
1 moa facendo memoria: 

r ecobrando o ser gaJ.ego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patJia: 

mau co'n man lnxertandoa 
entre os veciños. 

i mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixadoa e 
oprimidos. 
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A EDUCACION EN GALICIA. INFORME CERO 

• Novas axudas para o campo 

• 2º Congreso de Escritores en 
Língüa Galega 

~ Cousas da casa 

E 
Comulgar polo civil 

stabamos xa afeitas ós casamentos polo xulgado sen 
pasar pala igrexa: causa normal e desexable para os 
que non teñen a fe da lgrexa ou teñen outra fe . No 
franquismo, na época de cristiandade todos tiñan que 

pasar por cabo do cura e así estaba todoremexido : sacramento e 
contrato, celebración de fe e festa civil. 

Agora chegounds ·a noticia que en certos sitios empezou a 
celebrarse un tipo de celebración civil da comunión, que por 
suposto non é comunión pero si unha lexítima festa infantil. A 
causa é sorprendente pero clarificadora. Quizais se empece a 
espallar isa de comprar/le o vestido de comunión á nena, quitar
/le fotos, facer recordatorios, invitar a un banquete, entrar no 
xogo dos regalos, e todo sen necésidade de pasar pala igrexa, 
sen catequese, sen fe, sen comunión: da casa ó restaurante. 

Somos ben conscentes de que haberá voces na lgrexa que se 
sintirán estafados e protestarán. Sen embargo, con esa práctica 
ábrese a posibi/idade de que as primeiras comunións sexan cada 
vez máis verdadeiras, libres e sinceras .. Permitiría "cristianizar" 
a celebración das primeiras comunións, facendo delas celebra
cións festivas pero sinxe/as onde o principal fose o crecemento 
da fe e da adhesión a Xesucristo na eucaristía e a aco/lida na 
comunidade que celebra a Cea do ·Señor, no canto do traxe, 
xantar e regalos, que para tantos é, de feíto, hoxe, o principal do 
ceremonial. 
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Un chisco por diante: a modernidade 

Máis ou menos todo o mundo vai sabendo que é 
eso de modernizarse e da modernidade. Un moder
nízase cando deixa de andar pala ve/la no seu pensar 
e no seu facer, e cando fai as causas con coñece
mento, poñendo sempre a razón por diante. Para 
modernizarse hai que pensar. Un moderno é quen 
empregá a razón a fondo para goberna-la súa vida . 
Desde hai dous séculas vénse pensando que bo
tando man da razón se pode amaña-lo mundo de 
todo. 

E un chisco por tras: a posmodernidade 

Pero non todo é tan sinxelo. Viuse, comprobouse 
que a razón non chegaba a todo, e que, moito talar da 
razón e do home razonable, pero o mundo seguía 
mal, os abusos seguían aí, as ruíndades seguíaas 
habendo, e martas de fame, etc. , etc. Uns deron en 
dicir que non se empregaba ben a razón. E outros 
perderon a ilusión pala razón e pensaron que o mellar 
era pasar de todo, cada un que se amañe como poi da, 
que goce o que poida ... , porque non paga a pena 
montar moitas ideas e moitos planes coa razón, xa 
que todo se vén axiña abaixo. Estes serían os da 
p9smodernidade: xente viva, vividora, xente ó día, 
xente do presente, xente cansa de grandes proxec
tos, xente .... 

E tócalle as cunchas do chascarraschás 

E algún dirá: ¿a que vén todo isto nunha pá.xina 
relixiosa?. Non sei se o saberei dicir en dúas pala
bras, porque a causa ten o seu aquel. Pero vou inten
tar dicir algo polo menos. Os crentes somos xente de 
razón, de razón teolóxica (que por veces é unha boa 
senrazón); e, como andamos coa razón teolóxica nas 
mans, fixemos grandes proxectos para amaña-lo 
mundo; cada ano talamos dun Salvador do mundo 
que nace, cada ano celebrámo-la resurrección dun 
Xesús que derrota a marte, pero cada.ano comprob.a
mos como o mundo segue sen salvar de todo, e 
como a marte segue impoñendo a súa leí por pobos e 
terras do mundo. A nasa razón teolóxica, o naso 
discurso relixioso é un discurso en boa medida fraca
sado. As grandes palabras, coas que enchemos tanto 
a boca: xusticia, paz, amor, irmandade ... moitas ve
ces son eso, grandes palabras, e máis nada. 

Aquí tamén uns dan en dicir que non se emprega 
ben a idea, o discurso re/ixioso, e por iso pasa o que 
pasa .. E outros dicidiron pasar de todo tamén. ¿Que 
queda, lago?. ¿Haberá que renunciar á palabra, á 
idea, ó discurso relixioso? Non (vaia, eso pensamos 
nós). Pero reducilo, si. Reducilo e enchelo de vida. 
Moitas menos palabras, pouquiñas palabras, peque
nas palabras, cantas menos e máis pequenas mellar 
(propiamente unha: amar}, e ben cheas de vida con
creta, de verdade concreta,· e · vi vi/as, e goza/as, e 
compartí/as a tope. Esta é a grandeza das palabras 
pequenas. 

