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A INXUSTIZA E VIOLENCIA
Un mundo distinto e inquietante

O

uizáis vivamos nun deses momentos que a Historia fa/a a berros. Comezamos unha década
.
movida, na que caen muros da
vergonza, fanse p/uralistas réximes de partido único, cambian de nome os partidos
comunistas, dan o Nobel da Paz ó presidente soviétim e re/auca occidente ás portas dunha unión económica do primeiro e
do segundo mundo, unha unión que faga ó
Norte do planeta Terra máis rico e
harmónico.
Pero como o planeta non se pode esgazar en dous anacos -causa que non interesaría nada máis que ós pobres, por certohai outra metade na que se creba a harmonía e o sorriso de boa educación. E coincidihdo ca choca-esas-cinco de Bush e Gorbachov, un tal Hassan rompeu a placidez da
foto e, como tantos outros tolos, puxo o
dedo na chaga e dixo catro verdades.
E a gran verdade que acocha a tolemia do
irakí é que, como di Benedetti, o Sur tamén
existe. E, de paso, que os países ricos do
mundo, tendo tan só un 25% da poboación,
disfroitan do 85% das riquezas, petróleo
incluído, e controlan o 90% do comercio
mundial, petróleo tamén incluido. E que
eses países multiplicaron por tres dende o
final de guerra mundial a súa renda per cápita mentres que os países pobres manteñense como estaban, resultando que máis
de 1. 000 millóns de persoas teñen que sobrevivir con menos de 370 dólares anuais
-arredor de 35. 000 ptas. - e que cada ano
marren 15 millóns de nenas por doenzas
vencidas hai ben tempo en occidente.
Pode que a/guén penseque non ten nada
que ver unha causa coa outra. Pero o certo
é que Hassan tén cada vez máis rasgos
mesiánicos e mnsidérase neste momento
o líder dos pobres do mundo. E moítos pobres confían ne!. E ademáis hai outro dato:
en occidente acordámonos da austeridade
cando hái liorta no Golfo, como se o Golfo
tivese a culpa da austetidade, cando, máis
ben ó contrario, a nasa falla de austeridade
-traducida en feítos concretos como que en
norteamérica se gaste nun ano 5. 000 mi1/óns de dólares en dietas de adelgazamento- a nasa falla de austeridade, dicimos é,
entre outras causas responsable da crise
do Golfo, do devastamento da Amazonia,
. da fame mortal dos nenas etíopes e dos
fu radas da capa de ozono.
Unha Nova Orde Internacional acabará
por imporse anque, quizais, desgraciadamente, pala forza.

O tamaño das fotos representa a proporción de habitantes do planeta: o 25% da poboación
disfruta do 85% da riqueza

• Nova sección de Ecoloxía
• ¿Que pasa en Cervantes?
• Axudas para as repoboacións
de montes particulares
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ecobrando o ser galego que esquecimos.
mos sementando patria:
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mos facendo outra historia.
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111 PREMIO DE POESIA

"Eusebio Lorenzo Baleirón 1990"
Organizado polo Concello de Dodro
Poderán concorrer tódolos poetas que o desexen,
sempre que as obras coas que participen estean escritas en lingua galega, segundo a normativa oficial. Os
poetas deberán presentar un libro de versos de tema e
forma libres.
Os participantes deberán enviar tres exemplares das
obras escritos a máquina, sen remite identificador, ó
seguinte enderezo:
CONCELLO DE OODRO - A Coruña
111 Premio de Poesía
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Daniel López Muñoz

Búscase un árbitro mártir

o

de ser árbitro no fútbol non está sendo
cousa doada. Sofren
os hoines de negro
co chiflo na man, sobre todo,
machiño, dende que os clubes eses gobeman tantos cartos que xa queren cotizar en
bolsa. Pero, mira, un con outro e quitados os lesionados,
os recusados, os dimitidos e
os sancionados, vai habendo
árbitro para tódolos partidos,
e tampouco o fan tan mal.
O da situación internacional
é outra historia. A este paso
haberá que apelar a algunha
autoridade extraterrestre para
que exerza de árbitro da situación mundial. A O.N.U. e o seu
Consello de Seguridade foron
paridos para eso, máis ou menos, pero a súa actuación resulta xa totalmente caseira e
desvergonzada: abofé que
lles resulta máis difícil asubiar
un penalti contra os Estados
Unidos e os seus amigos que
a calquera colexiado da Liga
facer outro tanto contra quen
todos sabemos.
Caseira, por aquelo de que
actúan en Nova York que é
onde a O.N.U. ten a súa sede, e
desvergonzada porque a vara
de medir situacións é impudicamente distinta, e porque, en
definitiva, cando favorecen

con descaro ós amos e prexudican ós asoballados de sempre, nunca pasa nada, todo
segue igual, ninguén lles priva
de soldo, recusalos ¿por qué?
e a vivir que son tres días.
Así, cando Israel ocupa ilegalmente territorios árabes,
non pasa nada que son amigos dos amos e traballan de
testaferro para el na rexión
quente. Cando os árabes fan
unha falta dentro da área, esto
é, cando invaden territorio
alleo, non se lles perdoa o penalti, como debe ser, e sanciónase con boicot, bloqueo,
cerco, preguerra, e guerra e
aniquilamento se cómpre.
Pero o partido segue, que
hai que xoga-lós noventa minutos. E así, ós poucos segundos, Israel nunha xogada
ben antirregulamentaria sega
a vida de 30 palestinos ós que
previamente, ó principio do
partido, quitara terra, país, soberanía e liberdade. E o árbitro, a O.N.U., apenas fai nada
porque o amo non estaba polo
labor e puxo eso que alá chaman veto e acó chamamos cacicada. Como o partido vai
continuar, o dito, mellor chamar a Alf ou a E.T. que, cando
menos, resultan máis divertidos. O de supermán, nada, négome en redondo.

XAQUÍN MARÍN - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

BOA NOVA

,

· Manolo Regal/Ramón Raña

Cartas que engañan
pois dunha serie de pretendidos feítos
milagrosos, se nos invita a facer vinte e
tantas copias da carta e manda/a a outras tantas persoas? Por suposto que,
se non o tacemos -así o afirmancorrerémo- /o risco de non sei cantas
desgracias xuntas.

