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25 DE XULLO DIA DA PATRIA GALEGA
¡Felicidades Galicia!

i mos facendo memoria:
r ecobrando o ser galega que esquecimos.
i mos sementando patria:
m an con man inxertandoa entre os veciños
i mas facendo outra historia.

a

Daniel López Muñoz

favor dos rebaixados e oprimidos.

Pobres vencedores
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Aulas de natureza-Verán 1990
O colectivo ecopacifista
XEVALE ,organiza este verán
as así chamadas "Aulas da
Natureza" na comarca de
Chantada, entre o Faro e o
Miño para rapaces de 6 a 16
anos co obxectivo de aprender a coñecer e responsabilizarse da natureza e de
fomenta-la convivencia, a
participación, a creatividade, mediante actividades
axeitadas ás edades e ós obxectivos.
Datas dos turnos: 2-8, 9-15, e 16-22 de xullo; e 30-5, 6-12 e
13-19 de agosto. Prezo por turno 12.000 pts.
Para máis información: (982) 404609 XEVALE - (982)
441918 Xosé Manuel Vázquez, (982) 440368 -Anxo Maure.
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peor de que te
viole un macarra
de vila non é xa
pasa-lo
trago
amargo que se pasa; non é
a humillación nin o noxo,
nin ese cheiro mesto que
seica non se vai con nada.
O peor, polo visto en Santa
Comba, é que despois
"por violada" van as forzas vivas do lugar e bótante do traballo, retíranche a palabra, ameázante
polo teléfono e expúlsante
da parroquia. E aínda tes
que dar gracias, madia
leva, por te deixaren marchar con vida.

O

O peor de que che inoculen o sida cando aínda está
na barriga da túa nai non é
xa que sexas un condenado a morte dende o destete, que xa é ahondo. O
peor é que o pouco tempo
.que vives estás sinalado
por tódolos dedos, desposuído de tódolos dereitos,
abandonado para sempre
na cama dun hospital.

O peor de seres un parado non é xa a estreitura
que pasas, que xa chegaba
ben, senón que tes que ir
coa cabeza gacha porque
es un perdedor. E o peor de
ser un indio non é que che
invadan a terra, que che
exterminen a caza, que che
maten a familia e qué te leven a un campo de concentración que chaman
"reserva". Todo eso éche
un drama de carafio, pero o
peor, o inaguantable, é
que, por riba, séxa-lo malo
da película.
Aquí sobran xa por todas partes "rambitos".,
macholos e vencedores.
Estamos de executivos
agresivos máis, moito
máis que fartos. E xa
cheira que fede o macarriña motorizado.
Algun día terá que
vence-la compaixón, a tenrura e a solidariedade. A
Rambo vaille nacer unha
rosa no casco. Verás que
susto.

Manolo Regal/Ramón Raña

.Saber ou experimentar aDeus

A

s veces os pais dos nenas da

Primeira Comuñón ~uédanse
un pouco pampas o ver que
agora os seus fil/os non
aprenden tantas causas de memoria, e
que a preparación para a Primeira Comuñ.ón consiste fundamentalmente en
iniciar ó nena nunha experiencia de encontro e de disfrute con Deus. Por su- '

pasto que algo deberán aprender de
memoria, ·coma de memoria aprende.mas algo cando imos facendo amistade
coas persoas veciñas: sabémo-/o seu
home, de ondeé, en que trabal/a, como
pensa, etc., pero o principal que serve
para nos unir en amistade é o gusto por
vernos, acompañarnos, compartir,
querernos.

O nena goza e coñece á nai moito antes de que
·
aprenda a dici-lo seu nome

PALABRAS

DE

E moito máis doado aprender causas
de memoria ca ensinar a gustar a Deus.
Por isa hai tan poucos bos ensinantes
do encontro con Deus; por isa hai tan

J:GREXA

A fraxilidade dos dogmas.
"A palabra, a fórmula relixiosa, o dogma pensáronse nun
principio coma medios que apunten, indiquen, me axuden e
g_uíen no meu achegamento a Deus. Pero convertéronse con
frecuencia nunha barreira. Coma se tomase un autobús para ir
á casa e non quixese baixar cando chegase. Vemos moitas
persoas que dan voltas e máis voltas, porque nunca lles ensinaron a esquece-las súas ideas e teoloxías sobre o divino, que
se negan a abandona-las súas reflexións discursivas na oración e a entrar na noite escura, a noite aconceptual de que
talan os místicos. Van pala vida coleccionando cada vez máis
etiquetas, coma o home que amorea cada vez máis posesións
materiais que nunca empregará.
O río corre diante dos teus ellos, mentres ti marres de sede,
pero insistes en ter unha definición da auga, porque estás
convencido de que non poderás apaga-la túa sede ata que non
téña-la fórmula exacta. A palabra "amor" non é amor, e a
palabra "Deus" non é Deus. Tampouco o é o seu concepto.
Ninguén se emborracha coa , palabra "viño". Ninguén se
abrasa coa palabra "lume".
¿Debemos extrañarnos de que, non chegando a entender
isto, as lgrexas cristiás estean convertidas en minas agotadas?
O que agora se extrae das minas son palabras e fórmulas, e
con elas énchese o mercado. Pero a experiencia é cativa e os
cristiáns estámonos volvendo un. pobo "palabreiro". Vivimos
de palabras, coma unha persoa que se manteña coa carta do
menú sen proba-los alimentos. A palabra "Deus", a fórmula de
Deus, estase facendo máis significativa para nós que a realidade "Deus". Hai un grande perigo de que, cando vexámo-la
Realidade en formas que non encaixen nas nasas fórmulas,
sexamos incapaces de recoñecela e incluso a rechacemos no
nome das nasas fórmulas".
·
(A. de Mello, citado por C.G. Vallés en "Ligero de equipaje", Sal Terrae ,
Santander, 1987, 186-188).
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poucos bos aprendicés do encontro
con Deus; por isa convertemos tantas
veces o encontro con Deus nunha rutinaria aprendizaxe e expresión de memoria dalgunhas causas, fórmulas ou
dogmas, sobre Deus; por isa Deus
está en baixa, xa que esa maneira de
sentilo e vivilo non convence nin enche
a ninguén.
Ca/quera que sexa a nasa idade, ca/quera que sexa a nasa condición no
pobo e na lgrexa -nena, mozo ou vello,
labrego, sindicalista, crego, mestre ... -,
sempre debiamos te-la honradez de
poñer en cuestión o Deus no que eremos, non sexa que esteamos construíndo o edificio da nasa fe, como dícía
San Paulo, sobre palla, barro, ou ca/quera elemento fráxi/ e corruptible. O
prezo será a nasa falla de gozo e fe/icidade e o naso influxo perverso na con ciencia e vida dos demais.

