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~«'.> golfo Pérsico 

on sabemos en que punto estará o 
conflicto do gq/fo Pérsico cando esta 
IRIMIA chegue ás mans do lector. En 
ca/quera caso a atneaza de guerra ou 

guerra real pon en evidencia a/gunhas causas 
que abourados como andamos coas informa
cións diarias sobre o asunto, non se perciben 
de primeiras con facilidade. 

Empecemos por dicir que Saddan Hussein, 
-cercando as embaixadas dos países occiden
tais4 .non é roáis violento e perverso ca estes 
mesmos países que lle quer~n nega-lo pan e o . 

·sal acorralándo a lrak contra as cordas da súa 
impotencia. 

Certo que Hussein ten tódalas trazas de ser 
_un exaltado co menenciudo que bota man de 
todo -sentimentos re/ixiosos, forza, invasión
para encubrir urxencias económicas e de po
der -do seu país e goberno; e por isa, por esa 
falla de claridade e transparencia, merece o 
naso rechazo. Pero non é menos certo que 
toda a mobilización occidental contra lrak non 
se botou a andar por simple efecto político cara 
á pequena e indefensa Kuwait, senón polos 
grandes intereses económicos vence/lados ó 
comercio do petróleo. 

¿Pode imaxina-lo lector o que significaría 
unha mobilización seme//ante á actual -anque 
non en efectivos bélicos, si en interese, xente 
e cartas- posta ó servicio de acabar coa fame 
en tal país, coa ignorancia en tal outro, coa 
mortalidade infantil noutro, etc.? Pero, claro, 
eso non paga a pena, eso non é rendible, eso 
non protexería os intereses dos grandes, se
nón os dereitos dos pequenos. E para que fa/ar 
xa do comercio de armamento incluso químico, 
que occidente realiza con todo o mundo árabe, 
con lrak. Se quére-la paz, prepara a paz, fonda 
mente a paz. 



mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego que esquecimos. 

i mos sementando patria: 
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i mos facendo outra historia. 
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Daniel López Muñoz 

O lume do autoodio 

on hai moito que case 
todo o mundo pen
sante e escribente da 
nosa ferra cría neso 

do "auto-odio". 
Dicíase ~quela que a ago

nía do noso idioma galego, 
esganado por outro máis forte 
e prestixioso que os poderes 
easteláns introduciran sécu
los atrás, tiña un forte aliado 
nese "desprezarse a sí 
mesmo" propio dos coloniza
dos. Segundo iso, os galegos 
heredaríamos un soberano 
desprezo polo propio idioma 
que sería considerado por 
nós mesmos como cousa 
para andar pola casa, algo 
pouco presentable, ordinario, 
inculto. 

Non hai moito que xente 
ben preparada, intelixente e 
amiga me fixo repensa-lo 
asunto. Non había, dicían, tal 
autoodio, xa estaba ben de 
magoarnos a nós mesmos, xa 
estaba ben de chorar, máis 
ben o que había era unha ha
bilidosa e moi galega forma de 
resistencia cultural. Xa que 
non conviña usa-lo galego a 
peito descuberto e para as 
cousas importantes, a cuque
ría dos nosos paisanos con
seguiu facelo sobrevivir du
liante séculos na "cata
cumba" das lareiras e taber-

nas, á espreita de mellores 
tempos. 

A min tamén me gustaría, e 
non pouco, ver e senti-las 
cousas así. Pero acabo de vol
tar a Galicia tras cinco días de 
ausencia e atopeime coa pan
tasma do autoodio. Porque 
volvín a reencontrarme cos 
mesmos vertedeiros incon
trolados de lixo nas beiras de 
tódolos camiños, coas mes
mas construccións bárbaras 
á beira de tódalas estradas, 
con miles e miles de casiñas 
de "anuncio" por dentro pero 
de ladrillo espido por fóra, con 
5.000 eucaliptos máis e 3.000 
carballos menos, coas rías 
máis e máis suxas e mortas e 
as costas rapiñadas por cons
tructores mafiosos que nin
guén controla. 

E sobre todo volvín a ato
parme co lume. O lume que se 
provoca interesada ou estupi
damente. O lume que se con
sinte. E, máis aínda, o llime 
que non se sinte como eni
migo propio mentres non arda 
a propia casa. 

Definitivamente creo máis 
no autoodio que na cuquería. 
Aquí hai unha doenza no sen
timento e na moral de todo un 
pobo. Moi mal nos· deberon 
tratar de cativos que tan 
pouca estima nos ternos. 

VOULL (QU\TAQ.,A CARNt,{P 
?escAOO E o i..Erre _ , __ 
Pteü VDSTEPE ~:e. : o, M t .Di ~ 
CO OU O MERCADO. CO~UN -/Y .r- . •' 
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Unha boa Noticia cambia o noso estado de ánimo, disponnos para 
enfrentarnos ó mundo e ós seus desafíos 

O 
que esto vos es
cribe tenvos que 
confesar que ás ve
ces lle resulta difícil 

atapar causas que comentar 

convosco nesta sección de 
Boa Nova. E precisamente 
por isa, porque quixese sem
pre que este recantiño de 
IRIMIA fose unha Boa Nova 

PALABRAS DE IGREXA 

A boa nova 

Tense dito con frecuencia que o problema do que hoxe se 
predica nas nosas igrexas é que xa non ten a forma ou o 
carácter de boa noticia. Po ida que a xente acepte e crea o que 
se predica, pero é incapaz de recibilo con alegría e emoción, 
de acollelo coma se de verdade fosen noticias. Non soa para 
nada coma noticia, e menos aínda coma boa. Poida que teña
mos escoitado a algún dos actuais "evanxelistas" que empre
gan todo tipo de trucos modernos para suscitar emoción por 
unha mensaxe que moi poucos poden acoller hoxe coma boa 
noticia para nós. Outros predicadores máis sinceros intentan 
verdadeiramente convencerá xente de que o evanxeo de Xe
sucristo é unha boa noticia para nós hoxe. Hai algo que falla 
radicalmente cando a mensaxe que predicamos non pode ~r 
acollida espontánea e inmediatamente coma boa noticia. Por 
suposto que ás veces s( sucede. Eu teño escoitado a algúns 
predicadores de Sudáfrica que transmiten a boa noticia. 

Falamos de esperanza, de motivación, de "retos" e do que 
Xesús dixo no pasado, pero non ternos noticias para o pobo, e 
menos boas noticias. Se o Evanxeo é boa noticia, daquela non 
é unha mensaxe sobre da esperanza, dos retos e do pasado, 
senón que é a clase de noticia sobre o naso tempo que deberá 
crear esperanza e encher á xente de enerxía, como o fixo 
Xesús no seu tempo. A boa noticia non é unha declaración 
sobre a esperanza; é a noticia que xera esperanza". 

(A. Nolan, Deus en Sudáfrica. El desafío del Evangelio, Sal Terrae, 1989, 
25.27). 
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Manolo Regal/Ramón Raña 

¿Doutrina ou Boa Nova? 

para os lectores. 

Ben vos decatades de que 
hai unha diferencia grande 
entre doutrina e Boa Nova. E 
case sempre na lgrexa trans
mitimos doutrina, e moi pou
cas veces Boa Nova. Dou
·trina é aqueta chea de causas 
que sobre Oeus, a lgrexa e a 
vida cristiá tomos acumu
lando, e imos pasando de xe
ración en xeración. A dou
trina ten o seu valor, pero fa
cilmente se converte en algo 
seco, marta, que non levanta 
o ánimo de ninguén. Na 
lgrexa temas moita doutrina. 