"Non xogar co nome de Deus"
"Non xogar co nome de Oeus", esta
podería ser unha traducción máis axeitada daque/ segundo mandamento que
todos aprendimos de memoria e que
dicía: "Non tomara-lo nome de Oeus
en van". Hai moitas maneiras de xogar
co nome de Deus; á máis perigosa parece ser, sen dúbida, a dos que con
moito nome de Deus na boca e nas
apariencias externas, de feíto levan
unha vida inxusta e abusadora e contribúen a que a sociedade tamén se
constrúa sobre a inxustiza e o abuso.
Sobre desta maneira de xogar co nome
de Oeus taínos serias advertencias a
Biblia, pero aínda así seguen a ser moitos os que se dedican, ou nos dedicamos, a este xogo perigoso.
Máis agora querémonos referir a outro xogo, da apariencias máis inocentes, pero no fondo non menos prexudicial. ¿ Quen de nós non tén recibido
algunha carta algún día, na que, desPALABRAS

DE

Se alguén recibe unha carta destas,
que a rache sen ningún medo. Oeus é
alguén moito máis serio e fondo ca
canto pretende sinala-lo contido desas
cartas. E as causas de Oeus tamén son
moito máis serias e fondas ca esas
tranga//adas, que queren tacemos crer
que Deus, a nasa Señora e os seus
santos son pouco menos ca capricho sos personaxes que se conten tan cun
par de " Avemarías " ou con trinta foto copias da carta, ou que, pala contra, se
cabrean ata tacemos pasar por desgracias sen canto.
Para non xogar co nome de Deus, atribuíndolle conductas caprichosas, é bo recordar que
Xesús sentía a Deus coma un Pai bo

IGREXA

Deus, ó meu lado sempre
"A actitude de Deus non é outra que a que se nos
aparece en Xesucristo: ó lado do home contra o mal.
Non: ¿Por que me manda Deus esta enfermidade? ou
¿por que permite que morra o meu home, a miña muller,
o meu tillo ou o meu amigo? Senón: nesta circunstancia
terrible da miña vida, froito inevitable das concretas
circunstancias en que se realiza a miña finitude, eu sei
que Deus está ó meu lado, que conto coa súa comprensión, coa súa compaixón, co seu amor, coa súa axuda.
Non para supli-la ciencia do médico, a axuda do psiquiatra, ou a coraxe de afrontar realisticamente a vida,
pois ben sabemos que a seriedade da vida e do mundo
non pode desfacerse a forza de mi lag res nin de baquetazos máxicos. Pero·si para estar seguro de que, pase o
que pase -e pode pasar todo- a miña vida ten senso ;
todo resulta en definitiva integrado, porque todo, absolutamente todo, está envolto no amor salvador deDeus,
feble en apariencia, non dispensado de cargar coa súa
cruz, pero á fin tén a derradeira palabra. E esta será de
felicidade, pois El é quen a resucitar da morte, a facelo
todo novo, a romper -na comuñón misteriosa da gloriaos mesmos límites da finitude".
(A. Torres Queiruga, Recupera -la salvación, SEPT. Vigo , 1977, 142).
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Non xogar co nome de Oeus. Hón rase a Deus co amor e coa xustiza de
cada día .

REMOENDO

O

EVANXEO

4 nov. dom. 31 ordinario (A): Mt. 23 ,1-12
11 nov. dom . 32 ordinario (B): Mt. 25 ,1-13
Unha lgrexa vixiante
A vida cristiá en comunidade , é un ha festa ,
é a espera gozosa
dun encentro tamén gozoso.
Cada día colle-la lámpada,
cada día esperará noivo,
cada día vixia-las súas· presencias ,
cada día descubrilo e gozalo.
Cando menos se espera ,
Cristo , o noivo, aparece.
Alá pola media noite,
No fío do cansanzo e do abandono ,
Nos camiños escures da pobreza,
Na cruz detódalas inxusticias.
A vida da lgrexa
é festa vixiante,
é alerta festiva.
Bailamos e cantamos ,
pero coas lámpadas nas mans
eco aceite no corazón.
Non se pode ir ó tun-tun
polo misterio da vida.
polo misterio da morte
polo misterio do pobre.
polo misterio da xente.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

•
O "MES DAS ANIMAS" fainos lembrar toda unha relixiosidade popular, e mesmo
unha arte, froito da ligazón do
noso pobo co máis alá. Ademáis dos retablos que hai nalgunha igrexa, salientar o caso
case
excepcional
dunha
igrexa adicada ás "animas" en
Compostela, e sobor de todo

A IV FOTOBIENAL de
Vigo terá lugar durante
todo o mes de · novembro,
en cinco exposicións distintas: "Documentalismo
Social Contemporáneo",
"Vigovisións", "Home e
Sociedade", "En Galiza
nos 50", e "Colección do
Concello de Vigo" ... Máis
de corenta creadores que
tan de Vigo a capital da fotografía neste outono.

os " petos de ánimas" oolocados ó pé dos camiños para recaudar esmolas. Mesmo algún
artista de hoxe recolleu na súa
creatividade este vestixio da
nosa cultura, coma é o caso
do ceramista Pérez Porto que
moldeou en barro algún "peto
de ánimas".

A CAZA coa excepción dalgunhas

pezas escomenza o derradeiro domingo de outubro ata o seis de xaneiro, e seguen os mesmos problemas de sempre: o deterioro da natureza, pala falla de sensibilidade e
cultura; o minifundismo· nos cautos, e a pouca vixilancia. Máis de
noventa e seis mil cazadores irán
nestes meses ós nasos montes
(dous millóns trescentas setenta e
dúas mil hectáreas divididas en máis .
de setecentos cautos).

ELECCIONES~ EN EUSKADI
AS ELECCIONS DE EUSKADI,
despois de once anos de Estatuto ,
supoñen un novo avance das forzas
nacionalistas, que nas últimas convocatorias chegaron a ter o setenta
por cento dos votos. Herri Batas u na
está disposta a colaborar desde un
nacional isrno.sen crispacións, e coa
teima dunha Euskadi en paz e liberdade.

Nicaragua seis meses despois

O

que lemos no periódico Barricada Internacional do pasado
22 de setembro sobre a situación económica e social en Nicaragua, na Nicaragua que querían os
USA, ponnos a carne de galiña.
A mañá do 3 de setembro, eivados,
nais, viúvas e orfos de guerra foron cobrar as súas pensións e atopáronse coa
sorpresa de que recibían a pobrísima
suma de 1O dólares USA, mentres ós
desmobilizados da contra entregaselles
mensualmente 50 dólares. Desesperados encerráronse nas instalacións de
Televisión.
O problema é a miseria que esas pensións revelan na Nicaragua de 1990.
Eses oito dólares equivalentes a 1O millóns de córdobas equivalen ó valor de
dez ducias de ovos: o que sería aquí
unha pensión de 1.800 ptas.
Desde o pasado mes de abril ós prezos
multiplicáronse por seis ó aplicar a política económica que dictamos os países
ricos capitalistas a través do Fondo Monetario Internacional. O goberno quere
pagar a débeda externa (9.600 millóns
de dólares) e iso a costa do sacrificio da
poboación , maiormente dos máis po-
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bres que viron como desaparecían os
subsidios alimentarios que mantiña o
·
anterior goberno.
A ONU lanzou a alerta: máis de 80% da
poboación encóntrase en estado de extrema pobreza lindando coa indixencia e
afame máis matadora. Por iso en pouco
tempo aumentou a mortalidade infantil ,
por causas típicas da miseria: diarreas ,
xarampón, desbutrición. En catro meses
finaron por estas causas 500 pequenos
só en Managua. A situación sanitaria tén
trazas de ir a peor polo recorte nos presupostos do Estado para 1991 que a proposta do governo vai afectarás dúas pólas máis importantes de calquera país:
educación e sanidade.
Ata agora o goberno de Violeta Chamorro non conseguiu que os Estados
Unidos donase ó país as enormes cantidades que empregaba en subvencionar
á guerrilla contra-sandinista: afame non
é tan perigosa para o seu imperio como a
bandeira de independencia nacional e
de dignidade que representaban os
sandinistas .
Nos vertedeiros de basura de Nicaragua persoas

e animais disputan pota miseria que /les permita
subsistir

X.A.M.

