente están a soceder nos territorios 
ocupados de Cisxordania e Gaza, por 
poñer un exemplo que se mira a cotío 
no televisor. Os campos de refuxta
dos, a dispersión Palestina no 
mundo, a confiscación de territorios, 
o asesiñato de dirixentes, a falta de 
dereitos e participación política, son 
desgraciadas consecuencias deste 

sionismo racista. 

- ¿Cal é a resposta Palestina? 
- En 1965 créase a O.L.P. E a plata-

forma do pobo palestino na que están 
englobados tódolos Partidos, Sindi
catos e Organizacións deste pobo. 
Ten o seu Parlamento e Con sello Nacio
nal con representación de tódalas 
tendencias políticas. 

A O.L.P. está recoñecida e posue 
embaixadas en 132 estados do 
mundo. 

Para rematar quixera facer un cha
mamento a través da vasa revista. 

- Adiante logo. 
- Nestes momentos precísanse, 

con urxencia, traumatólogos que poi
dan acudir as zonas ocupadas de Cis
xordania e Gaza para atender os nu
merosos feridos por roturas de ósos. 

Para quen desexe prestar axuda, 
recabar información, a nasa teste
muña directa ou materiais sobre o 
problema palestino pode dirixirse a: 

Aptdo. de correos 625. Santiago. 
Ou ben ó Teléfono 981 - 59 59 00 

palas tardes• 

Marta Sopeña 

t 
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ESPECIAL SEMANA SANTA 

Traballo nos costou dar con el, porque despois de buscalo por tódalas 
igrexas onde nos dixeron que estaba, resultou que o atopamos axudando a 
botar as patacas nunha aldea do Caurel. Pra talar con el tivemos que xeirar 
nós tamén. Viñera uns días de vacacións á Terra e ademais de botar unha 
man. e bromear, non deixaba de animar á xente a que se organizasen e 
sindicatos pra buscar a unión dos labregos. Nós coidábamos que os ap6stolos 
serían moi distintos, algo beatos e cunha retirada 6 señorío .... cando llo di
xemos escachelábase a rir. Despois da merenda poidemos facertle a entrevis
ta. Pediunos que non dixésemos o seu nome nin dixésemos onde estaba, por
que non quería que o fosen marear as autoridades a a TV,destragándolle as 
súas vacacións. Así o tacemos; el :;cr é moi coñecido por todos, e igual adivi
ñades o seu nome. 

IRIMIA: Cántanos que pasou na Semana Santa cando mataron a Xesús e por 
qué. 

Apóstol: A cousa víñache de vello. Xesús xa había tempo que est.aba amena
zado polas autoridades da autonomía xudía e polo gobernador roma
no qué representaba ó &tado ou goberno central que tiña a capital 
en Roma. 

TRIMIA: ¿Amenazado? Tiñan que ser moi cabróns para querer/le mal a XesiÍ'. 
Apóstol: Pois non penses. Xesús é bo pero non coides que é un mixiroqueiro. 

Astra a nós nos poñía medo ás veces coque decía e facía. O máis cu
rioso é que sendo el tan manso resultase peligroso, porque a verdade 
é que Xesús éche un tipo de cuidado e según como se mire, buscou a 
morte pola man ... 

IRIMIA: iA modo oh/ Non me irás die ir ti agora que tamén estás de acordo 
en que merec/a a marte ... 

Apóstol: ¿Seica estás tolo? ¿Como a ía merecer? Xesús pasou pola vida facen
do o ben. Pero iso non quita que enterida que é un home peligroso. 
Incluso agora co paso do tempo, astra entendo ó pobre Xuda<;: 01! 
coidou que entegando a Xesús protexía ó pobo, vía-0 peligroso e 
non tivo fe nel. 

IRIMIA: c'E por que dis que Xesús "é" un home peligroso e non "era"? i Non 
foi !ogo certo que morreu? 
¡E non vai ser certo! Morreu cunha morte cruel como todo o mundo 

sabe. Co castigo dos criminais ou dos rebeldes políticos. Hoxe afor
caríano ou fusilaríano, e de feito· ségueno facendo. 



IRIMIA: 

APllstol: 

Poi_ se morreu ".\u non é' ~ 
¿Como d/s que se_(¡ue senda 
peligroso? 
Pero vós logo ... ¿non o sabe
rles aínda? ¡Claro que vive! 
¿Non coñecedes o seu Espí
rito? Pois non para de alentar 
a moitos que traballan pola 
vida e ác; veces con gran sa
crificio. Xesús, estando en 
Deus, está máis perto de nós 
ca nunca. 

ffiIMIA: Deso tedamos que fa/ar lon
go ... pero explica mi//or por 
qué era peligroso se é que o 
era. 