Palabras. palabras .... 

O Espírito que Xesús promete (Domingo VI 30 abril) 

" O Espírito Santo havo's ensinar todo". (Xn . 14,26) 

Empecemos a ter fame dese Espírito que nos pro 
mete Xesús: 

- Non é o espírito da lei senón o Espírito da vida e da 
fraternidade . 

- Non é o Espírito das " cargas". senón o 
consolador. 

- Non é o Espírito " paralítico " (que couta). senón o 
" Parácli°to " (defensor) que nos libera dos medos e nos 
espabilá. 

- Non é o Espírito do pasado, senón do presente e 
do futuro que nos axudará a comprender o pasado e 
recuperar así a Cristo como alguén vivo . 

- Non é o Espírito da violencia, senón o da paz. 
- Non é o Espírito do individualismo, senón o da 

comunidade. 
- Non é o Espírito da extrañeza . senón o da intimi

dade serea con Deus. 

A ascensión (7 maio) 

" E va/taran cheos de alegría " (Le . 24. 52) 

O deportivo non ascendeu este ano á primeira divi
sión . O celtiña andivo sempre polos primeiros pastos 
querendo ascender a copa da U.E.FA ¿ lmaxinades ó 
Celta campeón de liga? . Máis ainda ¿ imaxinádelo cam
peón de Europa? . Po is meirande foi a sorpresa que 
tiveron os apóstolos con Xesús. Non acababan de crer 
que ascendera ó máis alto : ata a vida , a gloria e o poder 
do mesmo Deus. Necesitaron corenta días pra crelo , 
para convencerse que non soñaban . Xesús, o amigo 
dos pobres, o defensor dos pecadores débiles , o irmán 
universal o pobre que " nunca dixo meu " (C. E. Ferreiro) 
chegou ó máis alto , tanto que xa non talamos dun 
ascenso , senón da Ascensión. Agora pode comunicar a 
todos o seu Espírito . Do seu ascenso somos todos 
herdeiros. Por iso os apóstolos estaban " cheos de ale
gria" ¿ E quen non se ten fe en Cristo? 
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A educación en Galicia. lnfor·me cero 

E ste é o título dunha in
vestigación sobre a si
tuación da educación en 
Galicia. Foi realizada por 

28 investigadores e publicada re
centemente. Había tempo que 
non se facía algo semellante. O 
anterior estudio data do ano 
1970: o chamado "Plan Galicia de 
Educación". Daquela ata o de 
hoxe foron aparecendo informes 
parciais pero non estudios de 
conxunto . 

A continuación exporemos al
gunhas conclusións da primeira 
parte do mentado "Informe 
Cero". 

Educación Preescolar 

Sinala o informe o importante 
medre que se produce no prees
colar nos últimos anos. Un crece
mento que, sen embargo, non co
bre suficientemente as necesida
des que o preescolar ten tanto en 
número como en calidade. Redú
cese notoriamente a desventaxa 
evidente que Galicia tiña res
pecto do estado español en canto 
a menos preescolarizados. Com
pre salientar tamén a progresiva 
mellora en canto a edificios, me
dios educativos e profesorado. 
Pero séguense mantendo desi
gualdades xeográficas dentro 
das comarcas, con clara venta~a 
do urbano sobre do rural. 

Ensiño Xeral Básico 

Esta etapa educativa abrangue 
dos 6 ós 14 anos. Nestas idades a 
escolarización é total. Pero esta 
suficiencia de postos escolares 

O ensino en Ga/icia: unha ferramenta 
algo enferruxada 

padece dunha deficiente distri
bución, de xeito que hai lugares 
nos que son moitos os postos e 
poucos os nenos e lugares no que 
ocorre á inversa. 

Outro indicador da baixa cali
dade da total escolarización do 
grupo de 6 a 14 anos refléxase na 
alta porcentaxe de fracaso : no 
curso 85-86 saíron do E.X.B. sen 
o título de graduado escolar o 
25,45% dos rapaces e rapazas. 

No referido ás concentracións 
escolares, dos 6.778 Centros Pú
blicos existentes en Galicia no 
curso 70-71, pásas~ a 1.123 no de 
1985-86. Aumenta sen embargo o 
número de unidades (aulas) de 
8.916 a 10.006. Obsérvase aquí o 
masivo peche de escolas unita
rias e graduadas producido en 
Galicia de cara a creación de con
centracións escolares. O 41,95% 

destas concentracións superan 
as 16 unidades. Estas macro
concentracións orixinan consi
derables problemas de masifica
ción, comedores escolares, crea
ción de "escolas Fogar" (interna
dos para nenos distantes do cole
xio ). e fundamentalmente o trans
porte. O 32% dos alumnos son 
transportados diariamente frente 
ó 8% do estado . En Lugo a por
centaxe chega ata a desorbitada 
cifra do 59,82% . 

Bacharelato Unificado e Poliva
lente (B.U.P.) 

