
>< 
o 
e 
<( 

o 
O) 

1 

~ e 
("') 
C\I 

'º in .,... 
N' 
in 
("') 

o 
z 

cñ 
cu -c. 
in ...... 
1 

dvento é tempo de conversión, de cam-a pio, de re.novación, e Nada/ é revivir o 
"Deus connosco ", un Deus que se fai 
carne ¡:B.ra converte-lo egoísmo en 

amor, e a violencia en paz para os homes e os 
pobos. A Conferencia Episcopal ven de publicar 
un documento sobre a moralidade pública 
que /evantou moita polémica sobre todo no go
berno. A verdade é a verdade, digaa quen a diga, 
anque é certo que está situada e depende "do 
cristal con que se mire", coma dí a sabido ria 
popular, por iso queremos romper unha lanza a 
favor do documento. Quizais moitos xerarcas 
non estean ben situados para fa/ar de moralidade 
pública, quizais que a lgrexa católica teña tamén 
moito que rascar no que a súa moralidade se 

A moda de ser amoral 
retire, pecados pasados e presentes; pero iso 
non lle resta veracidade ás afirmacións públicas 
que faga, se é que son certas. Tamén cómpre 
dicir que a política neste país xa está ben des
prestixiada abando entre a cidadanía, para que 
aínda se bote mais lixo sobre dela, e que ca/quera 
afirmación que poida insinuar que "no pasado 
estabamos mello-r'', cando ese pasado é de opre
sión de libertades, de a.soba/lamento dos derei
tos individuais e colectivos e igualmente de co
rrupción -anque non se soubese públicamente 
dela-, cómpre ser matizada e situada no seu 
xusto posta. 

Indo ó documento, é de xusticia dicir respecto 
desto último que no número 5 afirma ter en canta 
"os valores importantes que xorden da concien-

cía moral conta'Tlporánea" como: a sensibilidade 
pala dignidade dos dereitos das persoas e a afir
mación da liberdade individual e colectiva, a aspi
ración á paz, o pluralismo e a tolerancia, a repulsa 
das desigualdades e· a atención ós dereitos da 
mu/fer, o ecoloxismo, ... Pero os bispos ven un 
deterioro moral na actualidade do país que afecta 
tanto á base, coma ó goberno, a católicos e a non 
católicos. E aí foi onde o goberno e boa parte da 
clase política montou en cólera. " Quen se pica 
a/los come", anque non se pode meter a todos 
no mesmo saco. 

"Síntomas dunha crise e deformación 
moral" 

O documento tala dunha "amoralidade prác
tica socialmente recoñecida e aceptada"; anque 

(Pasa a páx . 4) 



Coa forza de Xesús 
mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galega que esquecimos. 

i mos sementando patria: 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 
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¡Oh Dólar!, tú reinarás 

N 
on sei que pensará o 
Santo Padre que vive en 
Roma, pero o que pasou 
na súa ·querida Polonia 

na primeira volta das eleccións a 
presidente, da ahondo que pen
sar: un descoñecicb empresario 
case alleo ó país, co único mérito 
de ter cartos a esgalla de moi du
bidosa procedencia, estivo perto 
de empatarlle ó intocable e apa
driñado Walesa. 

A política eclesiástica en Polo
nia -porque en Polonia si era lícito 
que os eclesiásticos fixesen 
política- foi e é de atorrante des
calificación do socialismo. Non 
con matices, non do socialismo 
real, das súas desviacións, nin 
das súas evidentes imperfec-
cións e escandalosas eivas. Nada 
de prudentes matizacións. A opo
sición da lgrexa foi contra o so
cialismo coma tal, sen lle recoñe
cer chisco de valor, aportación 
nin mérito. Foi un ataque que, ine
vitablemente, ó longo dos anos, 
levou ás xentes da sempre fiel Po
lonia a santificaren "o contrario" 
do que aló existía. Foi unha con
dea teimosa que preparou o ca
miño non precisamente do Señor, 
senón do señorito Timinski, capi
toste enriquecido coa lei de ouro 
do capitalismo máis cru: "vale 
quen ten e.non fagas preguntas". 

