
1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecl.mos. 

1 mos sementando patrla: 

• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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• Galicia ante o reto da postmodernidade 

•¿Que pasa no concello de Vigo? 

• A selección do gando vacuno leiteiro (2) 

o 
·Morte e resurrección no ca·mpo galega 

o suceso que o pasado 8 de marzo protagonizou 
Paulina Fernández na parroquia chantadina de 
Adá coas sete martes e sete feridos que deixou 
tras si, parece que somente abraio e lamento pode 

xutdir dun feíto tan sementado de marte. Pero nestes días 
. de Pascoa nos que lembramos e celebramos a resurrección 
.de Xesucristo a fe estanos pedindo que vexamos; que 
traba/lemas e que reclamemos as sementes de vida que 
sempre se albiscan incluso .nas situacións máis xebres e 
foscas, e que tamérJ aparecen na traxedia de Chantada. 

Situación de marte ·é a reacción entolecida de Paulina. E 
semente de resurrección é o comportamento tan humano 
dos veciños; a/gúns foron acoitelados cando pretendían 
axudar a poñer remedio na situación, incluso a apagar o 
lume no que ardería Paulina. Semente de resurrección é a 
reacción deses veciñ.os chea de estupor e de incompren
sión pero ausente de odio .. A calidade humana dest~s veci
ños son un signo de esperanza. 

Situación de marte é a mesma enfermidade de Paulina 
que doutras maneiras menos tráxicas pero sempre dramáti
cas aparece en moita xente do rural galega: a enfr=rmidade 
"dos nervios". E aquí as sementes de resurrección teñen 
que vir tanto da ciencia médica como da calidade de vida 
veciñal, e esta, nacerá tanto da calidade das persoas que 
conviven como da actuación da .administráción pública. No 
que ás persoas toca, estamos convencidos de qué o amaré 
sempre forza de sanidade e o desamor fonte de desequili
brio; por isa casos como o de Adá son unha chamada a que 
nos fagamos todos máis pacifistas, respetuosos e acolledo
res, pero ó mesmo tempo máis políticos. 

O suceso de Chantada pon de releve duas grandes ca
rencias que cómpre sanar. Un ha é o pobrísimo e masificado 
servicio de asistencia psiquiátrica que está a pedir un cam
bio xa, para gañar en seguimento persoal e en terapias ou 
remedios máis completos que a simple química; ten nesto a 
Seguridade Social unha débeda coa sociedade galega, en 
especial coa rural que se atopa tan castigada e desequili
brada por dramas que acaban pasando a súa factura de 
marte: unha emigración tan brutal, a incultura que ven de 
tan atrás, o avel/entamento da poboación rural a gallopante 
crise da economía e da cultura tradicional. E con esto esta
mos salientando xa a segunda grave carencia. 

Cómpre invertir abondosamente na calidade de vida do 
rural galega, invertir cartas e persoas. Os proxectados ser
vicios sociais por comarcas que anuncia a Consellería de 
Trabal/o poden ser un pequeno signo de resurrección se 
non se reducen a burocracia e se actúan como revitalizado
res sociais para as comunidades do campo e non só como 
oficinas asistenciais. Pero na situación do naso rural descu
brimos unha chamada vocacional á que os cristiáns debe
mos prestar ouvidos: é urxente o trabal/o político que teña 
como meta a curación da nasa sociedade; é urxente a 
presencia de animadores sociais que coma Xesucristo se 
encarnen no seu pobo, se entreguen a el con absoluto 
respeto e sexan ne/ semente de resurrección. 
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OS FUNDAMENTOS DO PODER E OS EXERCICIOS 
DO PODER EN GALICIA son o tema da VI SEMANA 
GALEGA DE FILOSOFIA a celebrar na Aula Castelao de 
Filosofía os derradeiros cinco días deste mes. E un dos 
acontecementos máis importantes no eido do pensa
mento galega na Semana de Pascual , para máis infor
mación : Aula Castelao de Filosofía. Apartado 332. 
36080 - Pontevedra. 

A EDUCACION EN GALICIA. INFORME CERO é un 
trabal lo de investigación levado adiante polo ICE (Insti
tuto de Ciencias da Educación) que estuda ó detalle 
todo o tinglado educativo deste país, deténdose nos 
distintos niveis da educación en Galicia. Pode ser un ha 
boa ferramenta para outros trabal los neste sentido. 

• " OS VIÑOS NA GALIZA" é o primeiro "Caderno A 
Nosa Terra de Pensamento e Cultura" que ven de publi
car o devandito xornal que vive neste intre un pulo 
editorial moi forte; pode se-la mellar compaña nas Fes- , 
tas do Viño que escomezan estas semanas, á de 
Amandi , seguiranlle a de Chantada, Quiroga, Ulla, etc. 

""" " OS GUERREIROS DO ARCO DA VELLA" son vinta-
sete creadores de música rock que veñen de lanzar un 
dos mellares albums musicais destes tempos, desti
nado a move-las conciencias a favor do medio am
biente. Convocados por Greenpeace escomezaron a 
súa loita ecoloxista na URSS, onde por primeira vez 
puideron escoitar a xente coma Peter Gabriel, Annie 
Lennox, Pretenders, etc. nun clima de creatividade e 
so lidariedade. • O EXEMPLO DE XESUS MESTURANDOSE COS LE-
PROSOS ... , non dá calado na conciencia das nasas 
xentes, que seguen resistíndose a que a carón delas se 
instalen centros de recuperación de drogadictos, ou 
centros de acollida de enfermos do Sida, despois de 
tomar tódalas medidas para evitálas infeccións e con
taxios. Teresa de Calcuta non puido abrir un centro 
deste tipo nunha cidade americana pola oposición da 
poboación . .. 

• O FANATISMO RELIXIOSO volta a facer estragos no 
naso mundo .. . , del non se libran nin os mortos. Grupos 
de musulmáns radicais , que ata agora non deberan de 
ler á Dante, queren desfacer o seu enterramento, por
que na Divina Comedia, a imaxinación do poeta non 
deixa ben parado a Mahoma, moito mel lor será voltar a 
deleitarnos cos versos de egrexio escritor, agora ver
quidos ó galego por un bo traductor: Darío Xohán Ca
bana, traductor de Petrarca, Dante, Bocaccio .... obras 
que aínda non podemos ler totalmente, debido á pasivi
dad e da Xunta que non acaba de apoiar estos esforzos 
creadores. • 

A ASAMBLEA DE GRUPOS NATURALISTAS E ECO-
LOXISTAS DE GALICIA ten lugar neste ano na Guarda, 
os días. 25-26 deste mes de marzo, organizada pala 
Asociación Naturalista " Baixo Miño", na arde do día 
hai temas coma estos: análise da política ambiental da 
Xunta, información sobre a Cortegada, situación do 
Baixo Miño .. . A protección de Estuarios de Miño será 
unha das teimas desta xuntanza que rematará cunha 
manifestación a carón dos Observatorios Ornitoló
xicos. 