Apóstol: ¡E dalle co "era"! ¡Era e 
mais "é" tamén! 

IRIMIA: Disimula, pero xa en ten des 
o que quero die ir ... 

Apóstol: Pois non é difícil de entender·. 
Foi sempre moi defensor do 
débil e moi duro cos f ortes 
que non defenden ó pobre. 
Ademais era moi destPmido e 
libre coas autoridadt>s e ta -

mén parecía que algo descara 
do co apoio de Deus ... Toda a 
vida lle chamou Papaiño, e sé
guelle chamando aínda hoxe. 
Os seus amigos xa nos afixe .. 
mos a chamarl.le tamén así, e 
a Deus gústalle. 

1RIMIA: Pero apoiar ó debí/ non é peli
groso. Hai moita xente carita
tiva tamén hoxe e non ten 
problemas. 

Apóstol: Unha caridade que non trae 
problemas non sei como se
rá ... a no ser que sexades to
dos uns santiños, e moito me 
parece que sodes máis ou me
nos coma -no meu tempo.Dar
lle ó pobre algo que sobre é 
unha cousa, e outra moi dis
tinta é apoiar 6 debil pra que 
se lle recoñeza o dereito a ser 
ttata® como persoa e como 
irmán. Xesús apoiah ó debit 
e cantáballas moi duras ós po
derosos. 

IRIMIA: Pero entón apoiar/ano os po
bres a el, e é de supot7cr que 
scr/an máis que os ríe os. 

Apóstol: Que que res que che di
ga ... Máis eran, pero co
ma sempre moito máis 
cohibidos e co medo nas 
entrañas. Bastantes deles 
querían facer rei a Xesús 
pra que lles solucionase 
os problemas, pero Xe
sús ~':- mpre se negou por
que pedía máis. 

IRIMIA: ¿Paree /a/ le pouco ser reí? 
Apóstol: Xesús sempre quiso ser 

irmán, ser servidor, ser 
espabilador da xente, ser 
profeta do amor revolu
cionario de Deus que re
baixa ós soberbos P ergue 
ós humildes ... 



IRIMIA: ¿E non die/a iso tamén a Virxe Mun(a nai de Xesús? 
Apóstol: Non te amilagn·s. María foi a educadora de Xesús, pero é que 

ademais foi a que máis creu en Xesús e a que máis caso lle fi
xo ó seu tillo ¡que mulleraza! 

IRIMIA: Pero volvamos ó de antes. ¿Sen do reí e tendo poder non fano 
Xesús máis ben? 

Apóstol:Non che nego .que se fose rei houbese feito ben pero non o 
ben que el quería e que lle parecía máis urxente. Daquela, e 
hoxe, buscou xente disposta a ser irmán, namorados do amor 
de Deus, xente volunt.aria para servir e para loitar polo derei
to dos pobres. 

IRIMIA:Entón logo,Xesús trataba de dar/le a volta á tortilla. 
Apóstol:No que toca a Deus deulla completa: desde Xesús quedou 

ben claro que Deus está descaradamente a favor dos pobres 
e en contra do poder que no faga irmandade con dereito. No 
que toca á xente moitos eremos que axudou a cambiar as 
cousas: deixou ceibe e vivo polo mundo o seu Espírito de ir-
mandade, de amor l' de servicio, de rebeldía contra a inxusti-

cia ... No lle deu a volta compreta porque é cousa de 
todos e de cada xeración eso de facer a irmandade 

' sobre todo das clases e dos pobos máis asoballados 
porque dos ricos ... 

IRIMIA: Pero, ¿por que fracasou Xesús cos pobres? 
Apóstol :Largáchete moito agora. Moitos pobres seguimos a 

Xesús e aínda o seguen, así que de fracaso nada. A 
cousa éche lenta. O que pasou daquela e pasa agora, 
é que moitos pobres esperan que lles veña a salva-

- ción do ceo ou dun gran persoeiro que lles amañe as 
cousas. E aquí en Galicia moito polo que vexo: esta 
é a terra do "padriño" ou do cacique ¿non é así 
como lle chamades? Eso éche mala cousa e Xesús 
nón respiraba por aí. Ademais a moitos pobres pa
sáballes igual que ós poderosos: escandalizábanse _do 
que facía Xesús cos outros pobres ... 

