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"G A L 1C 1A N O M U N D O"

Un Congreso Internacional sobre a
Cultura Galega

Estes días, do 22 ó 27 de outubro, en
Compostela, vaise celebrar o I Congreso
Internacional da Cultura galega.
Algo do que este naso vello país produciu
en cultura ó longo de máis de mil anos, vai
ser exposto e debatido, nun Congreso en
Santiago que xuntará non só a galegas interesados nas súas especialidades senón tamén a investigadores estranxeiros franceses, italianos, británicos, alemáns, norteamericanos, portugueses, así como a diversos estudiosos españois.
Moitos aspectos da nasa cultura: música,
arte, historia, xeografía, antropoloxía cultural, imaxe, lingua, literatura, van ser abordados con interese, mesmo por xente a/lea.
Non debería estrañarnos: a cultura galega é
un patrimonio valioso da humanidade, e non
só como algo pasado senón como matriz
capaz de enxendrar formas novas de vivir
harmoniosas coa tradición e co presente.
A carón das luces que este Congreso
aportará, contrasta a sombra de tantos galegas que seguen despreciando a súa propia
tradición e cultura e vendéndose espiritualmente ó a/leo. Víctimas do pouco aprecio
que se teñen, preguntan de cote ¿y para
que sirve el gallego?. Pois para ser galega, que non é pouco. Para ter pai e nai
cultural, para saberse fil/o propio dalguén e
non fil/astro adoptado ou criado contratado.
Serve para amarnos a nós mesmos e cultivar o aprecio da propia dignidade. Serve
para que os galegas non teñan que servir
ás culturas dominantes senón servirse delas ou dialogar con e/as.
Felicitamos á Dirección Xeral de Cultura
pala organización deste Congreso. O seu
carácter internacional pode axudar a algúns
a comprender que o galeguismo debe ser,
e é, unha porta ampla que nos abre ó
mundo. Pobres os que por non abrirse a
Ga/icia, véndenseó mundo.

mos facendo memoria:
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ecobrando o ser galega que esquecimos.
mos sementando patria:
an con man inxertandoa entre os veciños

Daniel López Muñoz

i mos facendo outra historia .
a favor dos rebaixados e oprimidos.
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Asam·b lea de Encrucillada
A presencia de Deus no mundo actual
16e17 de Novembro
no Colexio La Salle de Santiago.
Participarán con ponencias:
Martínez Cortés e Torres Queiruga
En un ha mesa redonda:
Chao Rego, Alonso Montero e Carmen Torres
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on vai moito tempo
que na tele botaron
unha película promocionada pola Comunidade Económica Europea,
qué trataba dunha longa· matcha dos pobres de Africa sobre Europa ata chegaren ó estreito de Xibraltar, onde eran
parados pola forza. A peli tiña
o seu aquel e facía pensar.
Pero, ollo, era unha película
europea. Por iso presentaban
un ha·eurodiputada irlandesa,
muller de bo corazón, que rifaba cos mercaderes insensibles que manexan os fíos do
"Hipermercado Común", procurando un cambio a prol da
solidariedade. E, sobre todo,
porque era europea, botaban
un lider negrito, doce e sensible, enérxico pero non violento, revolucionario pero
equilibrado e sensato, un mal
menor para o Gran Hipermercado. Un fenómeno dixerible
para televidentes ociosos en
plena dixestión.
Pero a realidade dos pobres
do mundo é distinta e distante
da película que nós montamos sobre eles en Europa. A
realidade é amarga e intensa e

N

non descafeinada e con edulcorante baixo en calorías. Os
seus movementos son furacáns e non lene brisa con
arrecendo exótico. Os seus líderes son producto da violencia, do roubo e da inxustiza
que os poderes do primeiro
mundo impoñen ós países
pobres.
Por iso usan da violencia,
teñen sede de vinganza, e
prescinden do equilibrio e a
moderación, porque, resumindo e dispensando, están
ata os mismísimos.
Talé o caso do ilustre Hassán Hussein. Nada máis lonxe
do líder baixo en calorías. O
Hassán ese queima, e é o resultado de anos e anos de violencia calada dos ricos sobre
os pobres, do intercambio desigual de dobre medida e dobre moral, de mentiras a eito
ben difundidas polos poderosos. Por iso no fondo está cargado de razón, de razón desesperada e demencial. Mal
que lle pese a alguén que
aínda crea na neutralidade
das nosas televisións e
periódicos.

BOA NOVA

,

Manolo Regal / Ramón Raña

''Vivir coma curas''
que vai tratar precisamente da
formación e vida dos curas.

.........ir->ll............

O

scurasandandemoda.
Sempre estiveron un
chisco de moda. Na
vida das parroquias o figura do cura sempre foi obxecto
de observación, de murmuracións, de louvanzas. A súa forma
de vida en celibato préstase,

PALABRAS

polo demais, a todo tipo de rumores e picardías. Esta temporada anda de moda, tanto potas
repetidas aparicións na prensa
por mor de diferentes liortas veciñais en diferentes puntos de
Galicia, coma pota celebración
en Roma do Sínodo dos Bispos

DE

IGREXA

Pensamentos sobre o cura pobre
"O sacerdote atopa a súa forza, o seu poder e asúa liberdade
na pobreza. ¿Que se pode contra un cura pobre, desprendido? . Un sacerdote santo, pobre, é todo riqueza. Un sacerdote, pobre, santo nunha igrexa de madeira é máis agradable a
Deus é útil ós fieis ca un sacerdote ordinario nunha igrexa de
o uro.
Hai que ser pobre en todo, ata nos nasos discursos e nos
nasos sermóns, para que o luxo e a curiosidade e unha certa
compracencia non sustitúan á fe e á piedade.
Cando non teñamos vivenda, senón unha vivenda prestada,
e nos manden a outra parte e nos vexamos na abriga de
mudarnos coma os pobres, daquela terémo-la verdadeira pobreza. ¿Que dereito ternos para ser mellar tratados, mellar
alonxados, mellar mantidos que os pobres da terra? .
A pobreza mantennos na humildade, na dozura, na confianza, na oración diante de Deus e diante ~ xente.
Sexamos verdadeiramente pobres e acheguémonos o máis
posible ós pobres. Estamos máis no naso dereito e no noso
estado pedindo á porta dunha igrexa ou na rúa ca facendo
visitas inútiles e penosas ós ricos.
¿Non é unha vergonza ver a un cura enriquecerse, mercar
terras, casas, e isto cos cartas da lgrexa, e curas que, no
mundo, houbesen sido obreiros pobres, que lago non se amañarían para vivir no mundo, sacerdotes que lle deben á lgrexa e
ás esmolas ser sacerdotes, e que se enriquecen?.
¿E que un se fai cura para enriquecerse?. ¡Que desgracia
para a lgrexa!".
(A. Chevrier -1826-1879- El sacerdote según el Evangelio, Desclée de

Beato Brouwer, Bilbao, 1984, 519-524).

RlltlA-3

.

