REVISTA
QUINCENAL

peor dos resultados electorais é
que estaban cantados. O quemáis
abruma é esa sensación de que
aquí sempre pasa o que pasa porque ten que pasar, que nunca hai sorpresa,
que o voto dos galegas é un "voto pesado"
ó que non agrada apostar polo que non é
gañador de antemán. E o quemáis amola·é
que, sabendo esto, porque esto sápese, os
partidos nacionalistas porfiaron nunha postura bastante intolerante e miope.
Hai dúas consecuencias dramáticas nese
fracaso anunciado. A primeira é ben sabida:
vai a Madrid unha boa presa de galegas tan
caladiños e doces coma mediocres e grises, un feixe de homes e mulleres que,
como norma, nin talan, nin senten, nin militan en galega, unha manchea de votos obedientes para os seus amos madrileños. A
segunda é de rir por non chorar. Resulta
que seo acordo nacionalista callara no seu
día podía se-la clave de o PSOE non acadala maioría absoluta, co que estaríamos
nunha curiosa situación na que un par de
diputados nacionalistas galegas poderían
ter en Madrid unha excelente posición de
forza para esixi-la reparación das débedas
históricas que o poder central ten con
ir Galicia.
l.
A sombra máis negra está sen embargo
no futuro inmediato, de non mediar unha
rectificación ben difícil. Preguntámonos seriamente como frear nestas circunstancias a
un elefante político chamado Fraga ou como
alonxar do mapa político galega o espectro
empobrecedor dun bipartidismo protagonizado por forzas centralistas.
Este reparto da miseria entre os partidós
galegas debería ser unha lección de realismo e humildade. Deberían rematar aquí
os soños de inmediata arribada ó poder ou
de Fulanita Presidente. Se o que cómpre
agora é asegurarse unha "minoría-chave",
unha "minoría-fermento ", unha "minoría
bisagra" ou un ha minoría o menos minoritaria posible, hai que dar pasos realistas. A
política de alianzas é unha urxencia. E a
condición necesaria para que non nos coma
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- VI Xornadas Agrarias Galegas.
17, 18, 19 de novembro de 1989.
Escola de Capacitación Agraria Sergude (Boqueixón)
"¿ QUE FUTURO PARA A AGRICULTURA GALEGA? "

Para incribirse enviar o nome ó Apdo. 520 - Santiago
de Compostela

IV Asamblea de suscriptores e amigos de
"Encrucillada".
17 e 18 de Novembro.
Colexio La Salle de Santiago

"O DESAFIO DAS ELECCIONS"
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Daniel López Muñoz

De compango ... liberdade
on hai moito que os
pobres de Madrid
deixaban "descolocados" ós planificadores dos Servicios Sociais.
Un bó número daqueles negábase a dormir nos albergues
de transeúntes, equipamentos sociais por certo de moi
boa calidade, pero nos que se
controlaba ó inquilino cunha
ficha elemental e un horario
mínimo. Os pobres transeúntes, ricos en liberdade -cando
menos en liberdade de
movemento- preferiron seguir
, ceibes palas rúas a seren controlados polo Estado do benestar. Houbo que abrir de
noite dúas bocas de metro.
Os alemáns da parte de aló
non fuxen por falta de nada,
"teñen todo o necesario~' -din
sen faltar á verdade os seus
gobernantes-, igualiño que dicían os papás dos fillos das
clases medias dos anos sesenta. E igualiño que os mozos e mozas soñadores da xeneración 'beat', os alemáns da
parte de aló bótanse a anda-lo
seu camiño. Pode que haxa
bastante de fascinación polo
consumo, pero o problema de
fondo é o afogo de sentírense
obxectos planificados desque
nacen, co camiño trazado,

N

predestinados polo Estado.
A gran tentación da administración, esto é, da ·maquinaria do Estado, é a de ser un
supermán de mil cabezas, ignorante da gran cousa que é
que supermán non exista.
Con supermán ou con superestado teríamos menos responsabilidade
pero
non
seríamo-los xefes das nosas
vidas.
A administración é unha
gran causa -se funciona ben
cando menos-, pero é o que é,
unha máquina grande, sen
alma. Unha máquina que entende de razón, de eficacia
contable, de instrumento, de
productividade, pero que non
sabe nada de ·gratuidade, de
amistade, de conversión, de
militancia, de amor nin de
poesía. Diríamos que é un invento bastante machista.
O estado de benestar _pode
ser asfixiante e causar moito
malestar. Tatcher, Fraga e
compañía queren desmaltelalo para malvenderllo a mercaderes. O que cómpre é, sen
embargo, convertelo nunha
máquina que nos asegure espacios e tempos para a gratuidade, a conversión, a militancia e o amor, tempos para a
liberdade, tempos libres de
mercado e burocracia.

BOA NOVA

Manolo Regal/ Ramón Raña

Rezar ben e con xeito

P ALABRAS

D E

J: GR EXA

Loita e oración
"Por iso nós tampouco non debemos confundi-las palabras
no referente áoración: a loita é a loita, e a oración é a oración.
Agora ben , eso si , a loita na fe , desde a fe, por causa do Reino ,
pode e debe ser para nós vivencia de fe . Incluso anuncio de fe.
Pero non é propiamente oración. Non é doado, certamente,
definí-las fronteiras. É evidente que moitos irmáns, na loita, na
acción , no compromiso cos irmáns ... tamén están orando .
Abertos explícitamente a Deus, por veces formulando incluso
un ha oración explícita , e todo iso é oración. O que que ro dicir é
que non caíamos no simplismo cómodo de dicir que todo é
oración , para xustifica-lo feíto de que non tacemos oración
explícitamente. A oración esixe tamén a súa hora, o seu tempo ,
o seu lugar ... ".
" A Espiritualidade é máis que a oración. A oración é unha
parte da espiritualidade. Non confundamos oración con espiritualidade. Por unha razón sinxela: hai moita xen te que fai
moita oración e non ten nada de esp iritualidade ".
" Un test fiable para coñece-la nosa espiritualidade consiste
en preguntarse ó servicio de que Deus, de que irmáns, de que
Causa facémo-la nosa oración. A nosa espiritualidade dependerá da nosa oración , de que t ipo de orac ión tacemos, da
cantidade da nosa oración; pero dependerá fundamen talmente da Causa e do Deus ó que servimos coa nosa oració n" .
(P. Casald áliga, bispo brasileiro , en " el vuelo del quetzal", Panamá,
1988 , 51.54.55).
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índa hai poucos
días, durante unha
celebración da Eucarístia, unha muller
ergueu a súa voz e, con humilde sinceridade, pregun tou: ¿Como podo fa cer para
rezar ben e con xeito? Estábase comentando o pedaciño de Evanxeo onde Xesús
talaba da importancia de orar
sempre, sen cansar (Le.
18,·1-8).
Teño que recoñecer que
non me foi doado dar unha
resp osta rápida e simple; anque seme//a unha actividade
ben sinxela, se se quere facer unha oración boa, sá e
salvadora, eso leva consigo
unha serie de actitudes que
non resulta fácil conseguir.
Todos coñecemos a xente
moi rezadora que non deu integrado a súa oración nunha
vida timpa, serenada e madura; tódolos que rezamos
recoñecemos como nos
costa fa cer oración, aínda
despois de anos e anos de
R EMOENDO

exercicio. Pór algo houbo e
segue a haber " mestres de
oración ".
Ante as dificultades de oración, hai quen opta por un
da
exercicio
superficial
mesma; reza que te rezarás;
salmos, misas, rosarios ...,
sen chegar a facer unha verdadeira pregaria persoal,
que saia do corazón e da vida
propia, nun diálogo sinxelo,
amoroso e sempre disposto
con Deus, Señor, Amigo, frmán. Pero hai tamén quen,
polo mesmo, renuncia a
aprendizaxe, e, practicando
aquelo de "non as quera comer, non están maduras ", ridiculiza a oración, desfaise
dela, e tenta dar/le cara á vida
cristiá sen o gozo e a forza
dun Deus sempre difícil, si,
pero sempre salvador.
Un bo cristián non pode re signarse nin a unha causa nin
á outra. Deberá aprender, así
sexa con dar e bágoas, a arte
de rezar ben e con xeito .
O

E V A NXE O

Amigo da vida
(Dom. 32 do T. Ordinario -12 de novembro ).
" Deus non é un Oeus de martas, sen6n de vivos; para el todos
están vivos ". (Lc . 20,38).