En cambio a Boa Nova, ou 
Bo Anuncio, é o anuncio de 
que nunha situación con
creta, a que nós esteamos vi
vindo en cada época histó
rica, Oeus está pasando pota 
nasa vida, e estao facendo 
dun xeito determinado, sem-

pre liberando e alentando. A 
Boa Nova é, por isa, Boa 
Nova; levanta o ánimo. Na 
lgrexa anunciamos moi 
pouca Boa Nova. 

E máis doado ensinar dou
trina que transmitir Boa Nova. 
Transmitir Boa Nova supón 
estar moi atento á vida real, e 
ó paso de Oeus pota vida; su
pón tamén o risco de 
anuncia-la presencia moitas 
veces molestona de Oeus 
que non comunga con rodas 
de muíño. Para anunciar Boa 
Nova hai que ser profeta, e o 
destino dos profetas case 
sempre é o de ser perse
guido e maltratado. 

Por todo isto perdoádeme, 
amigos, se, aínda sabendo as 
causas, moitas veces vos 
paso doutrina no canto da 
Boa Nova de Oeus. 

REMOENDO O EVANXEO 

A Virxe María, no día 8 de setembro, 
día do seu cumpleanos 

María, quérote, 

porque es limpa 
coma o oire fresco das nosas amencidas. 

Porque es tenra e garimosa 
coma a rosada pausada nas herbiñas. 

Porque es irmá e solidaria. 
coma o corazón dos pobres. 

Porque es libre e gratuita 
coma os paxariños dos amenceres. 

Porque es sinxela 
coma as flores rurais ignoradas. 

Porque es crente 
coma o neno no colo da súa nai. 

Porque es alegre 
coma a lavandeira cruzando as terras. 

Porque es esperanzada. 
coma os xeremolos primaverais. 

Porque es pobre 
coma os couselos das casas labregas. 

Porque es loitadora 
coma o vento forte do sudeste. 

Porque es tilla querida de Deus 
coma eu mesmo son tillo querido. 

María, quérote. 



A'PENEIRA 

1 
ll 

=t> OIAECCION DOS FLUXOS DA COCAINA 
_...,. DIRECCION DOS FLUXOS DA HEROINA 

(!} PLATAFORMAS DE OISTAIBUCION 

t' \lllllAT • PARAISOS FISCAIS DE BLANQUEO 

1
1 - =~~g~6~::~s;; DROGA 

MAIS DE TRES MIL KILOS 
DE COCAINA trouxeron os 
narcotraficantes galegas de 
Colombia. Por outra banda, 
Laureano Oubiña pasa por ser 
un dos grandes narcotrafican
tes internacionais, segundo a 

policia de Usa, que o acusa de 
transportar toneladas de ha
ch is desde Pakistan ata Esta
dos Unidos e Europa. Por 
certo, a xente que traballa 
para Oubiña aínda está libre 
despois de deter ó seu xefe. 

O PODER DALGUN 
MANDATARIO segue a 
ser moi forte, e así du
rante o Trofeo Teresa 
Herrera, axentes muni
cipais requisaron folle
tos de publicidade do li
bro de Miguel Cancio 
sobre a violencia do fut
bol, no que aparece o Al
calde da Coruña fa
cendo un xesto grosero 
nun duelo Deportivo
Celta. 

VARIOS MOZOS GALE
GOS navegan cara ó Golfo 
Pérsico, algún deles sen 
coñecer outra arma ca es
coba da súa casa, cando 
xogaba cos amigos a face
la guerra. Outros agota
dos mental e físicamente, 
despois de levar catro me
ses sen ir ás su as casas, e 
con moitos días de doce 
horas de garda e vinteún 
días no mar, sen pisar te
rra. Non é unha viaxe de 
turismo como fan moitos 
políticos por estas datas, é 

O MOSTEIRO DE POIO 
cumple anos: os primeiros 
cen anos de labor dos mer-

Guía de libros recomendados para EXB. 

8 latoq••••• 
•o mer. 
G. :Janer Manila . 

13 
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X. Neira Vilas. 

17 Calquera nolte 
pode .. ¡.fo eol. 
Joaquín Micó. 

Alfonso Blanco Torrado 

unha situación inxusta 
para estos mozos e as suas 
familias. 

cedarios, naquela p.araxe, 
perta de Pontevedra. Máis, 
a tarefa cultural e es pi ritual 
deste centro, ven de moi 
lonxe, pois os beneditinos 
fundárono, alá polo século 
VII, abandonándoo sécu
las despois ... Poio convir
téuse axiña nun lugar de 
encontro. Sen esquecer a 
sua biblioteca, ternos que 
salientar hoxe, a sua Es
cala de Música, as escalas. 
de Mosaicos e Canteiros, 
os sabados de oración e re
flexión, a carón do seu 
canto da "Salve Raiña" ... 

·Á R B O R E 
()t),-,~('in111~11 

Colección 
de literatilra infantil · 

e iuvenil 



.SEGüE · seÑ ·AMAÑARSE · a 
situación . do sector .lácteo, e .. 
moitos labregos están desrrio'" 
ralizados ante a "cara dura" 
dalgunhas empresas que es-

tán ·a comp'rar o leite·a yinte e 
vintetres pesetas .. ritro~ Outrqs 
nü'n · cobra~on desde. hai me-·. 
ses e da situación de Larsa 
non se sabe nada. 

ºªºªº 

OS ACCIDENTES mancha
ron de sangue o naso verán. 
España, despois de Portugal e 
Grecia é o estado de máis si
niestros nas súas carreteras 
desta tan cacareada Comuni
dade Europea. Así, dous de 
cada tres mózos que marren 
antes dos vintecatrd anos, é a 
·consecuencia dun accidente 

de tráfico. Familias enteiras 
deixaron a súa vida nas carre
teras · nestas semanas, .coma 
no caso de dúas familias de 
Montarte e de perta de Sarria. 
Frente a un oitenta e tres por 

· cento de accidentes produci
dos nas nasas carreteras hai 
un dezasete por cento nos 
cascos das cidades. 

ºªºªº bs NOSOS MONTES que 
aínda nos permiten pasar mo
mentos de lecer neste verán 
tan · quente, son os que r:náis 
arden do continente. Se no 
resto de España; na última dé-

cada, ardéu un 0,74% anual da 
súa superficie forestal, no 
naso país no mesmo período 
chegou a queimarse un 3,36 
por cento. 

ºªºªº OS NENOS ABANDONADOS 
ou· MALTRATADOS son unha 
realidaae no·noso país. Ata xuño, 

. os Servicios Sociais da Conselle
~í9 de Traballo . tiveroo· que aten-

. der seiscentos sesenta e cinco ca
s~os de marx'inación; case sempre, 
son os mesmos pais os que fan 
chegar as reclamacións pór pro
bl,e.mas económi.cos. _Algúns de~- .
tes nenos son adoptados, -outros 
mantéñense internados en cen-
RlttlA- 5 

· tros da Consellería, ou mesmo vi 
xilados por técnicos. Máis de ca
tro mil nenos recibiron atención 
en algo máis de tres anos. 

