REVISTA
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oda, un ha propaganda ". Así se
expresa a xente do país cando
sospeita que un comerciante paroleiro os quere engaiolar. Así nos
expresamos nós cando principia o curso e
poñemos dunha banda as ordes-decretosmemorias que deita a Consellería de Educación e doutra a escota concreta que empezou a funcionar o 17 de setembro pa' sado. Hai tanta distancia entre a publicidade
e a realidade que, por veces, semella que
non talamos do mesmo asunto.

T

O cacarexado Proxecto Abrente (Aprendizaxe informática) redúcese a escasísimos
' centros (sobran dedos nas mans para con-

"Todo, unha propaganda"
talos) cunha aula informática que canta en
ocasións con dous coitados ordenadores.
Os publicitados equipos socio-pedagóxicos (grupos de psicólogos e pedagogos)
non acoden ós colexios xa que a administración non /les paga a gasolina dos desprazamentos. Os Centros de Educación de
Adultos (EPA) subsisten con 134. 000 pts
!ano para funcionamento . Os colexios de
Galicia rexistran a menor dotación de profesores de todo o estado. Os nenas galegas
son mantidos en comedores escolares que

se desenvolven cun dos presupostos alimentarios máis baixos de entre as comunidades autónomas. En Galicia un 15% dos
mestres son destinados ó seu pasto de tra bal/o catro días antes de comeza-lo curso e
uns poucos despois de ter principiado.
Para xustificar toda esta serie de caren cias a administración argumenta que non
ten presuposto de abando. Entón é cando o
naso asombro chega ó limite. Porque non
damos entendido que se faltan cartas a
_ Xunta /les teña concedido ós colexios privados un total de 2.500 m. de ptas. para facer
gratuito o seu preescolar.

O dita: " todo, un ha propaganda".

mos facendo memoria:

r ecobrando o ser galego que esquecimos.
i mos sementando patria:
.m an con man inxertandoa entre os veciños
i mos facendo outra historia.
a favor dos rebaixados e oprimidos.

Daniel López Muñoz
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ería bastante inxenuo
pensar que os problemas graves do
país teñen solución
sen crear conflicto, quedando
ben con todos e repartindo
bendicións e bos consellos.
Non, o interese xeral e a calidade de vida da maioría pode
ir en contra dos intereses de
certas minorías.
A cousa, logo, non está, sen
máis, en condear o conflicto,
tal como tan as señoronas
benpensantes de clase preferente mentres toman un chocolate con pastas, ou os xornais supostamente neutrais e
independentes. A causa é
preguntarse en serio que intereses son os que se enfrontan.
En urbanismo, e máis aínda
na costa, a desfeita é total.
Poucos concellos ousan meterlle o dente ó asunto, poucos teñen a valentía de tomar
medidas que ordenen a construcción, que limiten as alturas, que impoñan rúas espaciosas, zonas verdes onde
folgar, parolar ou brincar. E
hai poucos porque a cons-

S

rucción salvaxe fai medrar a
moito espilido e porque, en
definitiva, á bonitura e humanización das nasas vilas e cidades oponse _o enriquecemento rápido dos "honrados" .
propietarios e "intelixentes"
constructores.
.
Na liorta de Malpica cómpre
aplica-lo canto para enxergalo fondo e a tona do asunto. E
o fondo do asunto está claro.
Mesmo se descobre no discurso dos que protestan
cando din que para que tanta
zona verde ou que as medidas
perxudican ós da vila en favor
dos da aldea. ·
Outra causa son as formas,
os acenos teatrais e as declaracións acusatorias sen probas. A maioría debe tamén tela valor de escoita-los argumentos da minoría; o valor de
preguntarse a sí mesma sobre
da corrección das medidas tomadas; o valor de interrogarse sobre dos posibles tratos desiguais en que, por veces, o poder incorre. Esta
parte da novela é a máis triste
para o nacionalismo. E francamente, é unha magoa.

BOA NOVA

~

l'
_J

Manolo Regal/Ramón Raña

Os lugares sagrados de Deus

que aquí hai un paso e unha
chamada de Oeus?. '
Empecemos por dicir que
aquí, nas tractoradas e en
todo o que ten que ver coa
dignificación da vida /abrega,
aquí está hoxe un dos lugares máis sagrados onde
Deus se quere manifestar e
onde os crentes o poderemos adorar en espírito e en
verdade.
Na presente mobi/ización
agraria Deus maniféstase
alentando a ansia dos labregos por querer máis digna a
súa vida.

T

odas sabemos das
tractoradas destes
días pasados. Todos sabemos das
multas de 35.000 pts coas
que sancionaron a moitísimos labregos. Este é un feíto
PALABRAS

da nasa vida, repetido por
toda Galicia labrega. E podiamos preguntarnos nesta páxina relixiosa de IRIM/A:
¿como podemos ver estes
feitos cos o/los de Deus?
¿Como podemos descubrir

DE

J:GREXA

Deus na escena
"O papel da lgrexa consiste en introducir a Deus na
escena. O malo que ten un evanxeo abstracto (ou unha
liturxia abstracta) é que introduce a Deus, pero esquécese da escena, é dicir, dos acontecementos e das loitas
do noso tempo. Cando un ha lgrexa predica e celebra un
evanxeo que non desafía a ninguén a trascende-la situación establecida, con toda a súa pecaminosidade, esa
lgrexa perdeu o contacto co Deus trascendente no medio de nós e está adorando a un ídolo.
Xa vimos como os mozos están abandonando a
lgrexa porque nas celebracións e sacramentos da
lgrexa non se menciona a loita. E vimos como a tendencia a universalizar a xeralizar sobre da salvación non se
traduce en Boa Nova nin para os ricos nin para os
pobres. Pero tamén ternos visto o poderosa que pode
se-la Boa Nova cando se entende coma Boa Nova sobre
o que Deus está facendo e dicindo en Sudáfrica hoxe.
Se fose esta a Boa Nova que se predicase e celebrase
tódolos domingos, así coma nos funerais, vodas e bautizos, os seus efectos no naso país serían incalculables. O
que se desencadenaría en Sudáfrica sería algo máis ca
o poder dos símbolos relixiosos. Sería nin máis nin
menos que o poder omnímodo de Deus".
(A. Nolan, Dios en Sudáfrica, El desafío del Evanxelio, Sal Terrae, Santander, 1989, 227-228).
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Maniféstase tamén ap/audindo os encetas de organización agraria e sindical que
se están a dar no agro
galega.
Maniféstase apoiando a
solidariedade mútua que nos
vai facer falla para supera-las
sancións que nos botaron
REMOENDO

enriba.
Maniféstase protestando
contra a inxustiza dos grandes que, a través dos seus
axentes de arde (a orde que a
e/es //es vai ben) reprime con
multas un intento tan digno
como é querer me/lora-la
vida dos labregos.
Maniféstase
aborrecéndose pota desigualdade de
oportunidade reivindicativas:
os funcionarios, por exemplo, poden paralizar legalmente un país, e a nós énos
totalmente imposible erguer
con forza a nasa voz de protesta. Somos sempre ilegais.
, Maniféstase alentándonos

a seguir na taita, con forza,
unión, aguante e intelixencia.
i Ditosos os crentes que
saiban descubrir aquí ó Oeus
da vida, adora/o e obedece/o!.
O

EVANXEO :

Domingo 27 ordinario, Evanxeo Mt. 21,33-43
Domingo 28 ordinario, Evanxeo Mt. 22, 1-14.