Un comentario moi axeitado a este texto atopámolo no libro
da Sabiduría: " Amas a tódolos seres e non re xeitas nada do
que fixeches : se algo che dese noxa, xa non o crearías. ¿ Como
podería algo subsistir se ti non o queres ou conse rvarse o que
ti non chamas?
Mais ti todo o perdoas porque todo é teu , Señor, am igo d a
vida. Pois o teu sopro incorruptible mora en tódal as causas"
(Sab . 11, 23)

Continuadas decisións
(Dom. 33 do T. Ordinario -19 de novembro).
" Coa vasa perseverancia sa/varede -las vasas vidas" (Le . 21 ,19).

A vida é traballosa. Hai que facela. Faise camiño ó andar.
Perseveraré seguir andando , apostando pal a ascensión , regando as novas e pequenas esperanzas. En cad a día qu e
empeza atopo un libro en branco para escribi r nel o que hoxe
me vai acontecer. Neste irse facendo , neste ir indo, neste río da
vida ... é onde me teño que ir realizando . Non se fai todo cunha
decisión . Cada día é novo e esixe novas decisións e novas
perseverancias para salva-las nosas vidas.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A XORNADA DOS
DEREITOS HUMANOS,
cada dez de Nadal , espétanos diante o mapa
cor negra da negación
de tales dereitos. Podíamos multiplica-los
exemplos , abóndanos
con por un exemplo:
En Sudáfrica no que
vai de ano foron condanados a morte corenta e cinco cidadáns ,
e agardan ser aforcados outros douscentos
oitenta, case todos negros, e isto sen un
xuizo obxectivo.

O 11 CONGRESO.---..,.---DO S.G.M. ten 1ugar
nestas datas na i-n- rr-:~~1'!911!1.I.
dustrial Vigo (11 de
Novembro) . "Sempre consecuentes" é
o lema desta xun tanza do Sindicato '
Galega do Metal
(CXTG -IN) , que lanza rá ós obreiros a
reivindicar
solu- ./:-.
cións puntuais ás A
súas arelas . Non hai
que esquecer que ; ~ .·
no vindeiro ano to- · ~·
carán
eleccións ·.
sindicais.

A SECA deixóu malparados
ós labregos galegas, sobre de
todo en comarcas coma Carnota, Outes, etc. Máis de corenta mil millóns de perdas segundo o sindicato Comisións

Labregas, e moitos paisanos
que tiveron que desfacerse de
parte do seu gando pola falla
de forraxes . A producción
gandeira baixóu nestes meses
un trinta por cento.

fj \

A
PARALIZACION.
DAS
OBRAS DO ENCORO DE CECEBIOTOPO
'
BRE é urxida nestes días por
Nome
ª'ºToro
centos de cartas dirixidas ós
conselleiros de CultLJra , Obras
Públicas e Agricultura, nun inEnderezo
... Tell.
tento por salvar esta reserva
ecolóxica de aves. Os grupos
RH .
GR .
D.N.I. :
ecoloxistas Biotopo e Habitat
....____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,, solicitan solidaredade a través
de cartas de protesta para que
non se faga a pista de remo
olímpico que desfaría o medio
no que viven máis decento cinCOLECTIVO
coenta especies de aves (moiECOLOXISTA
E NATURALISTA tas delas protexidas). A Xunta
declarado " Espacio NatuBIOTOPO teno
ral a protexer", e nesta estación
cobíxanse
dúas
mil
aves
BIOTOPO
acuáticas.
COLECTIVO ECOLOX/STA
E NATURALISTA

•

Chega antes coa nova IRIMIA
No 91 cumplimos 1O anos
Seguimos medrando pero necesitamos de ti.
Fai un suscriptor mais iE unha boa inversión!
1trresistibles no mercado único europeo!

Recorta e envianos a: IRIMIA Apdo. 5 Vilalba (Lugo)
---------------------------------------~----------------------------------------

Quera suscribirme a RlttlA
(Suscripción por un ano: 1.300 pts. (1989)

~J

Nome .......................................................................................................................................................................................
Rua ou parroquia ....................................................................................................................................................................
Cidade ou concello .......................................................................... Código postal e provincia ........................................... .
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SATELITE PARA

Cela. no monumento adicado a él
en Padrón

O
MAL
FUNCIQNAMENTO DA TELEFONICA
seguímolo padecendo todolos cidadáns despois
das liortas das Eleccións.
Non pode ir peor ... , e xa a
remates de ano , fálase
duns beneficios de trescentos cincoenta mil millóns de pesetas . Urxe re. matar co monopolio da Telefónica que está senda
un ha bu ria para todos.
Mentres tanto máis de seiscentos mi 1, agardan poder
contar con linea. Este problema é máis grave en Galicia . porque a Telefónica

O PREMIO NOBEL DE LITERATURA que nos visita tódolos anos un xoves de outono ,
nesta xeira leva aires galegas,
de lria Flavia, aterra de Rosalía de Castro , e aínda que Camilo José Cela non foi fiel ó
naso idioma, a pesar de ser
membro da Real Academia
Galega .. ., de tódolos xeitos
ten trabal los en gal ego , coma
o artigo de todolos domingos
nun xorna l da Coruña. Agora
mesmo está a preparar un ·libro sobre " Galicia" que vai ser
publicado ó mesmo tempo
nas linguas dos seus pais: galega e inglés , e tamén en
castelán .

aínda non se enterou que a
nasa xeografía é distinta e
o asentamentos humanos
máis lonxanos , polo que
para acadar un teléfono hai
que invertir demasiado
para o mal servicio que
ternos.

HUELLAS Y FRANJAS DE EXPLORACION

AS MISIONS ESPACIAIS
CENTRANSE CADA VEZ MAIS
NA TERRA, sobre de todo na
súa saúde ambiental , quizais
para xustificar tantos cartas.
Van ser mandados ó espacio
naves automáticas e satélites
que poidan recoller datos

sobre o deterioro d a capa de
ozono , os ven tas , as c huvias
ácidas , o crecem ento das
manchas de petról eo ou dos
icebergs. Xa está a pun to o
primeiro satélite deste tipo : o
ERS-1 , que vai estud iar me ll ar
o futuro da Terra .

FARAGULLAS é unha
revista que tan na parroquia de San Antonio , alí na
cidade da Coruña, a xente
moza da catequese .. . Coa
ocasión do funeral polo pai
dos nasos amigos Miguélez Díaz , puidemos com partir naquela comunidade
o compromiso por Galicia,

a través da nasa ling ua e d a
sensibilid ade pol o q ue
acontece no pobo no q ue
aquela lgrexa medra. lsto
non se toca todolos días
nas nasas cid ades. O estarzo do párroco, Xosé Godoy, está dando os seus
froitos , dos q ue a revista é
só unh a mostra .