TONELADA$_ DE LIXO van 
ser .eliminadas si se cumpren 

· os obxectivos da Xunta de Ga
licia. Miles de basureiros in
controla°c;fos rachan por. todas 
partes co equilibrio do medio 
ambiente, máis ese sanea-

mento non será unha reali
dade . mentras non haxa un ha 
cam.paña de educación e con- · 
cienciación de todolos cida
dáns que sementan de porca-
l lada as nasas rúas e carrete
ras e rueiros . 

ºªºªº 
CON SETEM.BRO CHEGAN 

AS VENDl.MIAS, nalgunha co
marca como nas Rias Baixas, 
algo adiantadas neste ano, 
coma no caso do Condado e 
do Rosal, o do Alvariño, que 
chégóu ó seu punto dun xeito 

COA MORTE DE RAMON Pl
ÑEIRO péchase unha páxina 
da nasa historia. A sua " mesa 
camilla" que serve de telón de 
fondo para o debuxo de Siro, 
foi escenario de moitas deci
sións cultúrais e políticas nas 
últimas décadas ... Despois de 
sufrire a cadea e a marxina-

temprano. Tamén o Ribeiro 
nos brindou unha boa colleita 
sen facerse esperar ... Quizais 
o Godello da comarca de Val 
deorras chegue máis tarde, e 
máis perxudicado pala seca 
deste curso . 

ción , convirtéuse no animador 
de moitos mozos que pasaban 
por Xelmirez 15. Mói sinxelo, 
tiña coma única riqueza ter · 
moitos amigos. Presidente do 
Consello da Cultura Galega, 
foi colaborador de Castelao e 
un grande ensaísta. 



Ramón Piñeiro 

(Lán'cara 1915 - Compostela 1990) 

Finóusenos un gran home. 
Un home sabio e bo. 
Un froito marabilloso de Galicia. 
Non sabía todo, pero estaba aberto para comprendelo 
todo. 
Non comprendía todo, pero respetaba todo. 
Non aprobaba todo, pero soportaba todo. 
Combatía polo que amaba, para a reconciliación de 
todo. 
Non podía todo, pero cría e esperaba todo. 
Entregou a súa vida a Galicia, á cultura e ó idioma 
gal ego. 
Por enfortecer o pobo galego de quen recibira case 
todo, sufriu cárcel , privacións, críticas e silencios, 
desde moi noviño, case rapaz. 
Apropiouse de pouquísimas cousas, pero deu vida e 
alento a moitas. 
Escribiu tres libros e algúns traballos, pero fixo posible 
que se escribisen e publicasen centos deles no idioma 
de Galicia. 
Cádralle ben o que o chino Lao-Tse hai case tres mil 
anos dixo do sabio: 

" Enxendrar e criar 
enxendrar sen apropiarse 
obrar sen pedir nada 
guiar sen dominar 
esa é a gran virtude". 

Foi a virtude de Ramón Piñeiro López 
Choramos por el. E damos gracias por el. 
Finóusemos un gran home. 
Un home sabio e bo. 
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Cinco 

O 
Moisés e o Daría son dous veciños da 

parroquia de Montouto. Ambo/os dous ca
sados, país de familia. Desde hai cinco 
anos veñen realizando na parroquia o ser

vicio de anima-las celebracións do domingo cando 
non está o cura. O que no comezo era unha novi
dade extraña, foise agora vendo coma causa nor
mal e desexab/e, e mesmo se pensa que este vai 
ser un camiño que deberán coller moitas comuni
dades se queren seguir senda cristianamente viva. 

Achegámonos a Montouto na zona alta de Abadín 
(Lugo) e con eles, ca Moisés e ca Daría, tivémo-la 
seguinte conversa. 

- ¿Cando empezastes 
coas Celebracións sen 
cura? 

- Pois xa hai cinco 

anos. Foi no ano 1985, polo 

mes de outubro. 

- ¿Como foi que empe

zastes con esto? 

- Ben, pois foi cousa do 

cura que nolo propuxo. 

Por unha parte estaba moi 

sobrecargado de parro

quias, porque aquel ano 

estivera só; pero tamén 

tiña ganas de que empeza

ramos unhas cousas así; 

de feito despois volveu o 

seu compañeiro, e segui

mos facendo nós as cele

bracións. 

- ¿ Tivestes e tendes al
gunha preparación espe
cial para facer este 
servicio? 

- Si, si. O primeiro, an

tes de empezar, estivemos 

unha temporadiña vendo 

cousas destas, sobre a 

Misa, as Celebracións sen 

cura, a oración, e outras 

cousas. Agora seguímonos 

xuntando cada 15 días co 

cura para prepara-la cele

bración; a nós tócanos fa

cela tamén cada 15 días. 

Sobre todo o quemáis pre

paramos agora é o evan

xeo que lemos e comenta

mos o domingo que nos 

toca. 

- ¿Podédesme dicir en 
que consiste a celebra
ción? 

O Moisés na compaña da súa nai 
Asunción. A fe dos nasos maiores, 
que recibimos agradecidos, reclama 
hoxe uns medios audaces para a súa 

pervivencia na comunidade. 



CELEBRACION DO DOMINGO SEN CURA 
anos de experiencia na parroquia de Montouto 

o Daría coa súa familia. O coidado das comunidades cristiás deberá ir pasando ás mans da xente do pobo, que !les 
imprima a súa fe e o seu realismo. 

- Si , home. A celebra- verno; porque, anquea ce- ños ben nas vosas cele-

ción ten sempre seis par- lebración ten sempre as bracións? ¿Máis ou menos 

tes: o Rito do comezo, para mesmas partes, o que se di que cando está o cura?. 

acoller á xente e pedir per

dón; "na escala do Evan

xeo", para ler e comenta-lo 

Evanxeo, a nasa acción de 

gracias, para dar gracias; 

as nasas peticións, para 

pedir pala xente; a comu

ñón para recibir ó Naso Se

ñor, e a despedida. Sempre 

ten estas seis partes e sem

pre se tan por este arde. 

- ¿ Tendes algún tipo de 

material que vos axude 

nesta tarefa?. 

- Si, ternos, ternos. Te

rnos unhas guías para cada 

tempo do ano; por exem

plo unha para o Advento , 

outro para o Nadal, outra 

para a Pascua, e así. Ta

mén ternos outras guías 

para o verán, para o in-
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nelas vai cambiando. 

E despois tamén ternos a 

explicación do Evanxeo do 

domingo, que é unha folla 

que preparamos en cada 

reunión , e que tamén en

tregamos á xente. 

- ¿Como acolleron os 

veciños esta participación 

especial vosa?. 

- A maioría, ben; p~ro 

houbo xente que non lle 

gustou. Hoxe as causas 

son diferentes, pero aínda 

hai xente que non o ve ben ; 

claro que son xente da que 

non vén agora as celebra

ción, pero tampouco vai 

cando di a Misa o cura. Non 

hai problema por este lado. 

- Igual , máis ou menos 

igual. Veñen á nasa cele

bración os que normal

mente veñen á Misa do 

cura, e participan nas peti

cións e no comentario ó 

Evanxelio coma cando 

está el, ás veces máis ás ve

ces menos; á xente cósta

lle participar, tomar parte 

activa na celebración, pero 

irnos dando pasiños. 

- ¿Que supuxo para vo

soutros estas celebra

cións, este servicio á 

comunidade? 