Anque noutros tempos houbese o dita de "Vivir coma curas", o certo é que hoxe a vida do
cura é fastidiada, e por diferentes
razóns : xa non teñen o peso social que tiveron noutros tempos;
viven sós, ás veces sen sequera
o apego da vecindade; a súa
of?rta de vida cristiá non é ben
acollida nin pota xente da propia
comunidade cristiá; non se ve
que haxa moitos que queiran
continua-la súa tarefa nas parroquias; atopan dificu!tade para
acertar na misión que /les corresponde cumprir na sociedade
actual; parecen estar abrigados
a facer un pape{ de funcionario
relixioso, papel que non é certamente o seu, etc.
Non vemos moi doada a saída
desta situación, en boa parte
porque a situación do cura está
vence/lada á situación xeral das

REMOENDO

comunidades cristiás, e pensar
en poñer remedio ó problema da
vida dos curas supón replantear
a fondo a vida e situación das
comunidades onde o cura de sempeña a súa misión.
Un saña cunha lgrexa con curas como animadores das comunidades, ou animadores dos animadores das comunidades; ó
gusto e elección deles, casados
ou non; home ou mu/fer; introducidos no carpo e na alma na
vida da comunidade; vivindo do
seu trabal/o ou, se a comunidade
o ere conveniente, pagado para
o servicio· total á comunidade;
experto no espírito bode Oeus;
cheo de paixón por Oeus; defen sor dos pobres, etc. E un ere que
estes soños teñen moito que ver
co Evanxeo de Xesús, anque se
aparten algo do que hoxe a institución eclesiástica pide e quere.

ººººº
O

EVANXEO

Domingo 29 do tempo ordinario (A): Mt. 22, 15-21.
Domingo 30 do tempo ordinario (A): Mt. 22,34-40.
Mestre, ¿cal é o principal mandamento?
Amar,
amaré o primeiriño, Señor,
o único importante,
a condición imprescindible
para andar polos teus viei ros.
Amarte a ti,
con corazón, alma, entendemento.
¡Como quixese que me roubáse-los soños
e que me aledáse-los espertares todos!.
¡Namorado de ti ·e dos·teus camiños,
das tuas palabras e dos teus feitos ,
dos de ante, dos de hoxe, dos de mañá!.
E ó mesmo te.mpo,
sen corte ningún,
co mesmo corazón e coa mesma alma,
co mesmo entendemento,
amará xente,
servirá xente,
entregarme á xente,
á xente concreta, á xente próxima,
que cada día cruza a soleira da miña vida
para que ti nela
sexas por min amado.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

OS MISIONEfROS están a
facer un grande esforzo nos
países do Terceiro Mundo, en
favor da dignidade dos máis
pobres e marxinados. Por
exemplo, cento cincoenta mil
mulleres entregáronse á promoción das suas iguais ... E na

xornada do Oomund (21 de
Out ubro) son lembrados con
máis agarimo. Mesmou neste
ano cadra coa celebración do
VI 11 Sínodo dos bispos en
Roma, que están a reflexio nar
sobre a vida e identidade dos
cregos no mundo de hoxe.

UNION FENOSA non só
quere estar presente nas
nosas casas a traveso do
suministro de enerxía, se
non que agora vai montar
servicios de reparacións,
instalacións,
mudanzas,
seguros ..., aproveitando os
dous millóns e medio de

clientes cos que con ta ...
Estas empresas alleas á
propia de enerxía non fai
máis que facer medrar o
poderío económico de Fenosa xa total en Gas del
Noroeste, Lignitos de Meirama, Mi nas de Narcea, e
está a piques de firmar un
acord e coa Xu nta e a Telefón ica para ·dominar no
secto r das comu nicacións
cand o éste sexa máis libre
a parti res do noventa e
dous.

BRASIL: case cincocentos nenes e
adolescentes
foron
asasinados neste estado no ano pasado,
entre eles dez neniños de poucos meses.
Estos dados son só
das cidades de Sao
Paulo , Recite e Rio de
Xaneiro.
O SUICIDIO é a tercei ra causa de mortandade infantil, despois dos accidentes e
das enfermidades. As
malas notas son unha
das causas principais, sen esquece-las
dep resións que veñen
afectando a un tres ou
cat re por cento .dos
pequenos.

"Deus ou o diñeiro"
X Congreso de Teoloxía

e

orna cada ano desde hai xa dez,
a Asociación de Teó logos Juan
XXIII celebrou en Madrid o seu
Congreso de Teoloxia, que segue convocando a xente de tod o o Estado arredor de teólogos e intelectuais
para reflexionar sobre un tema ben suxerente e de profunda actualidade:
" Deus e o diñeiro. Solidariedade cristiá
frente a liberalismo económico". De seg u ida veñen a memoria aquelas verbas
de Xesús : " Non podedes servir a Deus e
ó diñeiro " (Mt. 6, 24).

Unha primeira ponencia teolóxica a
cargo do profesor Luis González Carvajal , situou o tema económico dentro do
campo da teoloxia (" As funcións da teoloxia no mundo económico " ). Entre outras causas dixo Carvajal que "A teoloxia
non so debe ocuparse das cuestións específicamente relixiosas, senon tamén
das realidades do mundo, entre as que
se atopa a economía" ; resaltando algo
fundamental; " O lugar social desde o
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causas tan impopulares hoxe como que ;
" O noso compromiso é romper a léxica
do sistema e loitar contra o lucro, ídolo
que domina o mundo " .
Finalmente, o teólogo catalán Josep
Vives e o mad rileño Diez Alegría abordaron o que é dilema fundamental do crist ián: A opción entre Deus e o diñeiro. Á
postura clara de Xesús contraponse á de
tantos supostos seguido res seus que
pretenderon " en mil formas sutiles a
componenda ent re o sermón do monte e
os principios do egoísmo metido nas est ru cturas do mundo".

que se elabora a teol oxía condicion a os
seus resultados" .
Noutra xornada tiveron a palab ra os
sindicatos e grupos sociais, que dixeron

O Cong reso remato u cun ha dura condena do cap italismo, radi calmente inxusto, e unha invitación á lgrexa a convertirse en " lg rexa solidaria cos
desfavorecidos''.

Victorino Pérez

A SOLIDARIEDADE · 0BREIRA voltóu a manifestarse
no Ferrol, coma noutros tempos, e varias empresas e grupos de obreiros montaron
"caixas de resistencia" para
axudar ós obrei ros e as su as
familias dos "Talleres do
Mar". Estos obreiros da Graña
estiveron moito tempo pechados, agardando unha solución: a compra prometida
pola Xunta destes talleres
abandonados, dos que ostraballadores non cobran nada
desde agosto, despois dun expediente de regulación de
emprego.

ººººº

O CONFLICTO DO GOLFO
PERSICO suscita cada xeira
novas análises: así o Patriarca
dos caldeos católicos de Bagdad (uns catrocentos mil) ven
de declarar en Italia onde
asiste ó Sínodo de Bispos, que
Occidente non comprende ós
arabes e que non hai dereito a
que nenos e vellos marran de
fame e enfermidade por culpa
do embargo. O bispo denuncia a falla de atención de occidente nas ocupacións que sufren Palestina e o Líbano. 'Máis
perto de nos, o seminario
"Educación para a paz" da
CXTG fainos pensar con estos
números: a renda per cápita
dos Emiratos, Kuwait, etc., é
de doce mil dólares, mentres a
de Marrocos, Yemen, Exipto
non chega a mil. O Emir de
\
\
Kuwait ten unha riqueza superior ó PIB (Producto Interior
El emir de Kuwait.
Bruto) de Marrocos.