En 1971 os estudios de bacha
relato eran en Galicia estudios de 
escollidos , segundo demostran o 
12% de mozas e mozos entre 14-
17 anos escolarizados nese nivel. 
Desde 1981 a matrícula medra si
tuándose no curso 85-86 no 
46 ,8%. 

Dunha análise detallada do 
curso escolar 86-87 tíranse os se
guintes datos. Existencia dun dé
ficit evidente de postos escolares 
no ensino público de zonas urba
nas (17,5%) o que significa un ha 
sobreocupación de 5.337 prazas. 
Sobre oferta do sector privado en 
relación coa matrícula real. _o que 
supón a existencia de 6.563 pra
zas sen cubrir. 

Escasa presencia do sector pri
vado nos medios non urbanos. Só 
representa o 9,5% dos alumnos 
matriculados. 

Formación Profesional (F.P.) · 

Ponse de manifesto a notable 
diferencia existente entre as zo-
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- Dos 6.778 Centros Públicos existentes en Gali
ciano curso 70-71, pásase a 1.123 no 85-86. 
- O 41,95% das concentracións escolares supe
ran as~ 6 unidades. 
- O 32% dos alumnos galegos do E. X. B. son 
transportados diariamente. No resto do estado o 
8%. 
- No curso 85-86 o 46,8% dos mozos e mozas 
entre 14-17 anos estaban matriculados no B.U.P. 
- Pele Construcción e Obras, dúas ramas de F. P. 
sen centros que as impartan. 
- Un 51,72% das ramas de F. P. van dirixidas o 
15,14% da poboación activa. Un 8,54% son desti
nadas a formación do 42,6% desa mesma poboa
ción. 

nas deprimidas e as que están en expansión. Nas 
primeiras os centros de F. P. escasean e nas se
gundas concéntrasE'. a maioría deles. Resulta evi
dente que a F. P. non pode así contribuir ó desen
volvemento das bisbarras necesitadas. Sinala ta
mén o informe o desequilibrio nos tipos de espe~ 
cialización que se ofertan: amplas ofertas de estu
dio nas ramas de administrativo e comercial, elec
tricidade e electrónica ou metal en comparanza 
coas escasamente implantadas de pel e construc
ción e obras (ámbalas dúas sen centros que as 
impartan), ou imaxe e sonido con tan só dous cen
tros p~ivados ocupados na súa impartición. 

Outras actividades de producción como a agra
ria, marítimo-pesqueira, mineiría, química, ma
deira, hostelería e turismo, moda e confección, 
vidro e cerámica, artes gráficas, etc. contan cunha 
baixa oferta de estudios a pesares da súa impor
tancia na producción actual galega e da demanda 
existente. Pola contra, determinadas especializa
cións, coma a referida administrativo-comercial 
ofértanse en exceso e non gardan relación coas 
necesidades socio-profisionais do país. 

Apúntase tamén a escasa relación existente en
tre a ocupación da xente e os estudios ofertados. O 

1 42,6% da poboación activa traballa no agro e as 
ramas da F. P. dirixidas a estes traballos significan 
soamente o 8,54%. En troques, na industria ocú

. pase un 15,14% da poboación activa e as ramas da 
F. P. dirixidas a este sector acadan o 51,72%. 

Finalmente constátase que o número de espe
cializacións que se ofertan na F. P. de segundo 
grao é moito menor que as do primeiro grao. lsto 
quer dicir que a cualificación é escasa e influen 
moi pouco no desenvolvemento socio-económico 
deGalicia. 

X. L. V. 

Estamos 
perdendo moitas 
posibilidades 

Por Eliseo Xabier Miguélez Díaz 

e ada vez hai máis posibilidades de axu
das, e non só para o productor indivi
dual senón tamén para as empresas 
de transformación e distribución que 

os productores deben constituir, sexa do sec
tor que sexa, dende o leite ó da flor. 

As grandes empresas, (tipo Leyma, da Coo
perativa Agraria Provincial da Coruña, ou CO
REN, de Ourense), resolven o problema por
que dispoñen de persoal técnico cualificado 
que se encarga de averiguar as axudas 
existentes. 

Quérome centrar nas pequenas porque é ne
las onde se dan os problemas. En efecto, as 
abundantes empresas pequenas teñen pouco 
personal, e na maioría dos casos moi pouco. 
Este persoal adoita ser non moi cualificado , e 
en moitas ocasións o que fai o papel de xerente 
canta cunha formación práctica en vendas 
pero carece moitas veces de información so
bar do funcionamento da Administración e 
máis sobar das posibles axudas e as distintas 
esixencias de cada unha delas. 

As consecuencias dese descoñecemento 
son importantes porque ás veces algunhas 
partidas (como por exemplo a compra de te
rreas) son subvencionables por unha liña de 
axudas e non por outra. Case sempre existe 
compatibilidade entre varias liñas de axuda, 
polo menos ata o 50% , e é un ha lástima non · 
aproveitar todas as oportunidades que ternos. 