Para unha festa de vodas
Así é a historia
de tódolos homes e mulleres do mundo,
dos de ante,
dos de hoxe,
dos de mañá
Somos eternos invitados
ó gozo dunhas vodas,
ó placer dunha alianza,
á dita da fraternidade.
E na lgrexa somos invitados ás vodas,
somos pregoeiros de vodas,
somos invitadores de vodas,
somos -quizabes- a voda mesma en acción.
Non valeremos para estar na lgrexa
sen levar no corazón o gozo
do que reparte as invitacións para a voda.
A oferta da fraternidade
é rechazada por moitos
No mundo, na lgrexa,
recházase a invitación á fraternidade real.
E sofren os invitadores, e marren.
E Deus nunca cansa.
E Deus é xeneroso ,
ofrece a fraternidade a mancheas
en tódalas encrucilladas da vida.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

/

"ARIO REVOLTO, GANANCIA DE PESCADORES" é o
que queren facer os americanos, si alg úns congresistas ou
Israel non o impiden, xa que
teñen previ sto vender a Arabia

Saudí uns dous con tres bi
llóns de pesetas en armas;
USA non perde o tempo na
Guerra do Golfo, mentres sanea as súas arcas con petrodólares.

O
CUMIO
MUNDIAL SOBRE A INFANCIA que t ivo lugar estes días
puxo ó descuberto de com o
os nenas son
grandes perdedores nestes desequil ibrios económ icos que está a
sufrir o naso mundo. Enfe rmi dades,
analfabetismo, guerras ... , que con
varios millóns que se empregan en
armamento poderían ter unha
solución.

GALICIA E EUROPA será
o eixo de varias conferencias e táboas redondas, organizadas pala Asociación
Cultural Alexandre Bóveda
da Coruña, no mes de outubro. Este foro de debate
son xunto cos "Xoves Culturais" de O Facha, espacios abertos de discusión
naquela cidade. As consecuencias da integración
euro pea para o naso país é
un dos temas álxidos deste
debate.

DE CLAMOR pode definirse un libro que ven de aparecer e que aconsellamos nestas datas de lembranza
do Descubrimento de América: " El
Amazonas, un gigante herido" (Editorial Aguilar 1990) de Alain Gheerbrant. As súas páxinas rezuman o
sangue e a destrucción que está a
sufrir aquela rexión desde o século
dezaseis. Máis de douscentos pobos ou etnias que están a desaparecer, e unha natureza que expira con
tanta desfeita e lume (no oitenta e
sete queimáronse oito millóns de
hectáreas).

Atravesar Galicia entre os tractores
"O do Mercado Común
foiche boa trangallada,
xuntarnos cos quemáis teñen
pra nós quedarmos sen nada".

F

oi interesante, sen dú bida unh a experienc ia grat1f1cante, at ravesar Galicia cáseque de parte a parte, por
algunhas das zo nas máis col apsadas
de tractores os pasados 13 e 14, cando miles
deles facíanlle ver a galegos e all eos qu e os
labregos-gandeiros de Galicia está n fartos de
pagar os platos rotos da dourada ad hesi ón á
e.E .E. que tan ben nos vende u o go bern o
Felipe. De Muras a Al lariz, pasa ndo polo centro de Lugo e de alía Santiago , vin como os
labregos galegos si que son capaces de organizarse pacificamente, e pacificamente parali zar a comunicación vial nun país como medio lícito de esixi-lo que é xusto .
Insisto no de pacíficamente, porque pese ós
titulares sensacionalistas dalgún xornal " o
día despois", esta tractorada foi ben planificada estratexicamente (os cortes de tráfico
foron intelixentemente selectivos) e con consignas de non violencia , que os labregos souberon levar a cabo . " Non estamos por vicio ",
dicíame un sindicalista do Sindicato Labrego
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LOCALIDADES DONDE SE llJN&ENTROU
O MEIRANOE NUMERO DE TRACTORES

Galego en Póboa de San Xul ián, ou " Non
queremos molestar", dicíame outro cooperativista en Montarte. A maio r parte de cidadanía comprendeunos , consc ientes da xustiza
das reivindicacións labregas. Ce rto que non

tódolos afectadosforon igual de pacientes có
prexuizo persoal que lles ocasionaban as retencións e o cerco das cidades ; e aí está esa
triste e absurda morte. Pero tamén está a resposta dos comerciantes dalgunhas vilas
como Monforte que se ofreceron a pecha-los
seus establecementos en solidariedade ; ou
os camioneiros retidos en Allariz, que tras
algunha palabra altisonante cos tractoristas
acabaron botando a partida cos labregos e
tomando un ha copa na longa noite do 13 ó 14.
Sen embargo non semella tan pacífica a
violencia gubernativa de poñer multas de
máis de 30 .000 pts. a moitos dos tractoristas
que cortaron eses días a circulación .
Cada vez máis, labregos e gandeiros van
comprendendo que só poden acadar eses
prezos xustos para o leite, non só uns prezos
mínimos senón uns prezos rendibles , que só
poden afronta-la brutal reconversión imposta
ó sector, organizándose . Cada vez comprenden máis os labregos e gandeiros os versos
de Regal : " Anda , labrego/ corre , espabila/ se
non te xuntas con outros/ non terás vida ".
¿Será a ocasión propicia para o nacemento
dese movemento organizativo forte que tanto
se leva aga rdando? ¡Oxala!.

Victorino Pérez

SEGUE A VIOLENCIA
NO SALVADOR, e unha
das súas últimas víctimas
foi unha médico navarra,
Begoña García, que foi
asasinada nun posto médico polo mesmo Exército,
que segou a vida de cinco
xesuitas no mes de novembro. Esta moza viña traballando dun xeito xeneroso
naquela rexión, pois antes
estivera en Nicaragua.

,
SAN FROILAN, aquel santo
que camiñaba cun lobo coma
mellar amigo, é festexado en
Lugo con toda clase de música e bos xantares. Uns días
antes, o día catro, na festa

de San Francisco de Asís, a
cidade das Murallas erguerá
un monumento ó poeta Luis
Pimentel, e o presentador será
Manuel María, afervoado devoto do santo de Asís.

ººººº

CONGRESO
INTERNACIONAL
DA CULTURA GALEGA
Do 22 ó 27 de outubro de 1990
SANfIAGO DE COMPOSTELA
"GALICIA NO TEMPO" vai
ser unha grande exposición
de arte e historia da nosa terra,
que terá coma escenario o
Mosteiro de San Martiño en
Santiago, a igrexa máis
grande de Galicia; alí poderánse apreciar véstixios arqueolóxicos de grande intere-

se. En outubro , días vintedous
ó vintesete, terá lugar o primeiro Congreso Internacional
da Cultura Galega, aínda que
botamos de menos a presencia de representantes da cultura popular e dun sector da
intelectualidade galega.

ººººº

IRMANDADE CÉLTIGA é
unha Asociación Cultural das
Rias Baixas que ten en proxecto varios libros, e unha revista: "ITH", e nestes días organizou xunto co concello de
Moaña, o VII Festival lntercéltico coa participación dos mellares grupos folk desta área
cultural. Este festival está subvencionado con seis millóns
pola Xunta de Galicia, fronte a
outros que apenas reciben unhas migallas, coma é o caso
do Festival de Poesía que ten
lugar no Condado semanas
antes, e que só foi axudado
con cincoenta mil pesetas.