IRIMIA: ¿Que outros pobres? ¿Quen? 
Apóstol:Os pecadores, os extranxeiros, os herexes, os lepro

sos, as mulleres, os nenos que daquela pintaban me
nos ca hoxe na sociedade, e Xesús mimábaos. 

IRIMIA:Perdoa, non sei se che entender/a ben ... ¿Dis . que 
mimaba ós pecadores? 

Apóstol:Entendiches ben. Ós pecadores débiles, Xesús mi
mábaos e achegábase a eles, comía nas súas casas. 
Defendíaos e tiña con eles unha paciencia infinita ... 
Toda a que non tiña cos outros pecadores. 

IRIMIA: ¿E como as/? 
Apóstol :A Xesús somente o alporizaban os chulos, os que 

coidando que eran bos despreciaban ós débiles. 
Decía que os soberbos eran os que tiñan o pecado 
que mata máis. E algúns pobres sen cartos tamén 
che eran deses. 

i QUE» MATO U A )(ESÚS? 
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'J IRIMIA:Ben, pero en concreto ¿ quen conden01.J.a Xesús e 
quen o matou? 

Apóstol: O rei Herodes, os saduceus que eran dos principais 
dos xudeus, os fariseus, os romanos, o pobo que o 
abandonou ... 

IRIMIA: ¿Que problema tiña o rei Herodes con Xesús? 
Apóstol: Xesús era tan libre que o tiña criticado en público 

porque era un vividor e un tirano. Chamáralle ra
poso diante de moita xente. Herodes tiña medo 
que outros collesen a libertarle de Xesús. Ademais 
xa che dixen que algúns quenano facer rei. 

IRTh'1IA: ¿E por que bateu cos fariseus se eran tan relixiosos? 
Apóstol : Haiche relixións e relixións e a dos fariseus aferrollaba ós pobres no canto de dar

lles libert.ade. Estaban incluso a favor dos pobres pero só dos que cumplían en to
do a lei. Para ~les Xesús era demasiado liberal e demasiado revolucionario: tiñan 
medo que acabase coa relixión. 

IRTh'1IA: ¿E de que acusaban as autoridades xud/as a Xesús? 
Apóstol: Do que acusaron sempre ós profet.as da antiguedade: de revolucionará xente que 

non podía entender, de ser demasiado descarado na crítica, de protest.ar contra 
os abusos da relixión oficial, de pretender achegar Deus á xente sen depender dos 
eclesiásticos, de dicir que o culto non era o máis importante, de poñer en peligro 
o templo que era a banca nacional de Israel, de ter amigos nacionalistas que po
ñ ían nerviosos ós romanos ... 

IRIMIA : Ou sexa que se misturaba o carto,a relixión e a poi /tica. i Vaia ensalada! 
Apóstol : Non te amilagres tanto que >eso non pasaba só de aquela. Pero como ben dis.,non 

só era problema de cartos. E que algúns tiñan medo de que o pobo sen a piscipli
na que daba a relixión oficial e máis o Templo se perdese como nación . Eche un 
conto vello: cas~ sempre os que están arriba coidan que son imprescindibles e 
desprecian á xente dapé. ¡Que diferente é Xesús! 

IRIMIA: ¿E que pasou cos románs? 
Apóstol: Non querían líos. A Pilatos non lle custou moito compangar cos Sumos Sacer

dotes ¿que importaba a vida dun home se se aforraban líos? E eles tamén fü1a11 
a mosca tras da orella por aquelo de que all!\Íns queríano facer rei. 

ffiIMIA: Todo axudou a que acabase mal a cousa. 
Apóstol: ¿E eres que acabou mal? Xesús vive, e Deus deulle a razón. Moitos desde aquela 

seguen o seu camiño e teñen a batalla ganada, anque moitas veces Hes toque pasa
lo mal. Se o eres así, te~ máis forza e máis vida. 

Moitas máis causas nos dixo o apóstol 

pero algo ten que quedar para outro día. 

Évos un tipo moi chocante. 

-.: -- _ ... ---~ ... ·------ ..... - . - -
Xosé A. Miguélez 

(Reproducción do 
Suplemento nº 8 de 
IRIMIA. Abril 1984) 
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A cría do visón 

A cría deste animal é tradicional en países de condicións climatolóxicas favorables, 

reunindo estas condicións as zonas de climas templados con alta humidade. 

