
1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pauta: 

mllll con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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¿ Tódolos mestres de acordo? 

H 
ai poucas fo/gas tan pouco popula
res como a dos mestres. Detrás 
do disgusto pode haber un algo de 
falta de comprensión por parte dos 

país, que non ven máis ató dos días de clase 

OS MESTRES EN FOLGA 
perdidos, dos nenas aparcados na casa, do ...;r-,,,,.......,,,.......,,,._.,,,......, 

atraso nos estudios .... 

Pero posiblemente no disgusto dos país 
·hai desta volta un "tris" de razón, de "santo 
cabreo". Hai un presentí mento na sacie- , 
dade de que esta non é unha taiga que 
mereza ser apoiada. 

A cuestión é que na boca dos mestres e 
na resposta do ministro semella haber unha 
única preocupación: a suba salarial. 

Cando os anos de crecemento e pleno 
emprego, antes lago da crise deste modelo 
de organización e desenvo/vemento eco
nómico, as fo/gas .esixían subas e "equipa
ramentos salaríais" eran comprendidas 
pota meirande parte da clase traballacjora. 

Hoxe está en crise aquel modelo econó
mico. Pensar no pleno emprego e no crece
mentQ ilimitado é non entender nada do que 
está a pasar. Aquí non hai trabal/o para to
dos se non se reparte e os sindicatos non o 
queren entender, pois a sua clientela son os 
que traballan. ¿calé o sindicato dos mes
tres parados? ¿Cal a súa taiga?. 

Se os sindicatos de mestres estivesen a 
pedir cursos obrigatorios e pagos de forma
ción permanente no vran, sistemas de posi-
ción timpas de enchufismo, estabilidade no 
lugar de trabal/o e consulta ós pais antes de 
cambiar a un mestre, menos alumnos por 
clase e máis mestres trabal/ando, normali-
zación do galega no ensino. Profesores de 
apoio para actividades extra-académicas e 
compensatorias, ensinanza menos memo-
rística e máis experimental, etc ... pasarían 
tres causas: · 

1. T erían máis simpatías por parte da 
sociedade. 

2. Levarían adfl.nte unha acción real
mente a favor dun cambio social: reparto do 
trabal/o e me/lora do servicio. 

3. Desgraciadamente non terían o apoio 
tan maioritario dos trabal/adores do ensino. 

Se cadra as causas de momento non po
dan ser doutro xeito. Se cadra algúna dos 
mestres en taiga estef).n de acordo con todo 
o dita aquí. Pero non poden facer moito. De 
ca/quera · xeito a/gunha vez alguén, desde 
dentro, tería que empezar a clarificar postu
ras. Faría boa talla. 

OS NENOS TAMÉN 
¿QUEN PAGARÁ AS CONSECUENCIAS? 

Tamen 

e¿A onde vas, lgrexa? 

• Unha nova fábrica de celulosa para Galicia 
en Fazouro (Lugo). O informe de ADEGA. 

•Noticias de Cataluña 

•Unha alternativa para a comercialización 
da carne 

• "A década prodixiosa" 
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OS BECARIOS OU OUVINTES para o curso de MU
SICA EN COMPOSTELA (musicoloxía, piano, guitarra, 
M(Jsica de Cámara, canto, etc.), a celebrar do sete ó 
vin.tesete de agosto, xa poden presentalas suas solici
tudes para obter a condición de becarios ou oíntes. 
Neste enderezo: Música en Compostela. Pablo Aranda, 
6-280006 MADRID. 

* OS NENOS DO SIDA seguen medrando por todas 
partes. España ocupa o terceiro pasto; a meirande 
parte dele~ recibiron a enfermidade no seo da súa nai-. 
Madrid, Baleares, Euskadi e Catalunya son os países 
con máis afectados, e neste intre máis de dous mil 
nenos teñen anticorpos deste arrepiante mal. 

* O USO DO GALEGO NOS MEDIOS DE COMUNICA-
CION PUBLICOS é o obxectivo da Festa das nosas 
letras deste ano para varios colectivos. O BNG ven de 
propoñer unha proposición non de leí que recoñeza 
este·dereito donoso idioma. 

* OS "CAF" VO.L TARON A GAÑALAS ELEICIONS na 
Universidade de Galicia. Este sindicato nacionalista 
xurdéu en 1984, e ven desenvolvendo un labor puntual 
no eido estudiantil, ·mesmo na mellora da calidade do 
ensino. A galeguización da nosa Universidade é unha 
das suas teimas. 

* UN CURSO DE FORMACION DO ASOCIACIONISMO 
XUVENIL vai celebrarse, organizado polo Consello da 
Xuventude de Galicia: A Coruña (días 14-15), Ou.rense 
(días 21-22), Lugo (28:29). Para máis información: Con
sello da Xuvenfude de-6alicia: República do Salvador, 
·1-2º Esqu. Teléfono: 562805. Santiago. Mellora-lo aso
ciacionTsmo xuvenil e fomenta-las actividades é o eixo 
das xornadas. 

* OS CURSOS DE MONITORES DE ACTIVIDADES DO 
TEMPO LIBRE, organizados pola Consellería de Cul
tura van ter lugar en Santiago en tres semanas de maio, 
e en Vigo. Para máis información (teléfono: 566000). 

----'------Por XU~E. LO IS-------

Coñece-lo desenrolo evolutivo do neno, conquerir téc
nicas de natureza, de xogos e de festas, coñecelos 
diversos centros de vacacións e actividades do tempo 
libre ... , son algunhas das propostas dos cursos. 

* O SEGUNDO CENTENARIO DO NACIMENTO do xeó-
grafo Domingo Fontán (en Portas de Pontevedra) e o 
primeiro de Otero Pedrayo, son unha boa ... data para 
coñecer mellor as nosas bisbarras e nación. E tempo de 

· saídas ó campo que poden axudar a estuda-lo noso 
medio. Otero fixo a máis fermosa Guía de Galicia, e o 
inv.estigador pontevedrés a "Carta xeométrica de Gali
c i a" ( 1834). 