Revist a da catequese - Parroqu ia de Sa n An ton io · N2 4 -

Ano I I - Xuño 1939

A ELECTRIFICACION RURAL é unha
das grandes teimas do sector agrario ,
pois a falla de suministro non deixa progresar a moitas explotacións gandeiras ,
por exemplo , da provincia de Lugo. O
Sindicato Labrego Galega está a facer
unha forte campaña para mellorar este
servicio ás comunidades . O vinte de novembro ten previsto unha xuntanza cos
alcaldes e cooperativas do agro para artellar unha solución definitiva.

CHILE vive a tope a campaña electoral
nunha guerra xorda de enquisas e sondeos. moitos deles manipulados polo
poder. América Latina camiña por primeira vez cara ó derribo das dictaduras
que asolaron ó continente . Chile desde
1973 só sabe de terror, e agora abriga a
esperanza de.que o gañador sexa Aylwin
frente ó representante de Pinochet:
Buchi.

SINDICATO
LABREGO
GALEGO
COM ISIÓNS
LABRE GAS

OS COGUMELOS voltan a estar nas
nosas casas a pesar da falla de chuvias .
As sociedades micolóxicas organizan
cursiños e excursió ns para coñecer mellar este froito do outono , que vén a ofrecer dietas alternativas a unha alimentación cotián que pide unha revisión .

O Parlamento
galego

Xesús, algo
máis ca un home

Por Tintxu

Miguel Anxo Araújo Iglesias

estes momentos está disolto o Parlamento
Galega e están convocadas eleccións, que
serán as terceiras para esta institución, logo
das dos anos 1981 e 1985. Na terceira lexisfatura serán 75 e non 71 o seus membros, xa que a
representación da provincia coruñesa pasa de 22 a 24
deputados e a de Pontevedra de 19 a 21, manténdose
en 15 os representantes por Lugo e Ourense. Pero
existe aínda un descoñecemento bastante grande do
funcionamento e cometido desta institución. Son
un ha minoría os que saben distingui-las relacións entre as diferentes institucións autonómicas, particular- ,
mente entre a Xunta e mailo Parlamento.
O século dezaoito marcou en Europa o pasó entre o
chamado antigo réxime e mailo novo. A Revolución
Francesa , da que celebramos dous séculas do seu
inicio , sinalou a fronteira entre eses dous réximes e o
paso entre o que se vén coñecendo coma ldade Moderna e Contemporánea. Desde entón vénse a considerar ós parlamentos coma representación da soberanía popular e coma un poder de control da actividade
do respectivo goberno , mentres os tribunais de xustiza
son o terceiro pé do chamado equilibrio de poderes.

encontro con Xesús de Nazaret na súa humanidade exemplar e na súa mensaxe resulta
altamente proveitoso para este noso tempo,
pois fai que a figura de Cristo saia da nebulosa
da indeterminación e das sutilezas teolóxicas e tórnaa
interpelante por unha total disponibilidade cara ó
home e os seus auténticos valores.

N

Anque a soberanía do pobo galega é limitada (aspecto no que fan fincapé algúns partidos políticos), os
deputados do Parlamento Galega exercen, dentro dos
límites marcados pola Constitución e mailo Estatuto
de Autonomía , a súa representación e as funcións de
lexislar, xunto coas de impulso e control da actividade
do goberno , neste caso a Xunta de Galicia.
Os deputados, organizados nos grupos parlamenta'r ios que constitúen as diferentes candidaturas presentadas ás eleccións , elaboran os proxectos de lei que
lles remite a xunta , ou as proposicións de lei presentadas polos mesmos deputados; aproban ou rexeitan
proposicións non de lei ou mocións palas que se require da Xunta que adopte tal ou cal medida concreta;
interpelan ou preguntan ós membros da Xunta sobre
as súas actuacións ou omisións , e mesmo elixen ó
presidente da propia Xunta , outórganlle a confianza
ou obrígano a deixa-lo posto votando unha moción de
censura e elixindo a outra persoa.
Xustamente , a primeira tarefa importante do novo
Parlamento Galega será a de elixir presidente da Xunta
de Galicia. Segundo a regulamentación vixente , son
precisos 38 votos, a maioría absoluta do novo parfamento de 75 membros, anque en segunda instancia
resulta elixido quen teña máis votos , anque -non chegue á maioría absoluta .
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O erro estaría nunha reducción de Cristo a unha
dimensión pura e exclusivamente humana que o puxese entre un dos guías morais da humanídade ó nivel
de Sócrates, Confucio, Buda ou Mahoma. Nese caso,
Cristo sería un de tantos, mais non o Salvador do
mundo.
O feito diferenciante que lle confire a Cristo un significado único radica no acontecemento da súa resurrección ., testemuñada non por unha comunidade entusiasta e acrítica, senón por testemuñas que co meirande convencemento e clarídade tiveron a experiencia dun- Xesús vivo, que selles mostrou cunha presencia inequívoca, fonte dunha nova comprensión do
mesmo Xesús e da existencia humana.
,,

A luz da resurrección , os discípulos comprenden
que el tiña razón; que as súas palabras e a súa causa
eran verdadeiras, xa que Deus, ó resucitalo, ponse ó
seu favor. Sen a resurrección, Xesús non sería máis ca
un ha victima inocente, un exaltado fracasado, motivo
e razón non xa de esperanza, senón de escepticismo e
de resignación; co feito da resurrección trócase no
Fil lo de Deus , glorificado á dereita do Pai, e no medi·ador necesario da salvación.
Esta realidade vertérona os primeiros cristiáns nesta
' fórmula: " Xesucristo é o Señor" . Esta proclamación
de fe supón un salto cualitativo respecto ás referencias
puramente humanas de Xesús, porque recoñece nel a
Deus conosco, ó autor da vida, ó salvador necesario, o
· valor decisivo e unificante da existencia humana.
O particular, o propio e primixenio do cristianismo
consiste en considerar a este Xesús como ultimamente decisivo, determinante e normativo para o
home en tódalas súas distintas dimensións. Precisamente isto é o que se amosou desde o principio co
título de Cristo. Non en vano este título, tamén desde o
princ.ipio fusionouse, formando un único nome propio, co nome de Xesús.
De aí que sexa preciso para o home de hoxe segui-los camiños dos primeiros cristiáns: do Xesús da historia ó Cristo da fe, recoñecendo en Xesucristo o centro do plan salvador de Deus. Considerar só a Xesús
coma home sería insuficiente para explica-la relevancia única de Xesucristo , verdadeiro home e verdadeiro
Deus, no corazón da historia humana.

O Campo é noticia
campo é noticia nestes tempos. Parece que a lexislación e os sucesos se van
acumulando nos últimos meses; lexislación e sucesos que todo agricultor e
gandeiro deberán coñecer. IRIMIA, sempre ó servicio deste grupo social,
quere recoller en síntese algunhas novas: esta semana a cuestión do saneamento gandeiro e da xubilación anticipada. Na vindeira revista o problema dos augardenteiros e a nova lei de montes veciñais en mán común.

O

1.- Saneamento gandeiro.
Unha indemnización complementaria .para as pequenas
explotacións.

tín Oficial do Estado (11781989 do 29 de setembro) que
establece unhas axudas para
o cese anticipado das actividades agrarias.

Hai xa varios meses saíu
un ha ordeno Diario Oficial de
Galicia concedendo unha i·ndemnización complementaria
polo sacrificio de gando nas
pequenas explotacións.

Pero aínda non se poden
solicitudes ata que
saian impresos e normas propias para Galicia.