REMOENDO

O

EVANXEO

Tamén QS sabios teñen que aprender
(Dom. 14 do T. Ordinario. 8 de xullo)
Daquela dixo Xesús: "Bendito sexas, meu Pai, Señor
do ceo e mais da terra, porque lles escondiches estas
cousas ós sabios e ós prudentes e llas revelaches á
xente humilde. Si, meu Pai, bendito sexas por che agradar iso así. Meu Pai ensinoume tódalas cousas e ninguén coñece ó Fillo agás o Pai, nin coñece ó Pai agás o
Filio, e aquel a quen o tillo llo queira revelar.
Achegádevos a min tódolos que estades cansos e
oprimidos, que eu vos aliviarei. Cargade co meu xugo e
aprendede de min, que son bo e humilde de corazón e
atoparedes acougo para as vosas almas; porque o meu
xugo é levadeiro· e a miña carga leviá". (Mt. 11 ,25 ss).
1

O que escoita a Palabra dará froito
(Dom. 15 do T. Ordinario. 15 de xullo)
A palabra é semente. A Palabra é luz. A Palabra é
espada.
Contemplo vidas que se deron ó longo da historia e
quedo admirado ante elas. Trato de coñece-los motivos
da súa fondura da súa esperanza da súa entrega e atópome con que para esas vidas a Palabra é a semente que
as fai reventar e fructificar.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

feita como se está a facer.
Moitas comunidades de veciños e particulares non saben que destino darlle ós
seus montes, e moitas empresas aproveitan este desconcerto para facer plantación de eucaliptus masivas,
coma no caso dos montes de
lrixo, Forcarei, etc. Máis de
duascentas dez mil hectáreas de monte están cubertas de eucaliptus dentro da
nosa terra, cuns efectos negativos aínda sen controlar.

A
REVALORIZACION
DAS PENSIONS é un dos
froitos
diálogo
dese
Goberno-Sindicatos
de
Madrid. O incremento foi
dun trece por cento, e así
seis de cada dez pesetas
dos presupostos da Seguridade Social van destinados ás pensións, que en
números canta así: tres billóns setecentos setenta e
seis millóns.

GUlTIRIZ 5 de Agosto

riz, o primeiro domingo de
agosto. Este ano coa participación de grupos como:
"Arco da Vella", Os Resentidos, Belida, Os Quinquilláns e Ganbara, este ultimo de Euskadi. O víspora
terá lugar o Festival Vikingo en Catoira, e na derradeira semana de xullo, o
Festival intercéltico de
Moaña.

OS AIRES DO LESTE
chegan á Africa, e o pluralismo político estase a facer camiño naquel continente aínda dominado palas dictaduras e os partidos
únicos. Gabón, Costa do
Martín, Zaire, Zambia e Camerún ... , están a facer, entre outros estados, cambios nos seus sistemas políticos, abríndose a unha
democracia. Moitos destes
paises están afogados pola

miseria e o analfabetismo,
mais a hora de Africa está a
chegar.

Guía de libros recomendados para E.X.B.
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O
XUIZ
BALTASAR
GARZON, que aparece na ·

O "FRACO", Stan Laurel,
que xunto co "gordo", Oliver
Hardy, foi un dos cumios do
cine cómico, cumpre agora
cen anos. Máis de noventa

foto, non vai poder cumprir
tódolos obxectivos da súa
investigación e denuncia
da rede de tráfico de drogas que opora en Galicia,
pois a forza e os fíos dos
narcotraficantes é tan potente, que algunha man escondida rachou o segredo
da operación, e varios sospeitosos puxéronse a salvo
ou montaron unha coartada. Aritócratas, financieiros e ata alguns políticos
están salpicados por esta
delincuencia de guante
branca.

curtos que fixeron a delicia de
todos nosoutros, e que aínda
hoxe nada desmerecen do humor que se nos brinda a través
do celuloide.

ººººº
XAN CORDEIRO é un

GAÑARON OS ELECTORES
DE HERRI BATASUNA, pois o
Tribunal Constitucional ven
de darlle-la razón. Afirman os
maxistrados que H.B. xa tiña
dita que o seu acatamento á
Constitución sería nestes termos, e que moito máis importantes que as razóns ideolóxi-

cas, é o respeto á democracia
e ós distintos xeitos de pensar
que hai na sociedade. E desde
agora os diputados de H.B.
voltarán ó Congreso, de onde
foron expulsados polo seu
presidente. H.B. é a terceira
forza política de Euskadi.

00000
A AXUDA "A OUTRA EUROPA" PASA POLA PROTECCION O MEDIO AMBIENTE,
pois é un dos problemas máis
graves daquela rexión. Checoslovaquia ten a contaminación máis grande de todo o
mundo; en Polonia as tres cartas partes dos bosques están a
· morrer por culpa das chuvias
ácidas. As centrais nucleares
teñen unha seguridade semellante a de Chernobil, moi
pouca ... E os ríos máis importantes están martas biolóxicamente. As axudas da CEE pasan pala protección ó medio
ambiente: tanto inversións
coma
instalacións
de
industrias.

RET
REVISTA
ESPAÑOLA
DETEOLOGIA
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mozo galega que se negóu
a tace-lo Servicio Militar
Obrigatorio e que non
acepta a Lei de Obxección
de Conciencia, por contelos mesmos prexuizos que
o "Servicio", e non recoñecer dentro desa lei as razóns politicas para poder
beneficiarse da Obxección. Xan está no Cárcere
Militar de Alcalá de Henares por rexeita-lo militarismo vixente e declararse
insumiso.

A XAN CORDEIOO

ººººº

O IX CENTENARIO DO
NACEMENTO DE SAN
BERNARDO (1090-1153)

A TERCEIRA SEMANA DE
TEOLOXIA (19-21 de setembro) terá lugar no Seminario
de Madrid, e o tema central é
"Deus e o problema do mal " .
Entre os conferenciantes
salienta-la intervención do especialista en temas da antiguedade cristiana: Uxío Romero Pose. Para máis información: Tfnos. (91) 2652404 e
2653404.

fainos
lembra-la
obra
deste sementador de mostei ros. A súa festa, o vinte
de agosto lémbranos a
aqueles monxes braricos
que poboaron a nosa Galicia na ldade Media. A foto
reproduce un óleo de comezos do século XVI que
se conserva no Museo de
Pontevedra. E agora, convidarvos a visitar esta ci. dade que é a capital das artes plásticas de Galicia durante a Bienal de arte que
ten lugar tódolos veráns.