* OS INSTRUMENTOS DO PORTICO DA GLORIA xa 
poden afinarse. Feítos en pedra polo Mestre Mateo hai 
oitocentos anos: arpas, laudes, salterios e o organis
trum do centro, foron reproducidos e rematados polo 
musicólogo Francisco Luengo, e interpretados polo 
Grupo de Cámara Universitario de Compostela. 

* O PORGO foi protagonista de manifestacións e pro-
testas, pala caída en picado do seu mercado: importa
cións, peche e matadefros. Falla dunha política de 
af:?Oio a este sector que da traballo a miles de familias 
galegas. Só na comarca de Sarria hai máis de seis mil 
parcas criando en granxc.s. 

* O PARO OU A RIA, é o camiño de moitos cidadáns de 
Ferrolterra ante a situación de desfeita económica que 
está a padecer esta ría. lsto conleva ca mesma miseria 
chegue ó fondo da ría onde xa non queda case nada; o 
"raño" dos parados e dos que non teñen a axuda do 
desemprego está ~cabando co marisco da comarca. 

* CATALUNYA celebra o seu Milenário (a negativa do 
Conde de Barcelona de rendirse ante o rei franco no 
988), con certos recortes a súa soberanía nacional. A 
Lei de Organización Territorial é un dos eixos das elei
cións autonómicas: converter Catalunya nunha provin
cia e recoñecela forza das comarcas. 

* A LINGUA GALEGA NOS CONCELLOS é un dos me-
llares froitos deste mes das nosas letras. Hai un prazo 
de dous anos para que as corporacións se adapten a 
esta nova normativa do uso do galega nos seus actos 
escritos, segundo unha proposición de lei do Parla
mento galego. 

·* A RIA DE PONTEVEDRA pode ser declarada zona de 
especial protección ecolóxica se segue adiante a peti
ción de varias asociacións que urxen ó Parlamento tal 
medida. As celulosas que tanto daño fixeron nesta ría 
voltan a ser denunciadas coma creadoras de 
contaminación. 

* O MAIO voltóu as nasas ruas con máis forza que 
nunca. É a forza vexetal que arreda ó inverno e alonxa 
os males das nosas casas. Ritos, cantigas, representa
cións, fan dos maios unha das festas máis antigas de 
Galicia, e mentres tanto cantamos: 

''Aí ven o Maio 
corredoira arriba, 
aí ven o Maio 
que Deus o bendiga". 

,, 
,j 
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¿A ONDE VAS, IGREXA? (2) 

As lgrexas pequenas, a lgrexa grande 

. Para nós a lgrexa case sempre é algo moi concreto. 
A lgrexa é a nasa pequena igrexa de pedra, que, se 
cadra, é unha pequena xoia románica. A lgrexa é a 
nasa pequena comunidade parroquial, con máis ou 
menos vida cristiá. A lgrexa para nós é o cura que 
anima ou desanima, que goberna ou malgoberna a 
nasa comunidade. A lgrexa é, cando máis, ·a naso 
Bispo, que de vez en cando nos vén visitar á 
parroquia. 

Pero a lgrexa é algo máis, para ben e tamén para 
mal. Supoñemos que todos estarán enterados pota 
Radio e a TV das mudanzas que houbo ultimamente 
entre os bispos españois. /molos recordar moi 
brevemente. 

Non hai que ser malpensados, pero ... 

Hai causa de cinco meses foi elexido Secretario 
Xeral de Conferencia Episcopal Española Fernando 
Sebastián, vencendo con grande diferencia nas vo
tacións ó seu contrincante, García Gaseo, promo
vido para esta función polo arzobispo de Madrid, A. 
Suquía. 

Pois ben, pasados cinco meses, a Santa Sé nomea 
a Fernando Sebastián arcebispo coadxutor de Gra
nada, onde hai unha facultade de Teoloxía con teólo
gos un pouco "bravos e rebeldes". Ben se sabe que 
A. Suquía pesa moito en Roma é hora de nomear 
Bispos para España. En fin, que a Secretaría do 
Episcopado Español queda agora nas man's, por 
fin, de García Gaseo gracias a unha intelixente xo
gada de billar. Hai quen ve nesto unha mostra de 
capacidade de manobra que ten A. Suquía, da que 
aquí en Galicia deixou boas probas. Unha.capacidade 
de manobra, din, tan eficaz moitas veces comq no
xenta. Nós non queremos ser tan mal pensados, 
pero. ... 

Hai que poñer orde 

Unha causa está clara: todo parece que se enca
miña cara a estilos de lgrexa máis conservadores. As 
xerarquías da lgrexa están tartas de tanto liberdade 
como se meteu no seo da mesma lgrexa, e queren 
poñe-las causas en arde controlando ben os lugares 
e as persoas con poder. O Sr. Nuncio sabe moito de 
todo isto, e atopou en A. Suquía, e en moitos máis, un 
colaborador eficaz. Se ca/quera día lle chega á súa 
parroquia un crego que lle recorde o máis clásico 
estilo clerical dos anos 40-50, vostede tranquilo: todo 
está en arde. 

¿Como vai a lgrexa por baixo? 

Pois ben, ante todo isto habería que recorda-/as 
palabras que aínda hai pouco tempo pronunciou en
tre nós, en Santiago, o teólogo Salvadoreño l. Ellacu
ría "Non hai que preocuparse tanto de como vai. a 
lgrexa por arriba, senón de como vai por abaixo". De 
tódolos xeitos, tamén é ben certo que tal como sexan 
os nosos bispos, así irán senda en boa medida as 
nasas comunidades cristiás. ¿A onde vas, lgrexa?. 

Non hai palabras (Festa da Ascensión) 

''O Señor foi elevado ó ceo e sentouse á dereita de 
Deus". (Me. 16, 19). 

Nas pasaxes do Novo Testamento -con excep
ción de Lucas- a Ascensión non é un acontece
mento visibel para os apóstolos, senón invisib~I e 
en estreita conexión coa súa resurrec'?~n. A pe
sares do relato de Lucas, ata o século· .fv a resu
rrección e ascensión viuse como un só feito. Da 
mesma maneira a liturxia celebrou nunha soa 
festa a Páscoa e maila Ascensión ata o século V. 