Existe unha regla común a case todas as 
axudas concedidas con cargo a fondos públi
cos, particularmente para as subvencións a 
fondo perdido. E esta: non se subvenciona 
nada que xa estea principiado. 

A anterior regla é fundamental non perdela 
de vista porque desgraciadamente é frecuente 
que as pequenas empresas cando lles dá por 
facer un investimento adoi1tan principialo an
tes de presentar a soli1c itude, perdendo así 
toda posibilidq.de de axuda. 

Nesta última semana souben de dous casos 
en que dúas pequenas empresas de sectores 
diferentes (un do lácteo, outro da flor) perde
ron sendas posibilidades de subvención por 
non informárense ben nun caso, e no outro por 
non respetar a regla. 

A ver se para o futuro sabemos aproveitar as 
posibilidades que ternos e nos informamos 
ben das axudas que hai e das esixencias de 
cada unha. 
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"Cantareliña 89" 

Por sétimo ano consecutivo convocouse a 
" Canta reliña ", Certame p~nsado para os ne nos 
galegas e realizado por eles. 

Como ben di Saraibas "Mentres canten os meni
ños Galicia será inmorrente " , e os 

1

cativos cantan , 
abofé que si. Ano tras ano reúnense no Pazo de 

Son libros~ para o Ciclo Inicial da EXB. 
Libros globalizadores en Lingua Galega. 
Libros de traballo trimestral. 
Libros que teñen . en conta que nenos e 
nenas que comenzan este ciclo non pasaron 
polo ensino Preescolar. 

Un ·libro de Cienc~s Naturais 
f eito dende Galicia para 
comprender mellor a nosa 
realidade. 

San Sadurniño nos primeiros días de xullo nunha 
festiva romaxe para " expresa-los seus soños e as 
súas vivencias " . 

Ouen di Cantareliña, di Saraibas. Só eles saben o 
que loitaron para que saíra adiante o festival un 
ano e outro . 

Nesta edición de 1989 organizan conxunta
mente o Certame o Axuntamento de San Sadur
niño e mailo Grupo Saraibas, apoiados economi
camente pola Consellería de Cultura da Xunta de 
Galicia -e confiamos que tamén palas entidades 
colaboradoras de anos anteriores- . 

Tras cada festival grávase un disco coas can
.cións finalistas. Neste momento estase a 
prepara-lo correspondente á 6ª edición de Canta 
reliña (1988) . 

Canta ti tamén cos nenas e con Cantareliña. 
Pide o teu disco ou cinta a: 

Edicións Fonográficas SARAIBAS 
San Sadurniño 

(CORUÑA) 

É o libro globalizado do Ciclo Medio. Un novo instrumento de traballo 
que moitos ensinantes do noso país viñan demandando. 

Un instrumento para o traballo 
na aula e mais no entorno. 

Libros para a Área . de Experiencias, nos que as Ciencias Sociais e 
~ ':::> Naturais aparecen integadas nun único libro para cada n~el. 

~~ 
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Novas axudas para o campo 

H ai un par de meses fixéronse 
públicas un has axudas espe
ciais para o campo de toda 
España. axudas que no seu · 

día foron contempladas no Real De
creto 808-87. A importanci<a destas 
axudas é excepcional tanto pala con
tía das mesmas axudas como pala va
riedade de liñas a que atenden . Pre
sentámolas simplemente. sen moito 
detalle . aconsellando en cada caso ós 
interesados a que se poñan en con 
tacto cos qxentes de Extensión Agra
ria máis próximos para unha informa
ción máis polo miúdo e para 
formalizá-las solicitudes que 
correspondan 

Liñas de axuda 

As liñas de axuda chegan a ser 
nove. Son estas: 

Axudas a inversións nas explotacións 
agrarias: trátase de axudas para levar 
a cabo transformacións na marcha da 
explotación que supoñan un medre 
do 15% na renta por persoa que tra
balla na explotación . Son subven
cións de ata o 50% das inversións po
sibles. nunca superiores estas a 
6.250.000 pts. Teñen unha serie de 
requisitos que é necesario coñecer 
ben. 

Axudas para inversións en planes de 
me/lora:· agricultores novas: son axu
das para labregos comprendidos en
tre os 18 e os 35 anos. En zonas desfa
vorecidas e de montaña as subven
cións que se ofrecen poden chegar 
ata o 62% das inversións realizadas, 
que non sobreepasarán os 6.250.000 
pts. Tamén neste caso cómpre ler ben 
os requisitos que se esixen. 

Axudas especiais para a primeira ins
talación de agricultores novas: diferén
cianse das anteriores en que aquí trá
tase de agricultores novas, que acce
den á titulariedade da explotación po
los diferentes camiños posibles: 
compra, herencia, donación, aparce
ría, arrendamento, acordo familiar de 
colaboración ... A axuda podé ser en 
bonificación de 5 puntos no interés 
dos préstamos pedidos e unha prima 
por instalación que, en casos, pode 
chegar a un millón de pesetas. 