A~ 
Alfonso Blanco Torrado 

A MESA POLA DEFENSA DO GALEGO DE ASTURIAS 
ven dando pasos e ofrecendo material ós que talan a 
nosa lingua máis alá do Eo ; hai coma unha sensibiliza
ción cara este problema, que tamén medra no Bierzo e 
nalgunha bisbarra de Zamora. 

• OS OBXECTORES DE CONCIENCIA veñen levando 
un ha lo ita para que sexa recoñecido o seu dereito a non 
cumprir coa mili nin a facer o servicio social sustituto
rio , varios deles remataron co seu carpo nas cadeas. 
Son varios miles os rqpaces que rexeitan todo compro
miso abrigado coas autoridades militares. 

• GORBACHOV segue queimando etapas no seu ob-
xectivo de acelerar o desarme mundial , e ven de com
prometerse en Viena a retirar parte dos seus efectivos 
nos países do Este. Mentres tanto a Europa occidental 
demasiado atada a Usa, non é capaz de emerxer coma 
unha unidade libre frente ós dous blocas. 

• NAMIBIA ESCOMEZA a recolle-los froitos da súa 
loita pola independencia, primeiro de Alemaña e agora 
de Suráfrica. A partires do primeiro de abril quedan 
legalizados tódolos partidos políticos, e escomezan a 
ser soberanos. Se exceptuamos o Sáhara, era o foco 
máis grande de colonialismo que quedaba en Africa, 
convertíndose así no cincoenta e dous estado daquel 
continente. Quedan atrás cen anos de colonialísmo e 
vintecatro de guerrillas contra o opresor: Suráfrica. 

• NOt--! O RACISMO é o berro da xornada contra a 
discriminación racial (21 de marzo). A lgrexa ven de 
denunciar nun documento moi amplo toda a historia do 
racísmo desde a morte de Abel por Caín ata hoxe, é 
hora de que tódalas comunidades tomen conciencia da 
discriminación que hai aquí e agora en tódolos países, 
por exemplo a lei de Estranxería de España. · 
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SINAIS DO RESUCITADO 

Eu aposto polo humilde. 

Renuncio á elegancia 
no vestir, no facer e no dícír. 

Renuncio á palabras solemnes 
e a ca/quera forma de opulencia. 

Renuncio a arrimarme ós grandes 
e a sentarme nas súas mesas ba/eíras. 

Renuncio ós fínxímentos estériles 
e a cubrí-los líndeíros da pobreza. 

Renuncio a un corazón altivo 
e a soñar castelos de arrogancia. 

Renuncio a xulgar e condenar 
cal se eu fose amo de certezas. 

Eu aposto polo humilde. 

Amo as poucas palabras 
e cheas e sinceras. 

Amo as formas humildes 
no ser e no fa/a-las mí ñas /erías. 

Amo as poucas causas da pobreza 
tan ricas e/as, fermosas, duradeíras. 

Amo á xente humilde, 
grande sempre na súa sínxeleza. 

Amo os corazóns serenos 
e as o/ladas timpas. 

Amo as mans /abregas 
e a fa/a desta terra. 

Amo os bíchíños pequenos, 
a auga, a neve, as herbas. 

Amo os bícos e a tenrura 
e o conforto dunha boa apreta. 

Amo a amístade fiel 
e o perdón que aleda. 

Amo arrepentirme cada día 
e busca-la verdade que libera. 

Amo a comunídade transparente 
e compartí-la míña vida enteíra. 

Amo a taita calada e persistente 
por un mañá que xa desperta. 

Amo a Deus porque é humilde creador. 
Amo a Xesús porque é humilde salvador. 
Amo ó Espíríto porque é humilde soñador. 
Amo a María proque é humilde maído meu Señor. 

Eu aposto polo humilde e o sínxelo 
e por estes versos pequenos 
para dící-lo que eu quera. 

Eu aposto polo humilde 

Ancorados no porvir (11 Dom. de Páscoa) 

"Como o Paí me enviou, tamén eu vos envío " (Xn . 
20,20) 

Nos primeiros tempos do cristianismo as teste
muñas da resurrección sonó mesmo tempo tes
temuñas dunha transformación da vida e da so
ciedade. Empezan un xeito distinto de comunida
des, baseadas nun amor que quere ser operativo 
e comprometido coa realidade. Poñen en común 
os bens. Son a igrexa do Resucitado, alegre e 
creativa, superadora de medós. ¿Utópicos? 
¿Realistas? Ambalas dúas causas. Utópicos por
que a irmandade universal á que aspiran non se 
dá en ningures, pero camiñan cara a ela. Realis
tas porque inciden na realidade da sociedade ata 
transformar estructuras económicas e sociais. 

¿Onde está a utopía e o realismo na igrexa de 
hoxe? ¿Acomodouse? Somentes a fe e o amor 
son capaces de inventar novas utopías. 

Cristo, sacramento do encontro do home con 
Deus (111 Dom. de Páscoa) 

"Sabedores de que era o Señor" (Xn . 21 , 12) 

Todos quixeramos saber moito máis de Deus (e 
tamén de nós mesmos -sempre van xuntos estes 
dous saberes-). Xesús Cristo é a revelación de 
Deus, a súa Palabra, e ó mesmo tempo é o proto
tipo do home, a súa mellar Palabra. Para atoparse . 
con Deus eco home hai que pasar por Xesús. En 
Xesús descubrimos que Deus é vida, amor, pai , 
forza, misericordia, alegría .. . En Xesús descubri
mos que o home é digno, valioso ós ollas de 
Deus, capaz de constru ir e amar, chamado a vivir 
sempre, fráxil e forte .. . 
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---111 ASAMBLEA DE "ENCRUCILLADA" --
Gali_cia ante o reto da postmodernidade 

o s pasados 3-4 de Marzo, 
o Colexio La Salle de 
Santiago voltou en
cherse cos participantes 

na Asamblea que a revista Encru
cillada convoca desde hai xa tres 
anos. A asistencia era entre 300 e 
400 persoas: mozos, non tan mo
zos, e sobar de todo mulleres 
¡Que sería da lgrexa galega sen as 
mulleres!. 