O clima de Galicia reune unhas condi
cións moi boas para a cría do visón 

O noso país co seu clima templado
húmido reune climatolóxicamente unhas 
condicións moi favorables para a cría en 
cautividade deste mamífero carniceiro, 
segundo está demostrado coa obtención 
de peles de excelente calidade en granxas 
de Galici8tque nada teñen que envidiarás 
producidas en Dinamarca ou neutros pai
ses do Norte de Europa, famosos pala súa 
producción de peles de visións. 

Características da producción do visón 
' 1 

Este animal ten un só celo anual coinci
dente co aumento da luz na primaveira, de 
xeito que os aparees comenzan na pri
mei ra semana de marzo. 

O período de xestación dura de 45 a 55 
días, producíndose os partos a finais de 
Abril ou primeiros de Maio. O destete das 
crías e a súa separación das nais taise ós 
45 ou 50 días despois do parto . 

As crías de visón considéranse adultas a 
finais do mes de Novembro, data na que se 
procede a seleccionar ás que van a ser 
destinadas a futuras nais e o resto son 
sacrificadas para sacárlle-las peles. 

Unha vez feíto o sacrificio e sacadas as 
peles, operación que se fai na granxa, és
tas son enviadas a casas curtidoras para 
seren curtidas e clasificadas según cate
gorias para a súa venda. 

O número de machos para tace-las cu
bricións é de un por cada catro femias. 

En canto ó número de crías nacidas por 
parte é variable, oscilando entre tres e 
sete. Nos primeiros días despois do parto 
salen producirse martes de crías conside
rándose que un 3,5 crías destetadas por 
nai é unha media aceptable. 

A vida útil dos reproductores é de tres 
partos. 

O peixe é a base da alimentación do visón 

A alimentación do visón consiste nunha 
mezcla de peixe blanco e alguns subpro
ductos de peixe, subproductos de carne e 
cereais nas seguintes proporcións: 

Peixe- 65% 
Subproductos de carne- 20% 
Cereais- 15% 
O peixe é principalmente branca (ca

beza de rape, reya, lirio, etc .). Os produc
tores de carne son : pulmóns, fígados, co
razóns, tanto de vacuno corno de porcino 
ou polos. Os cereais son fundamental-

O CAMPO 

mente fariña de cebada. 
Todos e.stes productos, xunto con co

rrectores minerais e vitaminas, son tritura
dos e mezclados ata formar unha pasta 
que é así suministrada ós visóns . 

O consumo medio de penso nunha 
granxa é de 220 gramos por cada nai e día, 
incluindo neste consumo ós machos (un 
por cada catro nais) e as crías (3,5 desteta
das por nai). 

Características das instalacións para a 
cría de visóns 

O visón críase en xaulas dispostas nun
has naves especiais (ver modelo ó lado) . 

As xaulas están feítas de malla metálica 
galvanizada cunhas medidas de 90 cms. 
de largo, 46 cms. de ancho e 32 cms. de 
alto . As xaulas destinadas ás nais levan 
ademais outro departamento que tai de 
niño, senda este de madeira, excepto o 
fondo e a tapa que son de malla metálica. 
As medidas do niño son: 35 x 24 x 32 cms. 

A proporción de xaulas nunha granxa é 
de tres por cada nai reproductora. 

As xaulas van colocadas na nave se
gundo se pode ver no dibuxo. 

As naves son construccións abertas po
los lados con estructura de madeira e cu
berta de aluminio ou doutros materiais 
axeitados. As características da construc
ción da nave poden apreciarse no dibuxo 
adxunto. 

As fincas onde estean instaladas as na
ves deben ser cerradas con muros de blo
que de hormigón, cunha altura de 1,80 
metros para evita·r que os visóris se poi dan 
escapar no caso de sair das xaulas. 

Tamen é necesario dispar dun almacén 
para realiza-las operacións do sacrificio e 
esfolado. 

O abastecemento de auga é outro servi
cio necesario , dado que cada xaula leva 
un bebedeiro automático. 

Un bó manexo é a base da rendabilidade 
da cría do visón 

A rendabilidade de toda actividade gan
deira depende fundamentalmente do bo 
manexo que leve a cabo o gandeiro . 

No caso desta actividade, quizabes sexa 
máis importante que neutras o levar a 
cabo un bo manexo, especialmente en 
momentos decisivos como poden se-lo da 
cubrición e o dos partos, ademais de coi 
dar esmeradamente a alimentac ión e os 
programas sanitarios. 