¿Onde
encontraremos
aXesús?

Algrexa .de
Xerusalén e nós
Por Francisco Carballo

Por Miguel Amco Araújo Iglesias

S

e dos grandes homes da historia humana perduran os recordos, os seus escritos e os seus
exemplos, de Xesús queda algo máis ca unha
mensaxe e un testemuño; queda unha presencia viva, continua e inquedante. A singularidade histórica de Cristo baséase en que el estivo sempre presente
en milleiros de conciencias. En cada xeración histórica
suscitou seres que se uniron a el con máis forza cá sí
mesmos e que tiñan nel o principio da súa vida: "xa non
vivo eu, é Cristo que· vive en min".
Resulta evidente que foron os santos os que máis
vivamente sentiron esta presencia e experiencia de
Cristo na súa vida. Pero quizais para nós, cristiáns de á
pé, resúltanos máis doada a experiencia de Cristo que
se realiza pola mediación do amor e a garda dos mandamentos e que pode realizar e experimenta-la comúnidade cristiá ordinaria.
Para vivíremos a experiencia de Cristo na nosa existencia ordinaria é preciso que sintamos primeiro a súa
presencia. El prometeunos que estaría conosco ata a fin
do mundo, e San Paulo recordáballe ós fieis da lgrexa
de Corinto: "¿Non recoñecedes que Xesucristo está en
vós? ".
Mais entón xurde a pregunta: ¿Onde podemos encontrar a Cristo, hoxe? Está claro que a resposta só
pode dala a fe, que nos revela sobre as mediacións
históricas escollidas por Cristo mesmo para facer posible o encontro experiencia! con el. Dunha maneira xeral
podemos afirmar que, estando Cristo directamente implicado na creación do mundo, todo o universo é en
certa maneira o seu sacramento; cada creatura leva a
impronta de Cristo e revélanolo. Como diría San Agostiño: " A historia está grávida de Cristo". Pero na abondancia desta mediacións, é posible este ou aquel medio
para realiza-lo encontro con Cristo, sen altera-la xerarquía de valores propostos pola mesma revelación. E por
iso nos atrevemos a propoñer algunhas mediacións primordiais para facer efectivo o noso encontro e a nosa
experiencia con Cristo.
Comezamos pola comunidade eclesial e polos sacramentos. Se Cristo está presente no seu Carpo que é a
lgrexa, será no seo desta comunidade de amor e de
oración onde poderemos te-la súa experiencia. Na
lgrexa encontrámonos cunha serie de mediacións que
nos fan posible un encontro espiritual con Cristo; os
sacramentos e, dunha maneira moi especial, a Eucaristía, na que Xesús está realmente presente. A estructura
cristolóxica dos sacramentos fórzanos a consideralos
non só como medios de salvación, senón coma encontros persoais con Cristo, que alongan no tempo os seus
xestos salvadores de liberación oo pecador, de perdón,
de donación do Espírito, de comunicación de vida ou de
consola. Destas perpectivas xurde unha espiritualidade
eclesial comunitaria coa meta de levamos a unha unión
íntima, perseverante a sentida coa persoa de Cristo.
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s ensaios sociolóxico-históricos que está a editar Desclee sobre as orixes do Cristianismo,
son refrescantes. Xa van publicadas as pequenas monografías sobre as igrexas de Xerusalén, Antioquía, Roma, Corinto etc. Tamén viran a luz
pública traballos desta índole como os de R. Aguirre
sobre "O movemento de Xesús e a primitiva lgrexa".

O

A pesar do carácter ensaístico destes pequenos volumes, carácter que facilita a súa divulgación entre calquera lector, teñen unha forte capacidade de provocación. A lgrexa de Xerusalén quizais sexa a que máis
provoca. Lástima que o xudeocristianismo fose lentamente eliminado. Porque aquel seguemento de Xesús
colectivo insistía nos aspectos proféticos da vida e da
mensaxe de Xesucristo; era unha lgrexa dos pobres,
unha comunidade máis horizontal que as que proviñan
do mundo xentil.
Mentres Paulo e sobre todo os seus sucesores se
serviron dunha pastoral na que o "paterfamilias", dono
dunha casa respetable, xoga o papel de base espacial e
asume o liderato das ·c omunidades ata condiciona-la
elección dos bispos nesa categoría social, o xudeocristianismo mantén máis a dirección colectiva, as referencias ó Xesús da historia, o apego ós lugares que Cristo
frecuentara.
A distancia de 20 séculas, ante a ruptura de modelo
monolítico da lgrexa Católico-latina, aceptada a necesaria "inculturación"· da fe e da institución eclesiástica
en tódalas culturas e formas organizativas, toma de
novo forza o carácter "normativo" da lgrexa Apostólica;
pero non só da que segue formas paulinas, tamén a que
se organizou como xudeocristianismo, as igrexas xoánicas etc. De aquela variedade, na unidade da fe, deberiamos respetar algúns aspectos básicos: a predilección polos pobres, a "koinonía" e común participación
dos bens, a capacidade de convivir nos distintos sistemas sociais e políticos, o respeto ás culturas e a tódolos
pobos, a simplicidade organizativa (sede sinxelos como
as pombas e prudentes como as serpentes), a utilización das mediacións civís como tódolos cidadáns.
Como daquela se dicía: iguais en todo menos na convicción de que soamente estamos nunha peregrinación,
no camiño dunha patria definitiva.
Teño que confesar que a repetida lectura de libros
como "A lgrexa de Xerusalén" de R. Aguirre, de estu- ·
dios sobre a realidade social dos primeiros cristiáns,
etc., son un bálsamo confortante. Son unha defensa
ante a anguria que provocan estructuras tan pesadas e
opacas como as de certas igrexas actuais e mesmamente o "aparato ciclópeo" e asoballante do Vaticano,
das curias de Roma e de bispados. ¡Tanta grandeza
inútil!.