ººººº

GOENTE, San Martiño, é
unha parroquia pequena alá
na Capela, entre As Pontes e
Pontedeume. Hai uns días, os
seus veciños homenaxeaban
ó seu párroco durante cincoenta anos , Don Eduardo , e
tiveron a mala nova de que
morrese. na mesma data da
homenaxe, quizais pola emoción. Don Eduardo entregouse totalmente a aquela
xente sinxela, sen sair nos
xornais, coma outros cregos
que ocupan primeiras planas
nestes días. Goente conta cun
dos cruceiros máis antigos do
noso país. Este crego non só
fixo unha igrexa, creou un
clima de xenerosidade entre
todos.

ºªºªº
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"PARCELA, AMIGA" é un libro feiticeiro que editóu o
Concello de Oleiros, na ría da
Coruña. Asúa autora é Anisia
Mi randa, a dona de Xosé Nei ra
Vilas, nacida ·en Cuba de pais
galegas, e autora de literatura
infantil. A parde_la é unha ave
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mariña protexida, e o libro
está adicado a recoller mostras ecoloxistas de todo o
mundo; tamén bota unha man
á historia máis recente de
Cuba, mancillada nestes meses por tantas voces.

ALEMAÑA vivirá o vindeiro tres
de outubro unha páxina fermosa
da súa historia gracias a súa unificación, convertendose así no primeiro estado industrial de Europa ; e ante a lembranza de épocas pasadas , Genscher, ministro
de Exteriores, deixou ben claro
que os tempos de Hitler xa son
historia que non vai repetirse . A
Alemaña unida será membro da
Otan , despois de que os miles de
soldados rusos vaian para as súas
casas , ben confortadas con mar·
cos alemáns.

Conflictos
crego - viciños
Por Francisco Carballo

s medios de comunicación, desde o pasado 16.
de setembro están a dar continuamente novas
sobre conflictos entre cregos de parroquias e
,
veciños: Camariñas, San Xurxo de Sacos,
Bahiña, etc. Nas tabernas e cafeterías oise talar de outras posibles revoltas. As alegacións para estes enfrontamentos son varias: os nichos dos cemiterios, as imaxes desaparecidas e, especialmente, o rexistro de terras
á nome da lgrexa. Terras que "utilizaban" os veciños e
que estaban sen rexistrar.
-

O

¿Por qué tales acontecementos levan á conflictos e
non son resaltos amistosa e dialogal mente?. Parece
que a responsabilidade é múltiple. Certos cregos seg uen a actuar "ás agachadas", sen contar cos fregueses , sen dialogar cos veciños. Con documentos ou sen
documentos, crense na abriga de inscripturar terras
para capelas ou parroquias. Mais a leí leva a escripturar
para "a lgrexa Católica" diocesana da parroquia correspondente. Os bens, efectivamente, quedan xurídicamente a disposición da institucións e a ser administrados segundo as leis eclesiásticas. Todo iso é tan descoñecido polos fregreses como descoñecen calquera código lexislativo.
Por outra parte, os veciños, en moitos lugares, están a
durmir; deberán, de acorde coa lexislación, organizarse
para delimitar, fixare decidir os seus montes veciñais en
man común. Pois ben, das perta de 1 millón de hectáreas de montes veciñais en man común , só unhas 600
mil están inscripturadas. O resto segue no baleiro
xurídico.
Para uns e outros hai unha urxencia: diálogo aberto,
solidariedade veciñal, sentido da fraternidade. O crego
debe crear aqüelas institucións de administración económica que o Codigo lle ordea. Obispo debería facer o
mesmo. A lgrexa ten que dotarse de mecanismos de
diálogo, ten que superar o "secretism o" e o autoritarismo. Se non irnos por mal camiño: a conversión que
predicamos, está a urxirnos un cambio de mentalidade
e de operatividade.
Os veciños de lugares e parroquias, que deberían
esperar dos Concellos e tamén dos abades dunha dinamización e apoio ós seus dereitos, estan sos ante a
realidade conflictiva: teñen que superar o abandono de
tantos anos e tomar folgos para revitalizar a familia e a
vecindade.
E un momento esixente tanto como fregreses que
como membros dunha comunidade humana en
transformación .
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Novo Curso
PorTintxu

e

ando entra o outono preto da cuarta parte da
poboación galega volve a entrar en contacto
coas aulas, ben como estudiante, ou como profesor ou prestando algún outro servicio relacionado co ensino. As respectivas familias ven afectado
o seu ritmo de actividade por tal acontecemento. Por iso
ten un ha especial relevancia para todos esta época do
ano, principio dunha nova etapa máis có inicio dun ano
no calendario.

Sen saír do ámbito escolar, este vai ser un ano decisivo, no que supón a posta en marcha da reforma contida na LOXSE. Haberá votacións para elixir delegados
sindicais dos profesionais do ensino e para os novas
consellos escolares. Por primeira vez celebrarase en
EXB un concurso de tr.a slado no que a especialidade
será un factor decisivo para ocupa-los pastos docentes.
Todo isto faí que debamos prestar este ano unha
especial atención ó ámbito docente, no que por outra
parte empezan a funcionar de verdade as dúas novas
universidades xurdidas do tronco único de Santiago.
Cómpre que en todo isto non perdámo-lo norte e, no
que a cadaquén lle afecta, todos saibamos actuar na
liña da urxente renovación das persoas, das organizacións, para unha mellar promoción dos "beneficiarios"
do sistema. lsto entrará de seguro en conflicto con pequenos privilexios e con intereses de grupo. Vaia, xa
que lago, unha chamada á xenerosidade, por riba do
espíritu de egoísmo e materialismo dominante.
O novo curso vaise facer sentir tamén dun xeito especial no ámbito político, no que todos están empezando a
carreira para as eleccións municipais do 91, competición na que xa empezaron os empuxóns para situarse
mellar nos pastos de saída. Cómpre tamén desde aquí e
desde agora facer unha chamada de atención á xente
para participar, dentro das posibilidades de cadaquén,
no necesario relevo e renovación do persoal comprometido nestas institucións, ó que tantas veces criticamos desde fóra, sen decidirnos case nunca a colaborar
ou controlar desde máis preto.
Desde a liña de compromiso coa renovación, co compromiso con Galicia e cun xeito de entende-la relixión
que se reflexa nesta revista, resulta este un momento .
importante, no que se debe marcar unha clara liña de
actuación para os vindeiros meses. Xustamente diso se
. trata no inicio dun novo curso: de marca-los derroteiros
para poder comprobar dentro dun ano se nós, como
persoas e como colectividade, conseguimos avanzar. un
pouco .

O CAMPO
~

HISTORIA DAS COMISIONS LABREGAS (1)
Sindicato Labrego Galego
on moitos os /abregos que coñecen, por seren eles
mesmos protagonistas, a historia do naso Sindicato, pero tamén hai moitos que teñen unha idea
equivocada, inducida por xente que non quere que os labre-

S

gas se organicen para defenderse. Os feítos que a continuación se relatan servirán, polo menos, para que o lector teña
unha idea da traxectoria do Sindicato Labrego GalegoComisións Labregas.