O ESTANCAMENTO DA
ECONOMIA GALEGA tén a .
mellar mostra no proxecto de
orzamentos previstos para o
vindeiro ano , nos que non hai
unha verdadeira política de inversións, quizais pala marxinación que estamos a sufrir
desde Madrid, e así o asunto
das autovías, pode repetirse
noutros eidos da economía do
país, e mentres tanto o paro
segue medrando. Pois as chamadas á inversión feitas á iniciativa privada son papel
mallado.
A MILI volta a ser un pesadelo para moitos dos douscentos vintenove mil mozos,
que van ser chamados a filas o
once de novembro. Este ano
envoltos nunha polémica, e
sempre dun xeito dramático;
nestes días, un mozo de Santa

Uxía de Riveira, que estaba no
servicio, suicidóuse, e na Coruña está a haber unha campaña de solidariedade cun insumiso, que está detido, e que
é membro do grupo folk Belida, que aparece na foto.

ºªºªº

ºªºªº

HAI OUTROS ESPAÑOIS
que tamén están vivindo o
conflicto do Golfo Pérsico.
Son algún membro de "Médicos sen Fronteiras" , unha organización de mil trescentos
médicos de varios países. Alguns deles están axudando ós
miles de refuxiados que hai no
deserto. Alí montaron cincocentas tendas de campaña
para socorrer ós que escapan
de lrak. Miles de persoas de
moitos países que están
·sendo as primeiras víctimas
dunha guerra que non escomezóu.

ºªºªº

O VERDADEIRO ENEMIGO
DE SADDAM HUSSEIN son os
kurdos, un pobo con máis de
vintecinco millóns de habitantes espallados por Rusia, lrak,
lran, Siria ... O presidente do
lrak leva moitos anos asoballando ne les, sobar de todo hai
dous anos ... , cando miles de

kurdos foron asasinados con
venenos e gases lanzados nas
súas principais cidades. Naque! intre, Occidente vendeu
gases a Saddam , agora estes
mesmos estados queren utilizar a guerrilla kurda contra o
presidente de 1rak.

ºªºªº

A FEIRA DE SANTOS de
Monterroso, é unha das moit.as feiras que teñen lugar no
primeiro de novembro, e que
son un verdadeiro festín gastronómico, dada a abundancia de productos típicos deste
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autono: caza, castañas, cogumelos, sen esquecer o polbo.
A recolleita de castañas é
unha das tarefas deste tempo
de magostos. O costume dos
magostos é unha das tradicións a recuperar.

GORVACHOV, o Premio Nobel da Paz deste ano , tam én
veu a remove-los cimentos da
esquerda estatal , un tanto esclerotizada nos últimos tem pos. O galega Enrique Curi e!,
despois de deixar o Parti do
Comunista, ficha polo PSO E,
talando da nova " casa común "- d.a esquerda, mentres
tanto , Esquerda Unida vo lta a
facer un achegamento a esquerda nacionalista.

ºªºªº

O CENTRO DRAMATICO
GALEGO está a vivir un intre
importante da súa creatividade nestes meses. Estes días
estrena a obra de Larca : " Yerma", traduc ida e recreada por
Miguel Anxo Fernán-Vello, e
protagonizada por unha das
nosas mellares actrices, Luisa
Martínez. Ámbolos dous seguen a ser protagonistas da
vida dramática, pois " A Casa
dos afogados " de FernánVello, será outra obra a ver nos
vindeiros meses, tendo a Luisa
coma unha das súas protagonistas. Esta obra dirixida por
Manuel Lourenzo é dO' rnellor
teatro feíto en Galicianos últimos tempos. Na foto, Miguel
Anxo e Luisa asisten a unha
Exposición.

Noso Pai
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

fAR6AD€19P
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 Corufia)
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 2B
~ 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
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Tentamos, nunha serie de colaboracións,
ofrecer unha explicación da oración
cristiá "Naso Pai".

¿Que queremos dicir con esta primeira invocación?.
1) Que tem_os casa. - Cando chamamos desde o fondo
do corazón a Deus "Pai", sentimos que é alguén que
nos quere, que nos espera como aquel pai que subía ó
monte tódolos días para dexergar se o seu fil lo voltaba.
Sentimos que é a calor, o lugar, a "casa" na que, como
aquel fil lo da parábola, podemos volver sempre a estar.
Cando invocamos a Deus como "Pai" decatámonos
que, desde sempre, El é a estancia habitada onde podemos vivir: o lugar onde somos queridos tal como somos,
onde somos acollidos con toda a nasa indixente aventura ás costas, o lugar desde o que nos é sempre posible
volver a empezar, volver a esperar, reaprender a amar
porque somos queridos.
2) Que vivimos en familia. - Cando chamamos a Deus
"naso'.' Pai, sentimos que a casa se vai ancheando máis
e máis. Xa non podemos dicir que é a "miña" casa, pois
é a casa do "noso" Pai. El é o naso Pai, o que nos fai caer
na canta de que os outros non son só seus tillos, senón
tamén nasos irmáns. El é o que nos fai caer na canta da
frivolidade, da pedantería e da parvada dos muros que
interpomos entre uns e outros. El é que nos fai caer na
canta da inxustiza que sementamos. El é quen nos fai
caer na canta de que non hai diferensia algunha entre o
tillo maior e o menor da parábola. E na "súa casa" e
baixo a forza da súa palabra como, pase o que pase,
fagan o que fagan os nosos irmáns, podemos sempre
reemprende-la difícil aprendizaxe de vivir fraternalmente.
3) Que dicimos máis do que sabemos.- "A Deus ninguén
o viu" dicía San Xoán. Pero á forza de ir dicindo a cotío e
pouco a pouco, "Noso Pai", tal como ensinaba Xesús,
sentimos que nos tala ó corazón descubríndonos causas insospeitadas, que cada home é meirande cá súa
pobreza, que cada un de nos segue senda chamado a
pesar da súa impotencia, que o fondo da vida -desexada
por todo home- é a comuñón, que alá onde abonda a
inxustiza agáchase "clamorosamente" áseu rostro presente e invocante, que cada un de nós pode ser un don
para os outros.
En fin, vaino.s descubrindo que o seu amor é máis
forte có naso desamor, que o seu amor nos reborda.
Irnos, pouco a pouco, albiscando que o que nos dá vida
é precisamente o seu "Espírito", que vence en nós o
medo que nos atenaza e ante o que, como nos di a vida,
atopámonos desleixados e resignados. Irnos descubrindo que sen esperanza dific.ilmente podemos vivir,
irnos dexergando que o fondo dos nasos mellares anceios ~a súa presencia alentadora, inspiradora e liberadora. En fin, irnos experimentando o reconfortante que
é poder dicir con verdade: "Nel vivimos, movémonos .e
existimos" .