- Pois primeiramente 

facer un servicio máis á co

munidade, que lle facía fa

lla. Tamén supuxo prepa

- ¿Participan os veci- ramos un pouco máis nas 

causas da fe e da vida cris

tiá, e ver que eramos capa

ces de facer unha celebra

ción relixiosa sen apresen

cia do cura. Callemos máis 

responsabilidade cristiá 

ante o resto da parroquia. 

- ¿Sentiríadesvos ca
pacitados, por exemplo, 

para atender a un enterro 

ou para asistir a un 

casamento?. 

- Desde lago que si . 

Pero tiñamos que ter algo 

máis de preparación . 

- ¿ Credes que a vosa 

experiencia pode ser imi

tada por outras comunida

des parroquiais?. 

- Si , si. Nós sabemos 

doutras parroquias onde 

tamén se está facendo , por 

exemplo en Labrada. Te

rán que velo necesario e 

prepararse ; ademais como 

vai habendo menos cu ras, 

terán que facelo , se queren 

seguir senda crist iáns. Nós 

non somos máis 1 istos ca 

ninguén, e a nasa prepara

ción de estudios é ben pe

quena. Pero para animar 

unha celebración fa i falla 

sobre todo ter espírito , e 

isa pódese ter sempre. Ani 

mámolos a que o fagan , xa 

verán como non é tan d ifí

cil como pode parecer. 

Ana Vizoso Expósito 



o domingo 12 de 
Agosto Xixón, a mei
rande cidade da ve
ciña Asturias, estaba 

máis revolta do habitual , e non 
só porque estaba en festas, 
senon por outra razón ex
terna, pero non al lea a esta ci
dade obreira e turística. Máis 
de mil persoas, militantes da 
HOAC (lrmandade Obreira de 
Acción Católica) e simpatizan
tes invitados, xuntáronse os 
días 14-16 deste mes na Uni
versidade Laboral (megaló
mana construcción franquista 
ás aforas da cidade) para a VIII 
Asamblea que este move
mento cristián de obreiros fai 
cada catro anos. Entre eles 
había mais de 30 galegas das 
catro provincias, sobre todo 
de Ferrol. 

O arcebispo de Oviedo, Dn. 
Gabino Díaz Merchán, xa lles 
preparara o camiño semanas 
antes cunhas verbas desde o 
Boletín Oficial do arcebis
pado, das que se fixeron eco 
os medios de comunicación: 
!'Para a lgrexa asturiana signi
fica moito a historia da HOAC, 
porque nas súas filas fóronse 
formando humana e cristiana
mente miles de militantes 
obreiros en tempos moi difíci
les". Pero a HOAC non só e 
importante para Asturias, 
como recoñeceu tamén o ar
cebispo, senón mais ainda "A 
HOAC é necesaria para toda a 
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lgrexa, a súa actualidade para 
España é moi grande ... Nece
sitámola e desexámola" . 

A HOAC viña preparando 
este acontecemento desde 
había máis dun ano nos distin
tos grupos de base e nos orga
nismos de dirección. Longa 
preparación para chegar a un
has conclusións na Asamblea, 
que fosen expresión do seu 
compromiso actual. Antes de 
este actuar, trabal láronse así 
previamente os documentos 
do ver e o xulgar, elaborados 
pola Comisión Permanente e 
reelaboradbs nos grupos de 
base. ¿Ver e Xulgar qué?. A 
realidade social do estado no 
mundo do traballo, a súa si
tuación velozmente cam
biante nos últimos anos, para 
iluminala á luz da fe e darlle 
unha resposta cristiá. O tema 
desta Asamblea era precisa
mente: "HOAC. lgrexa que se
gue nacendo nun mundo 
obreiro en transformación". O 
movemento, o máis artellado 
dos que compoñen actual
mente a Acción Católica en 
España, é moi consciente do 
reto que lle presenta actual
mente o mundo do traballo, 
que está a vivir unha das mei
randes transformacións de tó
dolos tempos; e quere respon
der consciente e realista
mente a isto. 

Alí estaban non só os mili-

VIII ASEMBlEA XERAI 

Un periódico interno da Asemblea r--------------
mantivo o bo humor eses días, o que 

vemos ó lado recol/e xocosamente 
as votacións (na foto de arriba) con 
tarxetas verdes (si) , bermellas (non) , 

ou brancas (abstención) . 

tantes obreiros, homes e mu
lleres, se non tamén cu ras, 
teólogos de sana (J. l. Gonzá
lez Faus, Diez Alegria, Jesús 
Espeja, ... ) e media ducia de 
bispos de toda España. Todos 
xuntos traballaron eses días 
coa dinámica que vén sendo 
habitual no Movemento: In
forme da Comisión Permanente 
e presentación das orienta
cións e tarefas, traballo por 
dióceses primeiro e logo por 
plenarios parciais ou grupos de 
pouco máis de cen persoas 
cada un, para rematar co ple
nario xeral os dous últimos 
días. Sen esquece-los espa-

E•P• zO I• Jo,.n e d e 
'º" al l•"or .l•• ll • p e r a 
• n sevuld a P••• " e l&• -

AJ •• l • ,. se e n IO • • 
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un a co le l• Olo con fu n
lllb l• con la d e lco•• -
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El le est e b e • ll l., 

no c: 11ll O . n t e ntr as •• 
11ro•• t0 11 ' • •Pich e ' o • r• 
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cios de oración e celebración, 
sen dúbida sempre importan
tes nun movemento cristián. 

As conclusións do traballo 
deses días quedaron reflexa
das nun co_municado final que 
se pode ollar na páxina se
guinte. Son as liñas mestras 
dun programa que quere 
presidí-lo labor deste move
mento cristián de obreiros, 
para os próximos catro anos. 

Victorino Pérez 



\l DA HOAC liando para que presten mento da igu~ldade da mu
atención ás demandas dos ller, ... ) que resultan un obs-

sectores 
empobrecidos. 

máis táculo para que cada día 
responda máis e mellar á 
súa misión. 

3. Moit~s persoas, domi
nadas polo pragmatismo e 

o consumismo, perderon a 
fe na capacidade da xente 
para construir unha socie
dade solidaria. Para estas 
persoas esta proposta de 
vida pareceralles algo sen 
xeito e pasado de moda. 
Nós eremos que é posible a 

UTOPIA, e que xa podemos 
empezar a vivila aquí e 
agora. 

4. A UTOPIA non é posi
ble illadamente. A historia 
do Movemento Obreiro, e 
dos pobres en xeral , 
ens(nano-lo valor e a nece
sidade da unión, da solida

riedade e da organización . 

7. Nós tamén necesita

mos e queremos conver
ternos ós valores do Evan
xeo, atendendo ós retos 
que nos presenta a situa
ción dos traballadores nos 
diferentes pobos de Es

paña e nos pobos do Ter
ceiro Mundo. 

O ritmo duro de trabal/o e o pouco dormir levaron a que amáis de un 
se lle abrira a boca. 

5. Para nós, militantes 
obreiros cristiáns, esta tra

dición atopa unha maior 
radicalidade e motivación 

no feito de querer seguir a 
Xesucristo que, necesaria

mente ha de ser un segui
mento comunitario e ecle
sial. Por isa estamos con-

"Vivi-la solidariedade, facendo presente 
a utopía" 

A VIII Asamblea Xeral da 

HOAC quere manifestar ós 

traballadores e traballado

ras, ó conxunto da lgrexa, 

e á opinión pública: 

1. Os militantes da HOAC 

reafi rmámo-la nosa von

tade de vivir, e ofrecer ó 

mundo obreiro un estilo de 

vida que supere a resigna

ción para entregarnos soli

dariamente a construir un 

mundo máis humano. 