Para non facer demasiado longo este 
artículo, nunha próxima ocasión talare
mos de cuestións económicas desta acti 
vidade: inversións, gastos, ingresos, 
nunha palabra, da rendabilidade• 

Xesús Mundiña Acebo 
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EDUCACION 

A familia, a primeira escala 

fl familia vén ser como a terra da que se 
.N_ alimenta unha planta. Si a terra está taita 

dalgunha das sustancias necesarias para 
que a planta poida despois de nacer desenrolarse 
ben, a planta vivirá unha vida apagada. 

A familia é a primelra escala, non só onde nacemos 
á vida, senon tamén onde poñémo-los fundamentos 
da nasa personalidade. Precísase, país crear un am
biente ou clima propicio de: comunicación, unión, 
cooperación, seguridade, ... entre tódolos membros 
que compoñen a familia para que os máis debles, os 
tillos reciban unha educación tal que o chegaren á 
idade adulta poidan con pleno senso de responsabili
dade seguí-la súa propia vocación e escolle-lo estado 
de vida. 

"Todo iso foi o que lle aprendimos na familia" 

Estaba eu na casa duns fregueses benqueri
dos, pais de familia numerosa, cando outras per
soas viñeron darlle novas dun tillo, que este ano 
saíu da casa para escomenza-los estudios uni
versitarios. Vive nunha pensión ou hostal de 
estudiantes. 

As persoas que viñan talar eran amigas da dona 
e patrona da pensión. A boa nova que viñan trans
mitirlle ós país era a de que a patrona estaba 
entusiasmada co devandito rapaz: educado, or
denado na súa habitación, servicial, alegre, cari
ñoso ... tanto que a patrona dixera que "firmaría 
toda a vida por tela aquí". 

A nai, como non, gustoulle oír aquelo. A res
posta que dou, con sinxeleza, esta chea de con
tido: "non me extraña, porque todo isa foi o que 
lle aprendimos na familia". 

Eu, que conozo o rapaz dende que naceu, 
poido confirmar que é asi. Que todos eses valores 
foron cultivados para el e por el na vida da súa 
familia. 

É certo que no transcurso da vida, que dá moi
tas voltas e nos leva por moitos vieiras, todos nós 
somos fil los do cambio, para peor ou para mellar. 
Mais aquelo que aprendimos, vivimos, e mama
mos no propio fogar, é algo que nos marca. E que 
si é bo, son valores que enriquecen a persoa, son 
descubertos e apreciados polos que viven ó naso 
redor. E que sen dúbida para máis de un han ser 
tamén "contaxiosos" no bo senso da palabra. 

¡Que importante é un bo clima, un bo ambiente 
no fogar! 

Vicente Cerdeiriña 

Hai varios tipos de familia 

- Familia instalada, insolidaria 

É aquela na que o seu "ser familia" principia e remata 
só nela mesma. Non ve máis aló dela mesma. Non lle 
importa nin participa na vida da sociedade da que 
forma parte. Aíllase. E exclusivamente egocéntrica. 

- Familia absorvente ou tirana 

É aquela na que os seus membros, poden se-los pais 
ou poden se-los tillos, queren que os outros sexan 
como a eles lles gusta que sexan, e non permiten que 
cada quen sexa coma el quer ser, asegún as súas pro
pias cualidades, aptitudes, e gustos. 

- Familia tete-dirixida 

É aquela para quena televisión éo todo, a que marca 
o ritmo de facer ou non facer; de face-lo agora ou 
dispois; de facer isto ou o outro. Non deixa xurdi-la 
espontaneidade, ou a _mata. Tampouco a liberdade. A 
propaganda, os seriais, as películas son amos e seño
res dela. 

Se nos priváramos un pouco mais de TV, moito mellar lle iria a nasa 
familia e a nós 

- Familia manipulada polo Estado ou os Partidos 
Políticos 

Aquela que non pode ser ela mesma no que tería que 
ser por dereito propio e esencial, pero as normas, as 
leis, os regulamentos, fana ser a forza deste xeito. 

- A familia - familia 

Aquel a 
aQue protexe e alenta os valores propios de cada un 

dos seus membros. 
aQue respeta a función e misión de cada quen no seu 

seo. 
a Que crea espacios de liberdade, amor, comunica

ción, entre tódolos seus membros. 
e Que comprende que a súa presencia activa como 

familia é imprescindible en tódolos ámbitos da vida da 
sociedade e da Eirexa. · 
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Cousas da casa 

CONXELADOS E DESCONXELACION 

Tempos de conservación dos alimentos conxelados 
nofogar Tamén se pode tace-lo mesmo 

cos pescados e mariscos, sobre 
todo se van consumirse cocidos 
ou asados. Os alimentos conxelados na casa consérvanse a -18º 

en boas condiccións dúrante moito tempo. Os períodos 
máximos de conservación son : Hortalizas 