C.O.S.A.L.: a ~olidariedade cos pobres de Latinoamerica

A

lá polo mes de xullo, e desde fai sete anos, o
C. O. S.A. t. (Comité de Solidariedade con América
Latina) de A Coruña ven organizando un Festival
musical en plan de recabar axuda para Centroamerica.
Este ano decidiron cambiar para outono a data e tamén o

enfoque. Pero do que ían ser un has Xornadas co remate dun
Festival, vai quedar únicamente nas Xornadas, por falla de
subvencións oficiais.
Con este motivo e para coñecer o trabal/o do C. O. S.A. L.
entrevistamos a Concha Sánchez, do Comité de A Coruña.
Hai moitas formas de facer solidariedade. ·Hai moitas Organizacións que se
dedican a eso: Mans Unidas, Médicos sen
fronteiras, Amnistía Internacional, Cáritas ...
un montón de Organizacións, unhas
máis que outras. Estas Organizacións
exercen solidariedade, e ademais ben
feita. A xente pode elexir á sua maneira,
pero o importante é que saiba que hai
moita xente que necesita deles, que hai
utopías, sentimentos, amistade ... unha
serie de cousas morais, que actualmente
están en desuso, por eso estas Organizacións, en principio, son tan pequenas,
pero que son importantes. Trátase de
animará xente a que saia de si mesma.
Esto é un labor gratificante, porque anque non sirva para moito, si que é moi
importante, porque · somos moitísimos
en todo o ~undo os que podemos facer
cousas , porque, anque o de un sea pequeniño, o de todos é moitísimo. Tede en
conta que Nicaragua viviu da solidariedade, fundamentalmente, que recibía
dos Países de Europa durante 7 anos.
¿Como un País como Nicaragua pode
vivir da solidariedade durante 7 anos?. A
mín este dato emocióname.

- Concha, ¿Qué podes dicirnos do
Comité de A Coruña?. ¿Qué pretendedes?.
- Pois, que o noso pequeno Comité
de Solidariedade funciona desde o ano
83. Potenciouno un rapaz chileno. Socios que aportan os seus cartos mensualmente, ternos uns 50. Pero xente traballando habitualmente, somos bastantes menos. O Comité adícase a dicirlle á
xente a situación na que se atopan os
Pobos do Terceiro Mundo, e de algunha
maneira a recabar deles a solidariedade:
Que sepan que hai outra xente que necesita deles para sobrevivir.

- ¿ Cál é a vosa relación cos outros
Comités en Galicia no Estado?.
- En Galicia existen Comités de Solidariedade coma o noso, en V•go, Santiago, A Mariña Luguesa, Ourense e Pontevedra. Todos estamos coordinados.
Tamén a nivel de Estado hai unha Coordinadora con Nicaragua, e outra co Salvador. Tamén mantemos relacións coas
Organizacións dos Pobos Centroamericanos que están en Madrid. Cos Sandinistas, agora, estamos pendientes de
que eles decidan que tipo de relación
queren ter con nós: se vai haber unha
persoa estable, ou non. Que estemos
mais preocupados polo tema do Terceiro Mundo en Centroamérica, non
quere dicir que nos esquenzamos de
Asia ou de Africa. É cuestión de prioridades. Decidimos esa prioridade, e estamos traballando por esto.

e

.f.

- ¿Como afectou a derrota do Sandinismo ós Comités de Soliedaridade?.
- Afectounos moitísimo. Quedamos
absolutamente sorprendidos. Todo o
mundo pensaba que ían gañar, porque o
fixeron ben ... Home, supoño que cometerían erros, todo o mundo comete erros.
Pero o camiño que tiña trazado o F.S.
realmente é intachable, aparte de intelixente. Pero afame é afame, e os nicaraguenses pensaron que se Violeta Chamorro gañaba, os Estados Unidos apoiaríana, e polo tanto, sairían da miseria. Xa
se ve que non é así. .. Foi terrible, que che
machaquen unha vez máis a utopía, fastidia moito. Por iso os primeiros momentos foron de sorpresa e desilusión. Pero,
ben, a solidariedade non era co F.S., era
co Pobo de Nicaragua co cal nese sentido non se modificou.
-

¿Con que Países exercedes a soli-
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dariedade, e cómo se canaliza esta
axuda?.
- Con Nicaragua, antes, facíase a través da Embaixada: xuntabamos os cartas e mandabamos o material, vía diplomática. Agora non. O Goberno actual
non require este tipo de cousas, nen as
desea. Simplemente quere relacionarse
cos Estados. Entón, nós, agora, relacionámonos coas Organizacións que existen alá, que xa existían antes. Sabemos
das necesidades de Concellos, Escalas,
Parroquias. Eles mandan propostas documentadas, e aquí apróbanse ou non se
aproban.
Tamén exercemos moita solidariedade co Pobo de O Salvador. E con Guatemala. Pero con Guatemala é moi dificil. É o País en estado mais miserento de
toda Centroamérica ... é terrible. Entón
non hai vías de penetración, soamente
cuestión de axuda ós Comités de Dereitos Humanos de alí. A veces tamén xurden cuestións no Ecuador, pero fundamentalmente Centroamérica.
- Vemos que a solidariedade é a vosa
gran Palabra, ¿Cál é a forza que pode ter
a solidariedade no Mundo de hoxe?.

- Por último, e para rematar co tema
das Xornadas, ¿Por qué se fan estas
Xornadas e non o Festival que se facía
outros anos?.
- Respecto ó Festival que tódolos
anos se facía en Oleiros, nós queriamos
romper esa dinámica de ser catro matados e o tan todo, desde comprar a pintura, pancartas, mercar bocadillos, vendelos ... Queríamos seguir a tradición de
facer tódolos anos algo que recordase
que América Latina está aí, pero non
como ata agora. Por eso decidimos
cambia-la data e pedir respaldo ás lnstitucións. Pero non houbo sorte anque no
caso do novo Rector da Universidade de
A Coruña non se pode talar de sorte-, e
quedamos, como quen dí, co " cu ó aire ",
por falta das subvencións. Por eso , o
Festival, que ía organizar "Milladoiro",
como remate das Xornadas, non se vai
facer. Quedan , así unhas xornadas un
pouco curtas, e que consisten en 4 ou 5 ·
Conferencias sobre América Latina, catro películas, e unha Exposición de Arte
(Pintura e Fotografía), aínda sen data,
pendente da comunicación do Axuntamento de A Coruña.
O ano que vén procuraremos chamar
ás portas das lnstitucións, de novo, e se
as lnstitucións non responden , chamaremos ás portas da Empresa Privada.
Gumersindo Campaña

Os medios de
información e
desinformación
Por Francisco Carballo

esde o s. XIX, os cidadáns gozamos duns medios de información. Estes cada día son máis
variados: televisión, radio, prensa. Antes o medio informativo máis utilizado era o de boca en
boca: e.arrían os rumores e ían deformándose. Salmes
estudiou esta deformación con miudeza.

D

¿Que fiabilidade merecen, hoxe, estes abundantes
medios de comunicación? A xente desconfía; mintes
mais que a gaceta, din. Pero, no fondo, ere na información tanto da TV-R como da prensa. O escrito ten moita
forza de convicción.
Da información cabe dicir como dician os antigos dos
libros: " temo o lector dun só libro"; podemos dicir
" temo a quen le un só periódico, escoita unha soa emisora de radio ou mira unha soa cadea de televisión".
Desgraciadamente os medios de comunicación teñen
un propietario . Este impón unhas novas, elimina outras,
modifica, subliña etc. etc. Os periodistas destes medios
ca recen da liberdade que desexarían.
A nivel mundial , a información está en mans de axencias norteamericanas. O peso destas axencias e abrumador: supera o 80% do total. Elas poden ocultar, e de
feito ocultan , canto non lles interesa. Poden deformar
novas, envilecer persoas, chantaxear proxectos. Estes
medios comunican que a súa tirada está contabilizada
por axencias. Pero estas axencias son vulnerables e
tampouco acreditan a súa imparcialidade: consta que
moitas veces non verifican o que se publica ou que
aceptan sobornos.

lgo está pasando nos Aneares. Non é o de sempre:
pallo zas, parque natural, caza ... Agora a not~cia son
os mesmos veciños que están organizando experiencias interesantes de trabal/o comunitario. IRIMIA
achegouse alí, a esta comarca luguesa de alta montaña para
coñecer de máis preto o que a/í está pasando. Fa /amos con
Ramiro e Maruxa.