Estamos na época da exalta
ción trunfal do dólar, e os valores 

que nutriron as grandes corren
tes históricas do pensamento 
laico -que, señores bispos, non 
equivale a "endiañado", segundo 
se desprende do Vaticano 11 e 
máis do sentidiño común-, valo
res como a igualdade, a liber
dade, a solidariedade, a xustiza 
social, os dereitos humanos ... se
mellan achicarse diante da nova 
dictadura do becerro de ouro, do 
aquí-vale-todo-con-tal-de- me
drar-. Vamos, "Falcon Crest" 
aplicado, para entendernos. 

Vergonzosa victoria da lgrexa 
contra o socialismo se supón a 
consagración no poder dos mer
caderes, dos avaros, dos play
boys, e dos narcotraficantes por 
máis dólares que amosen como 
carta de p·resentáción e garantía 
de salvación. lso si, seguro que 
asegurarán e subvencionarán a 
liberdade de culto, sempre den
tro, moi dentro da sacristía. Evi
dentemente unha lgrexa obsesa
mente preocupada por si mesma, 
co evanxeo amordazado, non mo
lesta, en absoluto, ós Sumos Sa
cerdotes do culto ó dólar, a nova 
relixión planetaria, a que real
mente afoga o espíritu e con el 
non só a fe relixiosa senon cal
quera fe, calquera querencia, cal
quera utopía realmente humana 
e, como non, aqueles grandes va
lores laicos que son unha poética 
manifestación do espíritu hu
mano e, por iso, divino. 



-. Manolo RegalNictorino Pérez 

Nadal 90: un neniño espido 

Estou coma ti, Xesús, 
neniño espido, 
precisado dun c~lo que te acolla, 
dunhas mans que te defendan, 
sen tala e sen razón . 

Coma ti, Xesús, 
así estou eu, 
así son eu, 
neste Nadal do 90; 
nena espido e so 
na procura de brazos coidadores. 

O mundo todo, 
unha inmensagardería 
de neniños sos e espidos, 
precisados uns dos outros 
e todos precisados do agarimo dunha 

mai. 

O mundo todo e eu, 
eu e o mundo todo, 
reclamando un Xosé e unha María, 

PALABRAS DE IGREXA 

O gusto de vivir 

"Na nosa civilización de "exterioridade", atopámo
nos tan absorbidos polas nosas ocupacións de produc
ción, rendemento e consumo que esquecemos disfruta
lo que se nos ofrece gratis: a vida, a natureza, o aire, o 
sol, as estrelas, a arte, as relacións fraternas .. . 

¿ Témo-lo gusto de vivir? 

Moitas veces parécenos que ternos que xustifica-la 
nosa existencia co noso traballo. ¡O importante é non 
estar sen facer nada! Pero ¿quen sente o dereito e o 
gusto de existir simplemente, sen afanarse, saboreando 
a vida, maravillándose de vivir e maravillándose de todo 
canto vive ó noso redor, e que xa nin sequera adverti
mos? ¡Cantos seres ausentes de si mesmos, totalmente 
exteriorizados, engaiolados nas súas tarefas, vivindo 
"por poderes" a vida dos demais para se dispensar de 
vivi-la súa propia vida ... !. 

Se hai tantos contemporáneos nosos que afirman que 
a vida, a súa vida, non ten senso e é absurda, é porque 
resulta imposible atopar ese senso sen ter gustado e 
amado a vida, sen ter vivido a propia vida. A vida non ten 
senso fóra de si mesma, se primeiro non ten un senso, 
un gusto en si mesma". 

(L. Evely, Cada día es un alba, Sal Terrae, 1989, 18-19). 
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uns pastores admirados, 

e, cando menos, un presebe, 
onde deitar e defender 

a propia pobreza. 

Coma ti, Xesús, 

Deus-home-neno-débil-pobre, 
así son eu, 

así estou eu, 

chorando as miñas ausencias. 

