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Coa mafia ás portas

O

s informes que nos chegan de Colombia

sobre as mafias dos narcotraficantes
arrepían. a ca/quera cun mínimo de con ciencia democrática. A endebleza dopoder polit1co, a Súél comprensión durante anos cara
ó maior ·'negocio nacional", a exportación ilegal
de cocaína, deu lugar a unha situación tráxica
onde a vida humana non vale un peso e onde a
xente non ten ningún control sobre os que realmente teñen o poder. Ningún país, ningunha comunidade política pode· consentir que se consolide un Estado dentro do Estado, cun "presuposto
propio'', resultado de actividades criminais, co
que financiar non só as súas inversióhs, senón
unha Seguridade Social e unha policía paralelas.
Agora un periódico inglés de gran credibilidade
informa de que as Rías Galegas son a porta de
entrada en Europa da coca colombiana. A causa
tristemente xa non sorprende demasiado porque
é a confirmación dunha sospeita extendida, pero
dRnos pé para reflexionar sobre o que nos pode
agnrdRr nun futuro se non se detén esa maquina ria do contrabando nas nasas costas.

Galicia é un terreo abonado para os poderes na
sombra. Hai entre nós unha particular " cultura
política'' que desconfía por sistema da Administra.ción Pública e con'fía, case por sistema, no cacique
privado máis próximo. Sabemos que os mafiosos
sicilianos e os narcotraficantes colombianos son
individuos moi respetados e honorables nas súas
comunidades locais. Todo se /les xustifica e nin guén fai preguntas, non só por medo, senón máis
ben polo convencemento popular de que crean
riqueza na comarca e resolven problemas particu lares ós seus veciños.

O paralelismo co naso cacique enxebre ou co
prestixioso contrabandista de ría , resulta evidente.
Eles, coa súa influencia económica colocan ós
tillos dos veciños, botan unha man nos pleitos,
ascenden ó equipo local de fútbol de categoría,
financian as festas parroquiais en louvor da Virxe e
son o soporte, en definitiva , dunha serie de nego cios que dan de comer a moitas familias da bisba rra. Teñen un indubidable apoio popular que se
manifesta contundente cando hai que defender
unha planeadora diante do servicio de vixiancia
aduaneira e moito nos tememos, que na medida
en que se tan fortes, controlan e confirman ós
candidatos electorais.
Acabar coa mafia que temas ás portas é un labor
a varias lJandas. E unha cuestión educativa, policial e xudicial. Tamén é unha cuestión moral
diante da que a igrexa non pode ficar muda nen
aceptar acrítica e complicemente agasallos que
silencien a súa capacidade de denuncia .

Daniel López Muñoz
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Susan Mendoza
usan Mendoza,
natural e veciña
de S. Juan de
Puerto
Rico,
considérase, en contra de
calquera
apariencia,
unha perfecta estadounidense. Ten un íntimo convencemento do gran valor dun futuro universal
en inglés, o idioma do paraíso tecnolóxico prometido, da liberdade e do benestar de, cando menos,
os que inventaron tal
id'ioma. Desprecia, con
igual convencemento, a
tala latina dos seus clevanceiros, o español, á
que se aferran só ós románticos de sempre, incapaces de subirse ó carro dos vencedores. Susan ten dous cans pequineses, un mono titf, tres
xílgaros e un papagaio
que di "hello Susan" con
acento de Florida. E unha
activa socia da "American Pet-Club" (Clube
Arnericano de amma1s
domésticos) e benefactora da "Society for animal Welfare"; é dicir, é
unha gran defensora da
animalidade en xeral.

S

Teño que confesar,
ademáis que Susan Mendoza non existe. lnventeina agora mesmo. Pero
abofé que existe outra
aquí, veciña deste que escribe nas Mariñas coruñesas que lle imita como
se a Susan de marras
existise de certo. A miña
veciña está interesadísima na defensa e protección dos animais, nas
proposicións de Lei ó
respecto, nos cans magoados e explotados polos labregos e nos gatiños abandoados. Ademáis ten outra teima que
lle ferve .dentro: pretende
que o galego, ese idioma
que ela coida dos perdedores sen tuturo, esmoreza
paseniñamente,
como corresponde ós
froitos da ignorancia e ós
residuos dun pasado miserento. Por iso milita activamente desde a A. P.A.
na antigaleguidade. Ben
comprensible, como xa
explicou Castelao, en
quen tanto admira ós....
can s.

ººººº

Xornadas Pedagóxicas 1989 para Profesores
Relixión. - 25, 26, 27, 28 y 29 de setembro.

de

Cursiño. - «Os medios audiovisuais e a súa utilización na
ensinanza da Relixión »
25, 27, 28 de setembro.
Lugar: Colexio Sta. Xoana de Lestonnac. Caranza Ferro l.
A REFORMA DO ENSINO. - Elaboración do Diseño
Curricular Base de Area de Relixión na Educación
Primaria, Secundaria e T. Profesional para Galicia.
26 de setembro.
Lugar: Instituto Sofía Casanova, Ferrol.
Presentación do Anteproyecto do diseño curricular base
da area de relixión.- 29 de setembro.
Lugar: Colexio Sta. Xoana de Lestonnac. Caranza
(Ferro!).
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BOANOVA .

Manolo Regal. Ramón Raña

xesto, mimo, música, canción e baile o lema do encontro: Xesucristo camiño, verdade e vida.
Algún teólogo na TV despachouna co calificativo de
"discotequeira " . Tamén na
TV a/gúns mozos talaron
desa representación como
que era pouco espiritual, que
non encaíxaba ca momento,
que eles ó que viñeran era a
escoitar ó Papa e punto.
Persoalmente penso que
foi do que máis mereceu a
pena ver en toda a viaxe papal, e por estas razóns:

Deus vai de discoteca

l\T

a xuntanza do Papa

cos
mozos
no
monte do Gozo
houbo un acto que,
ó meu ver, recibiu _pouco
aprecio nos medios de co-

municación que se encargaron de tace-la valoración da
viaxe papal. Referímonos á
representación que algúns
mozos fixeron na tarde-noite
do día 19, escenificando con

Palabras de lgrexa.
A igrexa e as culturas
"Pero como o Reino de cristo non é deste
mundo, a lgrexa, o Pobo de Deus, introducindo este Reino, non arrebata a ningún pobo
ningún ben temporal, senón, ó contrario, tódalas facultades, riquezas e costumes que revelan a idiosincrasia de cada pobo, no que teñen
de bo, favoréceas e asúmeas; pero ó recibilas,
purifícaas, fortaléceas e elévaas".
(Concilio Vat. 11, constitución dogmática so-

bre a lgrexa, 13)
"A experiencia dos sécu los pasados, o progreso das ciencias, os tesauros agachados nas
diversas formas de cultura, que permi.ten coñecer mellar ó home e abren para el novas
camiños para a verdade, aproveitan tamén á
lgrexa. Pois ela, desde o comenzo da súa historia, aprendeu a expresa-la mensaxe de
Cristo nos conceptos e linguas dos· diversos
pobos e esforzouse por iluminalo, ademais,
coa sabiduría dos filósofos; todo iso coa única
finalidade de poñe-lo Evanxeo ó alcance da
comprensión de todos, e tamén, no posible, ó
alcance da comprensión dos mesmos sabios".
Concilio Vat. 11, constitución sobre a lgrexa no
mundo actual, 44)
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- Tratábase dun encontro
internacional da mocidade co
Papa, e polo tanto os mozos
tiñan unha palabra que dicir,
e algúns dese xeito.
- A mocidade normal ten
hoxe un mundo de expresión

que xira ó redor da música e
do baile; é a súa cultura, e na
súa cultura debe recibí-lo
anuncio do Evanxeo, se se
quere que teña acceso a el.
- Po/a calidade e orientación da mensaxe que se
transmitía nos textos.
Porque non. é unha
causa improvisada; desde
hai anos estase levando a
cabo en todo o estado español o encontro anual " Da vid", que tenta buscar e expresar unha creatividade artística qu~ xunga a fe coas
tendencias da cultura actual,
dando especial cabida ó
mundo dos mozos.
Nunha palabra, trátase de
mete-la fe unha vez máis
nunha cultura especial, de
xeito que, si, levemos e ve xamos a Deus nas discotecas