Foi unha muller a que abriu a 
Asamblea e presentou o experto 
no tema deste ano (a postmoderni
dade): Josep Maria Lozano, do 
"Centro Cristianisme i justicia", 
que viña da "postmoderna" Bar
celona. Se Engracia Vidal (secre
taria de "Encrucillada") abriu o 
Congreso, outra muller, Pilar 
Wirtz, deulle o remate, valorando 
as distintas aportacións. Anquea 
guinda púxoa Emilio Cao, o pri
meiro músico que levou,a música 
galega de hoxe fara das frontei
ras do Estado, acadando o res
peto de artistas tan míticos coma 
Alan Stivel. 

A postmodernidade, síntoma da 
sociedade actual e reto para os 
cristiáns de hoxe. 

J. Mª Lozano en duas extensas e 
amenas ponencias falou da post
modernidade coma un pensa
mento que parte da realidade 
mais común da sociedade postin
dustrial de hoxe. Fenómeno, por 
tanto, típicamente urbano, que 
reacciona contra o optimismo 
que trouxera a modernidade sé
culas atrás. O " fin da historia", 
como fracaso: " Hoxe movilizá
monos non para facer avanzar a 
historia, senon para evitar des
gracias, porque parece que o que 
nos espera é un desastre", dixo 
Lozano. E ó poñer en cuestión " o 
que había que facer", acorre que 
se chéga a unha situación de 
" non saber onde estamos e onde 
irnos" . 

Caen desta maneira o que os 
postmodernos chaman "grandes 

De esquerda a dereita : A. Baamonde, X. L. Pintos, Torres Queiruga, M. Oapena 

e Victorino Pérez 

relatos", ou relatos lexitimado
res. "As ideol_oxías modernas 
funcionaron como as películas 
do oeste -dixo o ponente-: unha 
historia de bós e malos"; o que en 
ocasións chegou a convertelas 
en peligros públicos que levaron 
a masacres. Tamén "se difuminan 
as maiúsculas", é dicir, esas gran
des palabras que nos encheron a 
boca: Amor, Liberdade, Xusti
cia, ... ; créase así un talante de 
descrencia: cada un pode crer o 

que queira, ou crer_ todo á vez, ou 
non crer nada. Consecuente
mente pérdese o suxeito único, a 
referencia única e absoluta da 
realidade. E mais ainda, desapa
recen públicamente os valores, 
dándose unha renuncia a salva
ción: esta non existe. 
A cuestión nuclear é se esta si

tuación de pluralismo é sinónimo 
de indiferencia ante todo. Todo é 
opinable, nadie ten a explicación 
global da realidade, non existe a 
verdade en sí: Non somos omni
potentes, pero ¿podemos ser res
ponsables? ¿Como situarse o 
crente ante esta realidade?: J. M. 
Lozano respondeu claramente 
que a única actitude válida é o 
seguimento de Xesús, sen dar. nada 
por suposto, tomando decisións 
inspiradas polo espírito de Xesús 
e testemuñando ese espírito en 
accións concretas: Deus non se 
ten de entrada, · compre ilo bus
cando cada día, respondendo á 
sua chamada desde a propia vida 
cotián, non desde plantexamen
tos abstractos. Non se tratará 
tanto de "talar qo ben" ,· senon de 
"ser bós". A verdade do cristia
nismo só se m·anifestará na . súa 
capacidade de, abrir horizontes, 
buscan.do posibilidades non rea
lizadas, e deixando camiños ma-



llados. Anque non se poida facer "o gran cam
bio", pódense facer cambios concretos. 

Galicia e a postmodernidade 

A mesa redonda da mañá do segundo día ten
tou traer a realidade do debate postmoderno a 
Galicia ¿Como pode ser Galicia postmoderna se 
ainda non chegou á rnaior parte dela a moderni
dade? Antón Baamonde, viu o fenómeno postmo
derno coma algo positivo, pois fíxonos ver que 
caeron os falsos paradisos, tamén para Galicia; a 
incertidume creada panos diante do único tribu
nal válido: o do diálogo. Pala sua banda, o profe
sor Xoan Lois Pintos tomou postura claramente 
contra a postmodernidade; ante ela Galicia ten a 
ventaxa de $er "diferente", un ha fronteira fóra 
dos ámbitos comerciais: "As nasas posibilidades 
veñen de que ó estar esquecidos non se canta 
con nós e déixannos libres de ser nós mesmos". 

" Non somos omnipo
tentes, pero ¿podemos 
ser responsables? dixo 
J. Mª Lozano. 

Victorino Pérez analizou a postura da lgrexa e do 
mundo rural en relación coa postmodernidade 
¿Cómo talar da "post" nunha lgrexa "pre" mo-

1 derna? Paradóxicamente, o punto de contacto 
semella estar na antimodernidade, proverbial na 
lgrexa: pero a situación actual é un reto para a 
lgrexa, como chamada ó concreto, a criticar tan
tas autoxustificacións, a partir da realidade do 
pobo galega, ... Finalmente, Hermelinda Oapena 
apostou por un ha liberación . da muller, aton
dando no seu ser feminino, non en confrontación 
co home, senon buscando a súa realidade pecu
liar; nin mellar nin peor: ser ela, camiñando cara 
a unha complementariedade. 

O debate deixou ver a problematicidade do 
tema, quedando numerosas cuestións no ar. 

Redacción 

Espacios de diálogo: 
unha ética civil 

Por Francisco Carballo 

D esde o Vaticano 11 e desde a encíclica de Paulo VI 
sobre a lgrexa en diálogo coa sociedade, sabemos 
que a maneira correcta de evanxelizar e de evanxeli 
zarmos é o diálogo. Mais este ten diferentes espa

cios. Un dos mais decisivos, é o moral. 
A predicación de Xesús anunciando e iniciando o Reinado 

de Deus contén os ideais máis avanzados nunca superados 
pola imaxinación nen polas utopías. Das propostas de Xesu
cristo dedúcese unha moral aberta, sempre disposta a xene
rosidade. Pero non se deduce un código de dereitos e deberes 
de esixencia universal e de imposición civil. 

Sen embargo a humanidade busca un consenso ético . 
Houbo diversos intentos en case tódolos pobos e culturas de 
concretizar nunha táboa os dereitos e deberes máis comúns . 
Nese proceso de consenso foi de"cisiva a Declaración dos Oe
reitos do home e do cidadan que elaborou a Asamblea Nacional 
de Francia en 1789 e que serveu de prólogo á Constitución de 
1791 . Posteriormente as constitucións liberais e as democrá
tic·as acolleron esta táboa que a ONU promulgou e resulta 
norma a ter en conta para a convivencia social dos seres 
humanos. 