Acabouse en mina prepotencia, 

nunc·a máis serei o home adulto, 
enteiro, seguro, 

firme e ben chantado. 

Agora e para sempre, 

só un neno, 

desconfiado de mine aprendiz 

da arte sá e dolorosa 

de. ser sen máis un neno coma ti, 

un simple nena. 

REMOENDO O EVANXEO 

"O Espirito do Señor unxiume para levarlle a Boa Nova 
ós pobres ... para proclamar de parte do Señor o ano da 
gracia e do perdón ... 
¡Sinto unha gran alegria na presencia do Señor! 

(16 de Decembro. 3 Dom. de Advento, Is. 61, 1-2a, 10-11) 

As palabras de lsaías foron as palabras programáticas de 
Xesús desde o comezo da súa vida pública. El non viña xulgar, 
senón "cura-los corazóns magoados". Viña traela Boa Nova 
ós que sofrene poñer en marcha neles procesos de liberación 
¡Que lonxe da "relixión-opio" da que tanto se falou!. 

O Señor quérenos libres e ledos. A relixión de Xesús é unha 
relixión de xustiza e de ledicia a un tempo, ledicia que nace do 
compromiso esperanzado polo mundo novo que está a agra
mar entre aquel es que viven no Espírito de Xesús. O Espírito é 
a alegría de Deus. · 

"O Señor está contigo ... Non teñas medo" 

(23 de Decembro. 4 Dom. de Advento. Le. 1, 26-28). 

A Anunciación é a cercania de Deus, a cercania para os 
pobres que están dispostos a acollelo, con disponibilidade. 
María é a "chea de gracia" porque é a toda disponibilidade. 
Deus comunícase no deble e insignificante, a súa presencia é 
precisamente a afirmación do deble e insignificante. 

Con María, tamén nós agardamas a presencia cercana de 
Deus en Xesús ¿Como facer que o derroche do Nadal non nos 
afogue a presencia do Xesús pobre? ¿Como conseguir que 
non se desfigure o " Deus connosco" do Nadal ata niveis verda
deiramente blasfemos?. 



A PENEIRA 

CONSUMIR PRODUCTOS 
GALEGOS, aínda que non 
queremos disparar a cresta do 
consumismo que xa é esaxe
rada nestas festas, é unha boa 
táctica. Por primeira vez, en 
moitas mesas galegas servi-

" umoso" do aís 

do Riveiro , da denominación 
"Fin de Siglo ". Tamén ascas
tañas teñen cada vez máis 
apl icacións dentro da nosa 
coci ña, tanto en postres, 
coma acompañando ó xamón 
asado ó forno que aparece 
nesta foto . 

LECH WALESA, ten 

·Alfonso Blanco Torrado 

NO CUARTO CENTENARIO 
DA MORTE DE SAN XOAN DA 
CRUZ que escomeza nestas 
datas (catorce de decembro) 
(1542-1591) van sucederse as 
celebracións en homenaxe a 
este gran poeta e monxe. Un 
dos grandes poetas en caste
lán e un dos grandes persoei
ros da mistica universal. 
Desde aquí convidamos a ler 
os seus poemas de "Cantico 
Espiritual ", ou a escoitalos na 
voz e na música dese galega 
do Bierzo que é Amancio 
Prada; sen esquecela pelicula 
que sobre o Santo fixo Carlos 
Saura. 

diante un futuro incerto 
para a Polonia democrá
tica, que non vai solucio
nar co populismo que veu 
espallando na campaña 
electoral , lonxano moitas 
veces a unha política racio
nal e realista. O corenta por 
cento dos polacos vive 
agora na pobreza; os sala
rios veñen de baixar un 
trinta por cento e o paro 
acada case ó oito por cento 
da poboación activa. 