Emilia Rosende 
Tereixa Ledo 
AnaGimenez 

Carne Meses 

Vacuno ........... .. ....... ....... .. ... .. ata 12 
Año ...... ..... ...... ...... · .. ......... ...... ata 8 
Cocho .. ....... ....... ...... ..... ...... ... ata 6 
Miúdos, callos ... .. ................ .... ata 3 
Carne picada, salchichas ... .. .. ata 2 

Aves e caza 

Pito e aves .... .... .. .. .... .... ..... .... ata 1 O 
Caza ..... ... ......................... .... .. ata 6 
Patos ........... ... ... ..... .... ........... ata 5 
Miúdos ... ... ......... ... .... ... ........ . ata 3 

Pescado e mariscos 

Pescado blanco ..... .. ........ ..... . ata 6 
Pescado graxo ..... ... ......... ..... ata 3 
Mariscos ... .......... .. ................. ata 3 

Desconxelación 

A desconxelación debe real izarse 
o máis lentamente posible, colo
cando o alimento no comparti
mento xeral do frigorífico o día an
terior á súa utilización. 

No caso de présa, pode facerse 
unha dest.as tres cousas : 

• Poñe-lo conxelado á tempera
tura ambiente da cociña. 

• Colocalo baixo a corrente dun 
ventilador. 

• Sometelo a un baño de auga 
fría, sempre que estea envolto 
nunha bolsa de plástico. 

No caso das verduras, deben fer
verse directamente sen desconxe
lar, en moi pouca agua, na mitade 
de tempo ca se fosen frescas. 

A maioría delas ... .. ..... .... .... ... ata 12 

Froita 

Tanto as envasadas en almíbar ou 
con zucre seco, según a variedade. 
............. .... .......... .... .. ...... ... .... .. ata 8 

Ovos e productos lácteos 

Ovos, manteiga ..... ...... .. ...... .. ata 6 
Nata .. ...... ........... .... ............ .... ata 3 
Queixo blando ... ....... .... ... .... . ata 8 

Pastelería 

Tartas e pasteles enfornados. ata 6 
Masa de pastel sen meter no forno . 
.... ..... .... ..... ......... ...... ......... .. .... ata 3 

Pan e bolos 

Pan e bolos .... ..................... ... ata 3 

Platos preparados 

Sopas e salsas ........ ............. .. ata 4 
Guisos, platos cociñados sen 
moita graxa e estofados ....... ata 3 

. rb-0-
. dar\\es con b1C~ , n 

. d ntes brancas, trozo de \\rno 
O
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d s po\os tra rt' as 
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buzón 

4ª Asamblea de Cristiáns 
Galegos 

26 de Marzo 
Casa de Exercicios de Santiago 

" O Seglar na lgrexa" 
Se es un cristián galega, interé

sache moito ir. Estés en grupos 
ou por libre. 

¡Non faltes! 

EDUCACION 

Unha impresión da revista 

Benqueridos amigos: 

En primeiro lugar e ante todo pedir
vos perdón pala miña tardanza no 
pago. Non teño disculpas xa que vos 
debo a suscripción dende septembro 
máis ou menos. Por eso mesmo alé
dome moito de que tomaráde-la deci
sión de traballar así para xente des
pistada coma min ... 

Bo. Despois de arranxar cantas fa
lernos un pouquiño da revista. Aínda 
que ultimamente non a leo moi polo 
miúdo, podo, dicirvos que en liñas xe
rais góstame. Teño atopado nela 
dende unha reflexión sobordas lectu
ras dos vindeiros domingos, o cal é 
moi útil para ir un pouquiño máis mo
tivado des-pois de pensar na propia 
vida, ata causas tan tontas coma o 
poder entende-las etiquetas da 
roupa, que aínda que parece unha 

parvada, eu non sabía onde atapar 
esa información . Unha causa moi im
portante que creo deberíades poten
ciaré a presentación da vida nos dis
tintos ambientes de Galicia, por 
exemplo dende a vida dos grupos que 
viven neles, aínda que xa sei qúe ese é 
un labor difícil e que non está moito 
nas vosas mans facelo. 

Sei que queda pequeno, pero é a 
impresión que teño en xeral. Outro 
día tentarei de falarvos dun xeito máis 
concreto, pero eso ó mellar tarda un 
pouquiño porque me gastaría facelo 
dende a experiencia da nosa revista 
de facultade que todavía está 
empezando. 