Axudas nacionais para explotacións 
que non poden absorber 1 UTH: UTH 
quere dici-lo traballo dunha persoa 
no ano. Neste caso as axudas poden 
chegar en zonas de montaña e desfa
vorecidas ata o 50% das inversións 

que se fagan; o tope destas inversións 
será 3.500.000 pts. 

Axudas nacionais para agricultores 
que non reúnen algúns dos requisitos do 
artículo 5: trátase de axudas para agri
cultores que non o son a título princi
pal , é dicir, que a súa entrada econó
mica non depende principalmente da 
agricultura. Pode chega-la subven
ción ó 30% da inversión realizable . 

Axudas para introducción de contabili
dade: Son axudas dunhas 30.000 pts. 

ano, sempre que un se comprometa a 
levar contabilidade de xestión da súa 
explotación durante 4 anos polo me-
nos, é tamén a facilita-la información 
que figura na ficha resume de datos. 

Axudas para contratación de servicios 
de sustitución: Esta axuda pode che
gar a 1.860.000 pts. , vai destinada uni
camente a agrupacións de labregos 
(cooperativas, SAT, e out ras socieda
des), e ten por finalidade a sustitución 
dun trabaHador da sociedade ata un 
máximo de 50 xornais por persoa sus
tituida. A agrupación debe ter 30 so
cios polo menos. 

Axudas a agrupacións de xestión de · 
explotacións (A. X. E.): Tamén son axu
das para agrupacións de agricultores 
que queiran constituirse en grupos de 
xestión. Hai diferentes axudas se
gundo se trate de contratar axentes 
de xestión de solicitar da Administra
ción os servicios de xestión, au de 
levaren os agricultores a contabili-

dade sen se integrar en A. X. E., pero 
recurrindo ós servicios destas. 

Axudas para medidas forestais en ex
plotacións: Trátase de axudas para 
todo tipo de trabal lo que teña que ver 
coa implantación de arboredo en te
rras antes dedicadas a agricultura. A 
cantidade vai variando segundo o 
tipo de arboredo que se queira im
plantar. As axudas teñen un notable 
incremento en caso de cooperativas . 
S.A.T. e Xuntas Veciñais . 

Causas a ter en canta 

Todas estas axudas chegan ó agri
cultor ou ben desde o goberno cen
tral español soamente. ou ben desde 
a colaboración entre o goberno cen
tral e a C.E.E. A Consellería de Agri 
cultura da Xunta de Galicia, pala súa 
parte, tamén lanzou outro tipo de 
axudas que presentaremos noutros 
números de IRIMIA. 

Parece que estas axudas terán un 
tempo limitado de funcionamento . O 
espírito que as anima parece que é 
dar por unha vez unha axuda forte a 
aquelas explotacións que queiran de 
verdade modernizarse e poñerse a 
andar polos xeitos e maneiras que im
peran no Mercado Común , de forma 
que as que non se aproveiten destas 
axudas (agás que xa estean funcio
nando ben) queden descolgadas dun 
funcionamento con futuro. 

Manolo Regal 
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A "Asociación de Escritores 

en Língua Galega" 

Fundada hai máis de dez ·anos, 
a AELG acolle a tódolos escrito
res que o desexen e que empre
guen a lingua galega nos seus 
escritos. 

O seu primeiro presidente foi o 
poeta Bernardino Graña. Na ac
tualidade está presidida por Uxío 
Novoneyra que xa o fixera noutra 
ocasión. Entre os seus logros 
está a publicación da revista "Es
crita" nun primeiro momento e 
"Nó" nunha segunda época. 

Os seus obxectivos enmár
canse nos da defensa da nasa lin

gua e literatura e no que atinxe á 
liberdade do escritor e da:. súa 

obra. 

Ponencias presentadas no 
11 Congreso de Escritores 

en Língua Galega 

"Consideracións sobre a lexi
cografía musical" Xoán Manuel 
Carreira. 

'.'Do teclado ao fotolito", Xavier 
Alcalá. 

·"Língua e Literatura", Antón 
Risco 

"O lusismo en Vicente Risco. 
Otero Pedrayo e Castelao", Isaac 
Alonso Estravís. 

"O perigoso canto da serea". 
Pilar Vázquez Cuesta. 

"Actualizar os precursores" . 
Francisco Rodríguez. 

"Cultura e lnstitucións Públi
cas", Lo is Diéguez. 

"Aproximacións a unha alter
nativa da AELG no interior de Ga
licia", Xose Lo is García. 

O 
rganizado pota AELG 
(Asociación de Escritores 
en L~gua G~egaj ce~
brause en Lugo nos pasa-

dos 31 de Marzo e 1 e 2 de abril o /1 
Congreso de Escritores en Língua 
Galega co lema POLA UNION . 

. O poeta do Courel, Uxío Novone
yra, fixo a presentación reclamando 
a liberdade a/én de normativas para 
que a palabra floreza con toda a súa 
potencia/idade. 