A situación da lgrexa en 1789 en Francia , globalmente preo
cupada pola instauración de novas institucións ao abandonar 
as feudais e dividida a causa da Constitución Civil do clero en 
duas grandes igrexas, a xuramentada e a non xuramentada , 
explica a escasa atención á Declaración devandita . Certa
mente nesa Declaración hai formulacións de inspiración 
roussoniana , opostas a irrupción da Revelación . Mais en con 
xunto expresa unha síntese avanzada cara a igualdade, a 
liberdade e a fraternidade humanas. Tivemos que esperar a 
Xoan XXIII para que as declaracións sobre os dereitos huma
nos acharan entre nós, os católicos , interés e estima. A Pacem 
in terris recolleu este signo dos tempos e afrontouse coa nece
sidade de ver, acoller e respetar o ben onde queira que se 
atope e de onde queira que veña. 

Calquera dos artículos da Declaración dos Dereitos Huma
nos ofrece ocasión de debates. Así o art. 3° que postula o 
respeto ávida, suscita toda a imensa problemática da euxene
sia, do aborto , do suicidio , da pena de morte e da eutanasia . 
Hai aí marxes difíceis de cubrir con disposicjóns dogmáticas 
ind iscutíbeis . Pero no eixo de todo está o "dereito á vida " 
como expresión universal que todos os pobos están a aceptar 
e que tanto nos alegra. Cando un Imán se atreve a condenará 
morte a un escritor pola razón de verse ironizado nunha obra 
literaria, surxe a consternación na humanidade porque se 
evidencia o grao de fanatismo que pode irrumpir nas relixións 
cando estas poñen as suas afirmacións por enriba de verda
des universais e de aGeptación por ateos e crentes , agnósti 
cos e practicantes. 

Penso que chegou a hora de que as igrexas poñan no eixo 
da sua moral o recoñecemento dos dereitos humanos, centro 
dunha ética civil, común a todos, chamada a criar convivencia. 
E que dunha vez desbotemos o prexuicio de que tal ética 
produce un ha falsa neutralidade e provoca o escepticismo . 

Se isto fan as igrexas, gañarán en credibilidade e situaranse 
na sua esfera propia : ser sacramento da presencia de Deus 
que nos garante un horizonte superior e fortalecedor na loita 
pola paz, pola convivencia e poi a esperanza. 

Unha ética civil é o esp9cio común de encontro, algo que 
enriquece e acerca as igrexas aos humanos sobre os que a 
gracia de Deus alenta e enche de vida. 
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O CAMPO 

A selección do gando vacuno leiteiro (2) 

Orgaización dun programa de 
mellora xenética 

Para levar a cabo un Programa 
de Mellara Xenética é condición 
indispensable contar cunha Aso
ciación de gandeiros para tal fin. 
Esta Asociación deberá contar 
coas seguintes orgaizacións: 

- De control das característi
cas de conformación mediante 
técnicos calificadores. 

GANDEIROS 

\t/ 
ASOCIACION 

CENTRO DE INSEMINACION 
ARTIFICIAL 

ONTROL DE PRODUCCION 
E CONFORMACIONS 

- De control de producción 
leiteira para o que contará con 
controladores e con laboratorios. 

- Centro de cálculo, para pro
cesar tódolos datos de conforma
ción e produccións. 

CENTRO DE 
CA~CULO 

V'------
- Centro de inseminación arti

ficial, onde permanecen os tau
ros seleccionados para a p~oduc
ción, conservación e distribución 
de semen. 

As tillas dun touro a probar son 
controladas en canto ás suas ca
racterísticas de conformación 
(patas, ubre, capacidade corpo
ral, etc.) mediante a súa califica
ción por técnicos especializados 
(calificadores) e tamén en canto 
ás súas produccións en canti
dade e calidade do leite mediante 
un Control Leiteiro. A estimación 
da producción total de leite du
rante unha lactación faise en fun-

ción dunha serie de controles 
mensuais, de forma que abar
quen un período de tempo de 305 
días. Estos controles son realiza
dos nas explotacións por perso
nal experto (controladores) que 
mide a producción de leite de 
cada vaca en control e tomamos
tras de leite de cada unha delas 
para ser enviadas a un laboratorio 
para a determinación do porcen
taxe de graxa e proteína. 

Tódolos datos tomados polos 
calificadores sobre a conforma-

SE QUERES LER IRIMIA i SUSCRIBETE! 
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA : Precio da suscripción 

ó ano 1300 pts. Por un ano O Ata nova orde O 
Pagarei por: 

O Transferencia á Caixa de A forros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ............................................................................... . 

Rúa ou Parr<><¡uia~ ........................................................... . 
Vila ou Axuntaniento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 

ción corporal, polos controlado
res sobre as cantidades de leite 
producido, mais os facilitados 
polo Laboratorio sobre a calidade 
daquel, son procesados nun Cen
tro de Calculo que a sua vez remite 
esta información ó Centro de Inse
minación Artificial onde se atopan 
os tauros para coñecer de cada 
un de"les as súas características e 
mais á Asociación que divulgará 
esta información entre os gandei
ros asociados, principais destina
tarios do semén dos tou-
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ros valorados, para a súa aplica
ción ás vacas das súas explota
cións. 

As vacas sometidas a control 
de conformación corporal (califi- . 
cadas) e a control leiteiro son ins
critas no Libro Xenea/óxico da raza 
e dotadas dunha "carta" na que 
figuran os datos sobre esas ca
racterísticas. Hai que ter en canta 
que o control de conformación e 
o control leitei ro son o i nstru
mento fundamental da valoración 
ou proba de tauros, non tendo es
tos controles como obxectivo 
fundamental o dotar ás vacas 
controladas de "cartas", senón 
de valorar futuros sementais. 

A participación dos gandeiros é 
imprescindible para levar a cabo 
dita programa, xa que contro
lando por un lado as produccións 
das súas vacas e por outro lado as 
características de conformación, 
é a maneira de ir seleccionando 
os tauros que mellar transmiten 
as boas cualidades á sua descen
dencia. 

Para considerar "probado" a 
un tauro, éste debe contar cun 
considerable número de fillas re
partidas en moitas explotacións 
diferentes. Estas fillas deben ter 
controlada a producción de leite 
da primeira lactación, así como a 
sua conformación. 

- Para facer esta "proba" é ne
cesario que os gandeiros da Aso
ciación inseminen un determi,.. 
nado porcentaxe das súas vacas 
con doses de semen de tou ros 
novas en proba. Unha vez que un 
tauro está "probado" é dotado 
dunha "carta" na que aparece ex
presada a súa capacidade de 
transmisión de cualidades á sua 
descendencia comparado coa 
doutros tauros. 