No ano 1968, a empresa Unión Fenosa coristrúe o encero, que asolaga o val de Castrelos de Miño (Ourense). Os labregos desde o inicio
da construcción e no tempo que durou, defenden o seu medio de vida
que conleva enfrontarse reiteradas
veces coa Garda Civil. E o ponto de
partida da loita agraria da Postguerra.
1973.- Nacen as Com isións Labregas na clandestinidade en épocas
de forte represión.
Paralelamente, técnicos agrarios,
cregos, mestres, etc. crean grupos
de apoio ó Sindicalismo agrario que
reciben o nome de Comités de
. Apoio á Lo ita Labrega (CALL).
1974.- Multiplícanse as reunións
clandestinas entre labregos e os
CALL, para elabora-lo programa
agrario e as prioridades na
actividade.
1975.- Edítase unha proposta de
medidas mínimas para o agro co
nome de "O NOSO PROGRAMA
AGRARIO" que se espalla abondosamente por métodos clandestinos.
1976.- CC.LL. apoian e impulsan
mobilizacións contra a implantación de celulosas (Ponteceso, Quiroga, etc.).
'En Carballo mobilízanse contra a
Cuota Empresarial da Seguridade
Social.
Comisións Galegas continúan na
clandestinidade pero impulsa a criación da Asociación Agraria Galega
(AGA) que solicita á súa legalización.
AGA realiza centos de reunións
nas parróquias chamando á constitución dun Sindicato Labrego
Galega.
AGA prepara a celebración da 1
Asamblea Labrega en Monforte.
Dous días antes é prohibida polo
Gobernador Civil que impide a súa
celebración.
1977.- Comisións Labregas con-
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Un aspecto da primeira tractorada en Galiza. Ano 1977. Xa c~oveu .. :

voca manifestación de protesta na
Límia polo prezo das patacas.
Realiza mobilizacións no Ribeiro
contra o matute e o Consello Regulador esixindo un prezo xusto. O
lema elexido é: " Matute Consello, o
mesmo aparello".
A Central Térmica de Meirama nas
Encrobas intenta expropiar ós labregos. Prodúcense mobilizacións
e graves enfrontamentos coa Garda
Civil, ó tratar de impediren que a empresa tome posesión das terras dos
labregos. CC.LL. dirixe a loita e defende ós afectados.
O 4 de Setembro CC.LL. realiza
unha manifestación contra a Cuota
Empresarial en Lugo e chama a non
pagar este imposto. O chamamento
é seguido masivamente.
O 26 de novembro celébrase unha
Asemblea no pavillón de Deportes
de Lugo. 25.000 persoas deciden seguir a loita e sacar os tractores.
Os días 3, 4 e 5 de Decembro ten
lugar a primeira tractorada absolutamente masiva. Os tractores entran
nas cidades: Lugo, Santiago, Ourense, etc ... Os comercios das vilas
pechan en solidariedade.
Nalgunhas comarcas, a falta de

tractores, concéntranse carros do
país (Seoane do Caurel , etc.) .
En Sarria a Garda Civil dispara
contra os tractores, ferindo a un dos
manifestantes.
Nese mesmo ano, os distintos Sindicatos existentes na clandestinidade comezan negociacións cara a
formación dun Sindicato Unico en
Galiza. Estos Sindicatos eran: Comisións Campesiñas, Comisións Labregas, Sindicato Agrario Galega e
Sindicato Independiente Labrego
Galega.
As negociaciós non prosperan e
Comisións Labregas decide seguir
en solitário.
A Asemblea Constituinte ten que
facerse ás agachadas nun convento
de Santiago , e nela participaron xa
uns 300 representantes .
Posteriormente o Sindicato con segue a súa legalización e pasa a
chamarse
Comisións
GalegasSindicato Labrego Galega. A Asociación Agraria Galega (AGA) intégrase nel. Cando se albisca o remate
de clandestinidade , aparecen outros sindicatos (UFADE , Jóvenes
Agricultores , CNAG , etc.).
(Collido de "Fouce" )
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GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA
f~ 27891 CERVO ( Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruf\a)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
~~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88

*

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79

~~ Zurbano, 46

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 410 48 30
~ Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 24 98 28
~~ Dolores, 55

"""'

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 37 16

~4 (en instalación)

Pza. Sto. Domingo, 2
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
~

(en instalación)
Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO

A C.l.G. Alternativa S.indical
para Galicia

A

Converxencia lntersindical Galega (C.l.G.), nacida do acordo acadado palas centrais nacionalistas CXTG e INTG, para afrontar as próximas eleccións sindicais, pretende según din os
acordos ós que teñen chegado, ser unha alternativa
sindical para tódolos traballadores galegas nestas
eleccións.

Esta Converxencia lntersindical, é froito de moitas
xuntanzas, análisis e diálogos en cada un dos sindicatos, ·para poder chegar a dita acordo nos últimos Congresos celebrados pala CXTG e pala INTG. E polo tanto
un feito importantísimo, a ter moi en canta por tódolos
traballadores, xa que diante da situación actual de división e de tensións existentes entre os distintos sindicatos que compoñen o mundo laboral, resulta alentador
este estarzo para chegar a planteamentos e obxectivos
comúns nestas próximas eleccións sindicais.
A min como traballador e como sindicalista, paréceme moi importante o feíto sobre de todo se a Converxencia lntersindical Galega é capaz de levar adiante o
programa sindical feito público, é dicir se se consegue
consolidar un sindicalismo máis participativo, un sindicalismo que dea respostas concretas con accións ós
graves problemas que estamos a padecer actualmente
os traballadores galegas, un sin.dicalismo que teña en
canta a vontade maioritaria dos traballadores e nos
devolva o protagonismo que dea a firmeza e o respaldo
ós representantes na negociación e na consecución de
mellares convenios e condicións de vida e de trabal lo.
Un sindicalismo que potencie a solidariedade entre tódolos traballadores galegas e o nivel internacional, porque ternos que tomar conciencia que en definitiva tódolos traballadores do mundo estamos expoliados, oprimidos e marxinados polo sistema capitalista, contra o
que ternos que facer un fronte común para conquerir a
súa total erradicación, contra o cal ternos que aunar
esforzos cos traballadores doutras latitudes, a internacionalización das decisións económicas das grandes
multinacionais, só poderemos contrarrestalas coa propia internacionalización e coordenación das respostas
sindicais.
Para rematar esta humilde opinión que me merece o
feito sindical da creación da Converxencia lntersindical
Galega, quera chamar a atención de tódolos traballadores sobre da importancia que ten para a erase obreira o
que vaiamos dando pasos cara a unidade e sobre de
todo que os traballadores recuperemos o protagonismo
da transformación do home e da sociedade e esixamos
das organizacións obreiras unha maior información e
participación.
Luis Calvo
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As primeiras eleccións da CIG
ai poucos meses unha nova agrupación sindical
quería se-la unión do sindicalismo nacionalista gal ego: a Converxencia lntersindical Galega
(C.l.G.), que nacía da unión dos sindicatos INTG e
CXTG e xa saíran do mesmo tronco. Naceu coa pretensión de
ser unha das forzas sindicais mais representativas de Galicia,
ó nivel das grandes forzas sindicais do estado (UGT e
CC. OO.). As primeiras eleccións nas que tivo que pasa-lo ·
exame foron hai uns dias na factoria de Alumina-Aluminio, na
Mariña luguesa. A pesar de que é unha fábrica con gran
porcentaxe de trabal/adores de fóra de Galicia, sen embargo a
central nacionalista pasou con éxito esta proba, pois conseguiu 4 dos 23 delegados dos que canta o Comité de Empresa,
resultado que cómpre valorar máis positivamente tendo en
canta que só se presentou nun dos co/exios electorais, o de
especialistas (obreiros e non cualificados) ó que lle correspondían 16 delegados.
Seis candidaturas competían nestas . eleccións sindicais
que anticipaban as que se farán en tódo/os centros de trabal/o
entre outubro e decembro, CIG, ce. OO., UGT, USO, lndependentes e a candidatura de Cadros; esta última sacou mais
da mitade de delegados (4) no colexio electora/ dos técnicos e
administrativos.
Con esta ocasión fa/amos con Xesús Garcia, cabeza de
lista da central nacionalista, que publica "Espiño", o seu
boletin de difusión.