A unión que se reclamaba era a do 
Galega e Galicia, non a das normati
vas que separan e pechan as portas 
a quen non se somete a e/as. O 
Congreso asistiron escritores gale
gas alén da súa pertenencia ou non 
á Asociación. Asimesmo foron invi
tados escritores portugueses. bas
cas e catq/áns. 

O perigoso canto da serea 

"( ... ) 
Sen carabelas para atar-se aos 

mastros impedindo-se a si mesma 
cair na tentación de deixar de ser ela . 
Gal iza ten resistido ao longo dos sé
cu los os cantos de serea que alguns 
intelectuais din escoitar ao sul do rio 
Miño. A maior parte deles utilizando 
estas su postas tentativas de sedución 
por parte portuguesa como argu
mento de presión dialéctica cara Cas
tela: uns poucos desesperadamente 
por non atapar-lle á nosa terra un 
destino de seu. 

( ... ) 
Para incorporarse a esa magna 

asamblea de artistas da palabra que 
están a estilizar variantes nacionais 
tan diferentes. o escritor galega non 
necesita perder un chisquiño que 
sexa da sua orixinalidade linguística. 
Nen sequer disfarzar a fonética enxe
bre cunha ortografía enganosa que 
faga crer aos que nunca ouvíron ga
lega que a nosa pronunciación corn
cide práticamente. coa dos portugue-
ses. · 

( ... ) 
Demo-nos a coñecer e coñezamos, 

mais non abandonemos o noso -por 
cativo que sBxa e non o é tanto
deixando-nos arrastrar polo engado 
dunha riqueza al lea. 

Da ponencia "O perigoso canto da se
rea '', de Pilar Vázquez Cuesta, membro 
da AELG e Catedrática de Portugués da 
Universidade de Santiago de Compos
tela). 
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----------------------------sAuoe---------------------------
Contra a tós rebelde 

Empqpa un pano nunha mixtura de auga e 
alcohol (ou colonia), metade-metade. Envól
veo despois polo pescozo e os ataques de tós 
disminuirán. 

O nariz taponado 

Para elimina-las dores de cabeza 

Se padeces de moitas dores e non consigues 
calmalas, prepara unha taza de café e bótalle o 
zume de medio limón. Bébeo e antes de 20 
minutos desaparecerá a dolor. 

Pois procura que haxa humidade na habita
ción. Conseguiralo , por exemplo , poñendo toa
llas empapadas encima dun radiador aceso. 

O resultado aínda será mellar se rocías a toalla. 
unha vez mol lada, cunhas gotas dalgún producto 
mentolado. 

Tamén lle podes botar ó nariz un has gotiñas de 
auga con sal e rápidamente respirarás mellar . 

-------------------------ROUPAs -------------------------
Prós guantes 

Se non queres que os guantes encellan ó lava
los , ponos cando aínda están mallados ata que 
recuperen a forma e o tamaño. 

Se son de algodón lávaos postos; sobre todo 
nas puntas dos dedos, cun cepillo de uñas e auga 
con xabrón . 

A limpeza dos guantes de coiro hase facer en 
seco , con fariña ou talco e frotando cunha flanela 
de lá. As manchas quítanse cunhas faragullas de 
pan , e volvendo a pasar o pano de lá sen que salte 
penuxe. 

Os panos das máns 

Cando están moi suxos , déixaos a mallo toda a 
noite con auga e sal. Logo lávaos normalmente 
coas máis prendas. 

Paraugas, paraugas 

As manchas de paraugas elimínanse cunh a es
ponxa humidecida en auga e vinagre. Déixaos 
secar abertos . pasándolles un pano para eliminar 
antes a humidade . 

Se se trata de lixos de .. bala r. podes !impalas 
frotando cun cepillo mol lado en auga cunhas go
tiñas de lexía. 

E para rematar .... suavicemos 

Seó poñerte a lavar non tés suavizante , bota un 
chorro pequeno de vinagre. pequeni ño, nunha 
tina chea de auga e mete aí a bofada. Escóaa ben 
e verás qué suave queda. 

-----------------ALIMENTACION: OS LEGUMES -----------------
__:.._ Os legumes s0n as sementes 

dunhas plantas chamadas legumi
nosas. 

- Véndense xeralmente secas para 
que se conserven máis tempo. 

- Son alimentos moi completos 
debido a que teñen tódolos compo
ñentes alimenticios necesarios para 
que a nova planta que .nacerá deles se 

alimente ó longo do primeiro periodo 
de vida. 

- Por iso é moi rica en proteínas. 
glúc idos. vi taminas, minerais e sobre 
todo hidratos de carbono . 

- Os legumes máis utilizados son 
os garabanzos, as lentel las e as fab?S . 

A tia Tereixa 
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Os que veñen empuxando 

S 
e cadra hai alguén que non o crea pero 
por detrás da moced~de desmoralizada 
polo paro, agredida pala droga, desen

cantada da política e encantada de consumir, ven 
pegando forte unha nova xeración, con trazas de 
alternativos. 