Evita as malas compañías. (Dom. 24 do Tempo O. 17 de
setembro).
"Este acolle ós pecadores e come con eles" (Le. 15,2) .

"Dámosche gracias, Pai fiel e bondadoso, pois quixécheslle
tanto ó mundo, que lle entregáchelo teu Fillo, para que fose o
naso Señor e o naso irmán.
El manifestou a súa predilección ós pobres e ós enfermos,
ós pequenos e ós pecadores.
El sempre estivo preto dos que sofren ; a súa vida e a súa
palabra son para nós a proba do teu amor: como un pai sente
tenrura polos seus fil los, así sentes tenrura tí polos teus fieis " .
(Pr~garia eucarística).
Quérote fiel á miña medida. (Dom. 25 do Tempo O. 24 de
setembro).
"Quen é fiel no pouco tamén será fiel no moito " (Le. 16,10).

- ser fiel gardando a pequena confidencia, no seg redo que
che confiaron aínda que xa outros o contaran , no pechado que
viches senda noite.
- ser fiel na pequena responsabilidade que colliches para
ben da sociedade.
- ser fiel con esa persoa pequena, humilde, irrelevante, sen
cárregos, porque é persoa, aínda que non teña grandes cou sas para confiar máis ca súa " pequena" vida.
- ser fiel co grupo de amigos facendo por eles aquelas
pequenas causas que tanto serviron para facer medra-la
amistade.
- ser fiel con esas persoas coas que vives e ás que ves tan
"pequenas" porque coñece-los seus defectos, dando importancia ás mostras de cariño e gratitude.

APENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A plaza da Bastilla hoxe, onde antes da Revolución estaba
asaltado no histórico 14 de 1789

o carcere

UNHA NOVA DECLARACION DOS DEREITOS DO
HOME foi dada a coñecer nestes días, no bicentenario da
Declaración dos Dereitos do
Home durante a Revolución
Francesa. Feita pala mocidade do mundo estos novas
principios son unha cantiga á
liberdade dos individuos e a
autodeterminación dos pobos. Os mozos comprornétense a ser cidadáns activos
do mundo. A conservación do
medio, a protección frente a
informática,
un ha
marte
digna, a non discriminación
por enfermidade, etc .. ., son algun,has das teimas da mocidade de hoxe.

O LUME SEGUE DESVASTANDO GALICIA, con máis de
cen incendios, nalgunha xornada, e máis de sesenta mil
hectáreas queimadas no que
vai de ano: catro veces máis
que en todo o ano oitenta e
oito.

ANTENA 3 DE TELEVISION será
das tres televisións privadas . unha
das que teña máis implantación en
Galicia. Ligada a " La Voz de Galicia" xa ten no edificio central deste
xorñal espacio para acoller a este

SEGUE A POLEMICA SOBRE A XORNADA CONTINUADA OU PARTIDA no
EXB. O curso pasado seguiron a xornada con centrada na mañá uns trinta e
cin co mil estudiantes de ensino básico e
as con clu sións son diferentes. Actual mente a Consellería está a facer unha
investigación sobre o particular, máis
semell a qu e as decisións chegarán tarde
e m al.

;~&-: l'll
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A BIBLIA editada por Sept vai ser distribuida nas vindeiras semanas, despois
.de moitos anos de estudio e traducción á
nasa lingua. O primeiro exemplar foi
agasallado ó Papa como lembranza da
súa viaxe a Galicia.
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novo medio. A empresa de difusión
galega xa ven traballando para outras teles a traveso de Video-Voz .
Serán as cidades de A Coruña e Vigo
as primeiras en poder captar as imaxes das novas televisións.

· Chega antes coa nova IRIMIA
No 91 cumplimos 1Oanos
Seguimos medrando pero necesitamos de ti.
Fai un suscriptor mais ¡E un ha boa inversión!
¡Irresistibles no mercado único europeo!

Recorta e envíanos a: IH IM IA Apdo. 5 Vilalba (Lugo)

~ -------------------------------------------------------------------- ---------- -Quera su scribirme a RlltlA
(Suscripción por un ano: 1.300 pts. (1989)

No me .......................................... ......... .... .. ......... ........ ..... ...... ...... ...... ... ..... ....... .... .. ...... ..... .. ................................................... .
Rua ou parroquia ....... .......................................... .... .. ........ ... .. ... ... ....... .. ,..... ... .... ....... ... ......................................................... .
Cidade ou concello ............ .......... ................ ........... ...... ...... ....... ... ... Código postal e provincia .. .... ..................................... .
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CONCELLO DE CAMBRE

X CONCURSO
FOLCLORICO "SEMENTEIRA"

CAMBRE,
CULLEREDO,
ARTEIXO e CARRAL, catro
concellos coruñeses lindantes
coa capital da provincia, convencidos de que a unión fai a
forza, xuntaron cartas, il-usións e medios para montar
actividades culturais e deportivas conxuntas, por exemplo,
campamentos de verán, mostras de teatro, viaxes culturais,
etc. Algún destes concellos xa
ten un intenso labor cultural
ás suas espaldas, así Cambre
co . concurso Folclórico "Sementeira" que xa celebrou a
décima edición ou cos Premios de Pintura, uns dos que
cantan con máis dotación
económica en Galicia e que
poderán contemplarse nas vi- ·
deiras semanas.

ººººº
O MUSEO DE MONDOÑEDO CUMPRE ANOS, fa1amos do Museo Catedralicio e Diocesano que fundóu o crego e mestre Santos San Cristóbal hai agora
vinte anos. Está considerado coma o museo de arte
relixioso máis importante
de Galicia e son salientables os seL,Js salóns góticos. Unha enquisa destes
días tala de que un trinta
por cento dos galegas endexamáis visitou un destes
· centros culturais, causa
ben de lamentar, pois na
nosa terra hai verdadeiras
xoias neste eido, e en ningunha cidade debería faltar un museo.

CANGAS E ALLARIZ seguen loitando por espacios de
liberdade e urxindo a dimisión
dos seus alcaldes, atrincheirados nas súas poltronas con todalas benc:Hcións dos xefes do
partido, Sanchez Presedo e
Fraga respectivamente.