A

- A ver, Ramiro, dinos rora é mestra no colexio de
San Román.
quen es e que fas aquí.
E tamén o cura do Santo
- Son o cura de San Román de Cervantes e dal- . Tomé, Ramón . E Antonio,
gunha parroquia máis. O un profesor do instituto de
cura no senso máis tradi- Becerreá.
cional da palabra: digo
E dúas psicólogas: lsobastantes misas os domin- lina (nacida nunha parrogos. O resto da semana quia de Cervantes, en Piorando por aí.
nedo) e Ana, que agora xa
non están aquí. E moitos
- ¿E ti, Maruxa?
veciños máis.
- Pois eu son Maruxa, a
Detrás de iodo isto está a
do Cuarto. Son unha ra- xente de Cáritas de Lugo e
paza nova, nacida daquí.
de Madrid. E algo unha organización que se chama
- Vós sodes dous dos CAS, apoiándonos. O CAS
que andades animando é "Colectivos de Acción
esta experiencia, pero, Solidaria", para coordenar
¿que máis xente hai me- tódolos grupos de base
tida nisto?.
que están levando adiante
- Están Emilio e Aurora, proxectos de ' desenvolveque son matrimonio. Te- mento comunitario coa
ñen dous cativos. Están xente máis marxinada.
traballando moi activa- E ¿como empezastes
mente. Emilio é mestre de
Prescolar na Casa, e Au- a traballar? Contádenos

j

· No mundo en que vivimos, a información ten un alto
poder para todo . Especialmente domina sobre as persoas forzándoas a consumos de bens en si nada convenientes. A información publicitaria é unha ameaza; a
información sectorial , cultural relixiosa, política, está
domesticada e sometida. A liberdade informativa só
existe nos medios que escapan ó poder do gran capital.
A chamada prensa independiente, cando o seu nome é
realidade , algo pode axudarnos a posuir unha información clarificadora.
Saber ler entre
liñas, saber contrasta-la información ,
1
saber comparar, iso é un camiño de liberdade. Ler é
especialmente, o mellar camiño de enteirarse. Un estarzo de lectura vale sempre a pena.
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Algo está pasando nos Aneares. Non é

o de sempre: pallozas, caza ...

Que está pasando en Cervantes
como . dunha zona illada.
Contádenos como é esta
bisbarra.
- E unha zona de montaña que se adica á gandeiría e á agricultura de autoconsumo practicamente.
Ten 276 Qm_2 e 3.178 habitantes, e a maior parte da
poboación é vella. Así mozos entre 16 e 25 anos haberá uns 200. Aquí a principal fonte de ingresos sonche os vellos.

Os Aneares: a fermosura natural de sempre, misturada hoxe cos plans
da intelixencia humana.

algo do que andades
facendo.
- Hai catro anos empezaramos algo duns cursos
de apicultura que acabaron nunha cooperativa de
mel.
A raíz diso, decidimos facer coma unha análise da
nasa realidade de Cervantes. Isa para ver como estabamos, -ver que recursos
ternos na zona e ver de dar1le unha alternativa.
Para poder coñecer tódalas casas, empezamos
cun estudio da situación
dos vellos.
Tamén daquela varias
xuntanzas cos mozos e
mozas. E de todo isto foron
saíndo algúns proxectiños.
O resultado foi unha
certa conciencia de mobilización dalgúns sectores da
poboación. Pero sobre
todo serviunos para darnos canta da moita tarefa
que hai para facer. E de
que teñen que ser os propios veciños os que empecen a participar e a abrir
fendas de cambio.
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- Maruxa, chámanos a
atención que unha rapaza
nova coma ti, preparada,
non pense en marchar de
aquí como pensa a maioría. Dinos, ¿por que estás
aquí e por que desta· maneira: buscando posibilidades de futuro para a
zona, participando en cousas colectivas ... ?.
- Ben, primeiro foi unha
situación familiar a que me
impidiu saír de aquí. Pero
despois xa non quixen
marchar, por que creo que
esto aínda tén unha saída.
E sobre todo porque teño
unha causa moi clara:
Sinto que aquí o mundo esquécese de nós. A xente
traballou e traballa moito.
E a min unha das causas
que me come a cabeza
hoxe é que os nasos vellos
poidan ter unha vellez
digna. E que os nenas poidan ser coma outros nenas: que teñan posibilidades de ver causas, de poder aprender coma os
demais.
-

Falades de Cervantes

- Ramiro, e ti que vés de
fóra, ¿sínteste feliz, a
gusto aquí? ¿que ilusión
che fai traballar tanto
nunha zona que de entrada
parece que tén tan poucas
posibilidades?
- Primeiro vin para aquí
porque decidimos Emilio,
Aurora e mais eu vivir xuntos, e entre os tres formar
unha pequena comunidade cristiá. Vivir os tres
compartindo
xuntos e
compartindo coa xente. Isa
para miné moi gratificante,
queriamos vivir . nunha
zona que non fose rica. O
de vira Cervantes foi cuestión do Emilio que atopou
escora aquí.
A ilusión que me move a
min persoalmente é que
aquí hai moito que facer, e
eu son dos que si creo nas
posibilidades desta zona,
desta xente, desta cultura.
Descubrir, concretizar estas posibilidades, e darlles
xeito é a miña responsabilidade. E, como comprenderás, unha tarefa alueinante.
Pero, ¿que cousas
concretas vos tan tirar
para adiante?
- Pois o que irnos conseguindo. Por exemplo ,
ver que a Asociación de
montaña vai adiante. Reúne a mozos e mozas e a
matrimonios novas de San
Román, de Santalla, de
Piorneda e de máis parro-

quias de Cervantes para
buscar posibilidades. para
a zona.
E ver como un proxecto
de turismo rural está arrincando en Piorneda.
E a cooperativa do mel
que segue funcionando
bastante ben.
.
A xente tamén está colaborando ben no de axuda
no fogar de atención ós
vellos.
A nivel de orientación
profesional andamos facendo causas... E sobre
todo algunha xente, maiormente matrimonios novas
que se van enganchando
en todo isto. Isa é o que
máis nos anima.
- A resposta dos nenas
a valora-lo seu entorno , a
quererlle. Isa a min anímame
moito.
Tamén
houbo moito interese por
parte das mulleres, pero
nós non soubemos responder.
- A xente vai vendo que
algunhas causas ofrecen
posibilidades ...
Pero que non quede aquí
como que ternos moito
feito. E ó revés: hai moitos
vellos aínda sen atender,
moitos nenas aínda mal
alimentados , moitas nenas
e mulleres moi infraval oradas, moitos matrimo nios
novas que non dan saído
adiante .. .
Pero é unha zona moi
bonita para vir 'visitar e
cunha xente moi aco11·e dora con tal de que non lles
pisen a horta. Esto dígoo
para que se _animen os
visitan tes.
- ¿Algo máis?·
- Pois que nos gustaría
moito relacionarnos con
outros pobos que teñan as
mesmas ilusións e circunstancias semellantes ás
nasas.