Para ter dereito
indemnización :

a esta

- Hai que ser agricultor a
título principal.
- Hai que ter un rabaño de
menos de 7 unidades de gando
maior (por exemplo menos de
7 vacas) ou equivalente .
- E que na campaña de saneamento saian enfermas e
haxa que sacrificar alomenos
o 30 % do total do gando (se se
teñen 6 vacas que saian enfermas por exemplo) .
- Como excepción tamén
poderán ter dereito a esta indemnización as explotacións
con máis de 7 unidades de
gando maior que, pola mor do
saneamento , poñan en perigo
de supervivencia á explotación

(por exemplo , se tendo 1O vacas saen 8 enfermas) .
- Nisto só entran de momento as explotacións en
campaña de saneamento no
ano 89 .
Para saber se un pode optar
por esta posibilidade o mellor
é talar ou co Coordenador de
zona da campaña de saneamento, ou coa Axencia de Extensión Agraria .

2. Xubilación anticipada
No mes pasado xa, oiuse e
falouse dunha xubilación anticipada para a xente do campo.
Pero , ¿que hai de certo?
Efectivamente en setembro
sa íu un Real Decreto no Bofe-

RlltlA -7

tace-las

¿Por onde parece que van
as condicións para esta " xubilación anticipada" ?. Os pun tos máis resaltables son estes :
· Hai que ser titular da
explotación .
· Ter máis de 60 anos e menos de 65 .
· Ter unha explotación con
producción anual bruta de
máis de 500.000 pts.
· Estar dado de alta na seguridade social agraria ou autónomos durante 1O anos como
mínimo.
· Cesar na actividade agraria , e arrendar ou cede-las terras a unha ou varias explotacións (ou a organismos de mellara das estructuras agrarias) ,
durante 1O anos polo menos
non constan como superficies
agrícolas a cede~ as plantacións forestais) .

· Pódense seguir explotando un 10% da superficie
agrícola para consumo da
casa (sempre que non sobrepase unha hectárea).
· Pode haber dunha prima
complementaria por hectárea
de superficie agrícola útil que
se destine a repoboaci ón fo restal (inferior ó 20 % da su perficie agrícola total e sem pre que sexan menos de 5
has.).
· Os traballado res por canta
allea ou un membro da fa mili a
do t itular tam én pod en acceder a unha indemni zación . Teñen que ter máis de 55 anos;
traballar durante os dou s últ imos anos na explotac ión qu e
cesa a actividade ag raria; traballar no sector agrario polo
menos 5 anos ; te r cotizado á
seguridade social 1O anos
como mínimo ; e cesar na act ividade agraria.
Os que queiran accederá propiedade (tanto persoas como

asociacións de ag ricultores :
cooperativas ... ) te rá n que
cumplir unha serie de requi si tos :
· Ser xa titular dunha explotación agraria ou acceder a

selo a título principal.
·Ter menos de 45 anos.
· Non ser parente do titular en
li ña di recta ou co lateral ata 2°
grado por consang ui nidade
ou adopción (é d icir non ser
nin fi li o, neto, nin xenro, ... ).
· Non aumenta-las producci óns excedentarias da CEE .

As ax u das son , como máximo, de:

· Ata 450.000 pts. para o titular (se hai vari os repártense
propo rc ionalmente).
· Ata 20.000 pts. po r trabalfado r po r canta allea ou membro de familia do titular que
cese a actividade agraria.
lsto ata a idade de xub ifación , agás a prima de repoboación fo restal q ue se pe rcibirá ó lon go de 1O anos, aí nda
qu e se teñan os 65 anos
cumpl id os.

Os sindicatos talan:
A op in ió n de varios sindicatos no n é demasiado favorab le
a estas axudas:
· A UPA (Unión de Pequenos
Agricu ltores) asegura que
moitos agricu ltores non poderán acollerse ás axudas porque a súa producción anual
bruta non sobrepasa as
500.000 pts. Ademáis non está
dacordo con que os titulares
non podan cede-las súas terras a un dos tillos .
· En canto ó Sindicato La brego Galego-Comisións Labregas tampouco non está da-

cordo con este feito de non
a
pod er cede- las terras
parentes .
Ad emais ¿para que aumenta-la base territorial se non se
poden aumentar certas produccións? . En lugar de ser
un ha xubilación an.ticipada
parece máis ben unha medida
da CEE para apota- lo abandono da actividade agrnria no
campo sen mellora-la viabilidade das explotacións nin o
acceso dos agricultores máis
novas
ó
frente
das
explotacións.
E posible tamén que non se
cheguen a conceder axudas a
tódalas solicitudes por falta de
presupostos .
Tereixa Ledo
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O CAMPO

futuro das cooperativas agrarias (2)
tuacións moi diferentes segundo os sectores produc~
tivos.
As
cooperativas
horto-florícolas, as adegas
cooperativas e outras , non
gardan ningunha semellanza no seu modo de
afronta-la
comercialización coas cooperativas do
sector lácteo.

Propostas para o cooperativismo de prestación de
servicios
O obxectivo xeral destas
sociedades cooperativas é
o de poder facilitarlles ós
seus socios os medios
axeitados que lle permitan
resolver acertadamente os
problemas, que selles presentan no campo de producción nas súas explotacións , co fin de aumenta-las rendas percibidas pala
actividade agraria.
O proceso de modernización das explotacións
ent re outras causas, pasa
pala
introducción
nas
mesmas de técnicas concretas que lles permita
evolucionar dacordo cos
adiantos tecnolóxicos.
Se das explotacións que
en Galicia aportan estes
datos , analizámo-lo grupo
nas que se acadan os
maiores márxenes netos
por vaca , vemos que hai
factores que contribúen directamente a este logro ;
entre outros parecen ser
decisivos lograr que as vacas teñan un parto ó ano.
Esto que parece tan sinxelo require ter controlado o
rabaño en varios aspectos:
- Que as vacas sexan i-nsemi nadas por primeira
vez despois do parto, entre
os 42 e os 60 días.
- Que quede preñado o
conxunto do rabaño antes
dos 85-90 días despois de
haberse producido cada
parto.
Para que esto suceda é
necesario:
- Comprobar que despois de parir tivo lugar
unha correcta involución
do útero.
- Detecta-los celos correctamente e, de non aparecer , descubrí-las causas .
- Facer un diagnóstico
precoz da preñez.
- Etc.

RlttlA-9

Por outra banda a carne
de vacuno e a madeira, que
son prnductos que contribúen á formación da producción final agraria galega, dun xeito moi importante , apenas son comercial izados
dun
xeito
cooperativo.

Está claro que para acadar este obxectivo tan sinxelo , e exposto a título de
exemplo simple , parece
que a explotación deberá
de contar cuns servicios
veterinarios que garantan
o cumplimento deste calendario.
Se queremos que as explotacións agrarias se tecnifiquen, é necesario que
dispoñan de profesionais
cualificados que sexan capaces de dirixir e executalos programas en plena colaboración cos titulares
das explotacións.
Esta disponibilidade de
cadros técnicos resultaría
gravosa para a maioría das
explotacións
se
fosen
afrontados dun xeito illado
por cada un ha delas.