Para dar unha idea do labo
rioso que é un programa de selec
ción diremos que en Alemania 
para seleccionar 30 tauros de 
élite parten de controlar a des
cendencia de 21.500 vacas inse
minadas con 50 tauros nacionais 
e extranxei ros. 

DATOS QUE FIGURAN NA CARTA DUN TOURO PROBADO 

Os datos que figuran nunha carta dun tauro son os seguintes: 

- Aspectos físicos que mellara (patas, ubre, etc.) 

- Aumento previsto de producción deleite que terán as suas fil las. 

- Variación nas cantidades e porcentaxes de graxa e proteína. 

- Repetibilidade, que expresa a probabilidade de que as anteriores 
variacións se cumplan. Este dato depende do número de fillas contro
ladas e do número de explotacións en que están esas fillas. 

Datos a ter en conta no uso de 
touros probados 

Para facer unha correcta apli
cación dos tauros probados, o 
gandei ro debe ter en canta, alo
menos, os seguintes puntos: 

1º.- Coñecemento das caracte
rísticas productivas e de confor
mación de cada unha das vacas 
da sua explotación. 

2º.- Saber interpretar correcta
mente a carta do tauro a aplicar. 

3º.- Considerar o precio da 
dose de sémen . 

Coñecer as caractefísticas de 
cada unha das vacas da explota
ción ten moita importancia, xa 
que, por exemplo, ·non sería moi 
recomendable inseminar unha 
vaca que produce leite con baixo 
porcentaxe de graxa cun tauro 
que non mellare esta caracte
rística. 

En canto a saber interpretar co
rrectamente as cartas dos tauros 
ternos que dicir que ten bastantes 
dificultades polo feito de que 

cada país expresa de forma dife
rente as suas características. Por 
outra banda, a publicidade a ve
ces intenta deformar a realidade 
creando falsas expectativas de 
mellara da producción coa sim
ple utilización de determinado 
semen olvidando que a xenética 
aporta só unha parte na mellara e 
que a alimentación e o manexo 
aportan a outra parte. 

Considerar o precio de semen 
tamén é importante, xa que fré
cuentemente as doses de certos 
tauros extranxeiros véndense en 
España a uns precios que non fa i 
rentable a sua utilización . Débese 
ter en canta , que na práctica, para 
obter unha femia son necesarias 
catro doses de semen , polo tanto 
a inversión en semen será o pre
cio dunha dose multiplicado por 
catro. 

Para que esta inversión sexa 
rentable, ésta non debe supera-lo 
marxe económ ico produc ido po
los litros deleite de aumento pro
vocado pola utilización do 
semen. 

Xesús Mundiña 

Resultados oficiais do Control Leite iro en España e referi do a Galicia 
(Xuño de 1985 a Maio de 1986) 

Vacas en Kg. de leite Kg . graxa % graxa 
control . 

ESPAÑA 40.684 5.893 198 3,3 
GALICIA 4.234 5.615 178 3,1 



RltllA-8 

¿Que pasa co concello de Vigo? 

N 
as d~r:ad_eiras el~ccións 
munic1pa1s os vigueses 

de a pe experimentamos 

unha certa ilusión porque o 

"Compañeiro Soto " .-así quere o 

Alcalde que o chamen e os con

cellais do PSOE xa non poderían 

gobernar con maioría absoluta 

no Concello de Vigo e así tiñan a 

posibilidade de sair adiante un

has cantas reivindicacións popu

lares marxinadas ata o momento 

presente. 

Efectivamente, co tempo, ob

servamos coma dalgun xeito o 

" Compañeiro Soto" xa non podía 

gobernar coma antes " pasandon 

dos verdadeiros intereses do 

pobo. Así por exemplo os veciños 

de Coia contemplamos que unha 

das nasas grandes reivindica

cións -unha zona verde necesa

ria, "A Bauza" - podía xa ser reali

dade. E o mismo experimentaron 

outras zonas populares con rela

ción as suas reivindicacións. Ta

mén constatamos que unhos pre

supostos municipais inxusta

mente planificados que noutro 

tempo salerían adiante, agora 

non era posible debido a preca

riedade do goberno en minoría. 

Pero Manuel Soto e os conce-

1 lais do PSOE non foron capaces 

de resistir a vontade popular de 

gobernar en minoría e miraron o 

xeito de lograr na práctica o que 

A ilusión co "Compañeiro" Soto está 
polo chan. 

os moitos cartas dun presuposto 

municipal que non tiña máis ra

zón de ser que os caprichos, inte

reses e desfeitas do "Compa

ñeiro" e os seus amigos. ¿Como 

conseguilo?. Pois tratando de fa

cer que os concellais do PP,. Ra

fael Comeselle e Lago Castro, e o 

do CDS, Alvaro Oonzález Magari

ños, pasaran a formar parte do 

Goberno Municipal deixando a 

oposición e os seus respectivos 

partidos. Non sabemos o que Ma-

resultaba inviable na teoría : un ha nuel Soto ofreceu a cambio da 

maioría absoluta que asoballara á fuxida ... Pero alguns feítos son 

oposición e lograra sacar adiante palpables: mellaras económicas 

sustanciais nas nóminas e fugas 

dos presupostos ós barrios dos 

novas fichaxes detraídas a outros 

barrios máis necesitados da 

cidade. 

No pleno municipal do 27-F 

manifestouse que na realidade o 

pobo de Vigo xa non podía vivir 

de ilusións. Chámase a este pleno 

dun xeito familiar o "pleno Es

coba" porque ca maioría abso

luta roubada ó pobo o " Compa

ñeiro Soto" barreu para casa 

todo o que quixo. Complexo de 

culpabilidade tería cando multi

plicou no pleno a presencia das 

forzas de seguridade. O regalo do 

pleno á cidade foi unha debeda 

de moitos miles de millóns na que 

todos irnos quedar hipotecados 

pala opresión fiscal que nos vai 

caer e ca que se impedirá realizar 

nos próximos anos un plan serio 

de inversións de rentabilidade so

cial. Pala contra, empresas muni

cipais famosas pala sua mala xes

tión recibirán apoio e aumenta

rán os gastos de viaxes e repre

sentación do "Compañeiro" xa 

de por sí bastante escandalosos. 

lsto é o que pasa en Vigo. Nista 

sociedade "postmoderna" o pro

blema de Vigo pode pasar en ou

tros axuntamentos se non ternos 

folgos para pedir a reforma dun

has leis que permiten os antollos 

dos que gol;>ernan. 