A MAFIA SEGUE SEMEN
TANDO MORTE palas cidades 
de Italia. Hai uns días a Ma-

fia asasinóu a dez cidadáns de 
Gela, case todos mozos; na
quela pequena cidade estase 
a dar unha grande loita para 
manexar o tráfico de drogas e 
tamén o negocio da con.struc
ción. Todo escomezóu hai 
agora tres anos (23-Xll-87) , 
cando foron mortos dous mo
zos do out ro clan; desde 
aquela morreron nestas loitas 
na cidade máis de cen viciños. 
En Gela hai quince mil .casas 
edificadas ilegalmente .. , e no 
que vai de ano as clans de Ma
fia asasinaron na llla de Sicilia 
case catrocentas persoas. 

en da portada) 
a global1zación xeral dalle ás afirmacións un tono 
demasiado negro, non deixan de ser válidos moi
tos dos síntomas apuntados. Vexamos: Fálase da 
falla de criterios morais valedeiros en si mesmos 
pota súa forza humanizadora, arramplados de
masiado a miudo por criterios de eficacia ou po
los resultados de enquisas habilmente orienta
das e aínda por unha maneira de ve-las que leva a 
que para moitos o que non está penado pota lei 
ou é opinión da maioria é moralmente bo. Fálase 
tamén dunha "moral de situación" que lexitima 
sempre os actos segúndo as circunstancias, ou 
dunha "doble moral" que xulga estes actos se
gún as persoas e intereses que están en xogo; 
ou da invocación mais ou menos solapada de que 
"o fin xustifica os medios", sempre que sexa 
para acumular riqueza ou acadar o éxito indivi
dual, o benestar, etc. 
Algúns comportanentos concretos: exalta
ción do diñeiro 

Apun(anse a manipulación da verdade e a pro
paganda da "cultura do poder" (anque isto non é 
dagora), a incitación a un consumismo desafo
rado e a exaltación do diñeiro, demasiadas veces 
sen atender a outros valores, e concretamente ós 
aspectos éticos da actividade económica e á dis
tribución social da riqueza. Aquí apúntase en 
concreto a estimulación desmesurada dos xogos 
de azar. coma medio de enriquecemento rápido, 
recollendo o documento aqueta frase de que 
"Es aña converteuse nun ran casino". Só un 

dato, según o suplemento "Diñeiro", do Diario 
Vasco (9 abril 199), no estado español gastá
ronse no ano 1989 catro billóns de pesetas, sen 
contar os xogos clandestinos, o que converte a 
este estado no primeiro país do mundo en nú
mero de xogadores e o segundo, despois de 
USA en cantidade de diñeiro xogada por habi
tante. Despois o goberno talará de que hai fraude 
fiscal e do outro ... Debería tomar nota daquelas 
sabias palabras do Tao: "Non apreciando o luxo, 
evítase que o pobo roube. Non exibindo nada 

que incite á ccdicia, evítase a confusión no cora
zón do pobo". 

Trivialización da sexualidade e outras 
cousas 

Tamén denuncia o documento con xusticia, a 
trivialización frívola da sexualidade, e a separa
ción que fai a cultura dominante entre sexo e 
amor, facendo trasnoitada a fidelidade á propia 
parella. A moral sexual da lgrexa terá que evolu
cionar en non poucos aspectos, pero non nestes, 
pois "a trivialización do sexual é a trivialización da 
persoa mesma ". Non deixa de apuntar tamén a 
xustificación indiscriminada do aborto e as voces 
que empezan a reclamar a eutanasia· activa e 
directa, o terrorismo e o tráfico de drogas e 
armamentos. 

A análise que fai das causas desta situación 
sen dúbida resultará discutible e mais dun, de
pendendo de que se sitúe nunha postura crente 
ou non crente, cunhas claves de pensamento ou 
outras. E ainda algúns comportamentos apunta
dos resultaran/le non moralmente censurables a 
mais dun; a outros, que non nos caracterizamos 
precisamente por posturas reaccionarias, e que 
mais ben somos habitualmente tachados do con
trario, parécenos que, sen afirmar que estemos 
na piar das sociedades, tampouco esteamos na 
mellar, e anque nos declaramos demócratas a 
censura da actuación dalgunhas persoas e gru
pos políticos, non é un "ataque á democracia" 
como demasiado lixeiramente se dí desde o 

l 



"APRENDE A XOGAR. 
APRENDE A VIVIR" é a cam
paña da Asociación dos Derei
tos do Home, en defensa dos 
nenos, sobre todo nestes 
meses de bombardeo publici
tario. E unha loita contra os 

xoguetes sexistas, bélicos e 
sofisticados, e unha invitación 
a mercar xoguetes creativos e 
alternativos, insistindo na 
aprendizaxe polos pais das 
necesidades reais dos fil los. 