Ata entón saúdavos 

Manuel Angel Miramontes 
(Antas Santiago) 

Novas para os lectores máis novos 

"Contos da media luniña" 

O galo Kiriko, A raposa e mailo 
lobo, A nena do saco, O ratiño 
Pérez son algúns dos títulos que 
aparecen nos "Contos da Media 
Luniña". 

De momento, atópanse catro 
volumes con catro cantos cada 
un é unhas 70 páxinas. Editados 
por Algaida e distribuidos por 
Anaya, son unha boa aportación 
para animar ós lectores máis no
vas á lectura en galega. Tamén 
lles resultan interesantes ós máis 
pequenos que aínda non saben 
ler pois teñen unhas bonitas ilus
tracións, a través das que poden 
segue-lo canto, tanto máis se 
previamente os pais llo teñen lido 
ou contado. E tamén os maiores 
podemos disfrutar destes cantos 
que ternos oído contar moitas ve
ces e que agora o texto galega 
achéganos a eles dun novo xeito. 

"Contos do sol e da lúa" 

A editorial Sotelo Blanco edita 
esta colección de libros de con-

tos tamén moi válida para as bi
bliotecas dos nenas que xa saben 
ler algo. 

Un pequeno texto dun destes 
libros: 

«O que é hoxe imos talar do es
traño caso que nos explicou o señor 
Paulo. O certo é que este caso tan 
estraño pasou hai anos, un día coma 
calquera outro, dun lugar da costa 
que é onde vive o señor Paulo. Mir:á~ 
deo ben, o señor Paulo, por favor. 
Non ten nada de raro, ¿non sí? 

E o seu oficio non ten nada de ex
traordinario ¿non si? 

O señor Paulo fai de carteiro en 
Ferreirous. 

Dito así parece que a historia que 
irnos explicar non é nada interesante 
pero é que facer de carteiro é moi 
importante, moito». (Carta da lúa). 

Haberá que estar ó tanto das 
publicacións que vaia ofrecendo 
esta editorial. Os textos e mesmo 
as ilustracións son ben recibidos 
polos nenas de oito anos en 
diante. A colección recolle con
tos clásicos e de autores actuais. 

Esperemos que ó longo deste 
ano poidamos dar moitas novas 
coma estas que axudan a manter 
e tan medra-la nasa lingua. 

Marta Sopeña 
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....---------------AS DROGAS 
A familia e as drogas (1) 

Os mozos drogodependentes manifestan hostilidade 
~araópai 

Tódalas persoas están inevitablemente ligadas á súa 
familia, anque só sexa porque é alí onde comenzou a 
súa vida. Os lazos de relación e dependencia que se 
crean entre os distintos membros do grupo familiar van 
ter unha trascendencia en tódolas ardes, e dunha ma
neira peculiar na dinámica da persoalidade dos mozos. 

Diversos estudios realizados analizan as relacións 
familiares daqueles xoves afectados por problemas de 
drogas. Os rasgos máis sobresaíntes destes estudios 
poñen de manifesto que os adolescentes drogodepen
dentes mostran unha clara hostilidade cara á figura do 
pai, coque nunca se sentiran identificados de maneira 
positiva; pero ó mesmo tempo establecen lazos de ex
trema dependencia coa figura da nai. 

De pais alcohólicos, tillos drogadictos. Tamén as nais 
teñen culpa. 

Hai unha serie de achádegos que indican que adro
godependencia non pode enfocarse coma un pro
blema exclusivo do drogodependente, senón coma un 
problema familiar. Desta maneira, demostrouse que 
nos pais e irmáns maiores destes xoves drogodepen
dentes existía unha tendencia ó alcoholismo, cunha 
elevada porcentaxe de fumadores e un consumo de 
medicamentos alto; por outra banda, entre as nais e 
irmás eran frecuentes os rasgos neuróticos e 
depresivos. 

Estas mesmas investigacións, poñen de manifesto 
a frecuencia de fogares rotos e desavenencias matri
mon iais nos antecedentes dos mozos dependentes da 
droga. Asimesmo ponse de manifesto a actitude das 
nais como sobreprotectoras e excesivamente indul
xentes, con tendencia a exercer un control permanente 
sobre os seus tillos. A maioría dos autores coinciden en 
que o drogodependente habitúase a gratifica-las nece
sidades emocionais das nais; inconscientemente retra
san a maduración emocional dos seus tillos toxicóma
nos, facendo deles eternos nenas. A nai adoita explica
la súa excesiva sobreprotección recriminando ó pai a 
hostilidade cara ó filio e a súa incapacidade para 
asumi-lo verdadeiro papel de pai. 