Tereixa Ledo

PUBLICIDADE

Plan de saneamento ·gandeiro

t

stá xurdindo na nasa terra unha

nova xeración de gando galego.

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

/!"'

gando

sexa

unha realidade, é necesario o estarzo 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
1

Gali~ia.

INDEMNIZACIÓNS' POLO SACRIFICIO
DE RESES EN CAMPAÑAS
DE SANEAMENTO GANDEIRO
E_~cabeza

Vacas de le1te de merros
de 6 anos
85.000
Vacas de carne de menos
de 9 anos _______ 85 000
Vaca~ de le1te de ma1s
de 6 anos __ - --~ ___ 80.000
Vacas de carne de ma1s
ae 9 anos _____ ____ 80 000
Machos de calque1ra
idade ______ - -- -~ 67 000
Fem1as menores de ·
24 meses _ _ _ _ _ 67.000
Ovino de le1te _ _ _ _ 9.000
Caprino de le1te
11 .000
Ovino e cawino de carne _
7.000
Pago por decom1SO'
- 215 pts./Kg. canal vacuno
- 190 pts.ikg canal ovino e caprino
INDEMNIZACIÓNS
COMPLEMENTARIAS
Explotac1óns de ata 7 cabezas·
- 25 000 pis. po,r animal de le1te
- 35 000 pis por animal de carne.
Animáis inscritos en Libros Xenealó ·
x1cos. razas autóctonas e beis de
lraballo: ·15.000 pis por cabeza

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

UNTA
DE GALICIA rrt1>

u

CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA,
GANDERIA E MONTES

POR UN CANDO MELLOR
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O CAMPO

Axudas para as repoboacións de montes particulares
Este ano hai dúas formas de petición: unha simplificada e outra ordinaria. A primeira pódese realizar
cando a superficie total afectada polos traballos propostos sexa inferior
a dúas has, ou a subvención correspondente inferior a 100.000 pts. E
esta a forma máis sinxela de poder
acollerse ás axudas; é dicir, cubrindo o impreso que se encontra
nas axencias de extensión agraria
ou ben nas xefaturas provinciais de
montes sen máis requisitos.

importancia da repoboación nos montes galegas é
de tal trascendencia que
necesitamos coñecer o que
nos acude a elo.

A

Todo o que poidamos facer polo
naso monte é mol importante estando todo interrelacionado, culminando nunha das fases máis impor.tantes que é a plantación ..Esta pode
ser feita nun monte raso, nun monte
arborado con baixa densidade de
planta, un monte queimado, un
monte talado, etc.
Calquera que sexa a situación de
partida irnos ter que afrontar uns investimentos que poden non ser únicamente a plantación en sí, senón
que pode existir preparación da terra, elim.inación de restos de madeira (ben proveniente de podas,
cortas ou queimada) aclareados,
etc. todos eles encamiñados a que a
plantación teña o maior éxito posible e da forma máis ordenada para
poder asegurar e facilitar tódolos labores culturais e de prevención posteriores: limpezas, aclareos, podas,
cortas, cortalumes, vias de saca, etc.
Da importancia que a repoboación forestal tén na nasa terra non
irnos talar aquí, aínda que só recordar que na plantación de especies
forestais está un dos peares máis

A xestión ordinaria é o caso xeral
nó que o solicitante debe acompañar unha memoria descriptiva dos
traballos propostos, se o importe é
inferior a 2.000.000 pts. Se este tora
igual ou superior deberá presentar
un proxecto.

importantes da nasa economía ademais doutros beneficios dunha gran
trascendencia social.
En función, desta importancia a
Consellería de Agricultura Gandería
e Montes sacou o 24 de xullo de
1990 a Orde que establece axudas
para o fomento da producción forestal e da conservación dos bosques autóctonos.

Ante a dúbida en cubri-los impresos deben ·poñerse en contacto co
garda forestal da zona, xefaturas de
montes ou ben coas axencias de
extensión.

Consta esta Orde de catro capítulos dos cales o 1ºe o 2º deixaron de
ter vigor a partir do 30 de setembro,
prorrogándose o 3º e o 4º ata o 15 do.
nadal, estimulando desta maneira
que a xente ·teña posibilidades de
acollerse a estas axudas que cumplen un incentivo importante na
poboación.

Animádevos a afrontar este investimento tan necesario para todos. O
desenrolo do monte non debe ser
unha proposta de futuro, necesita
ser o presente.

Tonecho Meixide

Cadro de axudas para o fomento da producción forestal e da conservación dos bosques autóctonos
Unidades e descripción dos trabal los

Restauración, plantación , mellara e reposición con especies autóctonas
ou asimiladas dirixidas a rexenerar ou crear masas naturais
Limpezas, selección, desbrotes en cepas, rareo de pes en diseminado,
rozas e guias en repoboados en bosques autoc. ou asimilados, nos que o
fin principal non sexa productivo.
Plantacións ou sementeiras con fins productivos de frondosas autóctonas e asimiladas
Plantacións, sementeira, repoboacións forestais e segundas repoboacións con especies non autóctonas, agas o eucalipto.
Plantacións, sementeira, repoboacións forestais e segundas repoboacións con piñeiros e outras resinosas.
Rexeneración de tramos de corta en masas forestais, rozas, limpezas e
podas en monte bravo e latizal
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Subvención

lnvestimento máximo
subvencionado por unidade

90

214.000
1

90

107.000
I

70

214.000

40

214.000

40

135.000

40

1.07.000
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Un espacio para a Ecoloxia
Irnos presentar este pequeno espacio que en cada número
de lrimia irá adicado a temas de Ecoloxía.
De todos é coñecido a forte degradación medioambientaí
que está a sofrir o naso planeta (incendios, efecto invernadeiro, capa de ozono, contaminación ... ), tamén sabemos as
terribles consecuencias que esto pode traer para o futuro 'da
nasa especie e para a vida na terra. Témonos que dar de canta
a forte relación que estes problemas teñen que ver co naso
xeito de vida (9onsumismo, "progreso", individualismo,
competitividade ... ).
Pois ben, nace este "recuncho" ca ilusión de aportar algo
que nos axude a comprender e a traballar por ese ben tan
importante como é o naso entorno, para evitar seguilo estragando, para conquerir conserva-lo que tantos millóns de séculas tardou en formarse (ríos e mares, montañas e praias, árbores e animais ... ) e que nun par de décadas podemos sentenciar. Sen esquecer tampouco a contrapartida do naso desenvolvimento no "terceiro mundo" esquilmando ecosistemas,
selvas, culturas ...
Sexa lago este un lugar aberto onde haxa denuncias e críticas, pero tamén onde se aporten solucións e información,
máis humana e solidaria, menos agresiva e opresora.
Sexa tamén reivindicativo e exemplo ante institucións medios de comunicación, centros educativos ... da importancia de
achega-la educación ambiental a tódolos estratos da
sociedade.
Falaremos de moitos temas, educación ambiental, agricultura biolóxica, bicicletas, reciclaxe, pacifismo ... Do que pasa
aquí na Galiza, nas nasas comarcas, pero non esqueceremos
outros problemas que tamén nos afectan (Amazonia, Antartida, Centrais Nucleares, Pobos indíxenas .. .).
Por iso queremos que nos escribades, preguntando, denunciando, informando. Contestarémosvos a todos.
Un ha aperta e ata pronto.