A Ascensión de Xesús á dereita do Pai que 
describe o Novo Testamento é a afirmación dun 
novo xeito de vivir de xunta ó Pai, un ha confesión 
de fe na transformación e entronización ·que 
Deus fai· con Xesús de Nazaret despois da súa 
morte. 

O Espíritu, alma da lgrexa (Pentecostés) 

"Recibide o Espíritu Santo" (Xn. 20,22) 

En cal quera árbore hai seiva que lle dá vida ella 
reparte p.or todo el. Según sexa esa seiva así será 
o seu verdor. O Espíritu de Cristo únenos a todos 
aqueles que escollemos ter os mesmos prantexa
mentos de Xesús. A forza do Espíritu é quen fai 
que exista a lgrexa; xa que El é quen fai nacer un 
home novo e distinto, que sabe perdoar e amar, 
que ten esperanza e fe, que vive na verdade e loita 
polo ben, que goza compartindo e viviendo na 
irmandade. 
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UNHA NOVA FABRICA·DE CELULOSA PARA GALICIA EN FAZOURO (LUGO) 

O informe de ADEGA 

ai unhas semanas, a polémica saltou á rua, 

H unha empresa alemana (Muler) pensaba ins
talar unha nova fábrica de celulosa no norte 
de Lugo. No principio falouse de San Sadur-

niño, As Pontes e Fazouro, decidíndose finalmente por 
esta última. Deseguida xurdiron defensores e detrac
tores baseándose nos argumentos de sempre: uns 
que ia producir postos de traballo e outros que ia 
destruir os que había e moitas mais cousas. 

En realidade, desde 1974 viñéronse producindo di
versos intentos de instalar en Galicia fábricas de celu- · 
losa, que previamente foran rexeitadas noutras zonas 
do estado. Negreira, Quiroga, O Barco e unha longa 
lista, foron localidades sobre as que planearon estes 
proxectos hai anos. Daquela como agora, os plantexa
mentos que ofrecían as empresas eran os mesmos: 
aproveitar a riqueza forestal de Galicia e crear un nú
mero de empleos "que podría aumentarse, caso de 
completar o ciclo de producción coa fabricación de 
papel"; todo isto baseándose nunha forte inversión. 

Non é dato sen importancia saber que este tipo de 
empresas foron emigrando durante os anos setenta 
dos paises industrializados ós subdesenrolados; ou 
os que, coma en España, non teñen unha lexislación 
mais esixente en esta materia. Desta maneira, Alema
nia, Suecia, EE. UU. e Canadá, ata hai uns quince anos 
os meirandes productores de papel polas grandes ma
sas forestais que teñen, vense actualmente con serias 
dificultades para instalar ou ampliar celulosas; a causa 
é a esixente lexislación protectora das augas e o me-

Nos paises desenrolados xa non as queren 

dioambiente, o que levou ó peche de moitas das indus
trias instaladas desde había anos, que non estaban 
dispostas a cumplir a nova normativa. 

Para saber de cerca o que é unha celulosa non hai 
máis que achegarse a ese nefasto pasillo entre Marín e 
Pontevedra, polo que os automovilistas pasan con
tendo a respiración. Alí "A peideira'·' -nome coque se 

. · .Edicións Xerais de Galicia . 
Novidades Primavera 88 

NOVELA/NARRATIVA 
Catro novelas sentimentais, 
de Ramiro Fonte 

O misterio do barco perdido, 
de Carlos G . Reigosa 

CLÁSICOS GALEGOS 
Pe das Burgas, 
de Francisco A. de Nóvoa 
(Edición de Valentín Arias; 
prólogo de X. L. Méndez Ferrín) 

POESÍA 
Pasa un segredo, 
de Ramiro Fonte 

TEATRO 
Os libros do Centro Dramático Galega: 
Xogos de damas, 
de Anxo R. Ballesteros. 

Colección XABARÍN 
O gran Meaulnes 
de Alain-Fournier 
(Traducción de Camino Noia) . . 
Serie MITOLOXÍAS 
Reís, deuses e espíritos da 
mitoloxía africana, 
de Jan Knappert. 
(Traducción de M. Monteagudo e 
Gudrun Pestke) 

ANTROPOLOXÍA 
La medicina mágica 
(Hipócrates), 
de Xosé R. Mariño Ferro 

XERAIS UNIVERSITARIA 
A mentalidade xusticieira 
dos irmandiños, 
de Carlos Barros 
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coñece en Pontevedra a celulosa ins
talada en Lourizan desde hai 25 anos
contaminou a ria ata niveis increibeis 
e diariamente asolaga Pontevedra co 
seu cheiro ca'racterístico. 

En IRIMIA farémonos eco destapo
lémica, hoxe traemos ás nosas páxi
na.s as conclusións dun amplio in
forme que a Asociación para a De
fensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) 
está a punto de publicar. 

A contaminación, un problema grave 

As celulosas cmtaminan: especial
mente a auga, con sólidos en suspen
sión, sustáncias solúbeis, tanto orgá
_nicas como inorgánicas, aditivos tó
xicos e espumas. Pero tamén conta
minan o ar, con compostos producto
res de chuvias ácidas, e producen 
unha contaminación sensorial e esté
tica. Esta contaminación afecta a 
bens e persoas. Produce perdas eco
nómicas e deterioro na saúde dos se
res humanos. 

Un dos principais contaminantes, 
ligado ós procesos de fabricación das 
Celulosas, é o mercúrio. Xa no ano 
1972 o "Manifesto para a supervivén
cia" suliñaba que o mercúrio amea
zaba convertir-se nun problema crí
tico do meio ambiente, capaz de pro
ducir enfermedades, transtornos di
xestivos e renais, deterioro do sis
tema nervioso, parálise e marte. 

A contaminación con mercúrio, 
que xa canta con mortos no seu ha
ber e dá nome a unha enfermedade 
específica -a enfermidade de 
Minamata- é especialmente preoou
pante nas rias galegas, dada a sua 
produtividade. 

Polo tanto, permitir a instalación 
dun foco de contaminación deste tipo 
nunha ria galega ou nun rio que verta 
nela, supón un acto de grave irres
ponsabilidade. Estamos ameazando 
a un dos meios mariños máis produt~
vos do mundo, e non a un ·improduc
tivo fiordo. 