H

Chus, ¿por qué se
adiantaron as eleccións
· sindicais na Alúmina?.

mado o Comité expulsado
e como queda tra-las
eleccións?.

- En realidade xa se tiñan que realizar hai dous
anos e medio, tra-la expulsión do antigo Comité de
empresa, co asunto do Casón. Pero a non solución
dos problemas do Comité
expulsado, fixo que os sindicatos tomaramos a postura de non facer eleccións. Agora que a empresa indemnizou 50 millóns ó Comité, os sindicatos decidimos convocalas,
anque somos conscientes
de que só se trata dunha
solución parcial.

- O anterior comité estaba presidido, como sabedes, por un sindicalista da
UGT, que sacara a maioria
dos delegados (8), seguidos da INTG (5) e USO (5), e
algún menos CC.00. (3).
Actualmente a presidencia pode caer nas mans de
CC.00. ou UGT, que con
parella número de votos
dispútanse un delegado.
De calquera maneira, nós
ternos claro que a presidencia do comité debe recaer nun sindicato de
clase, xa sexa CC.00. ou
UGT, e estamos dispostos
a apoiar a quen teña máis

1

¿Como estaba for-
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Xesús García

posibilidades, xa que é elexida polos delegados que
forman o Comité de empresa.
- A empresa tiña tanto
interese coma vós nas
eleccións, e mesmo xugou
as súas bazas ¿Non?.
- Desde lego, porque
estaban sen interlocutor
para firmár convenios,
reestructurar
plantillas,
etc. Eles quixeron asegurar a presencia no comité
mediante a lista dos Cadros e a dos Independientes, que ían ó seu, facéndolle o xogo á empresa, pois
algún dos seus membros
xa estiveron de delegados
e foron rexeitados polos
compañeiros polo seu
xogo sucio.
- ¿Cales eran as reivindicacións da CIG? ¿Como
valoras os resultados?.
- Fundamentalmente a
negociación do convenio
pendiente, que carece de

importantes atencións sociais, tanto médicas coma
laborais, a defensa do salario base e antiguidade, reducción da xornada laboral ata conquerir as 35 horas semanais a fin de crear
máis postes de traballo, a
participación do Comité de
empresa nas contratacións, trocando as contratacións eventuais por fixas ... , E unha moi especial
que é a defensa do Comité
despedido, esixindo solucións definitivas que leven
a unha recolocación digna
dos compañeiros.
Os resultados parécennos bos, habida conta de
que só nos presentamos
nun dos colexios, de que é
unha forza que está iniciando a andadura (anque
ten moita historia detrás), e
de que na empresa hai
moita xente de fóra, que
non sinte simpatías polo
nacionalismo.
- ¿Para cando o resto
das eleccións sindicais?.
- O período de eleccións sindicais irá do 1 de
Outubro ata o 31 de Decembro. Os delegados que
saian destas eleccións en
cada empresa, serán os
que contabilicen a nivel estatal de cara á representatividade dos sindicatos nos
diversos organismos institucionais, para a defensa
dos convenios e demais relacións laborais coa patronal e o goberno.
Victorino Pérez

PUBLICIDADE

Plan de saneamento ·gandeiro

t

stá xurdindo na nasa terra unha

nova xeración de gando galego.

'LJn gando máis forte, máis productivo, máis rendible.
Para que ésta nova· xeración de ·

/r'

gando

sexa

unha realidade, é necesario o esforzo de
tódolos

gan-

deiros

gale-

gas. Un estarzo-de saneamento que
a Xunta de Galicia está -apoiando
por tódolos medios. Colabora có
Plan de Saneamento Gandeiro da
Xunta de Gali::ia.
INDEMNIZACIÓNS. POLO SACRIFICIO
DE RESES EN CAMPAÑAS
DE SANEAMENTO GANDEIRO
E_qr_cabeza
Vacas de leite de merros
85 000
de 6 anos
Vacas de carne de menos
de 9 anos _ _ _ ___ _ 85 000
Vacas de leite de ma1s
de 6 anos __ _ ___ _ __ 80 000
Vacas de carne de ma1s
de 9 anos _ ____ _ __ 80.000
Machos de calqueira
idade ___ _ _ ·- - - 67.000
Femias menores de
24 meses _____ _ _ 67.000
Ovino de le1te _ _ _ _ 9 000
Caprino de leite
11 000
Ovino e caP.rino de carne _
7.000
Pago por decomiso.
- 215 pts./Kg canal vacuno
- 190 pts./kg. canal ovino e caprino
INOEMNIZACIONS
COMPLEMENTARIAS
Explo ac1ons de ata 7 cabezas·
- 25.000 pts por animal de le1te
- 35.000 pts por animal de carne.
Animáis inscritos en Libros Xenealóx1cos. razas autóctonas e bois de
traballo· ·15.000· pts por cabeza

Benefíciate xa deste Plan. Por un
gando mellar para tí e para Galicia.

UNTA
u
DE GALICIA rrt1>

CONSELLERÍA ,DE AGRICULTURA,
GANDERIA E MONTES

POR UN GANDO MELLOR

O cura de Vilar de Ortelle
ilar de Ortelle é unha freguesía encravada no sur da provincia de Lugo, dentro
do cancel/o de Pantón, asomada ó Miño
e pechando dende o seu cornecho a comarca de Lemas. Un dos seus pobos, o de Marce,
fundou, alá polo ano 1926, a través dos seus emigrantes en Bos Aires, unha asociación que velou
polo engrandecemento da parroquia.
Actualmente unha asociación xuvenil, cun título
tan enxebre como o de Os Estraloxos, colleu
aquel tacho e está a subir ó mastro do éxito as
realizacións do seu curruncho natal.

V

Fundada o ano 1985, ce/ebrou xa catro festivais,
nos que o prato forte foi unha representación teatral, con obras tan importantes como O menciñeiro á forza, O ferreiro de Santán, O cego de
Fornelos e O Chufón.
Outra das actividades é a publicación dun periódico, a nivel parroquia/, con igual título que o da
asociación, do que saíron este ano dous números.
No correspondente ó mes de abril, vén unha biografía de Don Ramón Castro López, crego e
escritor.

on Ramón naceu en Lugo o
ano 1871. Estudiou a carrei ra sacerdotal e ordenouse cura o 17 de febrei ro
de 1894. O ano seguinte vén para
Vilar de Ortelle como cura ecónomo , accedendo a párroco en
1898.

mañas, humor e o demais. Por iso se
cantan e se din causas raras e chistosas das súas artes.