COMA NOS MELLORES
TEMPOS DA DICTADURA, o
alcalde da Poboa do Caramiñal, segue erre que erre , retirando carteis e todo aquilo
que leve o nome da Vila coa
súa toponimia legal. Máis non
todolos rexidores municipais
fano mesmo, o de Pontevedra
ven de encargar un estudo ·fi lolóxico e histórico para
adapta-los nemes do concello
á normativa galega, agora que
o Alcalde pontevedrés está facendo votos para ingresar nun
partido de centro.

ººººº

OS NENOS DA URSS téñeno máis claro se a Perestroika
segue adiante, mentres que os de USA serán moito máis materialistas e individualistas, alá polo ano dous mil. Os nenas do
Libano medran cun fusil na man, e tamén moitos de Centroamérica e outros países de Africa. Na actualidade o corenta por
cento dos detidos en Sudáfrica son nenas. Son algunhas das
conclusións dun recente estudo sobre a infancia dos vindeiros
anos.

•••
OPAPAvolve
ser punto de referencia na politica mundial ,
pala súa intención de visitar
un Líbano envolto en chamas, e pala súa
declaración
cincoenta anos
despois de es- .___ _ ___.
comenzar a Segunda Guerra
Mundial no seu país, Polonia
(1-IX-1939), denunciando as
tiranías que en calquera punto
do mundo esmagan ás persoas polo simple feito de seren "diferentes".
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Lois Pena, alcalde de Cangas

A MERCEDE DA SAINZA (24
de setembro) é unha festa con
notas diferenciais. Alá na comarca ourensá de Vilar de
Santos, ten lugar nas súas carballeiras un " combate" entre
mauros e cristiáns, unha mostra popular típica doutras cul turas e case ausente no naso
país, e que ten lugar nesta xornada das Mercedes, patrona
dos cautivos ... , unha discriminación festeira, que fala
dunha dura realidade: a das
cadeas galegas e a súa situación moitas veces moi inxusta.

O rebumbio
preelectoral
PorTintxu

scribo estas liñas a 29 de agosto, cando están
por despexa-las incógnitas do éalendario
electoral, que serán coñecidas no momento
en que vostedes lean este escrito. De todas
formas, non estará de máis dar algunhas claves para
entende-lo rebumbio que se armou.

E

As Cortes Xerais foron elixidas en xuño do 86, polo
que rematan o seu período de actividades en xuño do
90. O Parlamento Galego tora elixido a fins do 85, polo
que corresponde renovalo a fins deste ano. Desde
sempre o presidente do goberno ten potestade para
adianta-las eleccións, cousa que decidiu facer nesta
ocasión . En canto ó presidente da Xunta, cando gobernaba Fernández Albor fixo unha lei na que non
incluiu a potestade de disolve-lo Parlamento. Aínda
máis, populares e algún socialista rivalizaron en considerar anticonstitucional a proposta en tal sentido que
fixo daquela Camilo Nogueira.
Cando Barreiro Rivas e mailos seus compañeiros
abandonaron AP, o goberno de Fernández Albor puxo
en marcha un proxecto para poder disolve-lo Par~a
mento, co fin de parárHe-los pés'' ós rebeldes. Pero veu
a moción de censura e o proxecto foi retomado polo
novo goberno: no texto reformado outórgaselle o poder de disolver ó presidente da Xunta, pero sen permitirlle que o exerza na presente lexislatura (Coalición
Galega e mailo PNG desconfiaban dos seus socios
socialistas, que os puidesen mandar moi pronto para a
casa). Logo descubriron que así as eleccións terían
que ser polo Nadal e que había que facer unha nova
reforma, para te-las eleccións na primeira quincena de
decembro.
Mentres tanto Felipe González constatou nas eleccións ,europeas que seguía contando co apoio popular, malia as protestas do 14 D. Descubriu tamén que
para o ano que ven terá que facer unha política económica restrictiva e impopular, xa a partir dos próximos
presupostos, polo que na primavera do 90 non lle conviñan as eleccións. Nin tampouco en novembro ou
decembro, por aquilo da declaración da renda.
Pola súa parte Fraga lribarne sabe que leva as de
perder nunhas eleccións xerais e por iso non lle convén que sexan antes cás galegas, xusto o contrario do
que lle pasa a González Laxe. Para un e outro non lles
vai mal a coincidencia, cousa que, en cambio, desfavorece ós partidos nacionalistas.
lsto é o telón de fondo da polémica sobre a data das
eleccións. Hai tamén outros argumentos: que cada
elección teña a súa convocatoria fará que en cada
caso se debatan problemas específicos (europeos, estatais, autonómicos ou municipais). lsto levará consigo maiores gastos, que non serán tantos se as eleccións se tan en domingo, tal como recomendan algúns. Tamén hai , desde logo, o risco de que a xente se
canse de ir votar.

RRtlA-6

A calidade no
sector turístico
Por Eliseo Miguélez Díaz

os últimos tempos divulgouse arreo a noticia
de que por primeira vez en moitísimos anos o
número de turistas vai baixar no Estado
Español.
Algúns comentaristas de prensa glosaron ese feito
utilizando unha terminoloxía verdadeiramente lamentable porque deixa traslucir unha ideoloxía clasista.
Vexamos de que se trata.
A preocupación de moitos non é tanto que disminúa
número de turistas como que baixen os ingresos
polo turismo, e entón emiten o seu diagnóstico dicindo que o problema deriva de que aquí houbb un
turismo de cantidade pero non de calidade.

6

Para eses a calidade é un problema de ¡cantidade de
$!. O turista de calidade é o de alto poder adquisitivo
que pode gastar moitas divisas (moeda extranxeira);
ós demáis que os parta un raio. Esa mentalidade é a
mesma que ve fastidio en que hoxe todo o mundo teña
coche porque iso comporta molestias para os que
teñen dereito a telo (que son eles, madia leva).
Para min o turista de calidad é aquel de calidade
humana que se para a talar cos nativos e a contemp~a
la realidade do país ou zona visitada, aquel que se
interesa pola súa arte, polo seu modo de vivir e as súas
fontes de riqueza, o que sente simpatía polo país
visitado.
Prefiro mil veces mil que nos visiten traballadores de
pouco poder adquisitivo, se veñen co ánimo indicado
no parágrafo anterior, que os kashoguis de turno, moitos deles millonarios a conta de estafas, tráficos de
drogas e armas e/ou especulacións.
E non só o prefiro. Reivindico o dereito desa xente a
facer turismo, e polo mismo reclamo das autoridades
que creen as infraestructuras precisas para facelo posible, e en particular a creación de parques de campismo con bos servicios e baratos, como existen noutros países, e a creación de áreas de descanso nas
estradas que perr:nitan comer de camiño en condicións decorosas, con recolledores para o lixo para
preserva-lo medio ambiente.
Esas condicións posibilitarían tamén o turismo interior, é dicir o que se fai sen sair do propio país.
Non se debe esquecer que dous pobos que se coñecen axudan a consolida-la paz, que o turismo eleva o
nivel cultural, e que canto máis cultos sexamos, máis
difícil~ é que nos poidan manipular.

O CAMPO

O sector lácteo en Galicia (3)
(A COMERCIALIZACION)
Estructura da recollida do
leite
Os custos da recollida son
moi variables segundo as zonas do país en que se analicen
as rutas de abastecemento ás
industrias.
Abarátanse cando están
dentro das áreas productoras
encarécense cando se realizan fóra delas.
En xeral podemos afirmar
que os custos de recollida son
elevados debido a:
1.-As distintas empresas es-

lidade hixiénica.