O CAMPO

Axudas para mellora-la eficacia productiva das explotacións
agrarias establecidas polo real decreto 808
arécenos oportuno divulgar ós labregos lectores de
IRIMIA, das liñas de axudas
que lles ofrece o R.O. 808,
para que poidan utilizar aquelas que
precisen, ' co obxecto de aumentalos seus ingresos e mellara-las condicións de vida.
Este Decreto regula a aplicación
no Estado Español do Regulamento
nº 797 /85 da e.E.E. no que se establece unha acción común co fin de
mellara-la eficacia das explotacións
e contribuir a evoluciona-las estructuras, asegurando, ó mesmo tempo,
a conservación permanente dos re. cursos naturais da agricultura. Tamén contempla as axudas nacionais
establecidas polo Estado e encamiñadas a logra-lo obxectivo anterior-

dos mesmos legalmente constituídas, poderán acceder a plans de me/lora das explotacións sempre que os
investimentos a realizar, vaian destinados á consecuencia dos obxetivos seguintes:
A.- A mellara da estructura productiva das explotacións, permitindo a reconversión das orientacións productivas en función das
previsións
da
evolución
do
mercado.
B.- A reducción dos custos de
producción.
C.- A mellara das condicións de
vida e traballo.
D.- A introducción de actividades
complementarias agrarias, no seu
caso turísticas e artesanais.
E.- O aforro de auga ou de

mente exposto.
Este real Decreto está desenvolto
polas ordes do M.A.P.A. do 1-10-88 e
do 26-12-88 publicadas no B.O.E. nº
239 e 310 respectivamente. Nestas
Ordes recoñeoose explícitamente a
competencia das Comunidades Autónomas para xestionar e resolve-las
concesións das axudas establecidas,
sen mái$ límites que as disponibilidades presupostarias e porcentaxes máximas para aquelas que sexan
cofinanciadas.

enerxía.
Mellara-la
infraestructura
F.agraria
(camiños,
regadios,
electrificacións).
G.- A mellara e protección do medio natural e rural.
H.- O fomento do asociacionismo
agrario.
Tamén existen axudas para:
- A primeira instalación de agricultores mozos (de 18 a 35 anos).
Para a introducción
á
contabilidade.
- Para as agrupacións dos agricultores en: realizacións comunitarias ou cooperativas, contratación
de servicios de sustitución nas ex-

P

Tipo de axudas existentes
Os agricultores ou agrupacións

RlttlA -7

plotacións, xestión de explotacións
realizadas en grupos (A.X.E.).
- Axudas complementarias para
zonas de montaña e desfavorecidas
onde a Subvención increméntase
nun 10%.
- Axudas para medidas forestais
nas explotacións.

Condicións para acceder a estas
axudas .
- Ser agricultor a título principal
Considerando como tal:
a.- Toda persoa física que adica
máis do 50% do seu tempo a trabal lar na explotación agraria ou obtén
da mesma unha renda igual ou superior ó 50% da súa renda total.
b.- Toda persoa xurídica que teña
como actividades predominante a
explotación agraria, sempre que
máis do 50% dos seus socios ou os
dous tercios dos membros rectores
sexan agricultores a título principal.
- Ter cualificación profesional
suficiente.
Acadada por Títulos Académicos,
ou adquirida polos anos de experiencia profesional do agricultor e
pala asistencia dos mozos a Cursos
de Perfeccionamento Profesional,
para o que a Consellería de Agricultura, Gandería e Montes ten establecidos Cursos de Capacitación Profesional que se desenvolven de
forma discontinua ó longo dun ano
nos
Centros de Capacitación
Agraria.
Dispor de explotación agraria que
se poida organizar empresarialmente con fíns de mercado na que a
renda de traballo-home sexa inferior á renda de referencia (1.868.000
pts.).
Presentar un Plan de Mellara sustancial e duradeiro que de acorde
coas posibilidades de mercado incremente a renda de traballo-home
como mínimo nun 15% sen que a
mesma supere o 120% da ren~a de
referencia ó finaliza-lo plan.
Comprometerse a levar un ha contabilidade sinxela da explotación
agraria na que se consignen os ingresos e os gastos e se estableza un
balance anual.
Se necesitas mái$ información sobre
o tema tratado, non dubides en dirixirte
a axencia de extensión agraria da túa
comarca.
Antonio Fernández Oca

LARSA, O LE

situación da central leiteria Larsa segue a ser unha
situación problemática, á que non se lle ve unha
saída doada. Larsa é hoxe a representación de todo
un sector que se está debatendo nun longo tira e
afrouxa no que os máis pequenos levan, coma sempre, as de
perder. No fondo deste problema conxuntural hai unhas posicións políticas enfrontadas na maneira de comprender e de
construí-lo futuro de Galicia. As concentracións labregas dos
últimos días en Santiago e a Coruña foron o aspecto simbólico, entre folclórico e místico, dunha situación á que non se lle
ve un ha saída proveitosa en favor dos labregos.

A

O problema de Larsa

Larsa é a principal empresa leiteira de Galicia.
Recolle e comercializa o
30% de toda a producción
galega de leite. Larsa ademais, tora a.t a a crise do inverno pasado, a empresa
que máis contribuira á dignificación dos prezos do
leite, e, consecuencia, a
mirar cara ás explotacións
do · agro galega con esperanza e ilusión. Larsa era
ademais a nosa empresa, a
que desde Galicia e para
Ga lici a estaba garantindo
aqu í o fortalecemento dun
sector que para nós, no
agro , é fundamental.
Pero , ó que se ve, Larsa
tiñ a algo os pés de barro,
ou polo menos non tan firmes como para aturar, sen
se abalar, as acometidas
derivadas dunha guerra de
prezos no mercado á
baixa, que só os fortes po-

Acompra de firmas galegas
do leite por parte de
multinacionais unha boa
maneira de colocar no naso
mercado productos
extranxeiros sen garanti-la
recollida do naso producto
den soster; e os fortes
neste caso eran e son as
multinacionais do leite que
se mocan do enano Larsa,
que nun momento tivo a
ousadía de facerlles fronte.
Os 8.000 millóns de pesetas de pasivo, de débedas,
que ten Larsa non son senón a consecuencia dunha
incapacidade de colocar
no mercado uns productos
a uns prezos que a competencia abriga a baixar
permanentemente.
Algo máis ca Larsa

Lidia Senra do Sindicato Labrego
Galega fa/ando na Coruña
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Pero hai algo máis ca
Larsa. Se o problema de
Larsa fose o problema
dunha empresa leiteira
máis, sometida ós altibaixos empresariais, a causa
non tería máis gravidade
da normal nestes casos.
Así o parece entender o
presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga, cando
di en manifestacións públicas que non está disposto
a amparar empresas en
crise , sen rendibilidade.
Para Fraga Larsa é isa,