É preciso pois, que segundo os seus intereses se
asocien , establezan programas de asistencia técnica e contraten os servicios dos profesionais que
necesitan. Estas asoctacións dende o meu punto

de vista deberían ser seccións de servicios dentro
das cooperativas existentes que vexan a necesidade
e utilidade de establecelos.
A Consellería de Agricultura impulsa a consecución destes obxectivos a
través do Servicio de Fomento Cooperativo , Programas Asociativos de Interese Agrario e axudas establecidas
dentro
do
marco do Decreto 808 para
a formación de Asociación
de Xestión da Explotación
(A. X. E.). Tamén as Escalas
de Capacitación Agraria ,
dependentes da Consel~e
ría , ofrécense como lugar
de encontro e formación
permanente para os profesionais contratados palas
cooperativas. O movemento cooperativo dispón
dos ladrillos, entre todos
ternos que face-la casa.
Cooperativismo de
comercialización

Atopamos aquí con si-

Refi ríndonos ó sector
lácteo e, se exceptuamos a
LEYMA, COREN e FElRACO , só existen na actualid ade as cooperativas de
Mondigoleite
(Ribadeo) ,
Xallas
(Santa
Comba) ,
Leite do Barbanza (Corcubión) e Sta. María de Loureiro (lrixo) que cantan con
instalacións
industriais
para comercializa-lo leite.
Soamente o 13,6% do
leite destinado á industria
se comercializa a través de
Centrais Leiteiras Cooperativas , esta cifra é moi
baixa se a comparamos
cos países desenvoltos da
C.E.E. onde o xeito de comercialización
cooperativo supera o 80 % das súas
produccións de leite.
Penso que a tarefa para
estes próximos anos é desenvolver nunha primeira
fase a comercialización de
productos baixo a modalidade de contratos homologados para ir creando sociedades con participación
cooperativa que fagan v~a
bles económicamente o
establecemento de agroi ndustrias nos distintos
sectores productivos . E o
meirande reto que ten
diante si o movemento
cooperativo galega.
Antonio Fdez. Oca
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OMAR

O mar: un mundo duro e problemático
'Apostolado do mar" ...
Estas palabras case
non lles din na·d a a
moitas das nosas comunidades. Sen embargo ,
tras delas hai unhas igrexas
que con grandes dificultades,
con pobreza de medios e persoas, loitan por facer presente
a mensaxe liberadora do Pescador de Galilea entre millóns
de persoas que teñen o mar
non coma " ocio" , senón coma
medio de traballo , duro e
arriscado .
Un mundo descoñecido
Basta unha simple conversa
cun mariñeiro ou coa súa familia para comprobar estas
dúas realidades: persoas que
conviven xuntas e que case
non teñen nada en común . E,
unha vez coñecidos eses problemas , hai que tomar coma
cristiáns un compromiso serio
de achegamento a un colectivo de persoas case descoñecidas e normalmente marxinadas. A mensaxe de Xesús de
Nazaret, o Pescador, que a
lgrexa ten que levará xente do
mar non poderá ser " Boa
Nova ", se non vai dirixido a un
home concreto , que aquí e
agora ten unha problemática
que vive directamente el e
maila súa familia .
A xente do mar ten unha
acusación e unha actitude crítica para a sociedade , incluída
a mesma lgrexa: España, con
máis de 3.000 km . de costa,
vive de costas ó mar. ¿Que sabemos deses 100.000 pescadores enrolados nos 17.000
barcos de pesca ; dos 50.000
que navegan por tódolos marés do mundo na mariña mercante ; dos 23.000 mariscadores galegas, nunha palabra
das lago 800.000 persoas que
.forman en España a grande familia mariñeira? ¿Preocúpanos coñecer sequera quen
son , como viven , que probfemas teñen?
O mar, algo máis ca diversión

Para moitos o mar é sinónimo de praia5 , de pesca deportiva e furtiva (quitándolle o
pan a quen xa o ten ben escaso} , de deportes náuticos,
de cruceiros turísticos, de luxosos restaurantes para saborea r peixes e marisco (que non
poden come-los mariñeiros
qu e os pescan) , de vacacións

RlltlA-11

que se agardan cada ano con
hoteles e discotecas luxosas,
con congresos e reunións programadas en · luga res de
moda ... Esto é todo canto sabemos do mar.
E non queremos pensar,
non queremos ver que moi
preto das praias están os portas cun constante trafego de
mercadorias e de persoas que
embarcan e desembarcan
coma mercadorias de morral la, e que unhas millas máis
adentro , por onde non chega
o veleiro ou o fóra-borda , ou a

exceso de oferta no trabal lo,
que se presta á explotaci ón do
home polo home (ma riñ eiros
do terceiro mundo enrolados
en mercantes por 5.000 pts. ó
mes, ou en barcos de pesca
pala comida ; desp idos masivos de mariñeiros para embarcar tripulacións de africanos
ou asiáticos, contratos firmados en branca ou en alta
mar ... ).
- Traballo de 20 horas seguidas e case sen acougo (hai
que aguantar con alcohol ,
café e estimulantes) , que leva

oito meses (hai que enchelas
adegas) , e cunhas vacacións
de 20 días , cando as necesidades do barco non as acurtan .
En mo itos barcos non hai
vacació ns.
Graves carencias nas
cond ició ns de habitabilidade.
- Dificultades para a comunicac ión fa mil iar.
- Def ici entes med ios de seguridade e auxi lio nos momentos de perig o. A san idade
nos barcos é asignatu ra pendente. Al g ún s nin levan botiqu ín de urxencia.

Pre to das praias están os portas cun const~ ~ ~e t~a fego de merca.dorias .. . e un has millas máis adentro navegan e
traballan en cond1c1ons tnfrahumanas miles e miles de persoas.

táboa de surfing , navegan e
traballan , por veces en condi cións infrahuman as, mi les e
miles de persoas de tódalas
razas , de tódalas colo res , que
teñen que convivir durante
longas tempadas en espacios
moi reducidos , lon xe e in co municados, con t ripulació ns
que lles foron impostas, reg resando frecuentemen te ó porto
cunhas capturas moi limitadas, cunhas gananc ias non
abandas coma para face r
frente ás necesidades primarias dunha famil ia que agard a
con ilusión a sú a chegad a.
Os problemas concretos
Velaquí algúns dos probfemas máis duros:
Estase comproband o
unha durísima reducció n da
nosa flota (un 50% na Mariñ a
mercante e un 35 % na de
pesca) . lsto produ ce un paro
que aumenta cada an o e un

- Convenios internacionais
á xubil ac ión anti cip ada duns
homes que po los 50 an os xa negociados polas Administracións da CEE , o Estado ou a
son vellos.
Autonomía,
sen ningunha po- Ba ixas cotizaci óns á S. S.
(cóbrase unha parte do di- sibilidade de que os protagoñeiro en nóm ina e ou tra parte nistas poidan facer oi-las súas
con
algunha
en di ñeiro negro , e isto afecta opi nións
garantía.
direct amente á xub ilación) .
- lmportacións masivas de
- O mari ñeiro non se entera peixe e marisco , provocando
nin da can tidade de capturas unha caída dos prezos e a imnin do prezo final. Acepta na posib il idade de vende-las noofi cina o salario que lle dan sas capturas .
sen ped ir exp licacións polo
medo a ser despedido.
Estes son algúns dos moitos
- A maior parte non tensa- problemas que están relacio lario fi xo, cobran unha por- nados co traballo do home do
ce ntaxe das capturas e, ás ve- mar. Seguiremos recordando ,
ces , ó chegar ó porto teñen · noutro momento , outros refaque pagar polos gastos oca- cionados coa familia , a reli si onados (comida, artes de xión , a sociedade , etc . E, sopesca que teñen que pagar a bre todo , preguntándonos se ,
med ias .. .). A razón que lle dan coma lgrexa, intentamos estar
é que a marea foi mala.
presentes nese mundo coma
Permanencias no mar " testemuñas do Deus vivo ".
que pode chegar na pesca de
Xosé María López Castro
gran altura desde os cinco ós
Deleg. Dioc. do Aspostolado no Mar
de Mondoñedo -Ferrol
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CONTRIBUCIÓN DO GRUPO
AR GADE L
Á PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA GALEGA AO TRAVÉS DE

O Ediciós do Castro ouRANTE o ANO 19s9
Publicaciós do Seminario de Estudos
Gal egos.
·
Área Xeoloxía:
CADERNOS DO LABORATORIO XEOLÓXICO DE LAXE.
N° 13 e 14