No B.O.E. do 27-l2-88 publícase a Orde que homologa
un contrato tipo de compr-avenda do leite. Este contrato
ten de vixencia ata o 31 de
marzo de 1990. Garantiza para
o leite estandar, uns prezos
mínimos de 40 pts./litro para o
1º e 4º trimestre e de 36 pts./litro para o 2° e 3º trimestre. Se
o precio do leite subise no
mercado, os contratos homologados recollerían esta suba,
segundo sinala o contrato
tipo.

- Por calidade bacteriolóxica:
· de Oa 300.000 xérmenesml. 3 pts.-litro.
· de 300.000 a 700.000
xérmenes-ml. 1,50 pts.-litro.
Por cada décima de
graxa que supere o 3,2% incrementarase o precio en 0,40
pts.-litro.
- Por cada décima de proteína que supere o 3% incrementarase o precio en 0,25
pts.-litro.

---Modelo actual de comercialización do leite---- Penalizacións
PRODUCTOR
Sociedade de
Entrega Común

1-------,
Recolledor •

l

T

-----·
1----• ·DETALLISTAS

GRANDES

SUPERFIC~

No caso que o leite non
acade os mínimos establecidos en materia graxa e proteína, deduciranse 0,50 pts.litro e 0,25 pts.1-litro respectivamente por cada décima que
falte. Estas penalizacións serán aplicadas de maneira
independente.

Definición do leite estandar
no contrato homologado
Grupos de CONSUMIDORES
(cuarteis, hospitais, colexios,
etc.).

tablecen os itinerarios de
abastecemento segundo onde
canten cos seus clientes.
Danse casos de que un camión percorra máis de 200
Kms. con máis de 100 puntos
de abastecemento para facer
un acopio de 7.000 a 8.000
l./día.
2.- E frecuente que por un
mesmo lugar ou aldea pasan a
recoller leite 3 ou 4 industrias
distintas.
3.- Aínda persisten rutas na
que a recollida se fai en
xerros.
4.- Gran atomización da
oferta. A entrega media por
productor está arredor dos
17.000 litros deleite ó ano.

Relación industrias - productores,
contratos homologados
No futuro será necesario
xeraliza-lo pago do leite segundo a súa composición en
substancias nutritivas e a súa ca-
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Consumidores
(Familias, ·etc.)

As primas son as seguintes:

- Por refrixeración en tanque da empresa 2 pts.-litro.
- Por refrixeración en tanque do productor 3 pts.-litro.

O leite cumprirá os seguintes requisitos:
- Contido en materia graxa
do 3,2% sobre masa.
- Contido en proteína 3%
sobre masa.
- Estrato seco desengraxado 8,2% sobre masa. Ademais a súa acidez non pode
sobrepasa-los 17° D., estando
exento de cheiros ou sabores
extraños.

Cadro da composición do leite (esixencias de mínimos)

Materia graxa (Mínimo 3,2%

(mi-

COMPOSICION
DOLEITE

Propostas para mellora-la
comercialización do leite
Os productores débense agrupar en Cooperativas de Comercialización que deberán cubrí-los seguintes obxectivos:
a) Abarata-los custos de recollida do leite racionalizando as rutas, xa que ó estar agrupados
permite :
- Unha plena utilización da capacidade da cisterna.
- Percorridos curtos, que ó
realizarse en pouco tempo, evitan
que o leite se deteriore.
Establecer itinerarios que
eviten coincidencia de varios
vehículos polos mesmos puntos
de recollida.
b) Establecer contratos homologados coas industrias logrando
así unha maior transparencia na
relación productores-industria ó
potencia-la interprofesional. Ademáis lógrase seguridade e garantía nos prezos .
c) Realiza-los controis de calidade deleite de cada explotación
asociada.
d) Establecer un plan de
mellora-la calidade do leite
realizando:
Un plan de control de
mamite.
- Un plan de reproducción e
selección do gando.
- Uns programas correctos de
alimentación .
e) Relacionarse con outras Cooperativas co obxecto de senta-las
bases para o establecemento dunha
industria láctea cooperativa, máis
forte e coordenada que a actualmente existente.
f) Estas Cooperativas deberán
constituirse en A.P .A. (Agrupación Productores Agrarios) . Para
o que deberán reuni-los seguintes
requisitos básicos:
- Que os socios se comprometan a comercializa-la totalidade
do leite a través do A.P.A.
- Que a Cooperativa comercialize un mínimo de 4.000.000 de
quilos/ano, e conte con 50 socios
polo menos.
- Que dispoña de Xererite.
Para que as Cooperativas poidan cumpri-los obxectivos descritos é necesario que aumenten a
súa dimensión. Debendo pasar de
ser grupos pequenos e aillados a
ser Cooperativas que conten con
servicios técnicos e xerencias propias, o que lles permita mellara-la
calidade do leite e competir no
mercado con productos de ca/idade.
A. Femández Oca

PUBLICIDADE
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INTERNACIONAL

Colombia país da "coca"
índa se pode ler
nas enciclopedias
que COLOMBIA é
un extraordinario
cultivador de café (o 2º,
despois de Brasil), ou que
ocupa o 4º lugar dos países
latinoamericanos en canto
á producción de petróleo,
ou que é o 1º extractor do
mundo das preciadas e
preciosas esmeraldas. Os
libros non poideron predecir un outro producto de
imprevisibles resultados:
"A Cocaína".

A

Unha planta amazónica
A coca, unha árbore cativa orixinaria de Perú e
Bolivia, está na orixe desta
historia. As súas follas, en
infusión ou masticadas, teñen propiedades estimulantes. Delas se extrae a
cocaína. O consumo desta
droga produce aumento da
actividade cerebral e estados de excitación psíquica
con intranquilidade, tramares, alucinacións e incluso delirios intensos. Xenera hábito en quen a toma
e a necesidade de ir aumentando
progresivamente as doses para sentilos mesmos efectos que en
ocasións anteriores.

O"clima" colombiano ·

Corrupción, soborno e violencia son
as armas do narcotráfico

tencia máis desafogada.
Aínda así o seu producto
non está ben pagado. O
quilo cotízase a 100 dó~a
res en orixe e cando chega
a · Barcelona o seu valor
acacia os 60.000 dólares.
Pero sempre resulta mellar
que os míseros cultivos
tradicionais.

Avida mellara
A carón desta suba nos
ingresos, o~ xefes mafiosos ocupáronse de montar
e establecer servicios de
axuda social que ascenderon notablemente
cal ida de de vida do lugar. Proceden coma individuos
educados, atentos ás _necesidades dos seus veciños e resaltos a resolvelas
tirando do propio peto :
hospitais, escalas, transportes, traballos sobrepagados e mesmo aeroportos.