Durante moitos días os labregos reclamaron das autoridades a súa intervenciór

unha empresa máis, unha
empresa calquera, que se
debe mirar con ollada máis
ou menos indiferente.
Larsa, sen embargo, está
simbolizando a loita dun
sector por non caer nas
mans de multinacionais do
leite, que están aproveitando a coxu ntu ra para ir
tomando as rendas da situación. O grupo lácteo
francés Besnier adquiriu
Lácteos Lence, S. L., con
factoría en Láncara (Lugo)
que procesaba 60 millóns
de litros de leite ó ano. Non
se sabe se na operación se
inclúe ou non a fábrica de
queixo de Lácteos Río. A
presencia de multinacionais non garante nada,
pois o que as multinacionais extranxeiras buscan é
fundamentalmente o mercado que se lles fai imposible nos países de orixe,
Francia por exemplo, e
todo o mundo ere que a
compra de firmas de aquí
pode ser unha moi boa maneira de colocar productos
lácteos extranxeiros sen
garanti-la
recollida do
noso leite.
Saídas posibles

Os sindicatos e as organizacións agrarias convQcantes das concentracións
permanentes en Santiago
e a Coruña desde o xoves
21 de xuño -Sindicato Labrego
Galega,
Unións
Agrarias e AGACA- teñen
claro que a situación ten
saída sempre e cando a administración tome cartas e
poña cartas no asunto, e
force ás empresas para
negocia-los impagos de
Larsa, a garantía de recollida do leite e uns prezos
dignos para os productos.
Esto como cousa urxente,
porque máis a medio e
longo prazo a única saída
viable parece se-la creación dun forte grupo galega do leite que concentre
ó grupo Larsa, e cooperativas como Leyma, Feiraco,
etc.; pero esta operación
de envergadura debería
contar co apoio a tódolos
xeitos dunha administración que parece preferir
outros camiños máis doados, anque menos rendibles para o país, para
Galicia.
Unha destas posibilidades parece se-la compra
de Larsa por Central Lechera Asturiana (CLAS) e

:ITE, GALICIA
superior ós 60.000 millóns
de pesetas anuais.

Un proxecto para Galicia
Detrás de todo isto hai
unhas rnaneiras diferentes
e encontradas de ver e planear Galicia. Para algúns,
para os nosos di rixentes
políticos por desgracia ta-

n para fortalecer unha economía ameazada

Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), esta do grupo
Reny Picot, que según información de "La Gaceta"
de Madrid, do 12 de xuño
do presente ano, xa está en
trámites e conta co apoio
oficial da Xunta de Galicia.
Tentaríase así crear un dos
maiores grupos lácteos españois cunha facturación

Aúnica saída viable éa
creación dun forte grupo
galega do leite que
Para os nasos dirixentes
concentre ógrupo larsa e
políticos, Galicia non
cooperativas como leyma,
ten entidades económicas
feiraco, etc.
de seu, enon édo
caso planea-lo naso futuro
do campo en base a
mén, Galicia non ten entidade económica de seu, e
unha industria nasa,
non é do caso planea-lo
noso futuro do campo en
galega, forte
base a unha industria nosa
galega do leite e do queixo,

''FRAGA FALA co REi DOS PROBLEMAS DE ·bALl-CA ·· ··

NON CHE DiGO?
. ATA: FA LA .:S:
CO

LUME.~I . ~
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forte, que mire primeira e
fundamentalmente a garantí-la vida no agro galega, e que xere en Galicia
unha serie indefinida de
postes de trabal lo, de capital, de vida.
Para outros, os sindicatos agrarios, algúns, as
cooperativas agrarias citadas e algúns partidos políticos, Galicia ten capacidade de seu nun sector tan
noso coma o do leite coma
para poder soñar, haberá
que traballar, cumprirá
tempo, intelixencia e vontade, pero esa parece a
saída que garanta a vitalidade nun sector que hoxe

por hoxe está nunha crise
fonda e ben escura.
Unha pena que sindicatos como Jóvenes Agricultores, tan vencellados politicamente ó Partido Popular, que goberna en Galicia, lle fagan o xogo a uns
proxectos que para nada
coinciden cos intereses de
productores de leite galegas. Os labregos que están
apoiando a ese sindicato
deberían pensar un pouquiño máis que é o que están a defender co seu
apoio. Desde logo non os
intereses
deles,
os
labregos.
En cambio merecen un
bo aplauso os centos e miles de labregos que durante días estiveron forzando en Santiago e a Coruña un diálogo coa administración, que esta, tanto
a galega como a española
de Madrid, ata o momento
presente non quixeron
aceptar.

Manolo Regal

PUBLICIDADE
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OMAR

A PESCA GALEGA EN· PERIGO
Vigo ante unha nova reconversión

l

Namibia e o que ven detrás

non hai moito diante das expectativas de
rendibilidade económica que o sector
pesqueiro producía.

Aínda resoan nos oídos dos cidadáns
de Vigo as sereas de ducias de conxeladores que tiveron que voltar das Malvinas polas cada vez máis férreas restriccións naquela zona. Agora é Namibia,
onde faenaban uns noventa barcos galegas durante todo o ano e uns sesenta de
xeito discontinuo. En definitiva, catro
mil cincocentos (4.500) galegas que dependían directa ou indirectamente dese
caladoiro e que tiveron que abandonalo
o 31 de marzo.( ... ).

En definitiva as principais reivindicacións empresariais consisten en solicitar
axuda polas parai'izacións temporais da
frota e por freo ás importacións de pescada enteira pasou de 8.800 toneladas
en 1983, a 50.000 no 1988; e a de filete de
2.800 a 13.000 toneladas no mesmo período. Os frigoríficos de Vigo están
cheos de pota e calamar debido ás importacións a prezo de dumping (cando se
ofrece en venta máis barato do que costou ó vendedor).

Pero para comprendermos esta situación cómpre ter en conta que esta crise
se produce en forma xeral en todo o sector pesqueiro e non afecta só á frota conxeladora ou ó caladoiro extractivo de
Namibia. Abonda recordar que existe
unha durísima reducción dos nosos barcos e que ternos de menos un 50% na
mariña mercante e un 35% na pesqueira.
Aínda máis, esta reducción vai medrar
no momento no que os países do Leste,
que posúen tamén importantes frotas,
entren na CEE.

Segundo os empresarios, o peor da
situación descrita é a continua repetición destes feitos, que incumpren sistemáticamente a normativa comunitaria.
Parece que a Administración -estatal e
comunitaria- se ve importante ante tal
cúmulo de irregularidades observadas
nas importacións de peixe conxelado.