Son entusiastas soñadores dun tempo novo. 
Son pacifistas convencidos, que nos miran con 
sorpresa cando berramos, que prefiren contem-

piar os paporroibos desde a galería ó estronicio 
pistoleiro da televisión. Son xentiña miuda que 
sabe regalar sorrisos a pouco que se mire para 
eles. 

E sobre todo son a esperanza dunha Galicia de 
seu , reconciliada consigo mesma, resucitada de 
tanta marte e estrago. 

Ademáis , para abraiarnos de todo , di~froitan 
coma enanos lendo IRIMIA. 

/kff111~ d A REIJfST,q D<rJ 
cRPsmlr1s GllLEGOS, 

){()A/ i l>o l)f/<.EC To/(_ 

€ O SEU COA!Sé.LlO 1 

ii ?/JRTfc?PIJ, C(XJJí!fJt<ll . 
E FIJf' r2UE SEXA IUIJ.. // .. 

/ 
(Xaime Vázquez, desde Salamanca) 
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VIDAS QUE DAN LUZ 

Manuel Carrasco e Formiguera (1890-1938) 

M anuel Carrasco naceu en 
Barcelona o . ano 1890 e 
morreu en Burgos o 

1938. Doctor en Dereito e en filo
sofía e letras, foi profesor de de
reito mercantil na Escala de-Altos 
estudos Comerciais de Cataluña 
e publicou escritos técnicos da 
súa especialidade económica. 

Non só ensinou senon que ta
mén actuou no mundo da em
presa, da administración e da po
lítica : delegado do Porto franco 
de Barcelona, concellal. no con
cello de Barcelona, director do 
semanario popular catalán L'Es
tevet (O Estebiño), coñeceu o cár
cel durante a dictadura de Primo 
de Rivera pois estivo preso no pe
nal de Burgos onde anos despois 
había de morrer. 

Foi membro da Xunta do Cole
xio de Avogados de Barcelona. 
Participou nos famosos Pactos 
de San Sebastián na que os parti
dos democráticos e nacionalistas 
prepararon o paso da dictadura 
de Primo de Rivera á República 
democrática en agosto de 1930. 
Conselleiro da primeira Genera.li
tat (goberno catalán) republi
cana, destacou como diputado 
nas primeiras Cortes da Repú
blica que elaboraron a Constitu
~ión onde se amostrou como 
apaixoado dos seus dous gran
des amores: Cataluña e a lgrexa. 
Defendeu o texto íntegro do Esta
tuto de Autonomía que votara o 
pobo catalán (1932) e a· lgrexa e 
as Ordes e Congregacións Reli
xiosas que nesa época sufriron 
leis anticlericais e pouco 
tolerantes. 

Cando estalou a triste guerra 
incivil de 1936-1939 esforzouse 

en evitar estragos e salvou a vida 
de numerosos perseguidos. De
nunciado pola defensa que fixera 
das Ordes e Congregacións reli
xiosas tivo que sair da súa patria 
no 1936 e trasladarse ó País 
Basco onde colaborou co seu go
berno autónomo. Volveu a Barce
lona para recoller a súa familia e 
embarcou cara Francia no barco 
"Galdames" que se dirixía a Bil
bao. Capturado polo cruceiro 
franquista " Canarias" foi feito 
prisioneiro e trasladado ó penal 
de Burgos. 

Nun xuicio semellante ó que 
sufrira o noso Alexaridre Bóveda 
(coma el cristián convencido e di
·rixente político nacionalista) o 28 
de agosto de 1937 foi condenado 
a morte. Un ano despois, o 9 de 
abril de 1938 foi executado. Opa
dre xesuita Romañá describiu así 
a morte de Carrasco: " As seis me
nos cuarto confesou . Despois ce
lebreille a misa na que el mesmo 
axudou e comulgou. Axudeille a 
dar gracias pola comunión e fi
nalmente fíxenlle a recomenda
ción da alma. Acompañeino ó lu 
gar da execución . Levaba o cruci 
fixo nas mans. Non quixo que lle 

tapasen os ellos e pronunciou es
tas palabras: «Ü que foi lema de 
toda a miña vida e que levo no 
corazón quero que sexa o meu 
berro neste intre trascendental 
" Viva Cataluña libre" clamou . E 
inmediatamente: " Xesús Xesús , 
Xesús ",, . A descarga dos fusís pi
llouno con este bendito nome nos 
beizos " . 

(Traducido do Boletín Diocesano 
de Vic) 

" Non debemos trabal/ar tan só 
palas gañancias dunha xornada nin 
tan siquera dunha campaña enteira. 

A vida do home é tan lirriit.ada, tan 
insignificante o seu paso nó longo ,. . 
camiño da historia, que ningunha 
solución persoal nin ningJ)n tr:iunto 
de partido, nin problema concreto 

ningún, por trascendenta l que sexa. 
non merecería o máis pequ_eno 
sacrificio ... 