2.- Por iso propoñémonos: 
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vencidos de que é necesa-
lncrementa-lo naso ria unha aposta e un traba

achegamento real ós gra- llo solidario, -no que o su

ves problemas que hoxe xeto sexa toda a comuni
afectan a tantos traballa- dade eclesial. 
dores (pobreza, marxina-
ción, paro, traballo preca- 6. Por isa, tamén 
rio, nunha 

sulagada ... ) 
economía reafirmámo-la nasa von

tade de seguir comprome-

· Descubrir e axudar a téndonos na transforma

desenmascara-las causas ción evanxélica da lgrexa, 

e os mecanismos concre- traballando por superar ta

tos desas formas de explo- das aquelas situacións que 
tación dos traballadores. se dan no seu seo ( clerica-

. Reafirma-lo naso com- lismo, autoritarismo, tenta

promiso nas Organiza- ción de pecharse en si 

cións Obreiras, traba- mesma, falla de recoñece-

Pepe Jiménez, obreiro andaluz, ac
tual presidente da HOAC 

8. Reafirmámonos na 

nasa vontade de seguir 
construíndo unha cultura 
da solidariedade. Quere
mos intensifica-los nosos 
esforzos por facer real e 
efectiva a solidariedade 
cos pobres. Esta solidarie

dade queremos expresala 
con accións concretas e 
con palabras de denuncia 
e de esperanza. 

Comunicado final da 

VIII Asamblea Xeral da HOAC. Xi

xon, 14 Agosto 1990 



PUBLICIDADE 

Plan de saneame~lto gandeiro 

t stá xurdindo na nasa terra unha 

nova xeración de gando galego. 

'LJn gando máis forte, máis produc-

tivo, máis rend1ble. 

Para que ésta nova· xeración de 
/'r' gando sexa 

unha realida

de, é necesa

rio o esforzo de 

tódolos gan-

deiros gale-

gos. Un esforzo-de saneamento que 

a Xunta de Galicia está apoiando 

por tódolos medios. Colabora có 

Plan de Saneamento Gandeiro da 

Xunta de Gali:ia. 

~NIZACIÓNS' POLO SACRIFICIO 
DE RESES EN CAMPAÑAS 

DE SANEAMENTO GANDEIRO 

e_q.1:...cabeza 
Vacas de le1te de menos 

de 6 anos 85.000 
Vacas de carne de menos 

de 9 anos ________ 85 000 
Vaca~ de le1te de ma1s 
de 6 anos __________ 80.000 
Vacas de carne de ma1s 
de 9 anos _____ _____ 80.000 

· Machos de calqueira 
ida de - -- 67.000 
Fem1as menores de 
24 meses _____ 67 000 
Ovino de le1te _ ____ 9.000 
Caprino de leite ____ 11 000 
Ovino e ca¡¿rino de carne _ 7.000 
Pago por decomiso 

- 215 pts./Kg canal vacuno 
- 190 pts./kg canal ovino e capri no 

INDEMNIZACIÓN$ 
COMPLEMENTARIAS 

Explo1ac1óns de ata 7 cabezas: 
- 25.000 pts. por arnmal de leite. 
- 35.000 pts. por animal de carne 

Animáis inscritos en Libros Xenealó · 
x1cos. razas autóctonas e beis de 
traballo· 15.ooo· pts por cabeza 

Benefíciate xa deste Plan. Por un 

gando mellar para tí e para Galicia. 

1 

UNTA 
DE GALICIA (di> 

u 
CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA, 

GANDERIA E MONTES 

POR UN GANDO MELLOR 
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O CAMPO 

1ºD ende ~éculos es
tiveron espalla-
dos por toda Ga
l iza os cultivos 

hortícolas. Na súa maioría 
estivo ésta integrada den
tro da explotación familiar, 
na que era un recurso máis 
xunto co monte, gandería, 
cereais, plantas forraxei
ras, etc. 

A producción de hortali
zas e froita foi un dos re
cursos fündamentais den
tro do auto-abastece
mento tendo, deste, xeito , 
unha grande importancia 
na susodita economía de 
sub-sistencia. 

A venda estivo sempre 
en función da proximidade 
a centros de comercializa
c1on (feiras, mercados, 
etc.), e da importancia 
dada a este recurso dentro 
da explotación. 

Desta manei ra vi use 
máis desenrolada a harta 
naqueles lugares que polo 
seu clima axeitado ou ben 
pala proximidade a cen
tros de consumo, facían 
dela unha das fontes de in
greso máis fundamentais. 

Como cultivos de harta 
predominaron, pala súa 
importancia, as coles (para 
a alimentación de gando 
sobre todo), o repelo, a ce
bola, a leituga, os tomates, 
pementos, couve-flor, etc. 

2° A demanda xerada polo 
aumento do nivel de vida e 
polo tanto o cambio dos 
hábitos de consumo, crea
ron, entre outros motivos, 
a necesidade de especiali
zación dentro deste sector. 

Como consecuencia te
rnos hoxe en día unha 
harta máis intensiva e máis 
especializada conxunta
mente coa familiar ou tra
dicional. Dentro da harta 
intensiva podemos así, es
tablecer tres grandes gru
pos segundo a súa activi
dade: ternos por · un ha 
banda a HORTICULTURA, 
por outra a FRUTICUL
TURA, e xa a rematar a 
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Evolución da horta en Galicia 

FLORICULTURA e cultivos 
ornamentais. 

Aínda que en moitos ca
sos segue a ser unha activi
dade a tempo parcial, máis 
ó ser ésta un medio funda
mental de ingresos en moi
tas explotacións, aparece
ron moitas empresas hortí
colas de adicación exclu
siva. 

Todo este rexurdimento 
trouxo como consecuen
cia a aplicación de novas 
técnicas, novas sementes, 
aumentos da superficie cu-. 
berta e ó aire libre, apre
ciándose desta maneira un 
crecemiento do compo
ñente "empresario" dentro 
do sector. 
Como zonas hortícolas 
máis importantes na Ga
liza, podemos destacar: A 
Ca.ruña, Rías Baixas, Baixo 
Miño, Ourense-Ribeiro. 

3° As explotacións ató-
panse actualmente con 
dous problemas funda
mentais: Producción e 
Comercialización. 

A rendabilidade vese 
comprometida en pleno 
período de producción , 
implicando eso unha maior 
intensificación dos culti 
vos. Como contraposición 
aquéla vese aumentada en 

base á sobre-valoración 
dalgúns dos productos do 
país e á comercialización 
directa ou minorista; reci
bindo desta maneira o pro
ducto un valor adicional. 

O minifundio da explota
ción, o elevado número de 
cultivos e o carácter se
cundario da horticultura 
fai que a posta ó día, a ex
perimentación e a divulga
ción sexa lenta e costosa. 

Con respecto á comer
cialización, debemos des
tacar unha serie de necesi
dades a satisfacer: 

- Productos acondicio-
nados. -

- Concentración da o
ferta, etc. 

- Marcas comerciais 
- Marcas de calidade. 