D

xoxoxox

No mes de marzo de 1928 sae a
toda présa camiño de Arxentina,
para fuxir da xustiza militar, parece
que por unha denuncia ...
Estivo na Pampa, diócese de Coríientes, nun pobo que lle chaman
Goia, ata os derradei ros días dese
ano. No xaneiro de 1929 xa estaba
de volta na Coruña, dende onde lle
·comunica ó seu bispo que, gracias
ós indultos concedidos co gallo ·da
caída da Dictadura e ó que el remexera en Madrid, cría que estaba libre
dos cargos que a lei lle imputaba.
Palas circunstancias que se poden deducir non voltou a Ortelle, e
foi designado párroco de Pradeda e
encargado de Montederramo (Guntín). En 1945 retirouse ó Asilo sacerdotal de Lugo, no que finou o 19 de
setembro de 1949.
Era membro da Real Academia
Galega e publicou dous libros: La
emigración en Ga/icia (Coruña, 1923)
e Reseña de la parroquia de Vi/ar de
Ortelle... (Montarte, 1929). Colaboro u en xornais como La Voz de la
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Verdad e en revistas , e tiña máis de

mil cuartillas escritas acerca da historia da diócese lucense.
Foi un home que pasando de moitos legalismos fixo moi bos servicios
á xente da parroquia e da comarca.
Un exemplo disto era que procedía ó
casamento de moitos xoves que estaban en quintas ou que facían o
casoiro a contragusto dos pais.
Cantan os vellos que don Ramón
tiña moi boa man para os esconxuros. Daquela os veciños dábanlle ó
crego o que lle chamaban o desconxuro: un ferrado de pan ou unha ola
de viña. Tamén esconxuraba os
meigallos, curando a moitos de
doenzas raras e treidoras. Eran tamén o mal de olla e outras enfermidades que precisaban no sanador

Ademais de crego , fixo de avogado e de escribán, resolvéndolle ós
seus parroquianos moitos problemas e aforrándolles
cartiños
abando . Tamén usaba a favor deles
as moitas influencias que tiña en
Lugo e Madrid. Non se esqueza que
era curmán do gran periodista don
Manuel Castro López , que tamén
tivo que irse á Arxentina por ter toupado coas autoridades e os poderes
fácticos da cidade de Lugo. Trataba
así mesmo a Aureliano J. Pereira,
que en 1893 fuxiu á capital do Estado porque en Lugo non as vía
boas.
xoxoxox
O contido do Boletín é bastante
máis longo , pero eu non podo extenderme máis. Se o queren coñecer escriban a: Os Estroloxos , Vilar
de Ortelle (Pantón , Lugo). Eu só sei
que o labor deste grupo é me recente
de ser espallado . E con permiso de
don Xosé Val e Val , o seu animador,
permiso que dou por suposto , porque abofé non llo solicitei , dicirlles
que el é o crego do lugar.
N.Rielo

PUBLICIDADE
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Historia do e.a. Baio ... : ahistor.ia recente dunha vila através do seu eQuipo de futb-ol

e

ando se ten diante a
historia dun club deportivo cóidase que
se vai atapar sen máis
un ha relación insulsa dos títulos·acadados, dos trofeos " heroicamente " logrados e de tódalas glorias habidas e por haber. Non acontece así nesta
Historia do C. O. Baio e da Liga da
Costa . O lector non vai atapar
nestas páxinas nin odas épicas nin marchas triunfais: vai
atapar, simplemente , a crónica sinxela e anecdótica dun
club modestísimo -representante dunha vila de apenas
1-500 habitantes que nin sequera é cabeza de concello-,
que desde a súa fundación oficial (1963-64) permaneceu
arreciado palas meigas e polos
fados de todo éxito deportivo
de renome, ata que ó cabo da
vintena de anos o meigallo parece que foi perdendo forza.
En principio, unha historia de
fracasados ...
O mérito deste equipo foi o
de non deixar de participar en
ningunha das edicións da Liga
da Costa desde a súa fundación oficial (o 12 de abril de
1964), a pesar das adversidades múltiples que tivo : a penuria económica, os escasos éxitos deportivos e as burlas inmisericordes dos rivais, motivadas polo feito de ir este
equipo de "pechacancelas" ,
nos derradeiros lugares da
cola. Pero tal vez tamén sexa o
que máis simpatías despertou
na xa histórica liga de futbol
do extremo occidental da Península. Ante o escarnio· e o
"maldizer" dos seus rivais
pala vergonza de ocupar derradeiro lugar, reaccionouse
con bo humor instituíndo o
"farol vermello" , simbólico
trofeo que se levaba pendurado dun longo varal na parte
trasei ra do autobús, con moita
fachenda. Tanto cariño se lle
tomou a este vello artefacto,
que se converteu no motivo
principal da súa insignia: no
canto de se inserir no "escudo
de armas" deportivo un simbolo glorioso ou monumental ,
colocouse o símbolo inequívoco do fracaso , da máis humillante das derrotas.
Un "farol vermello" no escudo
de armas deportivo
A curiosa creación do farol
vermello vai ser tratada nesta
historia deportiva, na que se
vai atapar unha chea de anécdotas acontecidas entre xogadores, dir_e ctivos , árbitros,
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afeccionados, e todo o mundo
que se desenvolve apaixonadamente arredor dun club
modesto.
Coido que esta historia ben
pode servir de modelo para
animar ,a que noutros lugares
de Galicia se inicien investigacións deste tipo. Así exercerémo-lo saudable exercicio
didáctico de enxalzar non
soamente as esaxeradas historias dos clubes poderosos,
senón tamén ás dos máis
humildes.
A historia local da vila de Baio
durante o século XX
Non soamente se reconstru iu a vida oficial deste
equipo, senón que tamén se
investigaron as remotas forixes do futbol en Baio . Fixemos
case arqueoloxía; escaravellamos nos buratos do pasado
e batemos con datos da súa
prehistoria.
O entrarmos na " historia
antiga" vemos con asombro
que a popularización deste
deporte na vila foi motivado nada menos- por un acontecemento trascendental da
Historia contemporánea: o desembarco das tropas norteamericanas no Norte de Africa ó
mando do xeneral Eisenhower, no transcurso da Segunda Guerra Mundial (7 de
novembro de 1942). Como
consecuencia disto o Goberno franquista (filoxermánico) decide instalar en Baio
un campamento militar encargado de vixia-la estratéxica
Costa da Marte galega, en previsión de que os aliados tentase por aquí un desembarco
semellante... Este asen tamento castrense apenas durou ano e medio (de maio de
1943 a óutubro de 1944), pero
nel os soldados de infantería e
. artillería
achanzaron
un
campo,· puxéronlle porterías
case regulamentarias, pi ntaron as liñas das áreas e empe-

zaron a disputar belicosos
partidos entre uns e outros.
Foi neste " Campo do Campamento" onde os rapaces de
Baio -os que despois haberían
se-los verdadeiros pioneirosas
primeiras
observaron
contendas.
Levantouse rapidamente o
Campamento (unha vez que
xa se vía que a Alemaña nazi ía
ser derrotada, e había que disimular) , marcharon os militares e entramos nos anos da
posguerra da longa noite. Os
rapaces desta época atoparon
no deporte das patadas a un
balón o principal motivo para
mata-las aburridas tardes
domingueiras.
Esta historia deportiva xa é,
de seu , unha historia local,
pasto que se van narrando as
viviencias dunha pequena comunidade ó longo de varios
anos. Pero tamén se encontran neste libro unha serie de
pinceladas inéditas da vida
desta vila ó longo do presente
século. Este relato vai acompañado destes datos históricos -todos eles inéditos; proceden na súa meirande parte
do escritor baiés Francisco Romero Lema (1903-72)- que nos
serven de punto de referencia
para observa-los cambios socioeconóm icos acontecidos
no século actual, mudanzas
que no seu día foron imperceptibles para a maior parte
dos qué dunha maneira ou
doutra os foron vivindo.
O libro foi mercado (elido) por
xente pouco afeita (e mesmo
remisa) ó galego escrito.
Cómpre salientar que esta
obra foi ofrecida no seu día a
unha importante editorial galega para a súa publicaci ón ,
pero esta rexeitouna por con siderala de carácter moi loca1ista, pasto que só se podería
vender nunha determinada
comarca e non lle ía ser mo i
rendible.