Os meios de control da contamina-

ción nas fábricas das celulosas non 
son totalmente eficientes. Se así fose 
non seria preciso, por exemplo, insta
lar colectores para diluir a conta
minación. 

Se o control da contaminación é, 
en xeral, imperfecto, máis preoou
pante é en Galiza, dada a pobreza e 
pouca fiabilidade dos meios oficiais 
de seguimento. 

A invasión dos eucaliptos 

O bosque debe cumplir sempre tres 
funcións básicas: conservar recursos 
imprescindíbeis para a comunidade, 
como son a produtividade dos solos, 

Galiza é incompatíbel cunha política 
forestal ó servizo do pobo galega e co 
auténtico desenvolvimento do país. 
Supón a conversión de Galiza nunha 
res~rva forestal Terceiromundista. Non 
é a promoción da nosa riqueza fores-. 
tal, é a sua posta ao servizo de intere
ses alleos: 

- Supón a realización dunha polí
tica forestal que está en función dos 
intereses dos monopólios e as trans
nacionais do sector papeleiro. 

- Supón someter aos montes ga~e
gos ó expólio . dos seus recursos 
produtivos. 

- Supón a ameaza inmediata de 
graves desarranxos ecolóxicos: in
céndios forestais, . perda de diversi-

Os eucaliptos van asolagar os bosques galegas 

a calidade das águas, a pureza do ar e 
a diversidade da vida salvaxe. P-rodu-

. cir bens úteis como madefra, frutos, 
leña e cogumelos. Permitir o dis
frute e o lecer da poboación. A im
plantación de novas celulosas en Ga
liza trae como corolário unha política 
forestal baseada na plantación masiva 
de eucaliptos, incompatíbel cos ob
xectivos antes suliñados. A planta
ción de eucahptos favorecerá os in
céndios forestais, os usos impropria
dos da terra e a destrución de enc~a
ves naturais xa de por si moi escasos 
nas terras baixas de Galiza. Traerá 
asociados problemas de erosión, de 
contaminación e de extinción de 
espécies. 

A instalación de novas celulosas en 

dade biolóxica, degradación e conta
minación de solos e água. 

¿E os pastos de traballo? 

. Os pretendidos postas de traballo 
criados palas celulosas non son tais. 
.O entrar en competéncia con outros 
sectores forestais, destrue directa
mente postas de traballo . Ademais as 
celulosas impiden a criación doutros 
empregos potenciais, nomeatla
mente no ámbito turístico, pesqueiro, 

,marisqueiro, e no doutras actividades 

foreªtais .• 
A.D.E.G.A. 

(Asociación para a Defensa Ecolóxica de 
Galicia 
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e atal uña é noticia. En abril ce
lebrou os mil anos da súa in
dependencia política e estes 
días as terceiras eleccións 

autonómicas coa esperada victoria 
da coalición nacionalista de centro
dereita Convergencia i Unió que lidera 
Jordi Pujol. Pero Cataluña é noticia 
desde hai moitos centos de-anos por
que se trata dunha antiga nación con 
unha milenaria cultura. Agora con 
menos trabas externas a ela (que 
ainda as ten) rexurde con enorme 
pulo e popularidade. 

Unha vella nación 

Cataluña non é o invento duns exal
tados nacionalistas. Era xa unha vella 
nación, con cultura e institucións po
líticas propias cando con Carlos 1, (fi
llo dos Reis Católicos), se formou a 
moderna España a comenzos do S. 
XVI. Defendeunas en 1640 na guerra 
deis segadors loi1ando co centralismo 
de Felipe IV que despois ·de 12 anos 
de conflicto tivo que xmar a obser
vancia das constitUcións de Cqtaluña. 
Así se mantivo ata o 11 de setembro 
de 1714 en que as perdeu despois 
dunha heroica resistencia contra as 
tropas de Felipe V. 

Xa dende o século pasado, pero so
bre todo ó longo do noso século, o 
pobo catalán loitou por volver a ad
quirir a soberanía e o autogoberno 
que perdera pero ó que non renün
ciara. Primeiro foi unha demanda da 
burguesía que conseguiu en 1914 
certa autonomía coa Mancomunitat 
que rexiu Prat de la Riba. Pero sobre 
todo desde a República de 1931; o 
catalanismo é bandeira común da 
burguesía e das clases populares, 
conseguindo desde o mesmo día da 
proclamación da república (14 de 
abril de 1931) un goberno autónomo e 
desde 1932 un Estatuto de Autonomía 
votado polas Cortes españolas e polo 
pobo catalán. A guerra civil de 1936-
1939 fará perder a Cataluña unha vez 
máis a súa autonomía co triunfo da 
dictadura franquista. 

Co restablecemento da democra
cia, gracias ó acorde de tódalas for
zas políticas de Cataluña elexidas nas 
xerais de 1977, e gracias a unha das 
meirandes manifestacións populares 

Noticias de Cataluña 

da historia mundial (un millón.de per-
soas o 11 de setembro de 1979 deulle , Catalunya 
contido a ese goberno presidido pri-
meiro por Tarradellas (que represen- Extensión: 31 .93) Km2 (Galicia 
taba a lexitimidade da Autonomía de 29.434) 
1932) e dende as eleccións catalanas 
de 1980 por Jordi Pi_ijol. Poboación: 6.004.632 (en 1982). 

Unha cultura milenaria 
Festa nacional: o 11 de setembro 

Bandeira: 4 barras encarnadas verti
cais sobre fondo ouro 

A cultura catalana é milenaria. Así o 
testemuñan as grandes obras de arte Parlamento: 135diputados 
na música, arquitectura, pintura, es- Hfmno: Els segadors 
cultura e literatura catalanas. Como Patróns: San Xurxo (23 abril) 
máis significativa irnos fixarnos algo 
na literatura escrita. o libro en catalán Virxe Montserrat (27 de abril). 

máis antigo que se conserva (segura- --------------
mente non o primeiro) é do s. XII: as --------------
Homilies d' Organyá. Dende este sé
culo ata o XVI, o idioma catalán chega 
a ser un dos europeos con máis abon
dosa e boa literatura sobre todo gra
cias á grandeza de Ramon L/ull pero 
tamén de poetas como Ausias March, 
humanistas como Bernat Metge, nove
listas como Martorel/ e Ga/ba, ou h isto
riadores como Jaume /, Desclot e 
Muntaner. 