E normal que a crise desalada na frota
conxeladora galega provoque unha
grande inquedanza nas institÚcións empresariais, políticas, sindicais e sociais
viguesas, pois como parece ser, cinco
postas de traballo na terra dependen
dun no mar. Oeste sector están dependendo en Vigo outros sectores subsidiarios e de servicios: a construcción naval,
as industrias de reparacións, os almacéns frigoríficos (Vigo dispón da maior
rede frigorífica), os locais de elaboración, a industria conserveira, a electrónica naval, a fabricación de redes, os
efectos navais etc., son algúns exemplos. Total, parece que se busca o desmantelamento dun sector básico vigués
e, como consecuencia, hovos despidos
masivos.

Consecuencias para os traballadores

Os primeiros afectados son os traballad0res do mar. Datos do ano 1988 sinalan que no número total de expedientes
reguladores de emprego en Galicia,
aproximadamente da metade corresponden ó sector pesqueiro.
Se ata hai pouco o paro non era significativo (mantíñase un paro residual de
1200-1500 traballadores do mar), agora
faise notar coa súa tendencia cada vez
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maior. Estes excedentes de traballo teñen consecuencias moi graves para o
mundo mariñeiro. Xérase unha maior
explotación do home polo home, que se
manifesta nos despidos masivos para
embarcar tripulacións máis baratas; nos
contratos firmados en branca; nos mariñeiros procedentes do Terceiro Mundo,
especialmente africanos e asiáticos, que
por 5.000 pts ó mes ofrecen o seu trabal lo; nas xornadas laborais de máis de
vinte horas continuadas; nas baixas cotizacións de xubilación; na permanencia
no mar de cinco a oito meses e só vinte
días de vacacións ...
Se as consecuencias son moi graves
no laboral, non o son menos na orde
socio-familiar. Todo isto provoca non só
destrucción de persoas senón de familias enteiras.

Consecuencias para as empresas

Pala mesma causa, aínda que con
efectos diferentes, os empresarios sofren tamén seriamente a crise. O fenómeno da atomización -o 63,4% das empresas que faenaban en Namibia e nas
Malvinas posuían un só barco e o 27,4%
entre dous e tres barcos- resulto u prexudicial e agravou máis o conflicto, ó entorpecer unha posible solución global.
Por outra parte está o montante da
débeda, que podería chegar ós trinta e
cinco mil millóns de pesetas, repartidos
entre a banca privada e a pública a un 50
por ciento. Son os créditos contraídos

¿Haberá solución?

Cabe preguntarse pola razón de todo
iso. Con toda claridade nolo manifestaron as forzas laborais: " Hai en tódalas
forzas económicas e sociais de Galicia
unha gran desconfianza, como consecuencia do constante sometemento do
Goberno español durante os últimos
anos ós dictados da CEE, e o completo
abandono, por parte da Comunidade
Europea, do tema pesqueiro fronte a terceiros países". Hai motivos abando para
esta desconfianza. ¿Saben vostedes a
resposta que obteñen armadores e pescadores da Administración , central
cando lle preguntan que tacemos cos
nosos barcos e cos nasos postas de traballo? . " Busquen vostedes novas calado iros e reduzan as capturas".
De tódolos xeitos cómpre unha planificación global de todo o sector pesqueiro. Teremos que ve-lo papel que lle
toca a Galicia dentro da CEE. España
terá que mentalizarse e defende-la súa
peculiar situación , diferente ó resto dos
países, xa que tén un meirande número
de traballádores do mar cós demais. E
fundamental a solución para tódolos
sectores que compoñen a estructura
pesqueira, sen escorar cara á mera comercialización ou transformación, xa
que deixaría sen solución de continuidade ó colectivo marítimo-pesqueiro.
Emilio Suárez Corujo
.
(Recollido e estractado do artigo do mesmo
nome publicado no número 68 da revista
Encrucil/ada).

Conversas co noso tempo

Aliberdade dos nasos tillos
- Ultimamente oín dicir que non é
bo para os nenos ensinarlles o que
está ben ou mal. Polo visto eles xa
teñen un sentido natural para
descubri-lo, e o único que conseguimos os maiores tratando de
transmitirlle-las nosas creencias é
impedirlles ser libres, e polo tanto,
tacelos malos, ¿qué hai deso?.
- Home, a idea de que o neno é
bo por natureza e de que somos nós
os que o tacemos malo ó tratar de
educalo venlle de moi lonxe. Por estos pagos empezou a poñerse de
moda entre alguns pais "moi modernos" durante os anos setenta,
pero é un tema que aínda non está
de todo claro.

- ¿E será certo que non debemos
ensinarlles os tillos o que nós coidamos que sabemos sobre a vida
para non tacerlles dano?.
- Mi re; se ere vostede de verdade
que na vida hai causas importantes
palas que loitar, palas que esforzarse, a súa vida ten sentido; se
pensa que non hai nada que pague a
pena, a súa vida é un barco sen
rumbo,¿ non e así?.

- Así é, se cadra iso é o que lles
pasa a moitos dos xoves de hoxe en
día.
- Se cadra, pero escóiteme, vostede qu~re ós seus tillos e dalles o
mellar que ten.

- Sí home sí, polos tillos faría un
calquera cousa.
. - Pois mire, se vostede sabe que
o máis importante que pode ter
unha persona é un sentido, unha
.orientación, un rumbo na vida, non
me diga que non vai tratar de orientar ós seus tillos dicíndolles o que é
verdade, e o que é mentira, que cousas son importantes na vida e que
cousas parecen importantes pero
non o son tanto.
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- Vexo que ten razón, pero ¿eu
qué poido saber da vida? O meu filio
tén profesores que deben saber
máiscamin.
- Non crea, nas escalas e nas universidades ensínase de todo menos
como encauzar a propia vida. Un
home pode ser un inxeñeiro extraordinario e ó mesmo tempo a súa vida
ser un completo desastre. Aúnque
lle pareza mentira, un labrego que
nunca saiu da súa casa pode saber
máis de vida que tódolos profesores
do seu tillo.

- Pero eu poido estar engañado,
ademais o que sirveu para min non
ten por que servir para o meu filio
que vai vivir nun mundo moi diferente ó mundo no que eu vivín.
- Ten toda a razón, pero iso debe
vostede ensinarllo tamén ós seus tillos. Debería chegar un momento en
que un pai dixera a un tillo algo así:
mira, esta é a miña verdade, o que eu
aprendín na vida, pero a túa verdade, o teu camiño terás que buscalo ti mesmo, e ninguén o pode facer por tí aínda que outras persoas
poidan axudarche, esa é a gran tarefa da túa vida.