Manuel Sordo Villar 

~Comunidade Cristo ~a Victoria) 
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UNHA BOA INICIATIVA POPUlAR 
34.000 firmas en defensa do Patrimonio forestal Galega 

O pasado día 2 de marzo entregá
ronse no Parlamento Galega as 

' 34.066 firmas que avalan a Inicia-
tiva Lexislativa Popular para a de

fensa do Patrimonio Forestal Galega e 
que van permitir que por primeira vez 
unha proposición de leí presentada e de
fendida por cidadáns da base sexa discu
tida na cámara autonómica. 

A Proposición de Leí de Iniciativa Lexis
lativa Popular para a conservación, me
llara e desenvolvimento do Patrimonio 
Forestal de Galicia, nace o pasado verán 
cando un grupo de 13 persoas proceden
tes de sectores preocupados polo tema 
forestal (ecoloxistas, técnicos, profesores 
de Universidade, representantes de co
munidades de montes veciñais ... ) se re
unen para elaborar unha proposición de 
leí que cubrira o valeiro existente en polí
tica forestal. 

Esta comisión promotora inspírase para 
a redacción do texto na ponencia sobre 
Política Forestal que se elaborara meses 
antes nunhas Xornadas que sobre incen
dios forestais organizara o Parlamento 
Galega. Dita ponencia, anque fora presen
tada no seu día por Xosé M. Beiras no 
Parlamento para a súa aprobación (cousa 
que se logróu ca unanimidade de toda a 
Cámara) non tiña carácter vinculante para 
o Goberno Galego, e de aí a necesidade de 
reelaborala en forma de leí. 

A remates do pasado mes de xullo o 
texto definitivo foi presentado no Parla
mento e no mes de novembro comenza a 
campaña de recollida 'de firmas. Diversos 
colectivos (principalmente ecoloxistas) 
levan adiante este labor, atopándose un ha 
gran resposta a nivel popular, de xeito que 
antes do remate dos prazos legais xa se 
tiñan contabilizadas máis de 30.000 fir
mas, co que se duplicaba o esixido pala 
Leí. 

Razóns para unha Lei de Iniciativa 
Popular 

Ata o presente non existíu en Galicia 
ningunha Leí que regule a Política Fores
tal, o que favorecéu a paulatina desapari
ción dos bosques autóctonos caducifo
lios. 

Galicia ten unha extensión aproximada 
de 3 millóns de Ha. , das que 2 millóns son 
montes. Houbo un tempo na que a prác
tica totalidade desta supe.rficie estaba cu
berta polo denominado "bosque climax" 
que é o que resulta da evolución da vexe
tación ó longo de millóns de anos, ata 
acadar un bosque estable e en equilibrio 
co seu medio. En Galicia este "bosque 
clímax" está formado por distintas espe
cies que varían según as zonas. As espe
cies máis comunes son: carballos, aci
bros, salgueiros, bidueiros, loureiros e 
avelairas. 

O home, ó longo da súa historia foi des
truíndo este "bosque clímax". ca conse
guinte erosión do solo, que conleva unha 

perda da fertilidade e un risco de deserti
zación. Estas superficies deforestadas na 
súa maioría non foron repoboadas, e 
cando se facía era con especies foráneas 
de crecemento rápido, principalmente pi
nos e eucaliptos. 

Na actualidade sobre un millón de Has. 
son bosque, e destes aproximadamente 
100.000 Has. son autóctonos. 

Anque a deforestación foi un feito pro-
.gresivo ó longo de miles de anos e por 
causas moi variadas, o que sí se pode afir
mar é que o bosque autóctono está en 
claro retroceso frente a expansión do pino 
e o eucalipto, especies estas últimas de 
crecimiento rápido e alta rendabilidade 
económica a curto prazo , máis cuns efec
tos negativos a longo prazo. 

A necesidade dunha normativa clara en 
materia de política forestal resulta máis 
imperiosa co feíto do ingreso na CEE. Eu
ropa é deficitaria en madeira e productos 
derivados, xa que a súa producción é de 
tan só o 40% do que se consume. Esto 
quere dicir que a CEE importa o 60% das 
súas necesidades de madeira, o que su
pón a 2ª factura en importancia logo da do 
petróleo. Por elo, nos próximos anos a 
CEE proponse aumentar a producción fo
restal propia a costa da agrícola e gan
deira, da que é excedentaria, subvencio
nando o abandono dos pastos en favor 
das masas forestais. O problema aparece 
cando hai que determinar qué tipos de 
especies se implantan en cada zona. Gali
cia , xunto ca cornisa cantábrica e o Norde 
de Portugal presenta as condicións ópti
mas (tanto climáticas como edafolóxicas) 
para o cultivo do eucalipto con rendimen
tos ata dez veces superiores ó do resto de 
Europa. E claro que a CEE nos mira como 
a súa despensa de pasta de papel me-

diante a implantación de extensos mono
cultivos de eucaliptos, con todo o que 
conleva de pobreza ecolóxica e medio
ambiental , en detrimento do bosque ca
ducifolio e da diversidade ecolóxica. En 
definitiva, preténdese favorecer a explota
ción productiva de monte, olvidando que 
o bosque cumple outras funcións igual
mente importantes, como son favorecer a 
riqueza e equilibrios ecolóxicos, conser
var e protexer o solo e incluso formar 
parte do patrimonio cultural e histórico 
dun pobo. 

¿Qué propón esta Iniciativa Popular? 

A Proposición de Leí de Iniciativa Popu
lar está composta por 21 artigos e 3 dispo
sicións adicionais, nas que se propoñen e 
defenden os seguintes puntos : 

- Que se incremente o monte de pro
piedade púbLica que se dedicaría á con
servación , investigación e uso social. 

- Que un mínimo dun 20% da superfi
cie forestal galega se sustente con espe
cies autóctonas, das que un 5% serían 
declaradas reserva biolóxica integral 
(caso dos Aricares) . 

- Que a diversidade de especies é prio
ritaria independentemente do uso do 
monte, o que supón unha maior diversifi
cación á hora do aproveitamento da pro
ducción do monte. 

- Nos plans de repoboación impedi
ránse o uso de técnicas que provoquen 
deterioros irreversibles no solo. Tam
pouco se autorizará a introducción de no
vas especies forestais ata que os estudios 
demostren a súa conveniencia social e 
económica. 

- Potenciarase a pequena e mediana 
empresa dedicada á transformación da 
madeira: aserradeiros, mobles, artesa
nía .. .. Así como aquelas que aproveiten 
outros recursos do monte. 

- lmpulsaráse a creación de industrias 
derivadas do reciclaxe do papel e do car- . 
tón usados. De non existir iniciativa pri
vada, crearáse con capital público . 

- Non se autorizará unha nova indus
tria cando esta supoña un perigo para a 
conservación e mellara dos bosques. 