A partir do s. XVI por causas econó-

Libros ou títulos editados en catalán, 
por anos 

1933 .... • ......... ........................ .. . 
1942 ....................................... . 
1947 ........... ............................ . 
1967 ...................................... . . 
1~77 .............. ... ............ ... ....... . 
1987 ...... .. ............................... . 

740 
4 

53 
465 

1015 
4145 

micas e políticas a cultura catalana --------------
avaga. Co desastre de 1714 a cultura--------------
escrita (non o idioma, sempre vivo no 

Resultado eleccións autonómicas de pobo e na lgrexa) case esmorece. 
Pero dende hai 150 anos rexurde de Cataluña en números de diputados 
novo coa Renaixenca ou Renace-
mento. 

Unha cultura viva e vizosa Ciu (Pujol) 

PSC-PSOE 

Mar. 1980 Ab . 1984 

43 72 

33 41 

Dende entón e ata hoxe, a pesar do PSUC (Comunistas) 
frenazo da dictadura franquista, a ca- UCD 

25 6 

18 

talana é hoxe a cultura dunha nación E.R. (Nacionalista) 
sen estado propio máis puxante de PSA (Socia. Andaluz.) 
Europa e moi superior á que gozan c. P. (Fraga) 

14 5 

2 

11 
moitas con Estado lndependente no --------------
mundo. O idioma catalán é estudiado 
en numerosísimas universidades e-s
tranxeiras. A súa vitalidade móstrase 
nos tres periódicos diarios íntegra
mente en catalán (2 en Barcelona e 1 
en Girona) no arraigo da· TV-3 maiori
taria no país, na audiencia das aproxi
madamente 15 emisoras de radio que 
emiten en catalán (sen as incontables 
de caracter municipal ou as que emi
ten só algúns programas no idioma 
do país), na gran variedade de publica
cións periódicas, e na puxante po-

tencia editorial: no pasado ano máis 
de 4.000 títulos diferentes de libros 
saíron ó mercado en idioma verná
cu .. lo (ver cadro adxunto). 

Hai que dicir que a lgrexa non só 
sintoniza e comulga con este senti
mento e cultura patriótica senon que 
foi dende sempre unha das quemáis 
contribuiron ó seu agramar e ó seu 
crecemento. 

Xosé A. Miguélez Díaz 
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O CAMPO 

Unha alternativa para a Comercialización da Carne 

Por un matadeiro cooperativo 

Organizadas por varias coope
rativas de Lugo e Coruña, e patro
cinadas pola consellería de Agri
cultura da Xunta de Galicia, tive
ron lugar na Escola de Capacita
ción Agraria de Guísamo os días 7 
e 8 de abril unhas Xornadas Coo
perativas da Comercialización da 
Carne, en xeral, pero dedicándD
lle unha maior atención á carne 
de gando vacún. 

O motivo das Xornadas básase 
na necesidade de que un grupo 
de cooperativas, xuntamente con 
COPAGRO, poidan respostar á 
proposta que a Moncomunidade 
de concellos de Ferrol Terra lles 
ten plantexada para que exploten 
dun xeito cooperativo o mata
deiro propiedade da debandita 
mancomunidade. 

As cooperativas, nun principio 
intéresadas neste proxecto, non 
atopan demasiados atrancos en 
garantiza-lo suministro de reses 
ó matadeiro, aínda que para lo
gralo tivesen que cambta-lo sis
tema de venda actual dos xatos. E 
sabido que as explotacións de va
cún de leite desfanse dos bece
rros nas primeiras semanas de 
vida; pero se se lograse un au
mento de rendabilidade da explo, 
tación cebando os mesmos, moi
tas destas explotacións, xa tos.e 
dun xeito familiar ou en cebade1-
ros cooperativos, faríano. 

As razóns que impide ceba-los 
becerros en Galicia son varias, 
pero a principal explicouna o Sr. 
Viaño presidente de TERGA, e 
coordinador das X-ornadas, dun 
xeito claro: Mentras os precios 
percibidos polos criadores de be
cerros chegan a oscilar ata 200 
pts.-Kg. canal (o que supón nun 
xato de·200 Kgs. canal, 40.000 pts 
de variación), o consumidor paga 
pola carne precios constantes, 
sempre tendentes á alza. Está 
claro que cando os precios está~ 
á baixa o sector productor arrui
nase. s'e non se cambia este sis-

tema de precios non se poden 
ceba-los xatos. 

O problema da carne é a comer
cialización 

Si tomamos como referencia a 
Dinamarca, vemos que nas explo
tacións productoras de leite, a 
renda pala ceba de becerros su
pón un 25% da renda total da 
explotación. 

Para que esto suceda no naso 
país, o productor de becerros non 
pode desentenderse do proceso 
cando o becerro sae da corte, ten 
que participar nos procesos pos
teriores de comercialización das 
canales e nos procesos industrias 
de aproveitamento dos mesmos. 

O matadeiro da Mancomuni
dade de Ferrol Terra é moderno, 
tivo un coste de cerca de 
250.000.000 pts. con =capacidade 
para faenar 18.000 reses de va
cún, ademáis de ter cadenas de 
sacrificio para ovino e-porcino. O 
gando cabalar pode sacrificarse 
na cadea de vacún. Foi ofrecida a 
súa explotación baix~ un canon 
de arrendamento moi razonabel. 

As cooperativas, onde atopan 
os atrancos é na comercializa
ción. Sobre estos temas trataron 
·as Xbrnadas, nas que diversos es
pecialistas deron informaéión e 

relataron as súas experiencias co 
fin de aumenta-los conecemen
tos sobre este comercio, que non 
é nada transparente. 

Analizouse como se realiza a 
comercialización nos países de
senvoltos da e .E.E., da experien
cia Eroski, das grandes socieda
des de criadores cataláns, de Fri
golou ro e Coren, da experien~ia 
TERGA, da calificación obxet1va 
das canales e dunha proposta xa 
concreta para o caso de explota
ción do matadei·ro de Ferrol dun 
xeito cooperativo . 