ººººº 

PALESTINA volta a celebrar 
o Nadal nun ambiente de gue
rra, cando xa se cumpriron 
tres anos da lntifada. Israel se
gue empeñado en deixar sen 
palestinos os territorios ocu
pados, mesmo con matanzas 
colectivas, para despois insta
lar neles a xudeos proceden
tes doutros estados e que vol
tan da emigración. A creación 

dun Estado Palestino lnde
pendente é un dereito que non 
atopa o respaldo internacio
nal que necesita e merece. 
Desde 1947 cando a ONU divi
diu a Palestina en dous esta
dos: o xudeu e o palestino, o 
apoio internacional aliouse 
cun bando, levando os palesti
nos as de perder. 

ººººº 

A ALIANZA DEMOCRATICA 
M-19, antigos guerrilleiros que 
apostaron pola participación 
política despois de moitos 
anos de loita, teñen agora nas 
mans a Constitución dunha 
nova Colombia. Todas son es
peranzas, e ó berro "Aírida po
demos salvar a Colombia" , 
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queren modernizar e darlle 
xusticia a este estado, esclavi
zado polo narcotráfico, e ta
mén pola división. Si esta ex
periencia triunfa, outros gru
pos guerrilleiros daquel país 
andino tamén deixarán as 
armas. 

FRAGA SEGUE CUM-
PRINDO AS INSTRUCCIONS 

· QUE RECIBE EN MADRID, e 
mesmo asemella a ser o verda
dei ro Delegado do Governo, e 
non o Xefe da Xunta. Victorino 
Núñez aproveita este desmar
que de Fraga, para achegarse 
ós nacionalistas; o xefe de 
Centristas de Galicia segue 
confabulando na sombra, 
mentres os seus aliados de 
Guiña queren pelexar con el 
para gañarse ese centro· fol
clorista que endexamais sabe o ministro de Obras Públicas con 
cara a onde remar. Fraga 

ººººº 
AXUDAR AS AVES é unha 

dedicación fermosa nestes 
meses e sempre. Por exemplo , 
colocando oomedeiros nas ár
bores, pois estes animais es
tán agora máis necesitados, 
debido ó trio e a falla de ali
mentos. Por outra banda, apa
recen aves feridas polos ca~a
dores ou por outros acidentes , 
mesmo as aves que emigran e 
que atravesan nestas datas o 
noso país, e algunhas son ane
ladas e levan consigo instruc
cións. Para máis información , 
sobre todo isto, podedes cha
mar a Oleiros da ·coruña (Tf. 
636598), que xa sabedes que 
ata cantan en Santa Cruz, cun 
Centro de Recuperación de 
animais. 

ººººº 
O ANO REMATA CUNHA 

PARROQUIA MENOS, pois 
morreu o derradeiro viciño 
de Hórreos, no concello de 
Ouiroga, só quedan os res
tos dunha igrexa e dun ce
miterio que tala de séculas 
de historia. 

ººººº 
7,f>.C 1óN LINGOís 

¡ 
UN MODELO DE NORMALl

ZACION LINGUISTICA PARA 
O ENSINO ven de ser presen
tado polos grupos nacionalis
tas no Parlamento . Esta pro
posición de lei rexeita a poli
tica da Xunta que deixa a gale
guización do ensino nas mans 

e no desamparo dun equ ipo 
de voluntarios de cada centro 
de ensino que fano que poden 
ou o que lles deixan. Avógase 
por levar adiante un modelo 
real efectivo de normalización 
do galega en tódolos eidos e 
materias do ensino. 