Área Ciencias Agrarias:
Sande y Lago. COMPENDIO DE ALBEYTERÍA. (edición
facsimilar)

Área Ciencias Mariñas:
TECNOLOXÍA DO CULTIVO DO RODABALLO
LAS PURGAS DE MAR COMO FENÓMENO NATURAL.
LAS MAREAS ROJAS

Grupo interdisciplinar sobre a historia das
Ciencias e das Técnicas:
Varios . INGENIUM
Meijide Pardo. EL CIÉNTIFICO FERNÁNDEZ TABOADA
(1776-1841)

Fraga/Varela/Costas. AS INVESTIGACIÓNS MICROGRÁFICA~ DE ERNESTO CABALLERO (1858-1935)

Serie Documentos
Manuel

Caamaño. SOBRE GALICIA COMO
RESPONSABILIDADE.
E.González López. MEMORIAS DE UN DIPUTADO DE
LAS CORTES DE LA REPÚBLICA (1931-1938)
Naranjo Orovio. DEL CAMPO A LA BODEGA
Luis Maure Mariño. LA GENERACIÓN DEL 36.
MEMORIAS DE SALAMANCA Y BURGOS
Lino Braxe y Xavier Seoane. VERSIÓN GALEGA DA
AUDICIÓN RADIAL DE LUIS SEOANE ~GALICIA EMIGRANTE ».
Santiago Álvarez. LOS COMISARIOS POLÍTICOS EN EL
EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA
Bernardo Máiz. MEMORIA-CATÁLOGO DE PUBLICACIÓNS GALEGAS ANTIFRANQUISTAS
Salvador Etchaverría. ECLIPSE DE ESPAÑA
Basilio Álvarez. ESPAÑA, EN CRISOL. (edición de

c.

l.A.Durán)
lsaura Varela . LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO. (1900-

c. Rodríguez Fer. ANTONIO MACHADO E GALICIA
Miguel Anxo Arauxo. ESCRITOS PASTORAIS.
).L. Meilán Gil. GALICIA SIEMPRE.

Revistas
Varios. GALLAECIA. N°9/10, 11
Varios. LUZES DE GALIZA. N° 13

Narrativa , Poesía~ Teatro, Ensaio,
Arte
Varios. PREMIOS PEDRÓN DE OURO 1987
Luis Maure Mariño. EL PLEITO
Otilia Seijas. VIUDAS DE VIVOS
Daniel Cortezón. CASTELAO ou A p AIXÓN DE GALIZA
Carlos Jerez Ferrán. EL EXPRESIONISMO EN VALLE. INCLÁN

Rodolfo Alonso. LITURGIAS DE UNA LENGUA
Luis Seoane. HOMENAJE A .LA TORRE DE HÉRCULES
(edición facsimilar).
J.A . . Tarrío Fernández. CULTURA, EDUCACIÓN E
TRADICIÓNS POPULARES EN GALICIA
X.Chao Rego. A COUSA PRINCIPIOU.EN GALILEA.
X. Filgueira Valverde. v ADRAL
R. Carvalho Calero. ESTUDOS E ENSAIOS SOBRE
LITERATURA GALEGA
J.A. Fernández de Rota. LENGUA y CULTURA.
APROXIMACIÓN DESDE UNA SEMÁNTICA ANTROPOLÓGICA.
Concha Blanco. o NOSO PEPE
Luis Iglesias de Souza. AS ALAUDAS DO MENCER
Andrés Mosquera. FELIPE BELLO PIÑEIRO. (1886-1952)
X. Fariña Jamardo. GOLFARÓNS DE SANGUE
M . Barro Quelle. SAN CIPRIÁN, PARROQUIA DE
LIEIRO
Castel o Santaballa. TEMAS DE QUÍMICA
Carmen López. EN EL PAÍS DE LA NIEBLA
Xavier Seoane IDENTIDADE E CONVULSIÓN
Concha Blanco. CONTOS PRA ESCOLA.
Varios. EDUCACIÓN E SOCIEDADE EN OURENSE

1936)

Luis Manteiga. LUGARES y CAMINOS
Herminio Barreiro. LORENZO LUZURRIAGA y LA
RENOVACIÓN

Bieito Cupeiro. A GALIZA DE ALÉN MAR
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E entre as múltiples reediciós destaca a décimo
quinta edición de MEMORIAS DUN NENO LABREGO
que completou unha tirada de 150.000 exemplares
dun so título.

· INTERNACIONAL

·

ara case todo o mundo as noticias sobre conflictos
- nacionalistas ou étnicos na Unión Soviética está
senda novidoso: en ocasións porque non se tiña
noticia do enorme conglomerado de nacións que
constitúen a URSS, e noutros casos porque se consideraba
que o réxime soviético dera plena satisfacción ás arelas
nacionais, linguísticas e doutro tipo dentro da Unión.
Quizabes faigamos un servicio ó lector curioso ou ó interesado sobre os acontecementos da Unión Soviética se
situamos con estes breves apuntes:

P

A URSS e Rusia

AURSS
EOS
NACIONALISTAS

cando o Imperio dos zares exercía un
dominio ruso que Lenin chamaba "o cár-

O nome de URSS non é caprichoso.
Chámase Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e é realmente un conglomerado de máis de 100 etnias ou pobos
organizados en 15 Repúblicas Federadas, que inclúen outras 20 Repúblicas
Autónomas , dez territorios especiais e
oito rexións autónomas.
Tampouco é caprichoso que moita
xente , incluso medios de comunicación,
usen o nome de Rusia en vez da URSS
coma se fosen parellos e intercambiables. Anque Rusia é só unha entre as
outras 15 Repúblicas Federadas , o seu
peso é enorme dentro da Unión: ocupa
tres cuartas partes da URSS e aporta a
metade da súa poboación , anque parte
dela sexan pequenas pero significativas
minorías nacionais distintas da rusa. Hai
outros factores que fan de Rusia o peso
pesado dentro da URSS: un deles a importancia do idioma ruso e outro a historia de Rusia como antiga cabeza do Imperio dos zares ou emperadores rusos.
Aínda que na URSS non hai un idioma
oficial (sono todos os dos cidadáns) na
práctica o ruso foise convertendo en tal
a pesar de que hai un 20% da poboación
que non o coñece; e iso tanto pola i·nfluencia natural da República Rusa,
como pola expansión demográfica dos
rusos a outras repúblicas programadas a
veces por motivos económicos ou políticos sobre todo en época de Stalin así
como polo centralismo do aparato estatal en Rusia e tamén pola penetración
que de vello fixo o ruso noutras culturas

cel dos pobos".
Hai que distinguir diversos tipos de
conflictos nacionais dentro da URSS,
como se bota de ver neses dous puntos
xeográficos onde as tensións son máis
candentes: a zona do Cáucaso, e a do
Báltico.
Os conflictos do Báltico

No Báltico as tensións están protagonizadas por tres Repúblicas Federadas ,
Lituania, Letonia e Estonia, con forte e antiquísimo carácter nacional , tradicionalmente dominadas por alemáns , daneses , suecos , polacos e desde o século
XVIII por Rusia , que coñee.eran vinte
anos de independencia (de 1918 a 1940)
entre as dúas guerras mundiais deste século, que foron integradas na Unión Soviética militarmente e que agora en
época de maior liberdade poden expresar (e nós coñecer) reivindicacións de
soberanía nacional teóricamente recoñecidas pola Constitución da URSS pero
na práctica reprimidas polo centralismo
do partido único. Proclamación dos
seus idiomas como oficiais nesas Repúblicas , acuñación de moeda propia, demanda de liberdade para o comercio exterior son algunhas andaduras xa realizadas ou reclamadas por estas antigas
nacións.
Os conflictos do Cáucaso

No Cáucaso (rexión ó sul da URSS .

entre os mares Negro e Caspio , nos lindeiros de Turquía e Irán) os conflictos
nacionais que agramaron nas Repúblicas de Armenia, Azerbaián e Xeorxia ,
non tiveron nos seus inicios un tinte antiruso , senón que se trataba de conflictos
entre distintos nacionalismos. Do contencioso entre Armenia e Azerbaián pala
rexión de Magobo-Karabkh ou Artsag
(de maioría armenia e de tradición cristiá
pero en territorio musulmán da Repú blica de Azerbaián) xa informamos en
lrimia (ver número 306 , Noticias d e
Armenia).