\

ººººº
CAE OUTRO MURO: Ferrol
vai poder acariciar mellar a
sua ria, despois que desapareza o muro que rodea á Bazan (tres quilómetros de extensión chega nalgún intre a
catorce metros de altura).

A CAMPAÑA MARISQUEIRA escomezou mal
na meirande parte das rias
galegas: Arousa, Vigo ,
Pontevedra, Muros ... (o oitenta por cento da rexión
marisqueira), debido amarea bermella. Os vinte mil
mariscadores do país están preocupados tamén
polo furtivísmo e a esquilmación irracional dos recursos. No pasado exercicio fo ron máis de dous mil
millóns de pesetas os
beneficios.

Oeste xeito o pobo vai recuperar o que é seu: o seu propio
entorno, quizais tamen algunha instalación militar para
unha cidade privada de locais
sociais, asistenciais e culturais.

ººººº

O EXCESIVO CONSUMO DE
MEDICINAS na nosa terra é
algo que hai que corrixir: vinte
cinco mil millóns de pesetas
gastamo-lós galegas cada
ano. O corenta por cento de
nosoutros
medicámonos,
sen consulta previa, acudindo
ós establecimientos do ramo
onde se nos ofrecen dez mil
productos
farmaceuticos ,
mentres que en Suecia só se
coñecen e consumen dous mil
cincocentos, e as autoridades
sanitarias dínnos que só son
necesarias douscentos cincoenta medicinas.

ººººº

A ESCOLA DE TEMPO LIBRE "DON BOSCO" convoca
novas cursos de director e
monitor de tempo libre, de xefes de acampada ... , así como
cursiños de fin de semana sobre: música, xogos, cociña,
socorrismo, etc., para tempo
libre. A oferta é variada, e para
máis información acudide a:
Ramón Blanco. Escala de
Tempo Libre. Calzada de San
Pedro, 16. Teléfono 582455 Santiago.
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E· S C O L A
DE TEMPO LIBRE
ANIMACION
SOCIO CULTURAL

DON

eosco

ººººº
UNHA LEI ANTINUCLEAR
vai ser presentada a traveso
dunha iniciativa lexislativa popular no Congreso de Madrid.
Este procedemento ten que
ser avalado por milleiros de
firmas de cidadáns. Ecoloxistas, intelectuais e outros grupos escomezarán o dezanove
de outubro a recolleita de firmas, no cabodano do peche
de Vandellós, debido a un accidente. A enerxía nuclear é
un perigo para a poboación, e
xa son varios os estados que a
teñen rexeitada. Non ~squen
zamos as desfeitas das centrais nucleares de Chernobil
o~ Harrisburg.

Axudas para o
abandono da
producción leiteira
Por Elíseo X. Miguélez Díaz

Consello da CEE aprobou un programa de
abandono da producción leiteira, financiado
enteiramente pola CEE, para un total de
500.000 Tm. a repartir entre os Estados Membros, pero sen saber o que lle pode tocar a cada un; ben
podería suceder que 3 ou 4 acapararan a práctica totalidade da cantidade en xogo. O fin desta medida é que as
cantidades compradas sirvan para aumentar as referencias das explotacións que o precisen.

O

Para a aplicación no Estado Español o Mº de Agricultura sacou a Orde de 21 de setembro que regula o
procedemento para optar ás indemnizacións do plan
comunitario do abandono definitivo da producción
leiteira.
Antes de nada hai que dicir que q\jedan excluídos da
posibilidade de acollerse a estas medidas as explotacións ubicadas en zonas de montaña ou desfavorecidas, o que non deixa de ser unha pena por canto o
regulamento comunitario permitíao para aqueles Estados Membros que contasen con máis dun 75% da súa
superficie como área de montaña ou desfavorecida.
Cando un leu iso pensou; "os negociadores españois
conseguiron meter un ha boa cuña", pois esa coletilla
parecía feita para que se puidera aplicar aquí sen citar o
nome do Estado. Incomprensiblemente a norma española non se acolle a esa posibilidade quedando excluída a meirande parte da súa superficie.
As persoas que pensen deixar de producir para sempre, ou que xa abanderan pero teñan unha referencia
asignada, poden presentar a súa solicitude na correspondente xefatura provincial do S.E.N.P.A., o máis tardar o 31 de outubro de 1990. Os criterios de prioridade
son: a data de presentación da solicitude; a idade do
productor; o importe correspondente á cantidade de
referencia que se vaia indemnizar.
Os solicitantes comunicaráselles a resolución que se
adopte antes do 15-2-1991. Os escollidos terán queparar de producir antes do 1-4-1991, día a partir do cal lles
será aboada a prima de unhas 55,7 pts. por cada litro
dos que se teñan asignados como referencia, e o máis
tardar o 30-6-1991 .
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XVI Asemblea da
Confederación de Relixiosos
de Galicia (CONFER-G)
os pasados días 30 de setembro, 1e2 de outubro,
xuntáronse no mosteiro de Poio os Provinciais
ou Delegados dos Provinciais da maioría das congreg:icións relixiosas que traba/Jan en Galicia
xunto con bispos galegas.
Esta VII asemblea de CONFER dedicou o domingo e a
mañá do luns a un apretado programa no que tiveron
cabida:
· Memoria das actividades realizadas durante o ano.
· Conferencia sobre o significado do Congreso de Vida
Relixiosa en Galicia: ¿Qué significa ser relixioso hoxe?
¿Que implicacións prácticas conleva a evanxelización
hoxe en Galicia?.
· Proxecto de ConferGalicia para os vindeiros anos no
eido formativo, convivencia! e apostólico dos seus
membros.
_
· Mesa Redonda sobre as realidades de Marxinación
de hoxe se están a dar na nosa Terra, con atención
espeeial á situación da Muller no mundo rural, dos Excarcerados, dos Vellos e dos Drogadictos: Proxecto
Home.
· Discusión e aprobación dos Estatutos da Conferencia Mixta de Relixiosos de Galicia-CONFER. Elección
da nova Directiva.
Na tarde do luns e durante todo o martes, a Asemblea
contou, como en anos anteriores, coa presencia dos
Bispos de Galicia. A reflex'ión conxunta estivo orientada
cara a dous temas de fonda trascendencia para a nosa
terra e de grande actualidade:
1º Por un ha banda, a Universidade, con toda a problemática que con leva a creación de dúas novas sedes, coa
diversificación de campus e de novas facultades. Seguíu a esta primeira Conferencia unha Mesa Redonda
sobre as Residencias Universitarias e as realizacións e
proxectos da Delegación de Pastoral Universitaria en
Santiago.
A segunda Conferencia sobre o tema universitario
analizou os desafíos, problemas e necesidades da presencia eclesial no ámbito universitario. Cunha Mesa
Redonda sobre a pastoral universitaria nos novas distritos universitarios, finalizou a reflexión sobre este tema.
2º O outro asunto de rechamante actualidad.e foi a
análise da Pastoral do Mar en Galicia: as súas deficiencias, persoal adicado a este labor, os logros acadados e
os plans de actuación futura.
Rematou a Xuntanza, mais ó longo do ano seguirán
chamando ós nasos oídos e petando nos nasos corazóns frases coma:
"Os pobres son os que nos ensinan a vivi-lo Evanxeo"
"Estamos lonxe das necesidades reais das persoas
reais".
"Se un non se incultura en Galicia non evanxeliza, só
coloniza".
"Os evanxelizadores relixiosos en Galicia deberán
preocuparse máis de atenderás necesidades da xente,
que de real iza-los proxectos das súas propias
congregacións".
Aínda que lonxe do ideal as Congregacións Relixiosas están a dar pasos positivos na liña evanxelizadora.
Que o exemplo do Mestre nos dea azos, ilusión e optimismo para segui-lo seu exemplo.