Enche de árbores Galiza
Aquí dámosvos unhas pequenas instruccións de como
entre todos podemos facer
algo para evitar a grave deforestación que está a vivir Galicia. Algo tan sinxelo como
plantar unha árbore:
1.- En terreas fortemente
degradados por causa dos incendios debemos sementar
plantas do tipo das gramineas
para que fixen o terreo e así
evitar a erosión · cara unha
posterior repoboación.
2.- No resto dos terreas debemos seguir este xeito de
repoboación:
A.- ESPECIES: Semente de
: Carballo, Castiñeiro , Nogueiras ... todas e las de árbores autóctonas galegas. ¡¡
B.- RECOLECCION: Datas Xeralmente nos mediados do
Outono cando vexades as landras, castañas... tiradas no
chan baixo a árbore. Coller un
saco ou bolsa de tela, e empezar a recoller a semente debaixo das árbores, elexindo
sempre as que sexan mais
grandes e procedan dunha árbore en . . bo estado, sen plagas
oü enfermidade.
.v

Saúde e Ecoloxía
Colectivo XEVALE - Ecopacifismo - Avda. de Portugal 16
Telf. (982) 440368 CHANTADA
Apdo. 22 - (982) 404609 MONFORTE

C.- XERMINACION: Enche
as bolsas ou sacos con serrin ,
viruta, area, follas ... bota dentro as landras ou sementes
que queiras plantar. Reme-

xeas ben e batalle un pouco
de auga de xeito que todo
quede bastante humedo (Non
encharcado).
Cada
certo
tempo tes que remexer para
que todas-las sementes teñan
a mesma humidade. Agarda
mes e medio aprox. e veralas
xerminar ata botar a raiz.
D.- SEMENTAR: Datas - De
Novembro a Febreiro. Podedes sementar as landras sen
esperar a que xerminen índa
que teredes menos probabilidades de que nazan. Para sementalas tedes que buscar un
monte ou lugar onde exista ou
existise a especie que vaias
plantar.
Fai un buraco (entre 5 e 8
cm.) e situa a landra, semente
ou planta xerminada sempre
en sentido horizontal.
E nada mais xa o sabedes
rapidamente a coller sacos ,
picachos, moitas ganas de trabal lar e i iAdiante! ! Galicia
agarda po-lo que podas ti facer. Non esperes a que sexan
os políticos porque entón xa
podemos emigrar que non nos
vai quedar unha árbore.
Lembra sempre utilizar papel reciclado para salvar as
árbores.

xOxOxOx

Desde Que afenix se fai

H

xe Carlos ergueuse
cedo. O sol semellaba
menos ardente, me.
· nos luminoso, ata
menos acolledor que noutras
mañás e as árbores erguíanse
estrañamente mudas, imperturbables, inamobibles. O
vento frío rachaba o ceo matutino e ó Carlos, daquela, encollíaselle o corazón. Taciturno,
pensativo deambulaba pala
casa que, agora, lle parecía
moito máis umbrosa que de
costume; en cada recanto cría
descubri-la vaga sombra dalguén coñecido, dalguén querido ... Hoxe non se escoitaba o
ledo trinar do Fénix.
Carlos lembrábase daquel
día en que súa nai o levara a el
e á súa irmá á feira. De camiño
para a casa pasaran ó lado
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dunha paxarería e el, recordábao coma se hoxe fose, prendárase do Fénix. Súa nai tra:.
tara de disuadilo, pero os berros e choriqueos dos rapaces
obrigárona a mercar dous fermosos canarios.
Lembraba tamén o cariño
coque o 'alimentara o primeiro
día, cariño renovado xornada
tras xornada ata a derradeira:
a da súa ida. Pronto paxaro e
rapaz trabaran firme am istade
e aínda que os primeiros días
non ousara o paxaro sair da
gaiola, á fin rematou por dar
ledos revoloteos pola casa
(sempre ás agachadas da nai),
que se repetían a miúdo cada
vez que a ocasión era propicia. ¡Daba xenio ver aquel paxariño pausado amigablemente no ombro do Carlos!.

Un día, sen embargo, a nai para ben e lembraba ·a desavoltara inesperadamente á cougo que os pensamentos
casa e atopara ó Fénix fóra da que entón pasaran polo seu
gaiola, en pleno voo . Com- maxín lle produciran.
prendera entón os pequenos
No.n obstante, hoxe erguécambios que na decoración rase tranquilo. Serenamente
tiña observado aqueles días, se dirixira ó salón e fara ver ó
así como as máis que sospei- Fénix que, triste, na gaiola, fintosas manchas estradas por caba nel a súa ollada resigtoda a casa. Aquel día o Carlos nada. Daquela, el , decididafara reprendido severamente mente, sen un asomo de dúe lago de prohibírselles a el e á bida, abríralle a gaiola. O pasúa irmá ceiba-los paxaros , xaro botara a voar e o Carlos ,
amainara o temporal e todo . impasible, abrira tamén a
rematara, afortunadamente, ventá. Aínda tivo tempo a velo
ben.
debuxándose contra a tira liña
Mais logo chegaron os días do horizonte, apenas un insdifíciles: unha mañá ne- tante, non máis.. . as bágoas
boenta, na gaiola do paxariño nubláranlte a vista.
da súa irmá aparecera un
carpo ríxido , inmóbil , inerte,
Armando Requeijo
cos ollas baleiros de vida.
Aquel día o Carlos non se ato-

os nasos lugares
Rande
ande é un paso de
mar situado no medio
da ría de Vigo. Deu lugar a moitas lendas e
non lle faltan motivos. Ata o
escritor francés Xulio Veme
decidiu cont~-la historia deste
lugar no seu libro· "20.000 leguas de viaxe submarina".
¿Que aconteceu , lago, en
RANDE? .
No ano 1702 arribaba a Vigo
a que o rei francés Luis XIV
deu en chamar: " A frota máis
rica xamáis confiada ó azar
das ondas ". O porto de destino era Cádiz, mais avisada a
" Escuadra de Prata" da presencia de barcos Ingleses e
Hol andeses decidiron pedir
axuda ós barcos de Francia e
máis cambiar o lugar de desembarque . Pero nin cambio
nin barcos valeron de moito.
40 buques españois e defendidos polos franceses entraron
na ría de Vigo para descargar.

Tras sete días principiou a
descarga e contan que 1500
carros do país axudaron ó
transporte do cargamento que
.lle correspondía á coroa. Mais
o resto do tesouro que non estaba declarada na facenda, es-.
taba á espera da chegada dun

inspector do reino. Antes que
o inspector apareceu a frota
anglo-holandesa e ocupou varias localidades da ría. Despois de batallar e véndese perdidos, os españois decidiron
afundi-los seus propios barcos para evitar que o carga-

mento precioso tora parar ás
mans do inimigo.
Aló no fondal lamacento da
ría seguen_ 16 galeóns visitados xa por 29 expedicións que
ó longo do tempo tentaron de
achegarse a eles.

Familia

¡Xa me estades fartando!