4º A evolución no sector 
hortícola realizouse cunha 
rendabilidade abonda que 
estimulou ó agricultor a 
ampliar o seu campo de 
traballo mediante a utiliza
ción de " novas técnicas". 
Sen embargo, os proble
mas son grandes e tan que 
o futuro sexa incert'o: 

- Dependencia do exte
rior para certos suminis
tros (sementes, bulbos, 
turbas, maquinaria, plásti-

cos, etc.). 
Comercialización: 

oferta dispersa e que com
pite entre sí; o que esixiría 
a necesidade dun estudio 
de posibilidades de mer
cado, canles de comercia
lización con tradición evo
lume, etc. 

- Existen poucos equi
pos técnicos de experi
mentación en horticultura, 
laboratorios especializa
dos en solos, fitopatoloxía, 
etc. , ademáis dunha baixa 
transferencia de tecnolo
xía. 

- Estructuras: necesi
dade dunha ordenación de 
cultivos, programas con
cretos, créditos, etc. 

Necesita a harta un 
maior coñecemento das 
súas posibilidades, ade
máis dunha planificación 
de cultivos axeitados sem
pre á realidade galega, así 
como unha investigación 
dos nasos recursos, enten
dendo por éstes os merca
dos, material vexetal, tec
noloxía máis axeitada, etc.; 
sabor de todo nun sector 
tan cambiante e innovador 
como é o da harta nos últi
mos anos. 

Tonecho Meixide 
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E n certa ocasión, . nos 
pnmeiros tempos da 
Liga da Costa, viñan 
de volta de Muxía o 

v ·eterinario de Malpica e Her
mida de Buño. O coche con
ducíao o primeiro deles. O Ve
terinario era -e segue sendo
home de poucas talas. O che
garen a Vimianzo comentou: 

- Hai que parar en Baio 
- ¡Non, non! - ¡Dereitiños 

para a casa! -atallou Hermida. 
A altura do Balsiño, o Veteri

nario volveu a dicir: 
- Hai que parar en Baio. 
- ¡Non, non, non! ¡De nin-

gunha maneira! ¡Irnos dereiti
ños para a casa! -insistiu de 
novo Hermida. 

Sen máis talas, ó pasar a 
ponte do río Grande, o Veteri
nario vi rou á esquerda co
llendo a estrada de Ponte
ceso. Atrás quedaba a vila de 
Baio. 

Pasado Borneiro, empeza
ban a baixar a costa das Ron
cadoi ras, despois da citania 
celta "A cidá", xa cinco quiló
metros lonxe de Baio, cando o 
vehículo fixo un extraño, se
guramente porque as rodas 
patinaron nunha mancha de 
aceite. O coche xirou sobre si 
mesmo. e seguiu camiñando 
pero na dirección contraria, é 
dicir, de volta cara Baio. 

- Debe estar buscando un 
sitio ó xeito onde dar a volta 
-pensou Hermida-. 

O coche seguía e seguía sen 
que o conductor mostrase a 
intención de cambiar de 
dirección. · · 

¿Pero ti a onde vas? -
advertiu Hermida-. Ponteceso 
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"Hai que parar en Baio" · 

queda para o outro lado. 
- Xa che dixen que hai que 

parar en Baio -foi a resposta 
pausada e lacónica do 
Veterinario. 

Esta anécdota é a expresión 
dun feito máis xeral: a atrac
ción que a vila de Baio exerce 
sobre os viaxeiros da Costa da 
Marte, a súa condición de pa
rada abrigada nos despraza
mentos a partir dos vellos te
rritorios de Bergantiños, 
Seaia, Soneira, Xallas e Ne
mancos. Poderíamos dicir, 
aplicando metaforicamente ó 
espacio xeográfico a técnica 
da acupuntura, que Baio é un 
dos puntos. neurálxicos que 
reforzan a conciencia de co
lectividade de todo o arco 
finistérrico .' 

Esta conciencia de colecti-

vidade, ás veces latente e 
como adormecida pero sem
pre presente .no inconsciente 
colectivo, experimentou unha 
explosión hai vinteseis anos 
cando as comarcas desta área 
xeográfica se sentiron agluti
nadas dentro do gran fenó
meno social que representou, 
mediada a década prodixiosa 
dos sesenta, o inicio da com
petición futbolística da Liga 
da Costa. 

Explosión que irradiou unha 
grande riqueza de manifesta
cións polimorfas, nas que es
taban presentes, entre infini
tas máis, a solidariedade, a 
agresividade, a nobleza, a an
sia de triunfo, a conciencia de 
tribu ou pertencia ó clan, ~s 
válvulas de escape á repre
sión, a proxección das frustra
cións individuais e colectivas 
no equipo contrario e, sobre 
todo, nos árbitros, auténticos 
chivos expiatorios na liturxia 
ritual dos sacrificios balompé
dicos. O epíteto máis caracte
rístico dirixido ó colexiado 
("árbitro cabrón " ) é tamén o 
máis caracterizador da nece
sidade expiatoria dos traumas 
dos espectadores, orixe da fi
gura bíblica do cabrón expia
torio quen, unha vez que car
gaba sobre si a proxección 
dos pecados da comunidade, 
era expulsado e abandonado 
no deserto. 

En resume, a Liga da Costa 
foi unha epifanía das arelas e 
dos conflictos colectivos, epi
fanía no sentido grego do 
término. 

Fixo en abril un ano que saiu 
a edición do libro " HISTORIA 
DO C.D: BAIO E DA LIGA DA 
COSTA", do soneirán Xosé 

María Lema Suárez. O libro re
colle o fenómeno social e de
portivo da Liga da Costa nos 
seus primeiros vintecinco 
anos. A doble condición do 
autor, como etnólogo e como 
ex-futbolista do Baio, fai do li
bro unha síntese admirable de 
deporte e socioloxía, coa en
gadidura dunha li,nguaxe po
pular que fixo que este libro, 
nacido para reflexar un fenó
meno social, se convertese 
nos escasos meses de vida 
tras a súa publicación, tamén 
el mesmo en fenómeno social. 

O libro foi moi ben recibido 
en toda a Costa. A súa lectura 
por parte dos centos de co
protagon istas das competi
cións costeiras, provocou 
máis comentarios que a Apo
calipse de San Xoán na ldade 
Media. Non sei cantos exem
plares do libro lle quedan en 
depósito ó Concello de Sas 
(responsable da edición e dis
tribución) sin cantos se vende
ron neste ano longo. A distri
bución e os puntos de venda 
adoeceron de fallos de organi
zación. Non obstante, a xente 
espabilouse para adquirir o li
bro. Era máis fácil atopalo en 
bares que nas librerías. Podía 
verse no estante de debaixo 
do televisor ou a carón de bo
tellas de brandi. lsto contribuí , 
nas semanas primeiras, a un 
achegamento máis directo ó 
pobo, máis amigo de acudirá 
taberna que ás bibliotecas. Al
gúns mariñeiros levárono 
consigo ó Gran Sol , e as súas 
páxinas compartiron bodega 
cos lances de peixe. Houbo 
quen o conseguiu a través 
dunha Empresa de mensaxei
ros, un mensaxeiro despra
zouse en moto de Santiago a 
Sas de Carreira (45 quilóme
tros) a recoller o exemplar. 

Pero o que realmente re
sulta máis satisfactorio éque a 
gran masa dos lectores desta 
" HISTORIA DO C.D. BAIO E 
DA LIGA DA COSTA" é xente 
non ilustrada academica
mente nin galegolectora (aín
da que si galego-falante)~ a cal 
non só entendeu perfecta
mente o libro senón que sen
tiu retratado o seu universo 
cultural e a si mesmos nas 
súas páxinas. Veleiquí outro 
dos méritos do libro: a súa fun 
ción culturizadora nun medio 
social non moi dado á lectura. 