N

11

Xosé Feo. Reboiras
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O

A Quenlla: mais alá da néboa -

grupo A Quenl.la, o
mesmo que ammou
este ano a Romaxe
de Crentes Galegas, acaba de editar un novo
disco. Trátase do seu terceiro
"longa duración". Con esta
disculpa, anque neste caso
ca/quera outra sería boa, tomos cear con Mini e Mero e
paro/amos de vagar dunhas
cantas causas. Foi unha gozada para nós compraba-la
firmeza dos seus ideais e o
insobornable compromiso da
súa música cas homes e mulleres desta Terra.

- ¿Por qué "máis alá da
néboa?.
- Pois o certo é que nos
gustou , aínda que non teña
unha relación moi exacta
cos temas do disco. Son
palabras de Luis Pimentel
e deste poeta é unha das
letras, " cunetas " , que tala
dunha triste realidade galega, como foi a guerra do
36. O disco ten outras cantas cancións que son "serias", que son bos poemas
que nós tíñamos ganas de
musicar. Hai outro feixe de
cancións de música tradicional e algunha que outra
sátira coma a "Guaxira
para unha gaita" que retrata a entrada de Fraga no
Obradoiro.
- Pero, ¿ten sentido seguir a cantar no plan no
que vos o facedes?.
Cantar ten sentido
sempre e hoxe hai motivos
como nunca para cantar
no plan que cantamos nós,
porque a problemática social de Galicia é gorda e
máis aínda se a miras
dende a crise do mundo rural que aínda é máis gorda.
Con tanta gordura atopámoslle máis sentido que
nunca a cantar nese plan.
- Pero gorduras aparte,
a prensa tenvos criticado
que facedes unha música
dos anos 60, que estades
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ancorados no pasado... ·
- Mira, os gustos musicais, e non só os musicais,
están manexados pala propaganda e polo que chaman os "mass media", os
"medios de incomunicación", vamos, a radio,
prensa e T.V., que marcan
os gustos que veñen impostas por multinacionais
do disco. Esas grandes
empresas pagan con diñei ro, con prebendas ou co
silencio, segundo lles conveña en cada momento. E
non só isa senón que reco.mpensan a ignorancia
de persoas manexables
que están a cargo dos corenta principais, das listas
de vendas, etc .... Nós vimos da música tradicional,
que tamén evoluciona pero
en tanto en canto vai evolucionando a comunidade
que a produce. Ademais
nós cantamos ese tipo de
música porque nos parece
que comunica cun sector
que nunca se viu representado nos medios de comunicación social. E, aparte
deso, cantamos así porque
nos peta.
- Daquela todo eso é o
que vos diferencia doutros
grupos ...
- Si. Vai un pouco todo
xunto. A música tradicional nunca estivo de costas
á problemática social. E

copiando a aqueles que
son os nasos mestres queremos facer unha música
que ademais de dicir como
e quen somos, nos enmarque no infinito deste
mundo e nos dea un ha esperanza de vivir. Igual que
o dereito a queixarnos e o
simple dereito ó pataleo, a
protesta por medio de palabra de poetas ou pala
nasa mesma palabra.

- E que público é o que
agora vos arroupa?.
- Pois o público que ten
unha certa flexibilidade
mental, que é capaz de entendernos como a uns nacion~listas
galegas que
querendo por riba de todo
ó naso país, apreciamo-los
valores dos distintos países que compoñen o
mundo e sentímos un
grande respeto por tódalas
culturas que perviven , sobre todo por aquelas minoritarias que resisten as
opresións
de
culturas
grandes. Nesa resistencia
estamos o pobo galega.
Nós apoiamos calquera
iniciativa galeguista, de
defensa do galega, do
naso país e cultura. Doutra
parte facemo-la música
que a nasa independencia
nos permite facer: cantamos os problemas e metémonos con todo o mundo
se é que procede e amén.

- ¿ Vanse cumprindo os
vosos obxectivos dende a
ruptura con Fuxan os
Ventos?.
- Cando hai unha rup tura non sempre se ten totalmente claro o porque.
Cando nós rompemos con
Fuxan fixémolo porque estabamos ata os narices. E
por moitas causas. Entre
elas porque non nos satisfacía o grupo e porque o
camiño que levaba Fuxan
os Ventas daquela e o que
levaba o país separábanse .
Saímos dalí e seguimos a
tace-la música que nos parece máis axeitada. Non é
que nos marcasemos metas moi claras, tan só
desabafa-lo que levabamos dentro. E sobre todo
eso das evolucións musicais, de poñerse a tempo
coas modas, de captar
máis público ... chega un
momento no que te f artes
de todo eso e sabes que a
arte , a literatura e o bo pensamento está nun sitio e
está sempre no mesmo sitio. As formas pasan pero o
fondo permanece. Por dicilo brevemente: a nós non
nos apetece facer " un sol
de manda caralla " , porque
non nos parece serio nin
poético. Xa pasamos des_es
tempos dos dezaoito anos
nos que te encandilas con
catro caralladas.
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Diccionario Escolar Galego
1~ [11!4 l•1!1 •) #1

Normativo, útil
Feito para estudiantes de E.X.B, BUP
.

.

ga

• Galego-Galego
16.000 entradas
560 páxinas
• Láminas ilustradas
•Mapas
• Apéndice ortográfico
.e gramatical
PIDEO POLO SEU NOME: DICCIONARIO ESCOLAR GALAXIA
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O CAMPO

HISTORIA DAS COMISIONS LABREGAS (2)
Sindicato Labrego Galego
CC.LL. fai unha ampla campaña para
se asinen contratos homologados entre
productores
e
indústrias
lácteas
galegas.
O Sindicato solicita reunión da Comisión de Seguimento de Campaña de Saneamento para corrixir as súas insuficiéncias e problemas.