En Colombia a coca topou coas terras e o clima
amazónicos que facilitan o
seu medre. Pero tamén
cunha sociedade pobre e
desvalida, en boa maioría,
e cansa de esperar sol-ucións que nunca chegan.
Este "clima social" de desesperanza
contribuíu,
aínda máis cas selvas, á extensión espectacülar da
coca. Ningún labrego sementaría millo, patacas ou
plátanos cos qu_e ma~a
mente
pode
subsistir, Poderes agachados
ten do a ocasión de cultivar .
un producto (a coca) con
Por baixo desta benefibeneficios
económicos ciencia que nace do negoque lle facilitan unha exis- cio da droga, medra e se

a
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A coca: un mundo
alucinante
'

extende un exército propio
- " Don Fabio ", pai dos irde pistoleiros ("sicarios " )
debidamente entrenados máns " Ochoa" , cobra un has
que coidan de que o nego- 150.000 ptas. por cada entrecio non se vexa frustrado vista que concede á prensa es. por cidadáns opositores . tranxei ra e xustifícase : " PreSon dúas as escalas de en- ciso dese diñeiro para dárllelo
ós pobres" . "Dame moita
trenamento que funcionan
pena, pero se non me pagan ,
en Colombia con asesores non falo".
i.sraelís, ingleses e americanos, entre outros. Xu í- Por medo ó secuestro ou
ces, policía e exército es- asasinato sobre dos membros
tán infiltrados e intimi- da súa familia , un dos " capos"
do narcotráfico fixo construir
dados.
.
un
zoolóxico na propia casa,
Actualmente o volume
do negocio é tal (39 mil mi- evitando así saídas e visitas
llóns de dólares por ano), perigosas .
que calquera dos produc- O tesoureiro do " cartel de
tos colombianos clásicos Medellín" (principal grupo
(café, esmeraldas, petró- mafioso) fixo poñer de ouro
leo) queda moi por baixo tódalas billas da súa casa. Tados rendementos da coca.
mén importa de Italia o papel
Compre lembrar que os hixiénico que trae grabadas as
"capos" da coca colom- iniciais do seu nome.
biana ofreceron ás autori- No cumpleanos da tilla
dades do país para pagar dun dos xefes do narcotráfico
toda a débeda externa da houbo problemas de asistennación a cambio da súa cia xa que as familias invitadas
inocencia. Este espectacu- non querían enviar os seus tilar ofrecemento vai acom- llos por mor da inseguridade.
pañado da i ntel ixent~ ac- O pai da pequena chamou entuación
dos mafiosos. tón a 80 compañeiras de coleUnha boa parte do benefi- xío da súa cativa. A cada unha
cio invírteno na mesma Co- · das asistentes regaloulles un
lombia, na creación de em- " mercedes".
presas e negocios propios
que lles serven de investimento, tapadeira e admira- ción aínda estaba xermoción popular por canto lando. E que fan os países
desenvolvidos
(Europa,
crean postas de traballo.
EE. UU.) que son os primei ros consumidores de coca
Un futuro incerto
e á cabeza deles os seus
cidadáns máis adiñeiraVistas as condicións re- dos.
sulta difícil elaborar un
O futuro de Colombia
programa para desmante- está difícil de predicir. Aselar todo este negocio ideal
· e facelo ademáis co apoio sores do presidente norteamericano
Georg e
da poboación. Quizabes é Busch afirmaban nun dopor elo que o alcalde de cumento recente titulado
Medellín (cidade na que re- " Santa Fe 11 ": ... " se non
siden os principais xefes cambian as tendencias acmafiosos) afirmara que tuais Colombia experimen este problema non ten oo- tará un levantamento na
tra vía de solución que non década dos 90" ... " Colomsexa a do diálogo.
bia ben pode facer peQueda por preguntarse queno o problema dos EE.
como é que o goberno co- UU. nos anos 80 : Cenlombiano deixou ir as cou- troamérica".
sas tan lonxe e non actuou
Xosé Lois Vllar
anos antes, cando a situa-

'
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Ahistoria de amor dunha
parella contada ·con sinxeleza
e tenrura.

Atrevida aventura de dous
rapaces, despois de unha
catástrofe. Manuál de
Supervivencia.
800.000 exemplares vendidos
en catalán.
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Selección de contos de
prestixiosos autores galegos.

Un clásico impresciridible na
lit~tura galega.

--·
lt'llaxia-narr.oci'"

Aanálise fonda, chea de
matices, dunha alma feminina
delicada, intelixente e
sensible.

a J1l...,sa

Cl¡\Z,\
•\ ~I'

Exquisita colección de relatos
que cautivan pola sua
sensibilidade.
Unha auténtica revelación
literaria.

Nove ~latos que contribuen
a confirmar a Otero como un
narrador excepcional.

'

'. ' .

'

O libro máis leido por
alumnos de BUP

Colección literaria: a literatura galega
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EDUCACION

fOUCACION INfANTll: ¡Papá vai na escala _~

p

aíses de Europa (Francia, Italia)
voltan ás preocupacións pola
escala, que estivo rutinariamente atendida nos últimos
a.nos. Xurden intencións de prestarlle a
atención e apoio que ata o presente non
tivo. Os resultados educativos non son
satisfactorios. Confírmase a certeza de
que a escala precisa dunha reflexión
constante e non abonda co reparto
anual de profesores, nenas/as e construcción de edificios.

mos de "Educación " Infantil mais non
de "escola" infantil. Non se pretende
" instruir" ó neno/ a (enchelo de sabidurías), senón de darlle as mellares oportunidades (xogos, amigos, libros, agarimo ,
conversa ... ) para que a súa persoa medre
nun ambiente estimulante da intelixencia e dos sentimentos. Por elo que non
se precisa dunha " escala de ce.do ", con
borradores pequenos e encerados
baixiños.
¿Qué hai, logo, de novo?

LUGO
Escalas para "sabidos"

O "fracaso" escolar aumenta ou se
mantén en niveis altos. Os nenas/as que
o sofren veñen senda sempre os mesmos: os de medios escasos e ambientes
menos cultos. O remate da "carreira"
ven resultando que case únicamente os
que entraron sans (procedentes de medios formados e con posibilidades) saen
fortalecidos. Os que chegaron "convalecentes" conclúen do mesmo xeito senón
peor: ca certificado do "fracaso".

4-5-6 .

IX

,

1989
FAMILIA RURAL E EDUCACION INFANTIL

OOCUMENTACION

"

Vale máis p.rever ca curar

Expertos e non expertos escomezan a
decatarse que compre actuar antes de
que os ·desequilibrios s,e produzan ou,
alomenos, se fagan demasiado grandes.
E por elo que está a nacer unha nova
etapa educativa: A EDUCACION INFAN.:
TIL. Dos O ós 6 anos o neno/a conforma
un 80% do que poden se-las súas posibilidades futuras tanto a nivel de intelixencia coma de afecto. Oeixar correr esta
etapa sen ocuparse dela é o mesmo ca
renunciar ó intre educativo máis importante do cativo/a e favorece-lo desequilibrio que se establece entre os pequenos/as de familias con recursos (gardaría, vacacións, libros ... ) e os que medran
en fogares menos favorecidos.