O que queira adquirir o libro 
de Xosé María Lema Suárez 
ten agora un motivo máis para 
dicir: " Hai que parar en Baio" . 

Xelucho Abella Chouciño 



Os nosos lugares 

O museo do pobo galego 

E stá situado en San
tiago . No edificio de 
Santo Domingo de 
Bonaval. Cando se 

decidiu a creación do museo, 
Bonaval estaba case en rui 
nas. Mais ti ña ó sei favor tres 
causas: a beleza do edificio, o 
estar en Santiago e que alí se 
asentaba o Panteón de Gale
gas Ilustres. 

O convento de Santo Do
mingo de Bonaval foi fundado 
por Santo Domingo (descen
dente de Galegas) cando visi 
tou Sant iago no ano 1220. 
Está declarado monumento 
nacional desde o ano 1912. 

A idea do museo non é nova. 

Familia 
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Xa ten raíces nos pensadores 
galegas do século pasado. E 
mesmo ten relación coa tradi
ción doutros países como Ga
les e Escocia que tamén dis
puxeron os seus museos 
propios. 

Pasea-lo museo é coma pa
sear algo apuradamente Gali
cia. Cesteiros, pedreiros, zo
queiros, casas, ferramentas , 
traballos, traxes, instrumen
tos .. . Un resume apretado do 
que o noso inxen.io colectivo 
foi creando e depurando. 

Estructúrase en cinco 
áreas : Medio natural , historia, 
antropoloxía, belas artes e 
ciencia-pensamento. Ade
máis do seu carácter de expo
sitor pretende educar e divul
gar. Contribuir dalgún xeito a 
rescatar, valorar, compoñer o 
que ternos en común e que 
constitue a nosa identidade. 

Quen teña ocasión , que non 
deixe de visitalo. Dalgún xeito , 
por unha causa ou outra, algo 
da nosa vida está alí reflexado. 

E xa de paso , compre visita
lo panteón e a sorprendente, 
orixinal e fermosísima esca
leira de caracol. 

I Buzón 

Benquerido Director: 
Ante todo seguir dándolle a no

raboa por esta cada vez máis fer
mosa revista, e darlle as gracias 
por este gran traballo que está a 
facer. 

Quería contarlle algo polo que 
estou ben triste, pois resulta que o 
domingo pasado fun cu ns familia
res ver o monte da Flouseira xa 
que fixeron unha estrada para' su
bir ata o pico do monte e poder 
contemplar tanto, as cobas do 
Mariscal Pardo de Cela, coma os 
seus dominios do Valadouro e 
unha pequena parte da Mariña 
Luguesa. Unha fermosa vista pú
xose diante dos meus olios e din 
gracias a Deus e ó Concello de 
Foz, porque gracias a esta gran 
obra, cunha sóa aliada pódese 
contemplar unha beleza natural 
de incalculable valor. Máis cál 
non sería a miña sorpresa cando 
un veciño de Sta. Cecilia que axu
dou a que estas obras foran 
adiante nos ensinou , unhas bolas 
que foron empregadas nas Cata
pultas. Só quedaba unha, que eu 
por suposto quería levar (claro 
está para un Museo) ; non ma dei
xou levar, e ademais contoume 
que nos escombros que t iveron 
que revolver as palas había moitas 
máis, e as que quedaron sen ente
rrar leváronas algúns " señores" 
para as súas casas. 

¿ Pódese acaso permitir tal bar
barie? . Eu penso que non; que 
eso encontrado aí debería ser en
tregado ás autoridades para que o 
conservaran á memoria dun home 
que loitou con tódalas súas forzas 
contra a doma e castración dun 
pobo, o noso pobo, Galicia. 

Unha aperta. 
Xosefa de Oirán 

Receta para as merendas 

Se xa non sabes qué facer 
cando chega a hora de 
prepara-la merenda dos cati
vos, aí che vai unha receta 
nova: bate unha xema de ovo 
con catro culleras de azucre; 
engádelle dúas cu lleras de ca
cao en pó e un ha de manteiga; 
mestúrao ben todo ata que 
quede coma unha masa; logo 
vai untando no pan tostado. 
¡Sabe que consola!. 

Limpeza de cutis 

Se queres facer unha boa 

Carta que xunto cunha folla de car
bal/o foi remitida polos nenas e ne
nas participantes nas "Aulas da Na 
tureza - Xevale '90" ao Presidente d 
Xunta de Galicia. 

Estimado señor: 
Somos os nenós e nenas, mo 

zos e mozas das aulas da Natu 
r~~a " XEVALE '90"; estamos par 
t1c1pando en programas de edu 
cación ambiental para a paz neste 
verán . 

Queremos pregarlle dende 
aquí, unha vez coñecidos os pro
blemas que afectan á ecoloxía e á 
paz do noso pobo e do noso pla
neta, que intensifique a súa labor 
e a do seu governo na defensa da 
ecoloxía do naso pobo a través 
de ... 
... achegar a educación ambiental 
a tódo- los rapaces de Galicia. 
... fomentar a utilización da bici
cleta e os transportes colectivos e 
non contaminantes. 
... controlar a contaminación e evi
tar os verquidos perigosos os ma
res, ríos , etc. que están acaband 
coa beleza da nasa Galicia. 
· · : fo~entar a reciclaxe de papel , 
vidrio , etc . como alternativa ó pro
blema do esgotamento dos recur
sos. 

... apoiar os movementos de soli
dariedade con outros paises e ne
nos máis pobres e oprimidos d 
mundo. 

Por último enviámoslle unha fo 
lla de carballo , árbore autócton 
galego, co anceio de que algún 
d.ía, dentro de poucos anos, Gali
c1a volte a estar chea deles e de 
ríos e mares limpos, cidades tran 
quilas onde os nenas poidan xo
gar e vivir. Reciba unha fortE 
a perta. 

limpeza de cutis sen ter que 
utilizar productos cosméticos, 
será ben que laves a cara cada 
mañán con xabrón neutro; 
pasa despois pola cara un al
godonciño enchoupado en 
leite morno; finalmente aclá
raraste con auga fresca. Pode 
que a túa pel cho agradeza. 

Pranchar sen brillos 

Para pranchar traxes ou ben 
roupa de lá de cor escura po
des poñer unha cullera de vi
nagre na auga da túa prancha. 
Xa comprobarás que cando 
pase por riba da roupa non 
produce brillos. 



"Juzgado de guardia" 

Saúde 
O SIDA (1) 

NON SE CONTAXIA POR: 
Contactos familiares non se
xuais como bicos, abrazos, 
aloumiños, etc. 
Compartir vasos, tazas, etc. 
A auga, o aire ou os alimentos 

•O uso común de retretes ou 
servicios hixiénicos .. 
Os contactos sociais habituais 
como: 
- Contactos no trabal lo. 
- Escala 
- Locais públicos. 
- Transportes, etc ... 

OAllUHA .. ¿COMO SE CONTAXIA? 