1978.- CC.LL. participa na defensa do
Monte de Fruime, e enfrénta-se as expropiacións polos encaros de Campobecerros, Sela, etc. Continuan as Asembleas, reunións e protestas contra a
Cuota Empresarial. O Goberno ten que
prometer que as vai a retirar e anúncia a
equiparación das prestacións de Réxime
Agrario coas do Rexime Xeral.
Nese ano teñen lugar as eleccións a
Cámaras Agrarias e as Comisións Labregas obteñen 527 vocaís, fronte, por
exemplo 134 de Jóvenes Agricultores.
(Unións Agrarias ainda non existía).
Posteriormente decenas de Camaras
Agrárias elixen Presidentes das Comisións Labregas.
1979.- 1º Congreso na legalidade. O 29
de Abril dese ano celebróuse o 1 Congreso na legalidade. Unhas 1.000 persoas asisten en Sigueiro a este
congreso.
O 19 de Setembro inténta-se levar
adiante unha subasta de terras dun labrego que non pagóu a Cuota Empresarial en Páramo, 300 tractores impiden a
sua celebración e despois marchan en
caravana cara á, Póboa de S. Xulián.
27 de Marzo. Este día, 5.000 labregos
tan un ha asemblea no pavillón de Deportes de Lugo e posteriormente unha manifestación até a Praza Maior, en apoio
dunha táboa reivindicativa elaborada
palas CC.LL. que denunciaba o estatuto
do Leite, a Lei de Montes, os baixos prezos da carne e a entrada na CEE.
1982.- Neste ano, a presión contra os
labregos que manteñen a loita frente á
Cuota Empresarial fai-se abafante.
En marzo, perta de 1.000 persoas impiden na Póvoa de S. Xulián que se lle
embarguen as terras a un labrego de
Láncara. En abril, tenta-se facer outra
subasta en Lugo. Diante do Pazo de Xustiza, mais de 1.000 persoas concentranse para impedilo. A Policía carga contra
eles. Prodúcense mais de 50 feridos e 23
detidos, posteriormente a maioria dos
labregos pechan-se na Catedral de
Lugo.
A fináis dese mes, a Xunta pide ó Governo Central a modificación da Seguridade Social Agrária.
1984.- Celébrase no Mercado de
gando de Santiago o 2º Congreso de
CC.LL. co lema "Con mais forza".
A unanimidade dos asistentes ao Congreso sobre as negativas consecuéncias
para o Agro Galega supuxo o rechazo
por parte do Sindicato á integración na
CEE.
O Goberno decide subir o censo agrário a límites insostenibeis. Esto provoca
unha das meirandes manefestacións labregas que tuveron lugar até daquela en
Santiago. 3.000 persoas convocadas poi as CC.LL. esixen que se freen as subas
do censo, e un Plan Galega de Política
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Asemblea no Pavillón de Lugo. 1980.
A consigna estaba clara

Agrária fronte á CEE. Deixan a Praza do
Obradoiro estrada de productos agrários coma mostrada protesta.

1985.- Nese ano prodúcese o intento
dun grupo de cooperativas para comprar o matadeiro MAFRIESA. O Goberno
do PSOE prefire darllo ó grupo Páramo que volve a fundilo en pouco
tempo. Afiliados e técnicos do Sindicato
participan activamente neste intento dos
labregos por controlar ünha indústria
agrária.
1986.- Realizánse asembleas para
analisar os prezos da carne e pide declaración de Zona Catastrófica, por mor da
seca que sofre Galiza. Denuncianse tamén casos de fraude na importación de
xuvencas.
CC.LL. chama a accións unitárias de
todos os Sindicatos e partidos. Asi o 20
de Decembro constitúese a plataforma
en Defensa do Sector Lácteo. A proposta
é do naso Sindicato.
1987.- O 28 de Febreiro ten lugar a
mais grande manifestación labrega,
100.000 persoas esixen que non se apliquen as cuotas.
Chámase a non facer as declaracións
do leite e convócase unha tractorada
que é absolutamente masiva.
A praza do Obradoiro abarrotase de
labregos nunha xigantesca concentración. A loita abriga a que o Goberno dea
marcha atrás na aplicación das cuotas.
En novembro asínase o acordo sobre
prezos, do leite coas industrias galegas,
un acordo que supón un paso decisivo
para clarificar a situación no Sector.
1988.- O acordo acadado en Galiza
serve de base para toda a Cornisa
Cantábrica.

1989.- ///Congreso. Co lema " O Futuro
Campo Común " celebra-se o 111 Congreso das Comisións Labregas.
Decide-se neste terceiro Congreso
que o Sindicato se defina Progresista e
Anticaciquil. lndependente, que poda
decidir libremente sen que ninguén lle
dicte (nen as xentes do Poder, nen as
dos Cartas, nen os Partidos) . Solidário ,
con todos os labregos e traballadores.
Fanse reunións e mantéñense contactos cos aguardenteiros.
O dirixente do naso Sindicato, Mariano Lema, elexido portavoz de coordenadora en Defensa do Augardente artesanal da que se descaiga Unións Agrárias. O 25 de octubro realiza-se unha importante manifestación en Santiago.
Elabórase un informe sobre a situación dos productores de Visón. E as Solucións que se deberían poñer en práctica. Discutense cos productores.
Realízanse reunións para enfrontar a
crise do sector da producción de coellos. Conquírese asinar un contrato homologado que supón un importante
éxito para o Sector.
1990.- A reconversión Agraria ameaza
con desmantelar milleiros de explotacións
Agrárias,
sen
nengunha
alternativa.
CC.LL. Exixe da administración un
Plan Galega de Política Agrária que defenda a capacidade productiva do Agro
Galega reforzando o papel da explotación familiar e facendo especial fincapé
na restruturación da indústria láctea Galega para garantir a industralización e
comercialización dos nasos produtos.
O 25 de xaneiro , concéntrase diante
da Delegación do Ministerio e da Consellería de Agricultura de Lugo un has 1.000
persoas esixindo solucións, facendo especial fincapé no retraso dos pagos do
Leite. O 18 de febrero o Sindicato con voca unha Asemblea de productores de
Leite en Sil leda, acuden uns 3.000 representantes, e aproban unha táboa reivindicativa para o Sector Lácteo.
No mes de abril deuse un paso importantísimo por parte dos Labregos galegas, cunha manifestación sen precedentes convocada por unha soa Organ ización , asistiron a ela decenas de miles de
representantes de explotacións familiares. Mobilización que se repetiron o día
26 de abril cunha saída masiva de t ractores que deixóu Gal iza bloqueada máis de
7 horas. Os labregos anúncian que seguirán até asegurarse o seu med io de
vida.
(Collido de "Fouce")
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Plan de saneamento gandeiro

t

stá xurdindo na nosa !erra unha

nova xeración de gando galego.

'Un gando máis forte, máis productivo, máis rend1ble.
Para que ésta nova· xeración de

/'r'

gando

sexa

unha realidade, é necesario o esforzo de
tódolos

gan-

deiros

gale-

gas. 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.
INDEMNIZACIÓNS. POLO SACRIFICIO
DE RESES EN CAMPAÑAS
DE SANEAMENTO GANDEIRO
Vacas de leite de merros
de 6 anos
85.000
Vacas de carne de menos
de 9 anos ____ __ ._ 85 000
Vaca~ de leite de ma1
s
de 6 anos - - - --~_ · - 80.000
Vacas de carne de ma1s
de 9 anos _ ·--- _ _ _ 80 000
Machos de calque1ra
idade __ _ _ _ _ _ _ 67.000
Femias menores de ·
24 meses ·- _ _ _ _ 67.000
Ovino de leite _ _ _ _ 9 000
Caprino de le1te
11 000
Ovino e caprino de carne _
7.000
Pago por decomiso :
- 215 pts./Kg canal vacuno
- 190 pts./kg. canal ovino e caprino
INDEMNIZACIÓNS

COMPLEMENTARIAS
___
_

,__

Explo1ac1óns de ata 7 cabezas.
- 25 000 pts. po.r animal de leite.
- 35 000 pts. por animal de carne
Animáis inscntos en Libros Xenealó ·
x1cos. razas autóctonas e bo1s ae
traballo · ·15 ooo·pts. por cabeza