Os feitos demostraron o
contrario: teño oído que os
editores galegas adoitan facer
tiraxes duns 2.000 exemplares
para a maior parte dos libros
que editan , porque xa se con forman con chegar a esa ci f ra
para dar por bo o investimento. O libro do C.D . Baio ,
cunha distribución malísima,
en menos de seis meses xa
tiña vendida a metada da
edición .
Polo interese despertado
polo libro nos primeiros momentos rexístranse casos curiosos. Naturalmente, houbo
persoas que mercaron varios
. exemplares , e moitos deles
marcharon camiño da emigración americana e europea ...
Teño tamén coñecemento
de xente pouco habituada a
ler -e menos en galega-, que
" devorou " materialmente o li bro en canto saíu.
Son simples anécdotas que
nos ilustran na necesidade de
procurar temas asequibles
para lograr introduci-lo galega escrito en determin ado
tipo de lectores: aínda que
non teña outro mérito , este libro logrou atraer cara ó naso
idioma a moita xente iletrad a,
indiferente e mesmo hosti l
cara o idioma propio . Coido
que xa non 'é pouco.
Un exemplo a seguir polos
clubes grandes do deporte
galego
A historia deste modesto
equipo ben puidera servir de
exemplo a outras entidades de
meirande importancia soci al
en Galicia. Debería ser unha
chamada de atención para
que os clubes poderosos do futbol galega (Celta, Deportivo,
Rácing , Pontevedra, Ourense,
Compostela ....) sintan a necesidade de encargar a algu én a
investigación da súa prop ia
historia, que se debera esc ribir en galega po r fidelidade ó
país (aínda que iso para ce rtas
directivas actuais .. .).
Un exemplo a seguir polos
concellos galegas
Animo ós concellos galegas
a que subvencionen obras
deste tipo (tocantes ó depo rte,
á histo ria local , á arte , etc.) .
Unha maneira moi práctica,
inst ru cti va e re nd ible de invest ir parte dos cartas destin ados
á cul tura. Se é que destinan a
este apartado algo do seu presuposto, claro.
XoséMª Lema

Os nosos lugares

poi o

E

ste concello pontevedrés é famoso pola
presencia dun antigo
mosteiro que pasa
por ser un dos máis florecientes da Galicia actual. Discútese sobre da f undación do
moste i ro de San Xoán de Poi o.
Uns din que foi obra dos benedictinos no remate do século
V. Outros que San Fructuoso
de Braga no séc ulo VII. Mais
os primeiros documentos coñecidos que talan del, arrin can do X. Na igrexa do mosteiro atópase o sarteg o de
Santa Tramunda. Unh a tradi ción moi antiga fa la de que
Tramunda foi presa dos árabes que a levaro n a Córdoba.
Na véspera do San Xo án pregába l le ó Noso Señor: " Quen
esti vese mañá en S. Xoan de
Poi o para ce lebra- la festa".
Din que Deus escoitoun a e

apareceu de súpeto en Poio
mentres
as
campás
repinicaban .
O mosteiro amasa singulares mostras da arte barroca.
Actualmente está rexentado
polos frades Mercedarios e no
verán é lugar de congresos e
encontros de estudio. Combarro , outra parroquia do concello, foi e segue a ser fonte de
inspiración de debuxantes, fotógrafos, pintores, escritores ... A combinación de casas
antigas, cruceiros, hórreos,
barcas, ría, campos ... danlle a
este lugar unha excepcional
beleza.
Actualmente funciona en
Poio unha escola-obradoiro
de canteiros que restaura a arquitectura do lugar e asegura
o futuro dunha das profesións
máis vellas e queridas de
Galicia.

Sr. Director de lrimia:
Leo no número 344 (páxina 3)
da revista lrimia unha reseña e
louvanza do Cancioneiro relixioso que hai pouco publicou a
CONFER de Galicia. Téñolle que
dicir que, ó le-la dita reseña, quedei admirado . Direille o porqué.
Seica ese cancioneiro é, despois do editado por lrimia, " o primeiro intento serio de responder
a unha necesidade " urxente da
lgrexa Galega.¿ Vostedes talan en
serio? ¿Non eren que a verdadeira resposta a esa necesidade
ven sendo dada, desde hai vinte
anos ou máis, por parte dos autores de canción relixiosa en galega, dos grupos e comunidades
que as interpretaron , e das casas
que, nalgúns casos , as gravaron
en discos ou cassettes e imprimiron as súas partituras? ¿ Pensan
de verdade que é mellar e máis
serio traballo o consistente na
simple recopilación e edición do
que outros fixeron e por encima
con erros dabondo? .
Quero dicir con isto:
1°.- Que arredor do ano 70 -e
neste momento non lle podo precisar máis- fixéronse verdadeiros
milagres no eido da música relixiosa en galega. Foi entón cando
se produciron:
a) Salmos para a nosa terra , de
Xavier Méndez.
b) A nasa nova oración , do
grupo Airiños, que eu dirixía, con
temas compostos por varios
autores.
e) A misa cantada , de X. R.
Estévez.
Todo isto, foi editado e/ ou gravado naquel eñtón. Nunca tanto

se fixo quizás.
2º .- Que nos últimos seis anos
se veñen celebrando en Pontevedra os Encontros de Música Relixiosa , dos que sae cada ano un
folleto de partituras e unha cassette, partituras e cassettes que
estiveron e están á disposición da
lgrexa Galega. Velaquí un trabal lo
serio: mais de cincuenta músicos
colaborando , non contando entre
eles os cantores que as parroquias e comunidades envían ós
encontros , entre 200 e 300 por
cada un.
3°.- Quítelle vostede ó Cancioneiro Relixioso as cancións ás
que me retiro nos puntos anteriores -que , como digo , están á disposición de todos- , e xa me dirá
en qué queda o Cancioneiro.
Finalmente , respecto do que na
reseña se bota de menos -un libro
de letras e unha gravación- , querelles dicir:
.
a) Fágase en boa hora un libro
de letras se o que se pretende é
abaratar custos ás parroquias. E
cousa doada. lso sí , non o fagan
de tódalas cancións do cancioneiro. Seleccionen . Hainas moi
malas, as letras sobre todo.
b) Gravacións xa hai bastantes.
As dos Encontros de Pontevedra e
as de Airiños -unhas mellares e
outras peores- están ofrecéndose
á precio de coste. Se queren gravar, por favor, non copien o que
outros gravaron . lsto sí que non é
serio: concúlcanse dereitos e sobre todo , atácase e faise imposible a continuidade dun traballo
desinteresado e bastante serio.
Sen máis un saúdo de

Xaime Vaamonde Souto
Pontevedra

Familia

¡A pequena pillounos facendo o amor!
stabamos
deitados
no
naso cuarto. De súpeto
abriuse a porta e entrou a
pequerrecha. Sorprendeunos cando faciamos o amor". Este
feito acorre con frecuencia e non é
raro. Sen embargo cómpre evitalo,
xa que é unha situ ación que o nena
non comprende e lle produce
desacougo.