O caso de Xeorxia , que ocupa algo
máis de dúas Galicias (69.000 quilómetros cadrados) e ten sobre cinco millóns
de habitantes, idioma propio con rica li teratura, o xeorxio oficial da República,
e que tivo independencia política entre
1918 e 1921 , púxose de actualidade na
primavera deste ano cando a pequena
República Autónoma de Abkasia esixira
(18 de marzo) a súa separación de Xeorxia na que está integrada. Esto provocou
unha fortísima reacción de nacionalistas
xeorxianos que foi adquirindo en poucos días unha coloración antirusa con
lemas como " Fóra de Xeorxia os ocupantes" e que foi reprimida polo exército
o 9 de abril cun saldo de máis de 20
mortos.
Moitos comentaristas viron nesa represión sanguenta de Xeorxia a man dos
dirixentes conversadores opostos á Perestroica que pretenden así crearlle enemigos a Gorbachov, tarefa máis fácil en
Xeorxia patria de Stalin , considerado
como héroe nacional xeorxiano , tendo
en conta que a Perestroica está sendo
unha terrible crítica á actuación de Stalin durante os seus trinta anos de goberno na URSS .
Con todo hai que recoñecer, que as
culturas e as realidades étnicas na
URSS , foron moito máis cuidadas e
mesmo promocionadas (con algunhas
excepcións como a do pobo tártaro lago
da guerra mundial) despois da Revolución Comunista de 1917 e aínda durante
a época de Stalin , que nos tempos inmediatamente anteriores do Imperio Ruso
dos zares , e en xeral , mellar cuidadas
que polos centralismos de moitas democracias occidentais de corte capitalista ,
entre elas a española.

Tras os conflictos entre Armenia e Azerbaián, os das Repúblicas balticas e o de Xeorxia
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Os nosos lugares--------

Causas da c a s a - - - - - - - - - -

San Andres de Teixido
romeiros prendían ó seu bordón na viaxe de volta.
O santuario de San Andrés
xa existía no século XII. Pertenceu á orde de Malta e á encomenda dé Portomarín. Mais
o edificio actual é dos séculas
XVII e XVIII.
A poucos metros do santuario , cara á costa está a "Fonte
do Santo ", de tres canles , na
que os romeiros botaban un
miolo de pan. Se aboiaba era
presunto de benaventuranza.
Se mergullaba era sinal de
mala
, sorte ou desdita.

D

e entre as remarías
relix iosas salienta a
de San Andrés de Teixido. Alí "i rá de morto
o que non foi de vivo " . Por riba
de San Andrés está a "Serra
da Capelada" que se debruza
sob re do mar formando os
aca ntilados de " Vixía de Herbeira". Coo seus 610 metros
de caída son os máis altos da
costa europea. O nome de Teixido vén da abundancia de
"teixos" que había por aqueles montes e que os antigos

A volta, ademais das poliñas
de teixo, os romeiros adoitan
levar outras lembranzas como
son a "herba de namorar"
(que axudará na realización
dos amores do portador) , os
"x uncos de ben parir" e os
"sanandreses", pequenas fi guriñas de miolo de pan sen
levedar, endurecidas no forno
e tinguidas de rechamantes
cores: vermella, marela e azul.
A principal romaxe ten lugar
o día 8 de setembro , anquetamén se celebran outros días
do ano. (De galicia Enteira).

Familia

Aprender a descansar
unha tarefa tan importante coma a de
aprender hábitos de
traballo. Aínda máis
na sociedade do futuro na que
moitos dos nos:>s fillos terán
que reparti-lo traballo que
haxa. Aprender a descansar
na familia pódenos axudar a
vivir con máis tranquilidade e
a ser capaces dE? estimar mellor o que nos rodea. Buscar
espacios de tempo para esquecernos dos problemas do
trabal lo e dedicarnos a xogar,
botar unha partida, cantar ou
contar contos. Facer algo de
deporte ou ir dar un paseo
polo monte, mira-la natureza
ou sentarnos a ver unha película talar dela. Enche-los álbumes de fotos que sempre

e

hega o Nadal e
con él a ledicia, as
festas, as vaca- -~ .._.,.___1-;;;I'
cións para algúns . .
Xúntanse a familia. E todo - . \ .
isa dá lugar a que se cree
...:
un ambiente moi favorable
para un aumento de con- . ~
sur::no de certos productos. ~
E evidente que unh a das
causas que fai medra-lo
consumo é a publicidade.
o poder sustitutivo que te¡Coidadiño con ela!
É moitas veces engano- ñen entre sí os alimentos:
se un determinado prosa.
E un instrumento capaz ducto se vende a prezos
de persuadir ó consumidor elevados, escolla outro
convencéndoo para mer- máis barato que lle proporcar productos que non co- cione o mesmo valor
rresponden
sempre
a alimenticio.
satisface-las
súas
necesi,
4.- Na nasa economía de
dades. E capaz de levar a libre comercio os consuun consumo de productos midores somos unha peza
non
verdadei ramente clave no mecanismo do
necesarios.
mercado. Da nasa actitude
Diante desta situación
e comportamento depenun bo consumidor ten que
den tamén os prezos e sersabe-lo que precisa e evitar
vicios (se esiximos caliesa influencia do markedade ou non, se comprating (publicidade).
Por todo . isa a Oficina mos uns productos ou
Municipal de Información · non, ... )
ó Consumidor de Lugo
lémbralle unha serie de
canse/los que lle facilitarán
a compra en días sinafados, a fin de que vostede
sexa un consumidor responsable e consciente: un

E
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Aí ven o Nadal ...
e con el as compras

bo consumidor.

deixamos para máis adiante
ou animarnos a facer uns debuxos, escribir cartas ós amigos ou decidirnos a aprender
unha afición nova. Poderíamos facer entre todos unha
lista de cousas posibles. Ben
seguro que o tempo de descanso na familia hanos dar
algo máis de felicidade e boa
estima.

t ·

5.- Compre calidade.
Para isa debe compraba-las etiquetas dos productos. Non mire só o envase
xeitoso, xa que pode se-la
trampa para vender un producto sen calidade.