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

UNTA
DE GALICIA

(d))

u

CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA,
GANDERIA E MONTES

POR UN GANDO MELLOR
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Aguerra .de liberia
nha guerra brutal
está arrasando Liberia desde hai dez meses. No pasado setem b ro foi capturado e executado o ata entón presidente
Samuel K. Doe polos guerrilleiros de Prince Johnson que
intentou proclamarse povo
presidente do país. Pero outros tres homes fixeron o propio: Charles Taylor, iniciador
da guerra contra o poder do
expresidente Doe, e que controla a maior parte do territorio de Liberia cos seus guerrilleiros, o xeneral David Nimley
xefe da guardia presidencial, e
Amor Sawyer o home elixido
pola forza de pacificación enviada a Liberia pola CEDEAO
(Comunidade Económica dos
Estados de Africa Occidental) .
Cando esto escribo non se ven
aínda vías de solución ó conflicto. A Delegación da ONU
retirouse porque as partes en
conflicto non respetaron a súa
sé mesmo executando a refuxiados nela. Os Estados Unidos de América tradicionalmente moi vencellado a este
país que el fundou como estado e no que o dolaré moeda
de curso legal, negouse ata
agora a intervire cada día vese
o panorama máis escuro. A
guerra é tan brutal que non se
respetan hospitais, nin campos de refuxiados, nin embaixadas estranxeiras de países
neutrais coma España que se
viu recentemente arrasada co
desaparición do diplomático
Molins, o único que aínda permanecía nela.
Para situar mellor este conflicto convennos ollar algo a
atrás e ver de onde ven.

U

Liberia quixo ser liberdade
Como é sabido moitos africanos negros foron levados a
América como escravos polos
colonizadores españois, portugueses, britanicos etc. Moitos xunto coa loita pola liberación mantiveron o soño de regresar a Africa o continente de
orixe. Desde 1821 unha sociedade americana inicia a compra .de grandes extensións de
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terreo ós xefes indíxenas da
costa da actual Liberia. Desde
entón numerosos grupos de
antigos escravos liberados (de
aí o nome de Liberia) vanse
asentando nese territorio e
pouco despois no 1847 proclaman a independencia de
estado de Liberia.
Fixeron unha constitución
moi semellante á dos USA de
onde procedían, estableceron
o partido único e esa minoría
de orixe africo-americana gobernou o estado . Mentres, o
poder real, en boa parte, era
exercido polas compan1as
norteamericanas (por exemplo de mariña mercante) establecidas no país.

As revoltas dos paisanos

tre as diferentes minorías étnicas. O presidente Doe durante
os seus dez anos de poder cometeu atrocidades sen conta e
escudouse na fidelidade da
xente da súa etnia, os kru, e en
parte dos mandinga, que forman prácticamente as forzas
do exército regular ou digamos estatal. A guerrilla que dirixe Chales Taylor con apoios
de liberianos de orixe americano (a burguesía liberiana
ten dobre nacionalidade liberiana e USA) comezou no pasado Nada! e hoxe domina a
maior parte do territorio. Pero
enfróntaselle o grupo de
Prince Johnson inicialmente
do mesmo grupo guerrilleiro e
agora facendo a guerra pola
súa conta.

En 1980, un sarxento do
exército, Samuel K. Doe, provocou un golpe de estado, derrocou e deu morte a Willian
Tolbert presidente do país, e
proclamouse xefe de Estado.
Nunhas eleccións de 1985,
despois de refacer completamente a constitución, saiu elixido mandatario . Acababa así
o centenario dominio da minoría de orixe afro-americano
nunca ben admitida polas
maiorías dos pobos nativos de
Liberia.
Pero comezou a tensión en-

A crueldade da guerra que
non respeta nenos, mulleres
nin tradicionais lugares de refuxio como igrexas e hospitais
ou legacións diplomáticas,
explícase en parte pola enfrontamento tribal que está en
xogo. Non son principalmente
ideas políticas as que loitan
militarmente senón en boa
medida os odios tribais desatados en nunha espiral de violencia e venganzas. Os tremendos abusos do antigo presidente Doe escudado na súa
etnia kru (minoritaria por outra banda) e represaliando

Superficie: Case catro Galicias
(111 .369 quilómetros cadrados)
Poboación: algo menos ca Galicia (2.250.000). Crecemento demográfico: 31.
Capital: Monrovia (220.000
habitantes).
Grupos étnicos: Catro grandes
grupos que inclúen a 28 pobos
distintos: Mandé-tan; mandé-fu;
kru; kisi-gola.
Idiomas: o oficial é o inglés. Fá lanse outras 28 linguas locais.
Independencia: 26 de xullo de
1847.
Economía: Ferro, caucho, diamantes e cacao. Ten a meirande
flota mercante do mundo.
Renda per capita: 465 dólares
(en Galicia pasa algo dos 4.000
dólares).
Relixións: Tradicionais e outras
(761) cristiáns non católicos
(11 /) Musulmáns (101), católicos
(2,41).
Sistema político: República
presidencial. No 1984 o presidente Doe, agora executado fun dou o Partido Nacional Democrático e prescribiu os outros
partidos.

guinariamente ós guios e manos da rexión de Nimba como
sospeitosos de apoiar a revolta de Taylor, desencadenou tal decisión de venganza,
que a de Liberia está resultando unha guerra sen prisioneiros nin feridos , só mortos, e
sen testemuñas pois as delegacións estranxeiras tiveron
que evacuar o país.
X.A.M.
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Despois da tractorada
a concentración do día 28 de
setembro uns 70 veciños de
Abadín achegáronse 6 cuartel
da Garda Civil e por megafono //es "/eran ás Gardas Civis a seguinte carta coma protesta pala súa actuación durante as tractoradas dos días
13 e 14.

N

Comandancia da Garda Civil
Abadín - Lugo
Señores Gardas Civís:
Os que firmamos esta carta somos todos labregos, veciños do Concello de
Abadín, onde vostedes son Gardas Civís.
No nome do comité de taiga da pasada
tractorada e no nome do resto dos nasos
veciños labregos querémoslles dicir as
seguintes cousas.
Estamos seguros de que algúns ou
moitos de vostedes son de procedencia
labrega; ademais están vivindo nunha
comarca labrega totalmente como é
Abadín. Por iso supoñemos que deberían coñecer ben a situación pola que
está a pasar hoxe o labrego galego; poderíase resumir así: mentres as rendas
de tódolos cidadáns están subindo un
5-10% cada ano, as nosas baixaron un
40% neste último ano. Aguantar a vida
fáisenos dura, incluso insostenible.
Por estas razóns intentamos negociar
coas administracións, tanto galegas

como españolas, unha saída decente á
nosa situación mediante o diálogo e as
negociacións. Non se nos fixo ningún
caso. Por isa tomos ás tractoradas dos
días 13 e 14 deste mes, tractoradas que,
dentro dos lóxicos inconvenientes sufridos polos automobilistas, se desenrola-

ron con orde e normalidade. Vostedes ,
que o vi ron, ben o saben.
Sendo as cousas así, quedamos moi
sorprendidos cando vimos que, por denuncias súas , lles chegaron a moitos dos
nosos veciños multas de 35.000 pts. Supoñemos que vostedes terán as suas ordes. Pero tamén eremos que se pasaron
na rixidez coa que as cumpriron; po. díannos avisar previamente, podían denunciar ós que estrictamente impedían o
paso, pero non , con apariencia de normalidade polo medio dos labregos, actuaron con saña e abuso manifesto, denunciando incluso a algún tractor que
nin sequera acudira á manifestación.
Cremos que o seu comportamento
non se c0rresponde co trato de amistade
veciñal que sempre recibiron nos nosos
lugares. Nós pensabamos que podíamos
ter en vostedes uns veciños máis que
velasen polo noso progreso en xusticia e
paz, pero con actuacións coma as presentes fannos formar outra idea de vostedes. Esta non é certamente a Garda
Civil que nós precisamos e que nós
queremos.
Desexando que todo isto nos axude a
avanzar nunha convivencias pacíficas e
xustas, sempre favorecendo os intereses
dos máis débiles da sociedade, saúdanos atentamente.
Abadín, a 27 de setembro
de 1990