Xornadas Estatais

· Educación Infantil

Para responder a este problema naceron iniciativas por todo o estado español. Algunhas delas adiantáronse moito
ó seu tempo e sorprenderon a autoridades, pais e mestres, poñendo a andar un
trabal lo que daquela poucos entendían e
que hoxe todos estiman. E o caso de
Preescolar na Casa (P.N.C.), que naceu
en Galicia hai 12 anos; amáis veterana
destas iniciativas e que incluso serviu de
referencia para outras experiencias semellantes fóra das nasas fronteiras.
Agora tamén Asturias, Andalucía,
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Velaí o cerne: "a familia" e o " entorno" do neno (casa, barrio, ~raballos ,
diversións ... ). Non hai Educación Infantil
se os pais non participan activamente co
mestre. E participar non significa unha
visita trimestral. Participar quere dicir:
acudir co pequeno/a á xunta, facer con
él algúns labores na casa, programar
xunto cos profesores .. . Convertirse no 1º
educador do fil lo/a.
En Madrid 2 veces á semana e nun
local axeitado polo concello , en Andalu cía 1, en Galicia cada 15 días e na casa
propia ou dos veciños. E de xeito semellante en
Extremadura, Canarias ,
Castela-León . O que resulta común e
irrenunciable a estes esforzos diversos é
que: sen familia non hai educación .
E tampouco existe tal se teimamos po r
facer do nena/a un " mini " ou " p re" escolante. Antes da escola está a casa, a
familia, os xogos, a vida mesma, o
mundo enteiro por " descubrir" , ou sexa,
por "aprender" . A nosa func ión cons istirá, logo , en facer pasar por diante desa
" cámara vivinte " que é o cativo/ a a mellor das películas posibles. Unha pelícu la
chea de intelixencia, agarimo e po r
riba ... ¡moi divertida!.

Castela-'León, Canarias, Madrid, quitan
adiante programas de Educación
Infantil.
¡Meus pobres, tan noviños e con tanto
labor!

Afortunadamente non se trata d8
principia-la escala desde o berce. Fala-

Todo o ata aquí escrito ven senda un
resume apurado e parcial de canto se
ten-dito nas Xornadas Estatais de Educación Infantil .e Familia Rural que se celebraron en Lugo os días 4-5-6 de setembro pasado , organizadas polo equipo de
mestres de P.N.C. de Galicia. A elas acudiron educadores e estudiosos de todo o
estado español , contando con máis de
100 asistentes.
Un aire fresco , limpo do pó das tizas ,
que paga a pena extender e alentar.

'

Xosé Lois Vilar
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O servicio do libro galego
O noso Compromiso:
40 anos facendo libros en galega.
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Os nosos Autores de SelJlpre: ·
Castelao, Vicente Risc·o, Alvaro
Cunqueiro,, Blanco Amor, Otero
Pedrayo, Anxel Fole, Rafael
Dieste ...

Os nosos Autores de Agora:
Neira Vilas, -Carlos Casares, Xavier
Alcalá, Paco Martín, Alfredo
Conde, Víctor Freixanes, Camilo ·
Gonsar, Antón Risco, Rábade
Paredes, Marina ·Mayoral, Xohana
Torres, Carmen Panero ...
..

l

•

Os que escriben para os Lectores de Mañá:
Mª Victoria Moreno, Antonio
García Teijeiro, David Otero,
Alberto Avendaño, Pepe
Carballude, Helena Villar ...
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Nun cemiterio de coches (3)
Xosé Manuel Carballo

porque, cando chegou para aquí, gasto , pero agarda que lles vou
- Seino ... , -fixo unha pausa o
que tamen chegou con vida, vía
Seiscentos para desfumar-, por
pedir lume ós qu e petan no
con moi malos ollas que eu lle alpendre.
conversas que lle teño escoitado
chascase de vez en cando o fariña
ó médico co sarxento da garda
Apurouse a parar ó seu am igo o
esquerdo de posición a aquela CiSeiscentos.
civil.¿ Ti que opinas? .
troneta que está alí adiante ... Sen- Eu opino -tocoulle agora res- ¡Non te tente o demo !. ¿Non
tina moito cando finou ... Fixérase
ves que nin nos deixan fum ar?
ponder ó home- , que nunca esmiña amiga aquí ... Foi unha amisVaiche gacheiriño á guanteira dacoitei chamarlle separatista a nintade limpa, como é sempre a quel Ford mauro, e pilla o chisgún Mercedes a pesar dos seus
amistade dos vellos traballadoqueiro . El non se vai enterar, que
rechazos ...
res ... Parece mentira que non o
leva oito días durmindo .
lnterrumpiu con vitalidade inentendese un Mercedes que fara
sospeitada o Seiscentos .
Obedeceu Eleuterio , pero , an que non lle dixo nada ó Seiscen dun bispo.
- Home, xa! os separatistas
Quixo restar acritude o Eleutetos , para o seu entender, o Ford
sempre se di que proveñen de eraestaba no sono do que nunca
rio en son de quen disculpa:
ses sociais non acomodadas, ou
- Se o vendeu con tres ou catro
incómodas, ou incomodadas.
máis despertaría . Antes de que o
Seiscentos puidese preguntarlle
·- ¿E iso dos separatistas, por
mil quilómetros , pouco estivo con
el.
nada, preguntou el.
quen o sabes ti?- . Cada vez o
Eleuterio estaba máis sorpren- ¿Como foi , lago, o do Simca ?
Tamén aceptou a discu lpa o
dido e xa non podía matinar que
Seiscentos,
e
camb iou
de
- Encendeu o cigarro o Seisconversa.
centos, gardou o chisqueiro coma
estivese talando cun vello choco.
- Isa seino polo obreiro doma- ¿Ves aquel Taxi , coa chapiña se fose del desde sempre , botou
tadeiro de polos e polo mozo de
de S P? Pois, se me apretas moito, . un ha bafarada e púxose a cont ar
dezanove arios, que agora, desde
- Matárono no mellorciño da
estou por dicir que estiven eu
que tén o Ritmo, xa non reparte
súa vida nun taller.
máis ó servicio do público ca el. El
propaganda clandestina e tor- ¿E isa? . ¿Non tería seguro?.
estivo a servicio de seu dono que
nouse moi sosegado .
- Tíñao a todo ri sco . Esa, se
cobraba palas viaxes , ¿non? Pois
A vitalidade repentina do Seiscadra, fo i a súa desgracia, po rque
eu teño feítas moitas de balde con
centos foise esfumando nun
se non o tivese igual ía a un tall er
calquera dos amos que tiven . Lelongo ataque de tose misturada
de pago e non lle pasaba o q ue lle
vei parturentas á residencia , fun
paso u.
de afogamento. Mentres se repochama-lo veterinario , avisei repeñ ía , ó Eleuterio deulle por obserXa comen zaba a sentirse intritidas veces ó electricista, teño
var un gato que brincaba, repreto . saído a calquera hora da noite
gado o Eleuteri o can do volveu a
preguntar:
de sadismo, cun ratiño indefenso
axudar a ben morrer, carguei con
- Pois , ¿como foi?
ó que erguera de entre o molido
case tódolos mozos e mozas da
- Fo i ben. Man dou no ó ta ll er
aguatado do asento dianteiro dun
parroquia, e mesmo, según se
Eme Uve.
do segu ro o seu mecáni co de camire, o de ir repartir propaganda
beceira por non sei que entrequeEn canto pasou o sofoco , seclandestina tamén era un servic io
guíu relatando o Seiscentos :
ó público . Pero bueno, irnos dei- dencia no su ministro de comb usti ble. Pero alí, debido a que sem- O Mercedes foiche tamén moi
xar iso, que non teño eu co rpo
pre hai mo ito apu ro, trastocaron
puritano, ¿sabes? Cando en vida
para tanto chufar. ¿Que res que
as rad iog rafías e, despois de dúas
se cruzaba pala estrada cunha De
che cante como foi a marte do
re un ións do equipo de mecánicos
Ka Uve, paño por caso, sempre
Simca aquel do recuncho , ou tés
especializad os,
determinaron
baixaba a vista pudoroso. Cónprésa?.
tase que nunca mirou a ningunha
- Conta, conta, que o autob ús operal o das cat ro válvulas , con
de fronte .
·
ha tardar aínda beiras de dúas ho- tan mala fada que ll as puxeron ó
cambiado. Fi nou ós dous meses
ras . E prende outro cigarro se non
- Sería que o tiña ben avisado
quince
mil
xust os,
con
o bispo seu dono- quixo facer
che dá tose- , animouno o Eleutequi lómetros.
un ha gracia Eleuterio .
rio .
- Pero habería quen esixise
- E que acabei os mistos.
- Sería máis ben que a el lle
resp onsabilidades -dixo sorprenreinaba -af irmou o Seiscentos- Pois eu non teño, como non
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dido o Eleuterio .
___:_ Bo , no n é doado desmostrala respo nsabi lidade dos mecáni cos do seg u ro. Ademáis , ó sobrevi vir dou s meses ...
Por todo comentario dixo moi
cav iloso o Eleuterio :
- Aín da hai moito que facer
nos ta ll eres do seguro . ¡Mira que
se acerta a pasarll e ó meu tractor!
E, digo eu , qu e tamén se puidera
dar, log o , o caso de que se puxesen a opera r un co che das anxinas, e, por col oca lo ó revés , o deixasen imposibilitado para ter
famili a.
Ceibou tal gargallada o Seiscentos, segui da dout ro ataque de
tose , que se ll e escaparon unhas
gotiñas de valvul ina, porque os
seus reté ns xa no n cerraban
como era deb ido . El , pobriño , por
causas q ue lle tiñ a esco itado talar
ó médico , pen saba se sería da
próstata. E o peor era que lle daba
vergoña pregu ntalo. Así estaba
sufri ndo sen que ninguén ll e aclarase qu e os coches non teñen
próstata.
Todo o seu prob lema era dun
lati guiñ o qu e calquera dos empreg ad os do cemiterio podería
apretarll e, pero ¡ben se lles daba
ós empregad os que un Seiscentos acabad o tivese frouxo un
latiguiñ o !
Fixeron fa lla uns segundos para
que o asmático Seiscentos se repuxese e volvese a te-los folgos
necesarios para talar. lncháranlle
os faros coa tose . Mentres tanto, o
Eleuterio , visto que nada podía facer por axudarlle, paseou coa mirada todo o recinto , paseniñamente, sen ningunha présa . O
gato amarxado nunca máis brin caría co mesmo ratiño indefenso .
Aló ó fondo , a carón do alpendre
de desguace a cuberto , durmía un
manso can de raza esquecido polos que fara seus amos no maletei ro dun Be Eme Uve.