PUBLICIDADE 

. -

Diccionario Escolar Galego 
. 1 ~ [•lfA 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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A 
prensa falou de cincocen

tas persoas as que part ici
paron na asemblea deste 
ano; quizais que foran al

gunhas máis, ou que foran algunhas 
menos, aproximadamente ese era o 
número de inscritos. O número en si 
non é importante, salvo coma expo
ñente do eco desta asemblea de 
cristiáns galegos que xa vai pola 
quinta convocatoria. O feíto da súa 
continuidade e importante afluen
cia, tala de que este foro estase a 
convertir no espacio máis impor
tante para a reflexión e o debate 
desa lgrexa galega que non por mi
noritaria deixa de ter un lugar im
portante na sociedade galega, se
mellante ó que neutros tempos fo
ron os Coloquios de parroquias. 
Quizais o que haberia que achacar
lle a estas asembleas é precisa
mente o de non crear debate 
abondo, debate fondo no que se 
contrasten opinións distintas, cara a 
un mutuo enriquecimento. 

A asemblea deste ano tiña un 
tema atractivo e a maioria dos parti
cipantes fóronse dela cunha boa im
presión: ademais da riqueza que su
puxo o encentro cos amigos, alí se 
fixeron reflexións e se contaron ex
periencias que enriqueceron ós que 
as escoitaron cos oidos ben abertos. 
O tema era A presencia de Deus no 
mundo actual, e para debatelo invi
touse a crentes e non crentes, teólo
gos e amas de casa. 

"O retorno do relixioso. ¿Presencia 
ou ausencia de Deus" 

Abriu o debate Xabier Martínez Cor
tés, do instituto Fe y Secularidad, 
que falou como sociólogo, coma al
guén que quere ollar e interpretar o 
que pasa na sociedade referente a 
este tema. Tras cuestionar que se 
trata realmente dun "retorno", dixo 
que en realidade. a relixión "nunca 
se foi", ·persistiu a pesar dos emba
tes "coma un feito teimoso" . Mo
mento difícil tívoo cos ataques da 
crítica moderna da relixión, que cul
mrna coas teorías de Marx, Freud e 
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Enerueillada 
V ASEMBLEA DE SUSCRITO RES E AMIGOS 

1 

A PRESENCIA DE DEUS 
NO MUNDO ACTUAL 

Nietzsche, cosque a visión católica 
do mundo -que empezara a desmo
ronarse con Bacon e Galileo- caeu 
por terra "coma o califato de Cór
doba" (brrrroonnnnn !). 

Pero o rel ixioso reaparece nas so
ciedades modernas porque "ou
torga identidade persoal e comuni
taria", sobre todo nos grupos pe
quenos, dixo Martínez Cortés. Pero 
agora o relixioso terá que ser máis 
fundado e asumido, e aínda máis 
gratificante, coma queren os "post
modernos". De todos xeitos, de cara 
ó futuro "é mellor non profetizar", 
concluiu Martínez Cortés, anqueta
cendo "unha profecia coa espe
ranza de que non se cumpla" parece 
que a poucos anos vista non ten por
vir neste país un "cristianismo mili
tante", anque si unha "relixiosidade 
efervescente", de expansión, que 
non compromete. 

"O Deus de Xesús hoxe" 

Andrés Torres Queiruga, ofreceu 
unha fermosa reflexión sobre a rea
lidade actual de Deus, facendo un 
"achegamento en catre metáforas": 
Deus coma "fundamento do ser", 
coma for:taleza na que nos sentimos 
seguros; "Cando todo abala, en 
Deus tacemos pe". Deus coma "o 
gran compañeiro", o que camiña con 

nós e comprende todo, o que sem
pre está conmigo, o que mesmo 
"sofre connosco". Unha terceira 
aproximación veu da man dunha im
pactante frase das feministas ameri
canas "Deus é negra", Deus é muller 
e aínda marxinada pola súa raza; 
Deus é todo, pero especialmente 
desde abaixo, é masculino e femi
nino á vez, anque sempre se apode
raron del os que tiñan o poder. Para 
Queiruga cómpre enarbolar a ban
deira do feminismo na lgrexa. 