Xosé María Díaz Castro
iña 76 anos este gran
poeta dos Vilares de
Parga
(Guitiriz).
Como a outros galegas, os níoitos anos que pasou
fóra de Galicia, en Madrid, fixéronlle medrar no amor á terra, á lingua e á cultura galega.

lencio para vivir máis a fondo
esa sede de beleza que o queimou e feriu para sempre.

T

Desd_e mozo, Xosé María
matinaba na morte, e dicía
dela que era "unha man moi
donda que mataba unha lus e
acendía outra lus". A morte
non o asustaba porque era un
paso máis no camiño de tantas vidas, un camiño de luz e
lusquefus, en palabras do propio poeta:

Non publicou mais que un
libro de poemas, Nimbos, pero
é considerado por moitos
como un dos mei rancies poetas que deu a nosa terra.

A noite é necesaria
pra que ti poidas ver
sobre o medo e o mal
as estre/as arder

Morreu o pasado dous de
outubro.
No seu enterro, en ·Guitiriz,
acompañado por familiares,
veciños e escritores galegas,
Alfonso Blanco Torrado, gran
amigo do poeta dixo na homilía da misa:
"Nestes derradeiros días da
súa vida, xa no hospital, Xosé
María desprendía unha paz

-13

tensa, cheíña de vida, en loita
·contra a dor e o sufrimento.
Necesitaba da soidade e do si-

Xosé María coa súa pluma,
co seu corazón , coa súa imaxinación ... puxo todo o empeño en facer mellor e máis
fermosa Galicia. Sentíase chamado a loitar pola xústiza, a
fraternidade, a beleza, e así
nolo di cos seus versos :

¡Pro eu non fun excluído da
convida!.
Hora e lugar me deron, nau e
partos,
e a gloria de levar esta inmortal
ferida,
e a de alterar a historia dos vivos
e dos martas.

Xosé María, foi admitido na
esperanza pura, por iso tiña
razón cando dixo: "a morte
que me mata non é miña",
porque o seu Deus é un Deus
de vivos, que quere que ninguén morra endexamais. El
expresa a súa fe, a súa esperanza con estes versos:.
Saben os o/los que hai tralo va lado un Reino
e que do anxo hastra o grifo
brinca o gozo de Oeus.
E Deus dá boa fada ós o/los
namorados
que chegaron abertos ás portas
do mencer' '.

Os nosos lugares

Buzón-------------A Romaxe e a acampada
de Castrove

Amar galega

s nosas augas seguen
a dar fecundas sorpresas. A pesares dos
malos tratos con que
frecuentemente as ternos
agredido, os centos de quilómetros de costa (a máis extensa de todo o estado , maior
incluso ca das illas Canarias)
son , doutra volta agradecidos.
Un novo crustáceo, antigo coñecido dos mariñeiros pola
súa voracidade contra das redes, comenza a ser capturado
e promocionado cara ó consumo . Anda entre os 800 gramos e o quilo. Abondoso na
zona do Cantil: aqueles luga-

A

res comprendidos entre Fisterra e A Guarda. Agachado no
fondal, sobre das 450 brazas
(900 metros). Polo momento o
15% das capturas son destinadas á observación xa que
pouco se sabe da súa capaci dade reproductora e da súa
lonxevidade. Estamos a falar
do que se lle deu en chamar
Cangrexo Real. Agardemos a
que esta nova e voraz riqueza
non sexa esquilmada pola
aínda máis voraze insaciable
apetencia
e..conómica
do
home.

ººººº

Xohán e a guerra do Golfo

Benquerido Director:
Esta carta se vostede mo perBenquerido director:
mite, quería dedicarlla ó meu
Cóntoche a miña impresión da
amigo Xohan; é unha pequena
Romaxe de Castrove. Era a prihomenaxe a alguén que está memeira vez que eu me achegaba, e
tido nunha guerra sin saber moi
apunteime tamén á Acampada da
ben que é o que vai defender.
Mocidade sen máis intención que
Cando nena, gustábache xogar
a de coñecer xente , pasalo ben , á guerra, e soñabas cun, fusil. Taaprender todo o que poidera e . mén querías desfilar co uniforme
de soldado e gañar moitas medaafondar na galeguidade e na relillas. Despois , viñeron máis anos:
xiosidade , pois tales eran os obo balón , o primeiro soldo , a prixetivos da Acampada. E, ¿que
meira noiva ... e o servicio militar,
acadei coma resultado? Coñecín
pasaches alegremente as novataxente " macanuda", paseino fenodas, poi a cabeza " o cero ", e por
menal , aprendin a facer pulseiras , un castigo inxusto (pelar patacas)
a ser obxetora, algunha que outra
ó que te someteu o cabo da túa
compañía. Mais riaste, sabías
canción, chistes, vin de cerca o
leva-la vida sorrindo. E, de suque é compartir, e esas outras
causas que sempre lle quedan a peto, todo cambiou: o aperta tan
triste da tua nai, o saúdo cariñoso
cada un dentro despois dunha exdos teus veciños e o adeus da
periencia coma esta.
noiva. Hai un anaco, cando masE o día oito chegóu a festa:
cabas "chicle" e te dispuñas a enmoita xente, moita, risa, moitas cender un "pito " o teu amigo
rosquillas , moito viña, moito Xosé alegou: " e se ven unha bala
baile, moito de todo. Cecáis o que asasina"; e un tremer sacudeu os
menos me gustóu foi a primeira teus nervios de rapaz novo.
Veu unha voz anónima, orparte da celebración que polo que
eu vin fíxoselle longa de máis á deando embarcar. No transcurso
de media esfera de minuto, a vetexente. A historia de Eros e Traharanía e o sorriso caéronche ós
munda resultóume interesante pés, a esas horribles botas que
pero o seu proceso de namorica- che veñen pequenas , que te manmento poderíase ofrecer algo
can. Nese intre sentiches desexos
mais resumido , que xa as pernas de ter unha familia, unha casiña
cunhas cantas vacas, un harto
non atopaban acougo e aquelo
comezaba a semellar-salvando as uns tillos e un bico tranquilo. E xa
non queres convertirte en héroe,
distancias- as andainas de " C.ristal ". No resto : "chapeau", e por nin queres medallas; ¿para que
serven as medallas?.
moitos anos.
Xosefa de Oirán
Un ha aperta. Beatriz (Lugo).