Cousas da Casa - - - - - - - - - - - - .
PESOS E MEDIDAS
• 1 taza do café vale por:

100 mi. de líquido
100 gramos de azucre
60 gramos de fariña.
• 1 culler rasa vale por:

12,5 mililitros de líquido
17 gramos de azucre
15 gramos de sal.
10 gramos de fariña.
• 1 taza do almorzo vale por:

1 /4 litro de líquido.
1/4 de azucre.
150 gramos de fariña.
• 1 culleriña do café vale por:

0,5 centilitros de líquido.

Familia

7 gramos de azucre.
6 gramos de sal
4 gramos de fariña.

FACENDO MARMELADA DE
AMORAS
Necesitamos: 1 Kg. de amaras, 700 gramos de azucre.
- Lava-las amaras e escoalas ben para que non lles
quede auga.
- Botalas nun recipiente co
azucre.
- Ir remexendo a miúdo
para que non se pegue.
- Cando quede ben espeso ..
(tod_o ligado), pódese deixar
coas pepitas ou pasar todo
polo pasa-puré.

-------------------;~

¡As carreiras da maña!

Frecuentemente os nenas comenzan o día realizando un auténtico "sprint" final. Os maiores
temas o hábito de deitarnos
tarde e lago, na mañá cedo, gañar para o sono uns minutos que
corresponden á limpeza ou ó a/marzo. lsto conleva que o despertar dos nenas se faga co conseguinte retraso e que tódolos
labores abrigados dos primeiros
momentos do día se convirtan
nunha especie de carreira de
obstáculos. Esta excitación de
cedo non é a mellar maneira de
escomezar, de racha-lo ambiente de tranquilidade que pequenos e maiores precisamos
no arrinque da xornada. Para a
maioría dos cativos o erguerse
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xa supón un estarzo, tamén (a/gúns días) o ter que irá escala;
se por riba os nervos da mamá
ou papá se desatan e as caras se
tornan de pau e non fan mais ca
bocexar, o entorno non resulta
precisamente estimulante. E
aconsellable por tanto que os
nenes estean unha hora despertos, tempo que adicarán ó
aseo e ó almorzo, o máis en
familia posible, antes de
inicia-la marcha para o colexio. O sosiego do espirito tamén
debe ser educado e mesmo resulta imprescindible para a formación de personalidades reflexivas e dialogantes.

-oOoOo-

Os nosos lugares

As primeiras notiGias de Ga/icia
A cidade francesa de Marsella
foi én tempos un ha colonia grega.
Un navegante daquel lugar foi o 1º
que · fixo un ha descripción da
costa galega no século sexto antes de Cristo . O seu escrito perdeuse pero non todo . Algúns párrafos recolleunos un xeógrafo
antigo chamado Rufo Festo
Aviene. RUFO puxo eses párrafos
nun escrito feito. por él, alá polo
século IV (4º); a este e~crito ehamoulle " ORA MARITIMA." .
Á " ORA MARITIMA" é polo
tanto o documento máis antigo
que fala da nosa terra. Dí así:
·:oFIUSA (retírese con este
nome a Galicia) é tan ancha coma a
illa de Penélope (unha das illas de
Grecia) . Primeiro chamouse OES ~
TRIMNIS, porque habitaron os seus
campos e o seu chan os OESTRIMNIOS. Oespois, unha moitedume de
serpes puxo en tuxida ós seus habitantes e deul/e nome á terra por eles
abandoada ''.
O bon de " RUFO" armouse un
pequeno lío de palabras. Na lingua Grega a palabra que se usa
para denominar a bs Celtas e a
que se usa para denominarás serpes teñen un certo parecido. Por
elo _que RUFO debería mais ben
talar dunha moitedume de CELTAS no canto dunha moitedume
de serpes. Todos nos equivocamos e naqueles tempos aínda con
máis razón.
A verba OFIUSA fai alusión a
" occidente" ou ben "tardiña",
" sol por". E non lle falta razón xa
que desde a nosa beiramar, situada no occidente de europa podemos contemplar como se deita

ou como se pon ( .. so-lpor ·)o sol.
engulido polo océano.
Despois continúa:
"Este pobo é de grande forza. e
valor. Son moi habilidosos e se
//es dá moi ben o comercio. Con embarcació.ns de ·coiro cosido sucan
ousadamente o tenebroso mar e os
abismos do océano cheo de monstros, pois non saben construir as naves con madeira de piñeiro ou de
teixo".