6.- Separe as compras
1.- Non se fíe de canto
do tempo de Nadal: comvexa ou oia nos medios de
pre o antes posible, pois
comunicación, pois a funpor Nadal, debido á deción desa publicidade é a
manda existente, os prezos
de vende-lo producto. Disencarécense.
Por isa protinga o verdadei ro do falso
cure
merca-los
productos
e mire se o producto é efique
desexe
antes
desas
caz para o que busca.
2.- Non merque porque datas. Así terá un gran afosi. Axuste as súas necesi- rro económico.
dades a un presuposto e
merque só o que necesita e
(Adaptación de "1989-4 Axenda
lle interesa.
do consumidor").
, 3.- Teña sempre en canta

súa emisión é tan
tardía coma interesante. As 11, 15
da noite resultan
unha espera algo prolongada se consideramos que

coa hora de duración do
programa, ternos que retirarnos de diante do receptor ó redor das 12.15.
Falamos de "DOCUMENTOS T.V. " (1ª cadea

da TVE} , un espacio televisivo de carácter informativo que se emite tódolos
luns.
Frecuentemente
acada un alto nivel no aspecto da documentación ó
tempo que afronta prob~e
mas de destacada actual id ad e. Bastante ben coidado o equilibrio informativo cando se trata de reco• controvertiller opinións
das sobre dun feito común.
Non tódolas reportaxes
se achegan a esta calidade
da que f~lamos pero o promedio do conxunto resulta
moi aceptable.
Recolle este programa
traballos televisivos feítos
por televisión e periodistas
de moi diversos lugares do
mundo. E ten a fortuna

de quitar á luz situacións ,
actuacións, asuntos que
por veces permanecen na
escuridade ou no esqueoemento informativos a pesar
da importancia política,
económica ou social que
conlevan. Tamén aconteceres históricos xa pasados pero que son analizados de novo con maior obxectividade, ó tempo que
se descubre moito do que
houbo de incerto , escuro e
ata por veces malinten cionado.
Paga a pena consulta-la
programación dos lúns e,
' o tema res u Ita do no so
se
interese, agardar ó momento do chamado : " DOCUMENTOS T.V. ".
X.X.X

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

Obesidade infantil
obesidade é o proceso de graxa corporal , acumulada como
consecuencia de i·nxerir máis calorías das que se
consomen . Moi rara vez a
causa da obesidade é unha
enfermidade endocrina ou
metabólica; algunha vez é por
falta de exercicio físico, e cáseque sempre se debe a unha
dieta excesiva e desequilibrada que actúa sobre unha
predisposición xenética, é dici r, heredada.
As consecuencias da obesidade nos nenas e nos adultos ,
son de tipo ortopédico (os
ósos sofren unha sobrecarga),
de tipo resP,iratorio (dificultade respiratoria cos esforzos), de tipo cardiocirculatorio (excesivo trab~~lo par~ o
corazón , hipertens1on arterial,
varices) , e sobre todo de tipo
psicolóxico xa que os nenas
obesos adoitan ser burla dos
seus compañeiros e acaban
tendo complexo de inferioridade con pouco aprezo por sí
mesmos. Ademais, con gran
frecuencia o neno obeso será
un adulto obeso , por eso hai
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que procurar que entre os 5 e
12 anos rebaixe o almacenamento de graxa, xa que na
adolescencia e idade adulta é
máis difícil correxi-la obesidade.
Se ternos un nena gordo o
que hai que facer é: estimulalo
a que faga máis exercicio ; limitarlle moito o tempo de televisión; acostumalo a que teña
a boca baleira entre comidas ,
que non " pique" , nin coma pipas ou cacahuetes , nin froita
nin refrescos ou doces (moitos rapaces co diñeiro que reciben os domingos mercan
unha chea de lambetadas) . Se
con estas restriccións mínimas non é dabondo , xa debe
ser pasto a dieta por un
médico.
Agora espero que ningunha
mai se sinta orgullosa de ter
un filio gordo. Pero tampouco
quera que se asusten as que
teñan un lactante gordo, porque se despois do primeiro
ano o acumulo de graza é normal , non vai ser obeso de
maior.
Rosa M. Miguélez. Pediatra.

Solucións ós pasatempos do número anterior

Adiviña : " a cara "
A cada letra o seu valor:
A, O - B , 8 - D, 1 - E, 3 - F, 4 - H, 2 - J, 5 - K, 9 - L , 7 - M , 6

OENXERGO:
A cada vocal correspónde1 le un dos números que están pastos ó enxergo (na
diagonal) no recadro. Hai
que adiviñar o valor de
cada vocal de xeito que a
suma horizontal dea sempre 28

6

E

A

A

A 28

E

7

A

1

E 28

u .E

.9

E

o

o

1

A

2

E 28

E

o

E

1

4

COMPLETAR:
En
En
En
En
En
En

marzo eu nazo.
abril estou no cubil.
maio xa saio.
San Xoan xa fuxo do can.
Santa Mariña xa pillo a galiña.
Agosto xa son bó ............ .

28

28

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Proceso concluído
Se lle dicimos a un castelán "no
di hecho este trabaj o ", non nos ha
entender ou, cando menos, ha
quedar apampado ante esta expresión que lles é allea. Porque dar x
participio é unha perífrase moi frecuente en frases interrogativas ou
negativas, que indica a capacidade ou incapacidade de exercela acción.
Non é de sorprender esta riqueza que os galegos ternos en perífrases, porque ó non termos tempos compostos coma os casteláns,
gozamos destes recursos perifrásticos para expresar mellor certos
matices.
Así , por exemplo, vexamos esta
perífrase perfectiva, así chamada
porque expresa o proceso concluído : " Levo lido a metade do xornal e aínda non me enteirei das
novas ". Aquí ternos un ha perífrase
con Levar x participio, que ás veces
ten valor reiterativo ou de repetic ión , coma neste caso : " isto xa
cho levo dito máis veces " .
¡Ollo coa perífrase Ter x participio. En primeiro lugar porque hai
moita xente -cada día máis- que a

confunde co verbo composto castelán. Pero " teño ido a Madrid"
non quere dicir o castelán " he ido
a Madrid", senón que ten valor reiterativo: fun a Madrid varias veces.
Pero é que ademais non é sempre
perífrase. Poñamos estes exemplos: se digo " teño feito moitos
traxes" son un sastre que xa fixo
moita roupa na súa vida. Fixémonos: di "teño feíto ", sen que
" feíto " concorde en plural contraxes , nin en feminino con roupa, no·
caso de "teño feito moita ro upa".
Nestes casos é perífrase.
Pero vexámo-lo que o'corre se
digo que " teño feitos moitos traxes" ou " teño feita moita ro upa ".
Daquela concorda en número (feí tos) ou xénero (feita) porque non
se trata dunha perífrase, senón
dunha conxunción de dous verbos
que nos dá a entender que o tal
xastre ten moitos traxes e roupa na
actualidade, a disposición do
cliente, indeperidentemente de se
na súa vida fixo moito ou non.
Hai otras perífrases perfectivas,
pero co de hoxe ben abonda.

O CANTAR DO IRIMEGO
No ano cincuenta e seis
nunha mañá triste e fría
tanques rusos invadiron
o territorio de Hungría
Porque os húngaros querían
dos soviéticos terrollos
ser libres, mais non gozaron
destes tan xustos anta/los.
Trinta e tres anos despois,
tras asaba/lo e desgracia
os húngaros conquistaron
unha boa democracia.
E satélites da URSS
son os alemáns do Leste
que agora tamén sacoden
da dictadura a peste.
Por vez primeira en Polonia
Rusia está fóra do mapa,
o que se debe ós polacos
e á influencia do Papa .
Mais nestes milagres todos
soa una voz en " off"
que nos canta o carisma
.de don Miguel Gorbachov.

.. .

Vaise o sol e a noite extende a súa toca ; a
terra re ve en luz e faise confuso o seu contido . Faise misterio. Faise símbolo. Faise
gracia .
As sombras agachan nacións, pobos, familias, persoas, corazóns. Pero todos están
aí, rebulíndo nas tebras, /oitando, vivindo,
gozando, penando, agardando . A'espera da
luz das amencidas que os faga diáfanos,
consistentes. A' espera de o/los no vos, timpas, transparentes, que anuncien e disfruten a súa presencia.
Cada persoa ten a hora dos so/pares e a
hora dos amenceres. Cada pobo tamén :
Suráfrica, Polonia, Nicaragua, .. . Galicia. Ta mén os pobos te"ñf~n a gravidade das sombras, agardando os froitos da luz.
M.R.
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