Pero non esquenza ésto, se non
ensina ó ·seu tillo cales cousas son
para vostede (aínda que poida estar
equ'ivocado) importantes na vida,
non o vai facer máis libre, o que seguramente vai conseguiré que o seu
tillo sinta que na vida non hai nada
verdadeiramente importante, nada
respetable, e polo tanto acabe vivindo sin rumbo, sin cariño a nada, e
sen respeto a nada. E o peor de todo,
sin respeto tampouco a si propio.

,,.
- E o que lles pasa a esos pobres

perdidos na droga, na delincuencia.
- Eu diríalle que é o que lle pasa
hoxe a gran parte da xente, aínda
que a uns lles pase máis ca outros.

- Manda truco, agora resulta que
é máis importante dicir os tillos o
que un pensa que comprarlles moitos xoguetes. ¿E ere vostede que o
non educa-los rapaces como é debido é a causa de que haxa tanta
xente descarriada?.
- Verá, eu penso que é unha
cousa, e ben importante, pero haille
moitas máis.
Xosé Fernando Cuba

DIADA PATRIA GALEGA

Galicia

A das froridas valgadas,

preto e /onxe; ante, agora,

a de barulleiro mar,

mañán ... na vida

e na marte!

a das roibas alboradas
e as noitiñas de /uar.

¡Galicia! Nai e Señora,

o fogar ... ¡todo por e/a!

sempre garimosa e forte;
preto e lonxe; ante, agora,
mañán ... na vida

A facenda, o creta, a vida,

e na marte!

¡Galicia! iA Galicia santa

A dos toxos feridores,

Con Gaste/a, ben querida;

a das rosas velaíñas,

aldraxada ... ¡Sin Castela!.

a das roibas alboradas
e a das choivas miudiñas.

desatrancando o camiño,

de romeiros e xuglares!
iA de historia que abrillanta
a Tradición nos fogares!.

A do Sar maino e tristeiro,
pazo de a/mas enloitadas,

e o Miño casamenteiro
iA que suspende e namora

de trasnos, meigas e fadas.

co inespricabre segredo
A dos seráns campesinos,

e do a/alá triste e ledo!

a dos brilantes orballos,

ferida de escravitudes!.
Namentras a sangre vibre

e as risadas dos carbal/os.

en beizos e corazón ...
iª espranza de véla /ibre

e inda leva de Macías

O pavo de outras edás,

a trecha no corazón!.

traballador e guerreiro:

o das hirtas lrmandás,
do Medulio e do Cebreiro ... !.

e este berro: ¡Redención!.
¡Xuremos!
"Dereito ou torta,
sin máis a/cuño ni-achego,

a dos pazos encantados,
¡Sempre Nai, sempre Señora,

a dos santos milagreiros
contra os entangarañados.

¡Todo prá nasa Galicia,
fror de tóda-le.s virtudes;

a dos queixumes dos pinos

de Rodríguez do Padrón

A dos antigos mosteiros

e botemos man do Jume
"Onde non chegue o fouciño!

prá sedenta de xusticia,

da gaita que rindo chora

A que sabe as canturías

¡lrmáns! Rubamos ó cume

con leda ou cativa sorte;

doente ou sán, vivo ou marta,
gallego ... ¡soio gallego!".
Ramón Cabanillas

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

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

RlltlA

(Suscripción por un ano: 1.800 pts. (1990)
Nome ..... .................................................................................... ... .. ................................. ........ ............................................... .
Rua ou parroquia ....................................................................................................................................................................
Cidade ou concello ....... :.................................. ......................... ....... Código postal e provincia ........................................... .
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Buzón

Os nosos lugares

A illa Coelleira

Benqueridos amigos:
Como vedes, fixen un
novo suscriptor para IRlMIA. Espero que lle guste e
continue coa suscripc,ión.

ill a Coelleira está sit uada no mar Cantábrico , na boca da ría
do Barqueiro , entre a
denominada " Punta da Vixía "
de Vicedo e a Estaca de Bares.
Pertence á Mariña Luguesa,
concello de Vicedo.
O perímetro da illa é duns
1852 metros, cunha extensión
de 27 hectáreas e a súa altura
supera os 80 m. sobre do nivel
da mar. A distancia entre a
costa e a illa é duns 600 m.
Entre a fauna hai claros vesti x ios da exi stencia de coellos e
abondosa presencia de gaivotas e cormoráns ademáis das
ovell as do fareiro . A flora é
abund ante e vari ada. Parece
qu e existen máis de vinte va-

A

riedades de plantas e tamén
ubedoso céspede que cobre
boa parte da illa, e que algún
día ben puido ser cultivado
polos monxes.
Cantan os historiadores que
na illa da Coelleira, así chamada pala abundancia de
coellos, estivo emprazado o
convento de San Miguel. Sobre da tradición Templaria e a
súa relación coa illa, existe un
documentado libro de Enrique Cal Pardo no que relata a
historia e a lenda do mosteiro
baixo o amparo dos Cabaleiros do Temple.
Actualmente, a Coelleira, é
un dos paraísos das aves
mariñas.

Aproveito para felicitarvos polo traballo que facedes de información e mentalización en favor dunha
sociedade máis xusta e humana. Sabedes saír sempre ó paso dos problemas
puntuais.
Para os que estamos
lonxe de Galicia a revista
supón un acercamento
constante a ela, ós seus lag ros, dificultades e incluso
ós seus recunchos, que
nos axudan a coñecela
mellar.
Graciñas por todo.

Mertxe Carrión. Bilbao

Estimados amigos:
Komo bin oshe na
prensa ke o Sr. Oirektor
d'esta rebista aparezia entre os firmantes dun'a proposta a tabor do .kaos ·ortográfico" na lingua galega (a
de M.P. Garzia Negro, tendente a ke en o nosso
idioma (?) kadakén poida
eski rvi r komo kei ra e por
riva lho subenzionen), eu
permítqme adiantar-me a
os akontezimentos e mandarlhe a esta rebista este
eskrito koa minya partikular ortografia, koa lóshtka
espranza de ke non se me
bai zensurar nin ko,artar a
minya livertá kreatiba; en
kaso kontrario, etebarei
minya mais outra portesta
poi a
deskriminazión
sofrida.
Un saudo e noravoa a O'
Sr. Direktor por estar a favore da livertá kreatiba (de
todos!)
Pedro de Bilariilho
Santiago

Familia
,..