Dous tipos de pais de drogodependentes 

Schawartzmann describe dous tipos de modelos de 
pai de drogodependentes. Un é o chamado "home de 
palla", considerado como autoritario e viol_ento polos 
autros membros da familia, pero facilmente manexado 
pola nai. O outro tipo, pasivo e gris, estaría situado nun 
segundo termo en relación coa nai en canto a influen
cia e poder na familia. 

Para moitos autores, existe un evidente papel nega
tivo por parte das familias na orixe das drogodepen
dencias, destacando a aparente comprensión, toleran
cia e condescendencia dos país cara ós fil los drogode-

Pais alcohólicos e nais sobreprotectoras están na orixe de 
moitos drogadictos 

pendentes. Estes país autodescríbense como persoas 
de arde, sensatas, responsables, que sempre fixeron " o 
mellor" para os seus fil los, desvivíndose por eles, edu
cándoos "o mellor posible" , "pagándolles os mellares 
colexios". Non embargantes, o ambiente destas fami
lias sería fundamentalmente deficitario desde o punto 
de vista afectivo, de tal maneira que a infancia e adoles
cencia dos futuros drogadictos caracterizaríase por 
esta carencia afectiva. 

O mesmo tempo, a actitude ríxida, intransixente e 
dogmática dos país contrasta coa excesiva blandura e 
tolerancia das nais, dispostas sempre a perdoar ós seus 
tillos e a sacrificarse por eles fagan o que fagan. Con
vén ter presente, nembargantes, que no consumo e 
adicción ás drogas inflúen factores diversos, entre os 
que cabe destacar tamén a pandilla, os grupos da es
cala, etc. 

Tamén hai familias boas entre os drogadictos 

Non podemos facer unha descalificación xeral das 
familias afectadas nalgún dos seus membros polo 
abuso das drogas. E indubidable que nalgunhas fami
lias de drogodependentes existe auténtica falla de co
municación e afecto , coidadosamente disimulados 
para cubrí-las aparencias. Pero tamén é evidente que 
neutras familias non existe tal situación · de falla de 
comunicación , e as relacións afectivas son boas; sen 
embargo, o suxeto drogodependente manipula esta 
realidade con xuicios de valor e calificacións morais 
negativas cara á familia, enxergando como unha verda
deira bandeira ideolóxica esta situación . Desta maneira 
prívase dos recursos para acepta- lo compromiso da 
súa difícil situación , non querendo responsabilizarse 
da parte que lle corresponde, o que dificulta a madu ra
ción da súa persoalidade, un mellar autocontrol e, en 
definitiva unha meirande liberdade persoal. 

Manolo Varela Veiga 
Director do Centro de Drogodependencias de Lugo (ALIAD) 
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Xosé Chao Rego 

Teño interese en talar hoxe da 
cirurxía, non porque de momento 
me doia algo que haxa que ope
rar, senón porque, xa se sabe, 
nestas cousas da medicina hai 
que andar con tino. Entre outras 
cousas porque case que tódolos 
estudiantes desa ciencia e que ta
lan galego, chámanlle "medi
ciña", así de impropiamente, ou ó 
peor menciña, cando non van 
para menciñeiros, que tamén es
tes acertan ás veces. 

Pásalles a moitos que, por 

GALERIAS 

Cousas de medicina 

culpa de se afaceren a escoitar 
palabras coma veciño ou camiño, 
dan en considerar que todo o ga-
lega ha rematar en -i ño ou -i ña, e 
non teñen inconveniente en dicir 
causas tan desaxeitadas coma 
"oficiña", "gasoliñas" e outras 
trangalladas polo (mal) estilo. 

Parece lago conveniente ( eu xa 
sempre lles digo que nin "con
vinte" nin con trinta) que se o ci
rurxián che mete man, mellar ha 
ser que antes che poñan unha in
xección para non tremeres de 
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medo, e coidadiño coa xeringa, 
que sexa noviña do trinque. Ta
mén che poden dar outras menci
ñas que che traian da botica. 

O que non vas pediré que che 
poñan música de fondo, nin me
nos que aluguen unha orquestra, 
porque tampouco non te ías en
teirar ni darte de canta ata que 
acordases da anestesia. Cando 
che valva o sentido, xa has cantar 
ti se che queda humor, é dicir, se 
non o perdes polo camiño ó lle 
ires pagar ó cirurxián. 
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