E

sta ameaza é repetida sen
descanso por pais e mestres cando os nenas están
nesa idade, que nin son
grandes nin son pequenos. ("Axuda
un · pouco na casa que xa es
grande". " lsto non che interesa que
es aínda pequeno").

E é ben certo que fartan porque
continuamente xogan entre discusións. Insultos e algunha que outra
pelexa con croques incluídos.' Pero
xa nos gustaría a nós, despois de tan
grandes liortas, entendernos de
novo co inimigo e como se nada
houbese acontecido . Por iso é recomendable non facer moito caso
cando oímos as increíbles regueifas
destes " nin grandes nin pequenos".
Se é bo razonar con eles a necesidade do respeto e da comprensión
mutuas, non é menos que vexan que
non lle damos importancia ó que sabemos é causa dunha arroutada.
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Os nenas poden aprender moito
do exemplo de tranquilidade e reflexión dos adultos, para resolver conflictos. E, dende logo, nada lles
axuda o escoitar continuamente a
cantarela "xa me estades fartando",
que repite a mesma actitude agresiva e irrespetuosa que nós non
aceptamos neles. Estes momentos
de rifa son necesarios. Os nenas están aprendendo a convivir, a defenderse, a reivindicar, a perder, a
acepta-los seus límites.
Non está de máis dicir que os pais
deberíamos informármonos máis
sobre da evolución e desenrolo dos
nenas. Para elo podemos apoiarnos
en libros, revistas do tipo de "Ser
Padres", ou talas. Se non chegamos
a isto, cando menos, remitámonos á
-propia experiencia relembrando
como faciamos nós e quizais vexamos que poida que sexamos nós os
que esteamos aborrecendo con
tanta ameaza e tan pouca paciencia.

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

RANDE

A

cangados coas
americanas.

TVG está a preparar a serie documental máis ambiciosa das que ten
producido ata o momento
presente. Na ría· de Vigo,
nese paso estreito chamado RANDE onde hoxendía pendma unha das pontes máis modernas de Galicia, as cámaras estiveron
filmando. Comezaron o labor no ano 1988. Polo de
agora xa teñen recollidas
máis de 300 horas de película. Moitas delas filmadas
baixo da auga. Porque alí,
baixo da auga, atópanse os
restos dos dezaseis barcos
da frota española que no
ano 1702 chegaban a Vigo

Saúde

riquezas

Das 300 e máis horas
soamente quedarán tres,
que serán a súa vez divididas en seis capítulos de
media hora de duración
cada un. O guión do documental está senda redactado pala escritora Pilar
Cernuda. Son varios os documentalistas que colaboran e que están nestes i,ntres tra.b allando no "arquivo de indias" biblioteca
onde se achan moitos dos
documentos da ép oca e
que axudarán a entende-lo
que realmente aconteceu.

·r Pasatempos - - - - - - - - - -
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Alerxias easpiradoras
XOGO DE ERROS

Cando trazou o debuxo, o debuxante cometeu seis erras .
¿Sería vostede quen de descubrilos?

odas cantos padecen algún tipo de
alerxia saben o
molesto que é soportalas. Moitas delas son
case que incurables pero
podemos atapar algún remedio que axude a alivialas. Un destes remedios é a
utilización dunha aspiradora na limpeza da casa.
Ben sabemos que o po é un
éficaz provocador de alerxias; moito se ergue e se
traga mentres pasamos a
vasoira ou limpamos os
mobles
ou
alfombras.

T

l"ttlA 15

Coa utilización dunha aspiradora evitamos as nubes de po pala casa, axilizamos a limpeza e, incluso
nas casas vellas con pisos
de madeira, quedan recollidos restos das polillas e
ata as arañas máis tecedeiras. Preguntádello senón a
algunha veciña coma Ana
ou Angélica que dende que
utilizan a aspiradora non
teñen problemas de alerxia
ó limpa-la casa.
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Xosé Chao Rego

Cuestión de saúde

U

'n home san é alguén que senon porque a xente pode
non ten enferm id ad e ou trabucarse xa que doente está
doenza ningunha (en ga- maiormente empregado para refelego non se pode dicir rirse ó can que ten rabia e, por se te
" non ten doenza " algunha", coma traba, hai que vacinalo: poñerlle
en castelán ; cada vez que vai ante- unha vacina contra esa doenza
posta a negación -non-, ten que concreta. Tamén ás veces poñen
dicirse ningunha). Se é mullera que "sala de curas", pero se vostede é
goza de boa saúde, daquela está laico -ou leigo, se prefire empregar
sa. E este monosílabo sa non leva esta palabra máis popular, menos
acento ningún (non " algún") , culta- pode entrar, porque alí adcomo lle sucede á palabra ra , ese miten segrares para lles faceren as
batracio anfibio que croa, ou coma curas.
Se estamos tan doentes (no doo vocábulo /a, que levan as ovellas
no lombo ata que as tosquían para bre sentido) que non poidamos
aturar máis, entón irnos ó doutor
facermos tecidos.
Por certo que a palabra " sá" ou en medicina (non en "mediciña" ou
" saa" é un arcaísmo , é dicir, unha en "rnenciña") para que nos menpalabra antiga que só queda nos ciñe: para que nos dea unha mentopónimos (nemes de lugar) e an- ciña ou medicamento. Que o que el
tropónimos (de perneas): así existe ·nos ha dar máis ben é un ha receita,
Saavedra, que sign _ificaría · hoxe así chamada do latín " recepta",
sala vella. Cm'l to-do, no mesmo porque é algo que recibimos . E haedificio da Xunta se vían ata . hai bernos de ter coi dado de que o mépouco letreiros p~~ cidps a . ~s~e: dico saiba do que sufrimos (non
" Sá de xuntas!'·; ~po"º tería que '.'sofr,.imos " ), porque sufrir (non
~·
ser sala de xuntas .-- -...
" sofrir" ·s ofre (eu sufro , ti sofres, el
home que no.ri~-tá s.an é"insán; sofre.· ":í-1ós sufrimos, vós sufrides,
insá se é muller. Están· enfermos, eles sofren) todo o mundo, pero
pero o que eu nunca faría , como unha causa é ter hepatite e outra
se ica fan nalgún hospital , é poñer, distinta é doerse da farinxite ou da
por moita doenza que padezan , otite ou oídos , ou mesmo, dispen" sa la de doentes " . Non por nada, sando, da catite.

O CANTAR DO IRIMEGO
Fálannos de "pobo ceibe ",
mais pra ter un pobo libre
é preciso que ninguén
da vida humana nos prive.
Pois andan poñ.e ndo bombas
desde a Ceca para a Meca
e a música esmendrellan
do baile da discoteca.
Están enfermos, doentes,
imalpocados!, son capaces
de destrozar polo aire
carpos frescos de rapaces.

o

dó e mágoa pregunto
entre a carraxe e a calma:
¿tan duro está o corazón?
¿tafíl enferruxada a alma?
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(Coruña)
"Regálase sábrego"
Non édoado atapar unha oferta así,
nin de sábrego, nin de pan.
nin de viña, nin de aceite,
nin de auga seQuera.
nin de agarimo. nin de compaña.
Todo se vende.
todo se comercializa.
atodo se lle Quere sacar
renda eproveito.
como manda eimpera
omomento capitalista Que vivimos.
Por isa
enhoraboa ópropietario ourensán
Que nos regala,
así sexa con sábrego.
M.R.