Cinco puntos para un proxecto 

1.- Hai que cambta-lo xeito ac
tual de comercializa-los becerros 
por parte dos productores, pro
curando aumenta-la renda das 
explotacións familiares cebando 
os xatos nas mesmas. Esto so
rrientes se conseguirá cando se 
logren precios seguros. 

2.- Nomeamento dunha Comi
s1on Xestora encargada de 
continua-lo proceso de incorpo
ración dos productores á comer
cialización da carrie. 

3.- Considérase que · a forma 
mais axeitada para levar adiante o 
proceso de comercialización é 
constituindo unha Cooperativa de 
1º grao, para comercialización. 
explotación do matadeiro. 

4.- Encargar un estudio de vta
bilidade tanto do matadeiro como 
a posterior rede de comercializa
ción ben en puntos de venda pro
pios, incorporación a grandes su
perficies como á exportación. 

5.- Un ha vez executados osan
teriores puntos inici9.r un ha cam
paña · de .captación de socios en 
colaboración de técnicos da Con
sellería de Agricultura e as Coo~ 
perativas que apoian a iniciativa 
para que de feíto se poidan incor
porar a este proxecto todolos 
gandeiros que asuman o ris~o de 
integrarse nun proceso amplio de 
comercialización da carne. 

Antonio Fernández Oca 
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l.R.A. e Violencia Británica 

ai unhas semanas os medios de comunicación 

H facíanse amplio eco duns tristes sucesos 
acontecidos perta de nós. Policías ingleses 
asasinaban a sangue fria a tres activistas do 

IRA na "colonia británica" de Xibraltar; non é dato sin 
importancia salientar que éstes ían desarmados. Tras 
do rebumbio que tal feíto armou na opinión internacto
nal e sobretodo en Inglaterra, con protestas e acusa
cións duras no Parlamento. seguiu a espiral de violen
cia: No enterro destes tres cidadáns católicos, un extre
mista protestante disparou contra a xente que tora ó 
enterro, deixando varios mortos no mesmo cemiterio. 
Pero ainda non remataron ahí as fTIOrtes, pois no ente
rro das últimas víctimas, dous soldados dos ~ervicios 
Secretos británicos foron linchados á luz do.día, tras 
arremeter incomprensiblemente contra o cortexo 
fúnebre. ¿Por que esta violencia? 

A historia dunha loita guerrilleira 

A clave do conflicto está nas tres letras que apuntá
bamos mais arriba: /.R.A., que non é so unha verba 
sinónimo de violencia -anque tamén-, .senon as siglas 
do Exército Republicano Irlandés (en inglés lrish Repu
blican Army). Este movemento naceu en 1919, como 
orgaización guerrilleira contra as tropas británicas, ata 
a formación do Eire (Irlanda do Sul). Por mor da esci
sión do Ulster (Irlanda do Norde) e polo seu carácter 
radical , o l.R.A. foi declarado ilegal en 1939, mais éste 
seguiu a loita contra do exército británico e os orgaís
mos oficiais ingleses. En 1955 esta orgaización presen
touse ás eleccións ó Parlamento-británico, saindo e~e
xidos os seus dous candidatos, que no111 puideron ir ó 
Parlamento por estar na cadea. , 

En 1966 a loita do l.R.A. intensificase, como forza 
armada da poboación católica do Ulster contra a pre
potencia protestante. Gran Bretaña manda entón tro
pas a Ulster, e desde aquela a espiral de violencia foi en 
aumento. No 1969, o l.R.A. divídese en duas faccións: 
Os provisionais, de liña nacionalista radical e política
mente socialdemócratas, pero adicados de cheo á loita 
armada; e os oticiais, de ideario marxista, sin o acti
vismo armado dos anteriores. Por outra banda, o Sinn 
Feinn, partido político que tivo unha importancia capi
tal na independencia de Irlanda, é o brazo político do 
l.R.A. A este partido perteneceu o creador indiscutible 
da independeneia irlandesa, Edmond de Valera, sendo 
logo o fundador do Fianna Fail. 

Na opinión pública española especulouse entre a 
conexión IRA-ETA, pero Gerry Adams, dirixente do 
Sinn Feinn, tena negado repetidas veces, anque non 
oculte as suas simpatías polo movemento armado 
vasco. 

Ramón Fernández Mariño 

Don Ré>bustiano 
e Manoliño 

Atopábase Don Robustiano, o naso cura, na 
porta da Casa Rectoral. 

Nese intre pasaba Manoliño, coa vaca á corda, 
e Don Robustiano, que sempre foi moi vixueiro, 

· berróulle: 

- ¡Ou Manoliño!, ¿e pra ónde vas? 

- Vou coa vaca pró boi. 

- ¿E esa laboura non a podía facer o teu ·pai, 
ho? 

- Non, señore: !en que ser o boi. ¡ Ei vaca pra 
diante!. 

Manuel Cajaraville ("Debullando Folclore") 
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Cousas da casa 

Deseguida ven o verán aprendamos a facer un 
xelado de vainill~ 

Os ingrediente,s 
necesarios son: me
dio litro de leite. 100 
gramos de zucre, 4 
xemas de ovo e vai
nilla en rama. 

¿Cómo tace/o? 

eBati-las xemas co 
zucre. 
• Ferve-lo leite coa 
vainilla. 

e Mixturar todo, pouquiño a pouco, removendo 
ben. 
• Poñe-lo lume ó máximo, pero ¡coidado! cando 

empece a .botar fume, baixa-lo lume e remover 
contínuamerite. 
e Estará feita a crema cando se pegue á culler de 

madeira. 
• Verquer en taciñas e poñer a enfriar no conxe

lador da nevera. 
Xa ternos os xelados de vainilla preparados!!! 

Unha receta sinxeliña para cociñeiros (as) pouco 
expertos (as): o pito ó forno: 

• Balei ra-lo pito e 
sal galo. 

e Envolvelo enteiro 
en papel de aluminio. 

e Metelo no forno e 
deixalo cocer durante 
unha hora. 

Cace na súa propia graxa, sen perder nada de 
valor alimenticio. Queda delicioso e o forno 
limpo! doble avantaxe. 