- Os montes veciñais en man común 
serán defendidos e protexidos , quedando 
exentos da contribución e da cuota em
presarial da S. S. Agraria . Crearáse a fi
gura xurídica do monte veciñal tutelado 
polo goberno galega para aquelas parro
quias con moi poucos habitantes. 

- Fomentaráse a investigación no sec
tor forestal , sobre todo nos proxectos diri
xidos á mellara das especies autóctonas. 
Así mesmo, deberán incluirse no ensino 
escolar temas relacionados co bosque 
galega. 

Macu López Muñoz 
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buzón 

Taxista de Barcelona busca casa 
Escríbelles Xosé Alfredo Verde, ga

lega, maior de idade, que hai 12 anos 
estou por aquí e traballo de taxista .... 
se algunha vez se enteran de que está 
á venda algunha casa que .xa leve 
anos deshabitada, en caso de ser ba
rata, fanme un favor se mo comuni
can ... Non é que a min me gusten as 
casas vell as pero unha nova non a 
poderéi mercar nunca. 

Verá: eu polo traballo que fago e 
porque non tiven moita sorte, estou 
mal abando dos nervios e teño un em
pacho de ruido dentro da cabeza. Por 

iso unha casa que estea á beira da 
carretera non aquero nin regalada. A 
min gustaríame unha casa que esti
vese nunha aldea, xunto dun pinar ou 
dunha carballeira ; que non estea pe
gada ás outras. Estou pensando 
agora en dous casos que me fixeron 
envexa: a) Un familiar meu que é 
garda civil de tráfico , con residencia 
na cidade de Pontevedra, mercou hai 
tres anos unha casa vella pero habita
ble. A 15 quilómetros de Pontevedra, 
con horta grande e sitio para mete-lo 
coche. Soamente por 700.000 ptas. 

b) Un matrimonio de ancianos gale
gas que os coñezo ben porque os le
vei en moitas ocasións dende un hos
pital. .. compraron alá pola Póboa de 
Trives (Ourense) unha casa abando
nada. Os donos ou herdeiros da 
mesma viven definitivamente en Vigo 
e pedíronlle por ela 200.000 ptas. Eles 
ofrecéronlle 175.000 e así a compra
ron . Bastante grande aínda ·que des
tartalada. Ten unha boa horta e unha 
nogueira grande que o ano pasado 
deulles 35 quilos de crouchos. Xa 
llesdixen a eles que moita envexa me 
daban. 

Eu son de Salgueiros - Cruces 
(Pontevedra) . Algunhas casas que 
por alí hai e que me gustan non as 
venden ... 

Se algunha vez se enteran de algo, 
se fan o favor, avísenme. Despois xa 
veréi se podo conseguila ou non. 

O meu nome e enderezo son os 
seguintes: 

Xosé Alfredo Verde Veiga. C. Gé
nova 23 , 4°, 2ª - Santa Coloma de Gra
manet 08921-Barcelona 

ººººº 
O de Nicaragua non é un exército 

opresor 
Benqueridos irmáns: 
No número 309 de " IRIMIA" ven pu

bricado un artículo dun obxector, 
Joan Cabot i Barbany, no que fala de 
exércitos opresores, e entre eles in
clue o exército nicaraguano. Pois 
ben , o exército de Nicaragua é o 
EXERCITO NON OPRESOR , pois está 
feíto polo pobo e para o pobo", para 
defender a soberanía e liberdade de 
Nicaragua dos ataques da contra e do 
imperialismo ianqui . Os contras , na 
sua maioría ex-gardas do dictador 
Somoza, sí que compoñían un exér
cito opresor que reprimía e asasinaba 
ó pobo nica, pero ese exército que
dou desfeito o 19 de xullo de 1979, co 
triunfo da Revolución Sandinista. 

Na situación actual de Nicaragua, 
pensamos que é unha inmoralidade e 
un pecado facerse obxector de con
ciencia, pois iso suporía abandona-la 
defensa e a v~ da do pobo nicara
guano. Un ha aperta. 

Comunidad Cristiana Vanguardia 
Obrera. A Coruña 

NOVO DICCIONARIO XERAIS. DA UN GUA 
. ~ ._,---.. -

~-----Máis de 30.000 palabras, axustadas ós criterios _____ _ 
morfolóxicos e ortográficos da normativa oficial do galego. 
Eti moloxías. 
Categorías gramaticais. 

Oefinicións breves e asequibles. 
Preto de 2.500 ilustracións. 
Expresións e frases feítas. 
Variantes ·dialéctais máis extendidas. 
Familias .de palabras. 
Observacións ortográficas ou advertencias. 
sobre erras frecuentes. . 
Jnclúese un apéndice gramatical e un catálogo de 
desviacións da norma frecuentes coa correspondente 
forma correcta. 
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VIDAS QUEDAN LUZ 

Giorgio La Pira (1904 - 1977) 

P 
olítico italiano, naceu 
en Pozallo (Ragusa) o 9 
de xanei ro de 1904 e mo
r re u en Florencia o 5 de 

novembro de 1977. 

Doctor en Dereito iniciou a súa 
carreira política no ano 1946 
cando obtivo acta de diputado 
para o Parlamento que despois 
da segunda guerra mundial había 
de redactar unha nova constitu

ción para Italia. Georgia perten
cera á resistencia italiana e fun
dara xunto con De Gasperi, Fan
fani e outros contemporaneos a 
Democracia Cristiana sobre as 
bases populistas de Dom Luigi 

Sturzo. 

No 1951 foi elexido alcalde de 
Florencia e reelexido en tres oca

sións máis. lnterveu nas negocia
cións de paz para Corea. No
meado subsecretario de traballo 
no 1948 actuou de árbitro en ne
gociacións difíceis entre sindica
tos e empresas en conflicto con 
unha vontade de equilibrio que lle 
fixo gañar simpatías entre os 

sindicatos. 

Gracias a La Pira, iniciouse en 

Italia e sobre as bases de realismo 
á apertura ós países socialistas. 
Desde 1954 e a raíz dos contactos 

co · embaixador soviético en 
Roma intercedeu por uhha mei

rande liberdade de cultos nal
guns estados de leste; neste sen
tido interveu en favor dos católi
cos polacos en carta dirixida ó 
primeiro ministro soviético Ma

lenkov. Nikita Kruschev que suce
deu a Stalin no poder na URSS 

mandoulle a La Pira antes que a 
ningún outro político occidental 
o informe sobre os excesos de 
Stalin: considerabao como un bo 
interlocutor co Vaticano. 