Familia
proxenitores poden ser transmitidas. Son "recesivas" as
que precisan da presencia nos
dous membros da parella para
que sexan necesariamente
transmitidas.
Son caracteres dominantes:

·Os olios escuros
·O pelo mouro ou moreno
· O cabelo crecho
·A pel escura.
Son caracteres recesivos:

s máis das veces os
tillos imítannos. Outras aseméllansenos
ben pouco . Pero isto
non é para sospeitar de que na
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parella aconteceu algún dos
frecuentes líos que acorren en
" Cristal". Cómpre acougar a
enterarse de que na herdanza
xenética existen os chamados

caracteres " dominantes" e os
''recesivos ''.
Son "dominantes" aquelas
características biolóxicas que
coa soa presencia nun dos

·Os olios azuis
·O pelo liso
·O cabelo loiro
·A pel clara.
Se non é así, non vos alarmedes. Sempre sae algún ousado que contravén as regras.

--~-TV~------------------------------------------------------------------------------~---

Os informativos da Ra~io Galega (J=tT.V. G.)
as súas ondas
emitíronse . programas de calidade e interese.
Entre altós e baixos fol tei- ·
mando por acadar unha·
programac1on que dera
cumprido gusto a tódalas
idades e niveis de cultura,
causa que non é doada de
facer. A Radio Galega ten,
en resume, un balance que
estimamos moi positivo.
Incluso a programación
deste outono que· se
achega, promete. unha
suba na calidade. A variedade e interese dos ·co- mañá e o ambicioso e·spamentaristas que farán o cio cultural que se proprograma das nove da xecta para as nove da noite

tixinosa caída neste último
ano e que amasan un moi
baixo nivel°. · Falambs dos
informativos: noticias . escasas, malame·nte comentadas, pobres de datos e
repetidas unha e outra vez
sen engadirlles nin quitarlles· nada coma se· do propaganda · dun . repetitivo
·anuncio se tratase. ·E
cando a devqr:idita n,aticia
provén de tora de Ga.licia a
miseria informativa é tanta
que xa moitas veces nin hai
noticia.

N

dan pé a esta feliz sos pe ita.
Mais hai· outros programas qué sofriron un ha ver-

Neste aspecto a Radio
Galega está moi por debaixo dos mínimos.

Saúde - - - - - - - - - - - - - - . ri "P~satempos - - - - - - - - - -

Mel contra das
queimaduras

Se chega o caso e te
queimas,
propoñémoste
un remedio de bó resultado contra da aparición
das molestas e desagradables bochas ou vexigas.
Aplica unha capa de mel
sobre da zona afectada.
Sentirás, de seguido, como
o pruído vai a menos. Evitarás tamén a formación
das brochas.
Semellaría que a calor
ten algunha preferencia
polo sabor doce, ¿non sí?.

ª""IA
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A forza do pomelo

Quizabes algún non se decate do que é pomelo. Este
froito pertence á familia dos
cítricos (limóns, laranxas),
pero ten un tamaño superior ó
resto. Presenta unha color
amarela, forma redonda e
mantén un sabor intermedio
entre o acedo e o doce.
Pois ben, o pomelo, lévase
ben cos estómagos complicados que traballan malamente
a dixestión. Unha peza desta
froita no momento do postre,
pode se-lo mellar aliado
dunha comida sabrosa e sá.
Se tomas pomelo de cando en
vez, teu estómago quedará
eternamente agradecido.

Destas nove árbores soamente hai dúas que son totalmente iguais.
¿Podes ato palas?

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Desde San Ginés a Newport
Hai uns días fun ver uns amigos á
fermosa parroquia de Verducido ,
do municipio de A Lema, en Pontevedra. Puiden observar que os habitantes de alí seguen a escribir
con B de Barcelona o que parece
claro que é V de verde. Pásalles
como nos sucede ós vilalbeses,
que non nos damos resignado a
perder ese L que nos sobra -é Vi lalba, non Villalba- , ese L que para
si habería de querer ese alcalde de
Pacópolis -¡perdón, de A Coruña!que segundo don Paco Vázquez é
La Coruña-, que, polo visto , el corrixe con man propia. Quizais para
que non lle pase o que a algunha
Consellería da Xunta que, ó veren
A Coruña nun automóbil oficial ,
pintaron noutro " A Lugo", confundindo o artigo feminino coa proposición que indica dirección.
Resulta moi comprensible que,
pol a forza do costume, as parroqui as e mailas vilas se resistan ó
cambio do seu toponimo ou nome
de luga r (" topos " , en grego, signifi ca lu gar). Pero xa non o é tanto
que rexedores municipais autori ta ri os oc ulten durante anos as razó ns hi st ó r~'Cas qu e ofrecen os expe rtos para q'u e, dado un caso , se

propicie o cambio de nome. Tal
parece que sucedeu coa Pobra do
Caramiñal; a pescuda Histórica do
doutor Merino alumeou que no seu
tempo foi Pobra e nori Puebla, e
nin tan sequera Póboa.
Mesmo ás veces alguns mandamáis caen no ridículo porfiando en
manter incluso unha parte do
nome en castelán e a oLltra metade
en galega, como lle sucede ó de
Ponteareas, que en vez de dicir
Puentearenas, ¡para ser máis fino!,
queda a medio camiño pronunciando o extraño Puenteareas.
Mellor sería seguí-la broma dese
amigo coque viaxei hai semanas a
Sanxenxo e que, ó sentir que algúns lle chamaban Sangenjo a esa
vila pontevedresa, recordou que
Xenxo en galega da en castelán
Ginés. E convidoume a ir canda el
desde San Ginés a Newport. En
efecto, rematamos comendo a
raía, ese famoso peixe que·tan ben
cociñan en Portonovo, lugar ó que
ninguén tivo, polo de agora, o mal
gusto de lle chamar Puertonuevo.
Que ninguén se alporice, que
senda eu mozo e Franoo vello, a A
Pontenova luguesa chamábanlle
Puentenuevo.

Diciamos ''Dios'' os galegas
por influxo castelán:
cambiar de "Dios" para "Oeus"
ve/aquí o meu afán.
As razóns de que así fose
resultan desconcertates:
en galega non se usaban
as palabras importantes.
Pero hai que aproveitar
co cambio gramatical
cambiar de imaxe de Deus
e isto é fundamental.
Por ter unha falsa imaxe
de Deus, segundo eu creo,
hai moitos que abandonan
a Deus, e fanse ateos.
Pra talar dun Deus distinto
que nos dea confianza
o día 2 de febreiro
vai haber unha irimianza.

Co lema "ergo os meus o/los"
buscaremos nova imaxe
de Deus, na Virxe do Faro,
que alí vai se-la Romaxe.

,·

O Vaticano de Africa

"'

"'

A meirande Basilica do mundo, cop
de San Pedro de Roma, foi inagura
polo Papa no mes pasado en costa d
Marfil. Custou mais de 10.000 millóns.

í
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Xosé Laxe Rad1u
Preguntoiro, 39
.15704 SANTIAGO DE COMPOSTEL
(Coruña}

"Así fa/a o Señor: O ceo é o
meu trono e a terra é o estrado
dos meus pes. ¿Calé a casa que
me podedes construir? ¿Calé o
lugar do meu descanso?. Tódalas causas fixoas a miña man.
iAi están todas e/as!. Pero hei
de ollar para este: o pobre, o
abatido de espirito que treme
ante as miñas palabras " .
(lsaías 66, 1-2)