E

Pecha-la porta da habitación é un
remedio doado pero , por veces, non
se pode facer ou ben non acordamos facelo .
De xeito que se nalgunha ocasión
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os nenas/as nos atopan de cheo " na
faena" compre actuar con naturalidade. O máis axeitado sería talar no
mesmo intre co cativo/a e explicarlle que os pais tamén teñen os seus
xogos cos que o pasan moi ben e
que lles axudan a quererse. A palabra "xogo" é a clave para que o nena/a poida entendelo. Se non se lle
comenta a situación o pequeno/a
entenderá que o papa estaba agredindo ou maltratando á mamá. lsto
provocaríalle anguria, desacougo e
ata agresividade ou reticencias co
pai.

xoxoxox

..--~-TV~--------------------------------------------------------------------------~~

A volta de "Treinta y tantos"

rátase dun serial
norteamericano
que xa estivo na
pantalla e que regresa agora no autono. Digamos de principio que re-

sulta entretido e foi seguido por un bó número de
telespectadores.
Coi darnos que o segredo do seu
éxito está en saber presentar sencillos dramas ou

nato, un belizco de sal e
unhas gotas de sacarina.
Bebe o líquido a base de
groliños pequenos durante
un mínimo de oito horas e
non probes bocado ningún. Terás resalto o problema de seguido.
Grans que se fan rebeldes

Limonada alcalina

Resulta un remedio eficaz contra das diarreas.
Exprime un quilo de lir:nóns, mestura q zume cun
1itro de auga e engádel le
unha culleriña dé bicar.bo-
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do ambiente, posibilidades
e ideas dunha clase social
moi definida. A que corresponde a aqueles profisionais medios, con boa cualificación , tillos dunha clase
media norteameric'a na con
moitas comodidades e
vantaxes ó seu favor e moi
poucos atrancos. A non ser
aqueles que proceden do
propi0 carácter ou da pequena historia familiar,
pero nunca dun ambiente
social duro e dificultoso.
Quizabes sexa por elo que
non somos poucos os que,
a pesares do cotián das
súas . historias, non nos ~
sentimos
identificados
cunhas casas, un has amistades, un ambiente que difiren dos nasos.

-ººººº -

r Pasatempos - - - - - - - - - -

Saúde

ae do seu peso
que os problemas
físicos debe solucionalos un especialista, mais algúns consel los coma estes poden
axudarche a sair do apuro.

momentos da vida que .non
son extravagantes, espectaculares ou extraños.
Moitas das sitúacións que
aparecen no serial acertan
a ter un ha certa relación ou
semellanza co que pasa
por veces na nasa casa, na
nasa familia, ou cos nasos
amigos. A vida de tódolos
día atópase chea de tensións, traballos, pequenas
navidades,
sentinientos,
sorpresas, contentos. :. que
van desfilando dun xeito
variado e áx¡'I pala pantalla,
o que da como resultado
un film atraente, curioso e,
por veces, sanamente provocador dos nasos plantexamentos de vida e familia.
Pala outra banda ternos
que dicir que as historias
trascurren sempre dentro

Se o teu carpo é propenso a aparición de fo rúnculos molestos probablemente se debe a algún
trastorno do teu organismo.
Pero mentres vas averiguando a orixe do problema podes actuar cun remedio provisional. Apl ica
xelo na zona do forúnculo.
O gran concentrarase cada
vez máis e rematará po r
quita-la cabeza sen que teñas dor nin risco de
infección.

Completa este recitado colocando no lugar axeitado as
palabras que faltan.
Triscus, beliscus
anacos de
Párteos l~) .................... ....... .
e dállos a(~)..... ..... ......... ...... .
(~L ................. non os quixo
e deullos ó .(~)... .. ... ............. .
{6)
.
o ....................
non os qu1xo
e deullos ó J?L ................... .
o .!~L ............. non os quixo
e deullos ó {~L.. ..................'.
. .
o 1~
................... non os qu1xo
e mete u nos no .l.1.~r_ .. .......... .

rn ...................... .

'

SOLUCION:

o¡eJnq (U)
o¡eJ (O~)
o¡eJ (6)
01e6 (8)
01e6 (L)
ueo (g)
ueo (S)
uex (t)
uex (E)
OJPad (i)
ued ( ~)

GATO
CAN
XAN
BURATO
PAN
RATO
CAN
XAN
GATO
RATO
PEDRO

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

"Penso Que", pero "teño dúbida de Que"
"Debe gañar cen mil pesetas".
Esta frase indica obriga, e, con ela,
refírome a que unha persoa ten
que cumprir ese obxectivo , por
exemplo, para poder casar e ter
familia. En cambio , se afirma:
"debe de gañar cen mil pesetas" ,
estou dicindo outra cousa : que o
Paisano ese poida que gañe tal
cantidade; xa non expreso obriga,
senón probabilidade. Hai uns meses
talamos aquí deste fenómeno gramatical , que xa hoxe moita xente
non distingue e, lamentablemente,
confunde.
· Hoxe irnos a outro cantar: dous
fenómenos incorrectos que se están metendo moito:.µa fé;lla, e aínda
na escrita, tanto en\ gal ego coma
en castelán. Chámar'i!le ó primeiro
dequeísmo e retires~ ó'' mal uso da
preposición de antes da conxunción que. Se alguén di : "penso de
que",.,ou causas semellantes, é un
dequr{fsta,. aínda que o diga nos periódi éo's ou na televisión. E de queísta's
hainos na mellares
familias .
A so lu ción para evitarmos ese

defecto do dequeísmo é ver se a
preposición de que precede á conxunción que pode sustituirse por
un complemento ou obxecto directo; por exemplo, pola expresión
" unha causa". Así, a frase "penso
de que ha facer bo tempo" é incorrecta porque o que penso é unha
causa : que ha facer bo tempo.
En cambio , vexamos estoutra
frase: " teño dúbida que ha facer bo
tempo". Aquí non cabe o complemento ou obxe,eto directo. Non podemos picir~ : '.'teño dúbida unha
cousa:.,''.: Cómpre: apoñerlle o de.
Esta
incorre_tción
chámase
queísmo, e tamén hai boas familias
coa desgracia, .i'ion moi grave, de
teren queís.tas no seu seo. Outra
causa é.. sé o paisano nos dixese:
"d ubidó que", porque dubidaría
" unha causa " .. Non valerá decir
"d ubido de que" .
Ben me decato de que (e non
" que") este asunto pode resultar
difícil , porque acorre que, (e non
"de que") os defectos gramaticais
van inzando coma a herba mala.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. - Oía trinta de setembro
o Sínodo; non é broma:
bispos do mundo enteiro
que se reúnen en Roma.
2. - O asunto a trataren
parece que é normal:
como ha se-la formatión
do sacerdote actual.
3. - Crego actual; está ben,
pero a cuestión de verdade
e se a "carreira de cura"
ten hoxe actualidade.
4. Cando nace o cristianismo
alá na etapa primeira
endexamais se pensou
no sacerdocio-carreira.
5. - Do "sacerdocio dos fieis"
fálabase en xeral,
e quen tiña cualidades
era escollido por tal.
6.- Non a carreira de cura,
mais, isa si, o ministerio,
que é asunto que os cristiáns
habemos tomar en serio
~~~
7. - Así, ca/quera
con vocación de~·~tOO
casado, mul/er .. -..r,.,.,rTlLJ ~~~~-.....
.. '-. .
pode ter este ~ 9<f!º·
8. - O exercici de -~Jyjr
··
coma un máis ent a e íJte
o ministeri 1d'@;j .-- ~-··que a lgrexa estea pre ' · ' '·
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287

.

. . 1.

Xosé Laxe Radío
Pre9untoiro ~

39

1.5704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(Coruña)

¡Increíble!
fsto oue vostede está averé ¡Galicia!
Si, a Galicia dos verdes vales e dos
mestos soutos e carballeiras, a Galicia
verde, aGalicia, seouera, do toxo, do acibro,
da xesta eda ouiroga. AGalicia do xabarín,
do lobo, do poltro, da vaca edo becerro. das
monterías edos curros; aGalicia dos mil
ríos e regatos, da rula, do lamote, da
cotovía.
1

fsto éGalicia, .Jdianto, signo esinal dun
futuro mauro, oue rechazamos poro'ue, simplemente, esto nrinéGalicia.
M.R.