Partidario crítico do "compro
miso histórico" ou acordo entre 

democristians e comunistas, or
ganizou en Florencia os Congre
sos mediterraneos sobre temas 
de actualidade. Podemos recor

dar con especial interés o IV des
tes congresos dedicado ás "mi
norías e as discriminacións no 
mundo", celebrado o ano 1964. 

Fíxose famoso polas súas xes
tións en pro da paz e contra a 
discriminación. Defendeu os de
reitos da poboación negra. Era 
partidario da "svolta a sinistra" 
(Viraxe á esquerda) dentro do seu 
partido. Moita xente coñeceu a 
Giorgio La Pira polo seu xesto 
cando era alcalde de Florencia de 
mandar dar unha cunea de leite 
quente ou de cacao ós traballa
dores que chegaban cada día a 
aquela cidade (eran os tempos 
despois da guerra). O ano antes 

da súa marte, cando se abriu as 
sesións do Parlamento en nova 
lexislatura tivo o seu derradeiro 
xesto simbólico de xenerosidade 
coa aperta efusiva ó dirixente co
munista Enrico Berlinguer. Se 

non houbese antes un pasado de 
diálogo o xesto houbese sido in
trascendente . La Pira intentara 
desde unha perspectiva cristiana 
modernizar o seu partido. 

O Vaticano introduciu a causa 
de beatificación de Giorgio La 
Pira. ¿Un político nos altares? 
Non é o primeiro: pensemos en 
Tomás Moro. 

"A fórmula social-cristiana é 
pleonástica. Non me gusta esta 
expresión. Non se pode ser cris
tiano e antisocial ou ben cristiano 
e indiferente ante o problema so
cial. .. Ser cristiano é ser social". 

(Marce! Jocob, en Giorgio La Pira) 

"Todo é claro: o obxectivo que 
Deus persigue na historia actual 

non é outro que a paz do mundo. 
E o punto omega desta estratexia 
divina, o nucleo de referencia de 
tódolos movementos para a uni
dade é o Concilio. Volve o em
puxe do Concilio de Nicea. O 
Concilio Vaticano 11 non é un feito 
relixioso para uso exclusivo de 
dos cristians senon que ven ser 
vértice histórico para toda a hu
manidade. Existe unha relación 
~sencial, unha circulación vital 
entre o Concilio e o nacemento 
da Unidade do mundo" . 

(Giorgio La Pira en 

" Le Dossier de la Quinzaine" 



Xosé Chao Rego 

Inaudito, pero non inédito 

Hai causas, no emprego da 
nosa lingua, que non se oen -
inauditas-, polo menos ós que ta
lan habitualmente o galega, pero 
que non son inédjtas, nin moito 
menos, senón editadas ás veces 
na prensa e outras en libros 
mesmo de autores de sana, ou
tras veces son publicadas ou pu
blicitadas pola televisión. Apuntei 

. algunhas delas por curiosidade e 
para que me doia o fígado. 

Por exemplo, o 22 de febreiro · 
falou un locutor de televisión de 
alguén que estaba escamada por 
"non ter sido elexida". O paisano, 
sen dúbida quixo dicir "por non 
ser elexida", pero botou man 
dunha forma verbal castelá ("ha-

FERIDAS 

Prevención 

- Evita-la manipulación de máqui
nas en movemento (ventiladores, cor
tadora céspede, etc.). 

- Poñe-las ferramentas fóra do al
calce do escolar (martelo, tixeiras , 
coitelos, etc.) 

- Vacinación antitetánica correcta 
- Roupa de deportes axeitada á 

actividade (xeonlleiras, cobadeiras ... ) 

ber sido") cando sabemos que en 
galega non hai tempos compos
tos. 

"Os veciños teñen criticado a 
tardanza da garda civil", escri
bíase o 27 de febreiro. Como se 
trataba dun caso concreto e 
dunha soa vez que tardaban, non 
cabe esa forma de "teñen criti
cado" (copiada do castelán "han 
criticado"), porque "ter criti
cado" en galega é un ha perífrase 
que significa reiteración ou repe
tición dunha acción. 

Polo mesmo, non quera criticar 
esta pregunta dun entrevistador: 
''¿Que ten vostede pensado nes
tes vinte anos?", porque non sei 
se se retire a varias veces que leva 

Primeiros auxilios 

- Lava-las mans con auga e xa
brón antes de proceder a realiza-la 
cura . 

- Toda ferida pode ser importante se 
é que non se reduce a un pequeno 
corte ou rabuñazo. 

- Considérase grave unha ferida se 
é extensa ou fonda con carpos estra
ños (vidro, terra, etc.), se hai destruc
ción de tecidos , etc. e está situada na 
cara, nos dedos ou en orificios naturais . 
Estas feridas tápanse con gasa estéril 
e deben ser recoñecidas por un 
médico. 

- Se a ferida grave é no tórax tá
pase con gasa estéril e trasládase o 
nena ó hospital , en posición semisen
tada ou deitado sobre o lado ferido. 

. Se da ferida saen burbullas ou so
pra, tápase con varias compresas es-
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pensado ou non . 
O que resulta claramente inco

rrecta é estoutra expresión: "Po
días ter esperado -haber espe
rado, en castelán- a que estivese 
baleira". Tería que dicir: "Debías 
esperar" . E aqueloutra frase: "O 
médico puidérao ter salvado". 
¿Salvalo cantas veces? O médico 
puidérao salvalo, diríamos. E 
como se a min se me acorre dicir 
que "teño nacido en Vilalba", 
cando o certo é que a miña nai 
soamente · me editou un ha vez, 
por isa "nacín". O demais é con
fundir con "he nacido"; á parte 
de que esta expresión sería inco
rrecta mesmo en castelán, por
que eu non "he nacido", senón 
que "nací" hai xa bastantes anos. 

tériles suxeitas con esparadrapo e 
trasládase en posición semisentada. 

- Se a ferida grav~ é n6-abdoC!'e e-o· •. 
intestino sae fóra ,.non¡ n.t-witar mételo , 
se hai algún p·b.~écto·,·~'q - f~ffta (;oi
telo) , non inténtar sacal'tJ . o -trasl'ado ó ' 
hospital debettacerse en p~sitiÓ.!Ji de 
xeonllos flexionados , movéndoc) t 
menos posible. · < 

- En feridas simples , limpar cor1 
auga e xabrón e aclarar ben . Poderá 
aplicarse posteriormente algún anti
séptico, pero non se fará se previa
mente non foi limpada correctamente 
a ferida. Logo cubrirase con gasa 
estéril. 

Nunca se aplicarán pomadas nas feri
das nin se taparán con algodón . 

Se existe corte , consultase ó mé
dico antes de seis horas acerca de se 
debe suturarse. 
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