Non: se as mocedades queren 
encher a misión que !les está re~er
vada, comprirá que pensen qu._e a 
nasa vida non é nada, nin p_agaría' a 
pena viví/a pala miseria durrs place

res vulgares. Cómpre que vivamos,, 
traba/lemas , loitemos e venzames 
por un ideal grande de abando, du
radeiro de abando para que ó serví/o · 

poidamos sentirnos pequenos eh -
mi/des pero firmes e/os da infinita 
cadea que vence/la o naso paso 
polo mundo ás pisadas dos nasos 
antepasados e asegura ás xeracións 
do porvir o poderío dunha comuni
dade de pensamento e de vontades 
encamiñado a buscar o perfecciona
mento e a me/lora na rea lización dos 
nasos destinos". 

(Carrasco á Federación de Xoves 
Cristiáns de Cataluña, 1932). 
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Xosé Chao Rego 

Calquera galego ha comprobar 
cómo se lle abren os ellos de ledi
cia ó ver que os tox-os floreceron e 
apareceu esa chori.ma amarela, 
palabra que vén do latín "f loris
sima" porque, ó pasar do latín ó 
galego, as consoantes FL dan CH 
en certos casos. 

Non así no caso de flor, palabra 
culta na actualidade, aínda que 
nas Cantigas do Rei Sabio, século 

, XIII, aparecese na súa forma se-
. de "fror" e así a denomi-

neriT' ~ s _hoxe, que talan de 
:, ,:to os Cf.PO s" e mesmo de "fra
.· Je§". ··H.ab ,1i;. s de usar o cultismo 

Úore non :a-s micultismo fror. 

' 
Re'ré) ternos un exemplo de que 

1 fl. ~alabra latina "flor" tamén evo~ 

A flor de toxo 

lucionou pala vía non do cultismo 
nin do semicultismo, senón polo 
camiño das palabras patrimo
niais ou popular. Trátase da pala
bra as chures, que así se lle 
chama nalgures en Galicia á cho
rima ou .flor do toxo. 

Paréceme que xa dixen aquí hai 
ben tempo que do FL latino de 
"afflare" (que significa en latín 
soprar) sae o galega achar; fenó
meno influído pala linguaxe da 
caza, xa que o can vai impando e 
soprando trala peza, buscándoa 
ata achala, de aí o cambio semán
tico de soprar a achar. 

Explicando este fenómeno nun 
cursiño de galega, un veterinario 
salmantino ií'!dícame que por alá 

se di que os cans de caza van 
"cheirando" a peza. Verbo que en 
castelán non existe, pero que é 
un'ha das varias palabras galegas 
que se usan na provincia de Za
mora e Salamanca. Procedente 
do latín vulgar "flagrare" (clásico 
"tragare", ceibar olor, coma· na 
palabra fragancia) , cheirar ten un 
sentido neutro: pode cheirar ben 
ou mal, aínda que en moitas par
tes cheirar se usa para o mal olor 
e para o bo aplícase a palabra ,. 
recendo. · 'h 

Por vía .de apéndice ternos que !{~ 
dicir que nalgures se lle chama , .· · 
alecrín á flor de toxo, pero nou- J 
tras partes significa romeu. Pro
bablemente proceda do árabe. 

iEIRO DE PRIMEIROS AUXILIOS 

CION 

chave se é que doutro xeito non exis- sufra convulsións. 
ten suficientes garantías. 

- Non usar nunca envases de pro
ductos alimenticios ou de hixiene per
soal para almacenar productos doutro 
tipo (cáusticos e-ou tóxicos). 

- Vixiar que os medicamentos e os 
outros productos antes mencionados 
estean debidamente etiquetados. 

PRIMEIROS AUXILIOS 

O lavado do estómago para 
elimina-lo tóxico non sempre está 
indicado. 

Evítese nos seguintes casos: 

1.- Cando a sustancia sexa corro
siva, como no caso dos ácidos e dos 
alcalinos fortes (salfuman, lexía, sosa 
cáustica, productos para limpeza de 

Nestes tres casos dé bese intentar 
neutraliza-lo tóxico administrando 
carbón activado (disponible en far
macias) nunha dose de dúas cullera
das sopeiras nun vaso de auga 
pequeno. 

Nalgúns casos pódese neutraliza
lo tóxico con sustancias de uso co
mún. Por exemplo: administrar bicar
bonato sódico no caso de in~estión 
de ácido (salfumán) ; administrar vi
nagre ou zume de limón no caso de 
inxestión de alcalinos (lexía) . 

En todo caso , despois hai que leva
lo neno ó médico , sen esquencer le
var tamén o envase co producto 
tóxico. 

- rv• ntéñase fóra do alcance dos 
nenas todo producto que poida dar 
orixé a intoxicacións (medicamentos, 
productos de limpeza, disolventes, 
etc.). Mesmo deberán estar baixo 

wáteres .. .). -

2. - Cando a sustancia sexa petróleo 
ou derivados (gasolina, benzol, disol
ventes, abrillantadores de mobles .. .). 

3. - Cando o nena estea sen sentido ou 

Nos casos nos que o tóxico poida 
evacuarse, antes de estimula-lo vó
mito deben administrarse un ou dous 
vasos deleite ou auga para que actúe 
como diluinte. 
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