·1

De vide.os
Andéi a loitas coa miña sombra
por ver se mercaba un vídeo.

t---

- ¿Un vídeo?
- Sí, home. Os entendidos chámanlle magnetoscopio. E un aparatiño que serve para grabar e reproducir cintas.
- xa·a-sei.
· - Aproveita o verán -díxome o
meu amigo Suso- para ver películas.
Calle e leva ó meu. Pero ¡olla! empezas polo "Ultimo emperador" e rematas o cupo con "Kárate kid".
Pampa, abraiado , engaiolado ·f iquéi. A nena papaba debuxos animados a mareas. Ben cedo rematei
cos "Gnomos de David", a "Pantera
Rosa", e a "Rana Gustavo". Topéi
coas parvadas de Walt Disney. A
nena vía cada cinta catro veces seguidas. iE aínda pedía máis!.
- ¿ Mercaréi ou non mercaréi o
ditoso vídeo?
. A anguria vai medrando desde os
dez mil pesos domáis barato ata as
cento cincoenta mil pesetas do

triste dixital.
- - "Divide por oito a imaxe, reméxea,
páraa,
sáltaa,
vólvea,
mixturaa ... "
- ¿Oiu? , ¿E logo as cintas como
se meten?
Non seréi eu quen tale en contra
do vídeo. Máis para tolear, abonda
coas tres cadeas.
- ¿E que me dis dos videoxogos?
A cafiva pasa días desfarrapando
marcianos e ti tan ancho. E podes
grabar as películas da noite e logo
velas.
- - E aínda por riba ti es mestre. E
din que o vídeo é unha forryiidable
ferramenta educativa.
Xa, pero polo de agora,
enferruxada.
· - ¡Ei ! . Tamén serve para ver coas
visitas ¡E por quinta vez! a primeira
comuñón do teu sobriño.
- ¡Manda chover!.

Saúde--------------.--Pasatempos------------.

¡llue pasa ca aceite de oliva'
Durante anos o aceite de
oliva foi considerado como
un alimento pe·r xudicial
para a saúde. O aceite de
xirasol ou millo medraban
en prestixio frente á graxa
do olivo. As últimas investigacións, lonxe de tirarse
contra do aceite de oliva,
coinciden
en · sinalalo
coma un dos mellares
compoñentes da dieta; e
non só polo seu sabor senón incluso polos seus
efecto·s beneficiosos para
a reducción do colesterol.
Nun recente "simposium"
celebrado en Sevilla púxose de manifesto que o
aceite de oliva mellara .. a
correlación entre o col'esterol total e as proteínas de
alta densidade, (tamén
chamadas HDL. Estas HDL
son as encarregadas de reducir o colesterol total no
sangue. Demostrouse así
mesmo que as proteínas de
baixa densidade ou LDL
(non aptas para elimina-lo
cólesterol total) non medran co consumo de aceite
de oliva.
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Solucións ós pasatempos do número anterior:

Baile de cifras

Nas oito celas ou cadradiños que quedan libres hai
que escribir os seguirites números: 1 -2 - 3 -4- 5- 6- 7 · 8. Pero non de calquera xeito senón baixo estas
condicións:
· As dúas celas unidas polo vértice máis a cela que
está no ángulo aposto deben suma-la mesma
cantidade. ·
EXEMPLO :
O doctor Manuel de Oya
obtivo evidencias da superioridade do aceite de oliva
sobre do de xirasol no aspecto da saúde e qu~ o seu
efecto é máis evidente nas
mulleres. O doctor Ricardo
Uay demostrou que os lactantes que reciban unha
dieta rica en aceite de oliva
presentan moi semellantes
concentracións de colesterol ás dos lactantes alimentados con outros aceites considerados noutrora
máis sáns.

A
B
6

7

2

•
1

5
3
4

Aínda callen outras tres solucións distintas á do
exemplo :

a

e

o

00~00

-

,
A FALA E CAMINO

-

Xosé Chao Rego

Obriga e hipótese
Estamos talando esta tempada -¡perdón polo aburrido!de perífrases verbais, e xa vi- ·
mos que hai perífrases temporais que si gnifican algo futuro
ou tamén algo que está a pi:..
ques de suceder. Hoxe talamos
de perífrases modais que indican abriga ou hipótese.
Haber (x de) x infinitivo. Por
ejemplo, se digo "hei de cantar", quera dicir que cantarei, e.
indico futuro , como xa dixemos: é perífrase temporal. Por
iso é difícil ás veces distinguilo valor d'e, futuridade do de
obrigatoriedade. Pero se me
expreso así: "hei tace-lo trabal lo ", seguro que penso na
abriga que teño de facelo. E, en
casos, pode significar hipótese, coma neste: "estes rapaces han se-los mesmos que viñeron ante".
Hai x que x infinitivo. Clara
obrigatoriedade:
"Hai
que
marchar"_.. " Houbo que poñer.se
a face~:..~os
labores".
..
....\··· ~.,)

'
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Ter x que x infinitivo. Tamén
significa abriga, quizais máis
forte cá anterior: "teño que
principta-lo curso". Ten unha
variante: ter x de: "ternos de ir
á feira".

O CANTAR DO IRIMEGO
No mundo internacional
hai sempre moíta noticia;
algunhas causan dolor
e outras dan moíta /edicia.
Alegría dá pensar
que o gran país que é Polonia
vai gobernarse de seu
sen ser de Rusia colonia.

Deber (x de) x infinitivo. Quizais a abriga a que fai referencia esta perífrase sexa menos
contundente cás anteriores, e
poida que signifique máis un ha
abriga moral: "Debes facer
exercicios para estar san".
Pero ás veces \en valor de dúbida: "deben ser uns trescentos os que veñen á voda".
Poder x infinitivo: Xa sabemos que hai perífrase cando o
primeiro verbo, chamado auxiliar, perde o seu significado en
favor do segundo ou auxiliado.
Se digo: "eu podo facer este
traballo", non hai perífrase
ningunha. Pero se indica probabilidade, daquela haina:
"este ollomol poderá pesar un
quilo".

Tristura produce o feíto
que o negro imperio da droga
mate en Colombia a políticos
e non respete á toga.
Porque os xuíces de alá
ameazados de marte
demiten, J ó Goberno
non lle cabe mellar sorte.
¿E que dicirmos do Líbano
ante a Suiza de Oriente

e hoxe ruinas fumegantes
que están quedandÓ sen xente?
· España e mais Ga/icia
preparan as.eleccións:
votar quen defenda ó pobo,
,,,,_..,.,,,,,-1 . bóns.
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(Coruñ a )
Lum['j e máis Jumes.
Hectáreas e hectáreas queimadas ó gusto de
non sei quen e de non sei que.
Paisaxes de posguerra en cada recuncho
desta Galicia, noutrora cuidada, noutrora namorada do vizoso verdecer.
Unha administración que non dá feíto, ou non
sabe ou non quere facer. Ga/icia arde; é Galicia
quen arde, e non só as carqueixas, os toxos e
os piñeiros.
¡Salvemos Galicia!.