Ideas para a limpeza

· Solos de gres: Cando
teñas que fregar solos de
gres ou doutro material semellante, engadelle á auga
unhas gotas de alcohol de
queimar e comprobara-la
diferencia.
· O aspirador: Cando os
traxes oscuros teñan pó e
máis pelos en abundancia
pásalle o as pi radar e verás
que quedan impecables
como se viñeran mesmo da
tintoraría.
· Quitamanchas: Aínda
que che pareza extraño a
escuma de afeitar é un auténtico
quitamanchas.
Despois
de
aplicala
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abonda con lava-la prenda
con auga enxabonada.
·Bolso de coiro: Se choveu e no bolso de coi ro
quedáronche as marcas
das gotas da chuvia, pon
auga a cocer e en canto
ferva, coloca o bolso de
xeito que lle dea ben o vapor. Cando xa estea seco
refrega nel con moito betún incoloro.
· Gafas: A p·a sta de dentes é un excelente limpacristais para as gafas. Cúbreos ben con pasta,
aclara con auga abundante
e logo seca cunha servilleta de papel ou un pano.

p

TERRANOVA:
A primeira superproducción das canles autonómicas
Unha historia de amor no
mundo da pesca

or primeira vez, tres
canles de televisión
autonómicas,
TV-3
ETB
(Catalana),
(Vasca) e TVG (Galega), uniron os seus esforzos para a
producción dunha serie dramática que leva por título
"Terranova" .

A serie componse de catro
episodios e está dirixida por
Ferrán Llagostera. 55 minutos
dura cada capítulo e para setembro é posible que estea rematada a montaxe. O custo cífrase en 225 millóns dos que a
TVG cubrirá un 12% aproximadamente.
A rodaxe da serie ocupou
uns seis meses e os compoñentes do equipo de rodaxe
tiveron ue convivir nuns ba-

callaeiros nas zonas de pesca
do Canadá. As esceas de terra
foron rodadas en Pasaxes e os
barcos utilizados para a rodaxe na mar foron os buques
factoría: Nuevo Virgen de la

Saúde

Baseada na novela "La mar
es mala mujer" , a serie relata
unha dura historia de amor
que ten por fondo a vida dos
pescadores de altura nos mares de Terranova. Un veterano
patrón de pesca enfróntase a
un doble conflicto: o seu porvir profisional e o seu futuro
sentimental. A historia. transcorre sobre dunha impresionante paisaxe natural con ondas de doce metros e a paisaxe humana dos mariñeiros
encadeados ás redes do bacallaei ro. E sobre deste fondo ,
dous homes encontrados ó
mando dun mesmo navío e
polo amor dunha mesma muller.

Barca e Nuevo Virgen de Lodairo. O resto filmouse nunha
illa canadiense e os interiores
nuns estudios de Barcelona.

.r

Pasatempos - - - - - - - - - -

SOPA DE LETRAS

Hemorraxias nasais

o

noso filio sempre
lle sangra a nariz,
sobre todo no verán. ¿Pode ser
falta dalgunha vitamina? .
¿ Conviría facerlle análi. ?
ses
..
A causa máis frecuente

Busque neste desconcerto de letras os nomes de
dez instrumentos musicais.

das hemorraxias no nariz é
a rinite seca, que se cura
coa humidade e con algunha pomada. Outras veces débese a un pequeno
anxioma ou papiloma no
tabique, mais se o ten visto
o médico otorrino isto xa
se pode descartar. Se a hemorraxia tora debida a pro- .
blemas de coagulación, xa
lle terían aparecido outras
hemorraxias en calquera
lugar do corpo. Conviría,
pois, que lle fixesen unha
análise de hemoglobina e
glóbulos vermellos. No
caso do voso tillo probablemente se trate dunha rinite seca. De tódolos xeitos
o otorrino é quen mellor
pode aconsellar.
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Xosé Chao Rego

O leite frito
Hai uns días fun á cafetería
na que teño o costume de tomar, de tarde en tarde, unha
cervexa e alí batín co Amador,
que case sempre se adianta a
me paga-la consumición. Quixen mostrarme magnánimo
por unha vez na vida e o camareiro díxome: "Xa está pago".
¿Que sucedera? Simplemente,
que non dei pagado a tempo,
porque xa tora pagada por
Amador.
Como vedes -e aínda que
coas cousas de comer non hai
que xogar-, xogo con dous
participios , verbais: pagado,
que é a forma regular, e pago,
irregular. Se vos decatades, o
irregular funciona coma adxectivo (pago), mentres que o
regular só se usa se a voz é
pasiva (fora pagado) -voz pasiva que se emprega pouco en
galego- ou en perífrase (non
dei pagado).
Calquera galego sabe que se
digo que o can está preso (participio irregular que funciona

coma adxectivo) é que foi pren1
dido (regular, en voz pasiva)
por alguén, a non ser que ninguén o dera prendido (perífrase), e daquela non está
preso.
O mesmo sucede coa luz,
que está acesa se foi acendida; a
non ser que estivese avariada -é
dicir, que tivese unha avaria- e
ninguén a dese acendido.
Hai verbos que teñen un dobre participio, e no próximo
número desta revista habemos
induír unha lista dos máis empregados. De momento fíxémonos no verbo fritir. Precisamente antonte, lembrando o
moito que me gustara o leite
frito en Portonovo, a miña muller deuno fritido porque unha
amiga lle emprestou unha receita. E dicir, o leite foi fritido
por ela, pero ser éravos leite
frito e non leite fritido. Neste
caso concreto tamén sucede
na nasa lingua irmá, o castelán: "la leche frita fue freída
por el cocinero".

A moral falla nas praias
do Salnés e mais de Arousa:
non se asuste o irimego,.
non vai de sexo a causa.
Hai cregos daquela zona
que hai anos levan fa/ando
de pecado, sen meterse
na cuestión do contrabando.
Xa era o asunto noxento
cando había moito caco
gañando diñeiro fácil
traficando co tabaco.
Mais co tráfico da droga
a causa é alarmante:
xogan coa vida da xente
fil/os de puta mangantes.
Hai castróns que se tan ricos
con fachenda e chulería
mentres os veciños súan
para comer, noite e día.

· Os fil/os destes cabuxos,
a penas nenas de teta,
levan á escala, no peto,
unhas quince mil pesetas.
A policía xa fixo
unha inmensa redada,
pero a xente desconfía
de que ós "capos" pase nada.
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15704 SANTIAGO DE COMPOE
(Coruña)
Hai tempo para rir
e tempo para chorar;
hai tempo para dormir
e tempo para espertar;
hai tempo para trabal/ar
e tempo para folgar;
hai tempo para sufrir
e tempo para festexar.
Para o amor sempre hai tempo,
ca/quera tempo é tempo bo para o
amor.
O amor é ante, hoxe e mañá,
o amor é antes, agora e despois.
O amor é sempre e para sempre.
O amor non marre endexamais.