Ensalada de arroz: 

Ingredientes Aecesarios: 250 gramos de arroz, 
un ha lata de atún, 100 gramos de queixo (Gu
vere), 2 tomates, unha cenoria, un ovo, aceitunas, 
aceite, limón, pirixel, pimenta e sal. 

¿Cómo tace/o? . 
e Cace-lo arroz en auga salgada e escurrilo. 
e Unha vez fria, mixturalo co atún, o queixo 

cortado .en dados, os tomates, a cenoria, o ovo 
cocido duro, todo picado. 
e BotarHe-las aceitunas e o pirixel picados. 
e Sazonar co aceite e o zume de limón, sal e 

pi menta. 
Servir todo en trio, nun día de calor. 

------------- Cuestión de aceites 

•Non misturar aceites de 
distintas clases (de oliva 
co de xirasol. .. ), porque 
os aceites se quentan uns 
antes que os outros. 

• Non é bo aproveita-los 
aceites de friti r varias ve
ces para distintas clases 
de. alimentos. En todo 
caso se se utilizan, con
vén segl:Ji-los seguintes 
consellos: 

~NON 
,.,....lilllP;= 

NON 
~@k 

~1---iíilll•;=-

• Conservar o aceite sobrante 
en recipientes de aceiro inoxida
ble ou esmaltados e debidamente 
tapados para evita-las oxida
cióhs. 

• Filtra-lo aceite antes de 
usalo para quita-las partículas de 
comida estragada que lle quedan. 

• Non utilizar aceite de oliva 
máis de tres ou catro veces e me
nos ainda os de sementes. En 
todo caso, cando produzan de
masiado fume, cheira desagrada
ble, picante ou rancio, ou pouco 
fluido (demasiado groso), debe 
renovarse. 

~ON 

{~ 
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"A década prodixiosa" 
r o nome dun grupo español 

E de moda, que sen dúbida os 
mais noves coñecen ben. 
Pero "a década prodixiosa" 

é sobre todo un alcume que se lle 
puxo ós anos sesenta, o decenio mais 
cheo en acontecimentos da segunda 
mitade do noso século. Uns anos en 
que no mundo parecía que ia darse un 
cambio total, a mocidade despertaba 
coma unha forza que tiña algo que 
dicir nunha sociedade vella, e occi
dente parecía que entraba nunha 
nova era. 

Da "Revolución cultural" ó "La-ta-la" 

Foi 1968 o ano clave desa década: a 
revolución cultural na China comunista 
de Mao-Tse-Tung quería cambiar ma
nei ras e xeitos de pensar no estado 
mais grande do mundo; Ho-Chi-Min 
abría camiños noves no Viet-Nam, 
onde os yankis camiñaban cara unha 
amarga e vergonzosa derrota; a gue
rrilla iniciada anos antes polo "Che" 
Guevara exténdese como regueiro de 
pólvora por toda América Latina; a 
astronave "Apollo VIII" levaba homes 

por vez primeira ata a Lua, e os 
xaponeses comenzan a asolagar o 
mundo cos transistores; é asesiñado 
en U.S.A. Robert Kennedy, que repre
sentaba a esperanza do cambio polí
tico na mais poderosa nación do 
mundo, tra-lo asesiñato do seu irmán 
o presidente John F.; tamén é asesi
ñado Martín Luther King, líder de re
volta dos negros estadounidenses 
polos seus dereitos, e símbolo mun
dial da loita non violenta; pola sua 
banda, a lgrexa inicia o "aggiorna
mento", ou adaptación ó mundo, tra
lo concilio Vaticano 11, e Pablo VI pro
clama os dereitos dos pobres na sua 
encíclica "Popularum Progressio"; en
tre os mozos causan delirio os Beatles 
e España gaña o festival de Eurovisión 
da man de Massiel. 

Cando os estudiantes quixeron 
cambia-lo mundo. 

Pero é maio a data fundamental 
deste ano tan movidiño, da man de 
duas esperanzas frustradas: O Maio 
francés e a Primavera de Praga. Nesta 
última, os tanques rusos aplastaron 

as ideas renovadoras dos checoslo
vacos, encabezados por Dubcek. 
Pola sua banda, nas ruas de París pri
meiro e lago nas de tódalas cidades 
universitarias do mundo occidental, 
os estudantes viviron nesta primavera 
as mais fondas emocións dunha uto
pía renovadora, e as mais amargas 
frustracións de algo que non puido 
ser. Querían cambia-lo mundo, traían 
ideas e proxectos novas cara un 
mundo de xusticia, solidariedade, 
amor e sobre todo de liberdade 
("Prohibido prohibir"); chegaron a 
ocupa-la Bolsa parisina, ... Pero ato
páronse con que este vello nundo non 
deixaba doadamente as suas manei
ras e sobre todo o seu poder. Os estu
dantes tiveron que conformarse con 
berrar: "Burgueses non comprendés
tedes nada". 

Pasaron xusto vinte anos. Foi unha 
fermosa utopía para a moitos de nós, 
utopía cantada por xeracións. Pero 
un absurdo para outros, un quebra
deiro de cabeza felizmente rematado 
para algúns, e para outros moitos ... so 
aquelo de que "a primavera a sangre 
altera", ou o de "xente nova e leña 
verde todo e fume". Pero, por iso, 
temblar temblaron mentras durou. 

Victorino Pérez Prieto 
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A escola e as drogas (2) 

' íramos no artículo anterior aqueles elementos 
que dentro da escala interveñen directa ou 
indirectamente no uso e o abuso das drogas, 
con maior ou menor importancia. Analisare-

mos agora a actitude a tomar pala escala e os profeso
res diante dun alumno drogadicto, anque habemos ver 
antes como detectar aqueles síntomas que poden facer 
supoñer a posible utilización dal.gún tipo de drogas. 

Síntomas que manifesta un estudiante que empeza a 
drogarse 

- Cambio na actitude cara ó aprendizaxe. Vai apare
cendo indiferencia, falta de cooperación, agresividade, 
desánimo, etc ... . 

- Cambios na maneira de expresarse. Amplíanse as 
verbas vulgares e disminúen as expresións coloquiais e 
cultas. 