•Para que se contaxie unha 
persoa sa, o virus DEBE SER 
CAPAZ de chegar ó seu 
sangue. 
•Por tanto, necesita unha 
PORTA DE ENTRADA por 
onde penetrar. 
• Esta porta pode ser: 
• EXTERNA.- Calquera pi
cada, corte, ferida, erosión, 

·etc., que por mínimo que sexa, 
se produza sobre unha pelan
tes sá e intacta. 
• INTERNA.- E a forma MAIS 
PERIGOSA. 
• Calquera lesión ou erosión , 
por ser interna pode pasar 
INADVERTIDA. 
- Así , ,podemos ter habitual
mente lesións mínimas 
• Na boca.- Por enxivas san-
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guentas, úlceras ... 
• No tubo dixestivo.- Erosións 
no esófago ... 
•No recto.- Pequenas esga
zaduras, erosións, fístulas ... 
•No sexo da muller ou 

vaxina.- Pequenas feridas , 
infeccións ... 
• De acordo , con isto, SON 
PERIGOSAS TODALAS Sl
TUACIONS QUE POIDAN PO
ÑER EN CONTACTO o sangue 
ou diversas secrecións (seme, 
líquido vaxinal) dunha persoa 
enferma ou portadora do vi
rus, cunha ferida na pel ou nas · 
mucosas dunha persoa sá 
•Por tal motivo, as probabili
dades de contaxiarse SON 
SEGURAS: 
•O COMPARTIR, con alguén 
infectado, xiringas, agullas ou 
calquera outro obxecto utili
zado na preparación dunha 
inxección. 
• COMPARTINDO tamén 08-
XECTOS, que pala súa fun
ción poidan contaminarse de 
sangue e, a súa vez, producilo; 
por exemplo: cortaúñas, má
quinas de barbear, cepillos de 
dentes, etc ... 
• Debido a que o virus pode 
estar presente no seme e no 
liquido vaxinal, pode transmi
tirse ó manter relacións se
xuais cunha persoa infectada. 
• Por último, unha NAI infec
tada pode contaxia-lo seu fillo 
durante o embarazo ou du
rante o parto. 

"Juzgado de guardia" é 
unha telecomedia que botan 
os mércores ás 21,30 na 1 ªca
dea de TVE. 

Nesta comedia podemos 
disfrutar das aventuras e des
venturas, fe itas para ri r e pen
sar, dun xuiz de garda nova
yorquino. Cada episodio dura 
uns trinta minutos, tempo da
bondo para impartir xusticia 
rápida e sensata para rateros, 
borrachos, xente corrente con 
pequenos problemas. .. E 
mentres, rimos de boa gana. 

Xusto ó contrario do que 
pasa coa nasa xusticia: lentí
sima, pretensiosa e ¡Cara!. 
Xusticia que algúns califican 
de cachondeo e outros de xul
gado de guardia. 

Xusticia sospeitosa os 
ollas de Castelao : 

- "¿Qué?, ¿De avogados?
saúdanse dous veciños ó ato
párense na feira. 

- i Non! -contesta o outro
Gracias a Dios, soio de 

.. 

. r Pasatempos 

Completar estes refráns. 

1.- Maceiras na horta ... 

2.- A galiña na casa rica .. . 

3.- Ten na espera vagar .. . 

4.- Bolo crú ... 

médicos". 
Xusticia sospeitosa ' os 

ollas da maioría da xente. 
Chégannos noticias de que 

o xuiz decano de Oviedo, o fis
cal e a titular do Xulgado nº 3 
do Penal, puxéronse a impar
tir xusticia tan sensata e rápi
damente como o xuiz televi
sivo. Sen as risas parvas de 
fondo, claro. 

E así, sen tanta gaita, resol
ven problemas, dun xeito hu
mán. Benefician tarito ás vícti
mas como : .·ÓS presuntos de
lincuentes, que non teñen que 
agardar cento dous anos polo 
xuicio aquel do accidente do 
coche. 

O día 13 de marzo de 1990 l 

bateuse un récord difícil: un 
rateiro reincidente foi detido 
roubando nun comercio ás 6 
da mañán. Sete horas despois 
era condenado a dous meses 
de cárcere. 

Isa. Xulgado de garda: a 
toga non é importante, impor
tantes son as persoas. · 

5.- De diñeiros e verdades ... 

6.- O can e o meniño ... 

7.- Alá van leis ... 

8.- Mal anda o rato ... 
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A FALA É CAMIÑO .\ Xosé Chao Rego 

Cousas de comer 

Estaba eu hai días con seis 
cabaleiros e unha señora. Os 
supostos cabaleiros, con máis 
malicia ca prudencia, case que 
montaron na besta dando en 
fa lar da comida e, xa se sabe, 
coas causas de comer non hai 
que xogar. 

Foi o caso que saíu a con
versa sobre eses cefalópodos 
que son chamados así porque 
teñen os seus oitrn pés ("po
das" en grego) pegadiños á ca
beza ("cefalé"). Pois ben, falá
base dos seus raxos, palabra 
galega que traduciamos por 
tentáculos. Daquela, algún 
simpático deu en aguilloar na 
egua dialéctica que montaba e 
facer xogos de palabras co tér
mino galega polbo, do latín 
"pólipus" , que significa "moi
tos pés" en grego, e que dá o 
inocuo castelán "pulpo". 

As miradas picarescas diri
xíanse, sempre de reollo, á ho-

nesta señora, que tivo a pouco 
·tortuna de querer distr'ae-la 
atención convocando ós pos- · 
tres e afirmando que.e.la sabía . 
facer moi ben "hojaldre' !. In
vestido do meu oficio profeso
ra! sentinme na abriga de a co
rrixir sentando cátedra de que 
"hoja" é castelán e folla ga
lega, polo que eu cavilaba que 
o que ela facía ben era o follado. 
Escusa dicir que os malévolos 
sorrisos se converteron en ga
lopantes gargalladas envilece
doras. 

Menos mal que houbo caba
leiro que, desmontando da ca
balgadura, lembrou que tamén 
se lle chama raxo ó lombo d.os 
cochos ou parcos, e a causa 
encamiñouse de novo 6 centro 
do xantar para descubtir que á 
palabra castelá "solomillo" lle 
corresponde, en galega, a fer
mosa voz so/ambo, que quere 
dicir baixo (so) o lombo, o 
mesmo cá castelá. 

· Eu sei que o popo ·cubano 
anda bai/éJ.ndo na rumba 

e cantaruxa con rabia 
que a Fidel ninguén o tumba. 

Certo é que desde hai anos · 
a Fide! algo lle falla: 

quizá sexa o sentidiño . 
e está a pasarse da raía. 

Mais se USA cercou a Cuba 
resulta agora algo feo 

que sexa a mesma España 
a que promove o bloqueo. 

Cando un olla para atrás 
quédalle a mente en branca 

ó ver que tan socialistas 
o que non facía Franco . . 

Porque o dictador sabía 
agardar, coma bo cuco. 

Menos mal que xa o Goberno 
deixou de porse -farruco. 

Se España se enfrenta a Cuba 
halles resultar falsario 

que ande cacarexando 
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lmáxes de cada día, 
Que enchen cada día o naso arrndor 
Xente Que gaña o pan de cada día 
simplemente, 
honradamente, 
a regañadentes por veces, 

COMPOSTE.i 

sen maiores proclamas de inocencia ou heroísmo. 
lmáxenes Que fan pobo, 
pobo Que fai país, 
país Q_eu fai patria: Galicia. 
No carpo e na alma 
de tanta xente currante, Galicia. 