- Cambios no estilo de vestir e na apariencia física. 
Tamén nos xestos e modos de comportarse, etc .. .. 

- Pérdida de interese pala clase e a súa dinámica. 
Actitude evasiva, "Síndrome amotivacional", ou sexa, 
que o rapaz non ten ganas de estudiar nin de facer 
causa algunha. 

- Cambios nas relacións cos compáñeiros, alonxán
dose das amistades que mantiña e cambiándoas por 
outras novas que conforman o seu novo entorno. 

- En xeral hai un ha modificación da conducta e das 
relacións cos demáis, tanto no medio escolar, como 
familiar e grupal. 

Que facer ante un alumno que consume drogas? 

- Ante todo evitar o rechazo . A expulsión é ineficaz e 
contraproducente, pois ademáis de non solucionar 
nada acaba por marxinar máis ainda ó alumno. 

- Fomentar a comunicación directa profesor-alumno. 
Cómpre fomenta-lo diálogo aberto, a actitude com
prensiva e a relación persoa a persoa. 

- Fomenta-la participación da clase no problema. Ani
mar ó rapaz para que se relacione máis cos 
compañeiros. 

- Revisa-las capacidades persoais, animando ó 
alumno a analisar e reflexionar sobre das súas propias 
capacidades. 

- Potencia-los seus intereses e motivacións. Se o 
profesor encarga tarefas concretas ó alumno, éste 
pode desenrolar máis o seu senso crítico, reflexionar 
máis sobre sí mesmo e descubrir as súas inclinacións 
persoais. 

- Revisar conxuntamente o rendemento e as actitudes. 
O profesor debe insistir nunha atención máis persoal ó 
alumno talando · con él' sobre do rendemento conse
guido. oesta maneira, ºalumno vai cü11endo confi~nza 
en. si mesmo e atopando puntos de referencia e apoios 
válidos. 

- Encargar tarefas concretas con responsabilidade so-

Barriñas de " chocolate " made in Marruecos que corren 
potas aulas 

cial. lsto supón un recoñecemento para o alumno e fai 
que se sinta útil. 

- Falar co resto dos profesores e cos pais, facendo 
unha valoración do grado de adicción do alumno e dos 
elementos que interveñen no problema, para axudarlle 
con tódalas axudas posibles. 

Papel da escola e as institucións na educación sobre a 
droga 

Se reflexionamos sobre o feito de que o nena pasa a 
meirande parte do tempo na escala, preocupado en 
actividades escolares, decatarémonos do papel espe
cial que ten a escala na educación sobre as drogas. 
Esta esixencia da escala na responsabilidade da edu
cación sobre as drogodependencias require todo un 
proceso. que non se pode improvisar e que plantexa 
moitos interrogantes, dúbidas e dificultades que debe
remos ir afrontando pouco a pouco. Necesítase tamén 
o apoio institucional, a adicación de recursos económi
cos e humanos, a colaboración do profesorado e dos 
profesionais especializados nos problemas das dro
gas. Desde a formación do profesorado á información e 
educación da comunidade, pasando pala elaboración 
de programas axeitados según as idades e a cultura. 

Os profesores deben saber que a súa misión non é a 
de moralizar sobre as drogas e o seu consumo. A edu
cación non se fai nunha ou en dúas charlas , esixe un 
longo proceso escolar. Esto non precisa grandes coñe
cementos especializados por parte do profesorado, se
nón só un pouco de sentido común , algo de informa
ción e unha actitude de comprensión e interés polos 
problemas do alumno. 

Dr. Manuel VARELA VEIGA 
Director d~ Centro de Drogodependencias de Lugo (ALIAD) 



4 F4L4 é C4miñO ..................................................... RlttlA-12 

Xosé Chao Rego 

Evos cousa da televisión que, 
con frecuencia, cando fala en ga
lego, coida moi pouquiño o noso 
idioma. E non me retiro ás per
soas que aparecen nela casual
mente, senón ós profesionais, pe
riodistas que deberían ter obriga 
de aprender galego, que para iso 
lles pagan. De. non ser así, case 
sería mellor, ás veces, que talasen 
noutro idioma. 

E conste que estimo en moito o 
feíto de que a televisión empre
gue o noso idioma, alomenos 
para .. que os que a escoitamós sai
b~~os dunha vez que a nosa fala 
é c'amiñ.o para chegarmos a ser · 

GALERIAS 

Será bo cal, pero ... 
persoas. Pero todo ten os seus 
límites. 

Por exemplo, hai un anuncio na 
. tele española en Galicia que pon 
en boca dun labrego, referíndose 
a unha caliza para a terra, esta 
barbaridade: "Desque bótolle ... " 
¿ Quen fa ría o texto dese atroz 
anuncio? Desde logo, non un ~a
brego, que coñece a sintaxe e a 
estructura.do idioma sen que pre
cise saber que se atqpa diante 
dunha oración ~ubordinada que 
lle obriga a antepoñer o pronome 
persoal átono "lle": "Desque lle 
boto ... ". 

No mesmo anuncio, ese1gramá
tico bravo que contratou a firma 

S'ARGADE:Is>P 
4ft. ~~ 
EN 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

CERVO LUGO 
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comercial anunciante, colabora ó 
desastre poñendo en boca doutro 
labrego que lle responde ó pri
meiro esta lindeza: "eu tamén bó
tolle ... ", sen lle importar nin 
moito nin pouco que o labrego 
dialogante nunca diría iso, por
que, aínda sen saber que "ta
mén" é un adverbio qué obriga a 
antepoñe-lo pronome persoal 
"lle" , habería de talar así: "Eu ta
mén lle boto ... ". 

Agora esperemos que, para 
ben da nosa terra con minúscula, 
o cal que vende esa firma comer
cial sexa algo mellor cá gramática 
que, para o mal da nosa Terra, 
con maiúscula, teñen e usan. 

A NAI DO MEU SEtilOR f .i 

s sinxelos 
as e enredos 

r_eu Señor. 
rn,~~~!]t-:etoipreñado 

eus entregado 
o euSeñor. 

~-~~ff~Wt.éUdo. oprimido 
n compartido 

lbt!JScfafá' -a nai do meu Señor. 
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