Finalmente, Deus e o "Pai-Nai" do 
que tala Xesús de Nazaret; un Pai 
liberador, non superprotector, o que 
potencia, e quere a autonomía e a 
madurez dos seus tillos. Non somos 
nós que tacemos Pai a Deus, é el o 
que nos ofrece a paternidade e nos 
chama tillos; neso consiste que 
Deus é amor. "Ternos que atrevernos 

. a crer no amor de Deus". 

¿Hai noticias sobre Deus hoxe? 

A mesa redonda xuntou as postu
ras de Alonso Montero, o coñecido 
escritor, que presentou "os interro
gantes dun agnóstico", de Chao 
Rego, que talou do "rumor de an
xos" na nosa sociedade, e Mari 
Carme Turnes, ama de casa que pre
sentou a súa experiencia de encen
tro con Deus. Fronte a esta última, 
gAlonso Montero respondeu á pre
gunta de como se leva con Deus, 
contestando que simplemente "non 
se leva", pois "non me foi presen
tado", a pesar dos seus contactos 
con crentes e mais aínda con cléri
gos. Pola súa banda, Chao Rego 
dixo que "cómpre recuperar a Deus 
pola vía do sentimento, o senti
mento de dependencia, e "existe 
unha opción razoable por Deus: o 
Deus de Xesús" 

Tras un ameno debate na tarde do 
segundo día, a asemblea concluiu 
cun recital poético: Oeus nos poetas 
galegas, a cargo de Xulia Díaz Sixto. 

Victorino Pérez 



Os presupostos 

PorTintxu 

T 
ódolos anos por estas datas as institucións pú
blicas adícanse a programa-las actividades do 
futuro inmediato, botando cantas para os doce 
meses seguintes. Trátase de fixar nuns presu

postos, co maior detalle posible, os ingresos e gastos 
dos que van dispar para un ano, neste caso o 1991. Esta 
tarefa foi a que deu lugar, no seu día ó nacemento da 
institución parlamentaria, que segue senda a responsa
ble de aproba-los presupostos dun Estado ou dunha 
Comunidade Autónoma. Nas corporacións locais (con
cellos e deputacións) son os propios plenos os compe
tentes para tal aprobación. 

Os ingresos do Estado veñen determinados funda
mentalmente polos impostas (sobre todo os de rendas 
do traballo e do capital, particularmente o IRPF e mailo 
IVE), palas taxas e polos fondos procedentes da CEE. 
Onde iso non chega, pídese diñeiro prestado, a través 
da débeda pública. Os ingresos dunha comunidade 
como Galicia proceden case todos do Estado, xa sexa 
directamente dos seus presupostos, ou do Fondo de 
Compensación lnterterritorial, ou dos fondos recibidos 

da CEE. As taxas e impostas propios aportan cantida
des mínimas. Etamén queda o recurso da débeda. 

Galici.a gasta un 30 por cento dos seus cartas en 
pagar Ós funcionarios dependentes da Xunta: sobre 
todo o profesorado (máis do 20% dos presupostos é 
para o persoal da Consellería de Educación), pero ta
mén persoal de asistencia social, de Extensión Agraria 
ou Forestal, así como sanitarios locais. O segundo gran 
capítulo de gastos é o das transferencias correntes, 
diñeiro procedente do Estado que pasa pala Xunta para 
que poidan funcionar outras institucións, particular
mente para os concellos e deputacións, pero tamén 
para as universidades, organismos que administran ta
les fondos a través de presupostos propios. Este apar
tado tamén leva ó redor do 30% dos presupostos, prac
ticamente a metade a través da Consellería de 
Economía. 

Outro tercio do gasto destínase a crear novas servi
cios, dispoñer de novas instalacións, realiza-las activi
dades máis diversas, ben sexa directamente pala propia 
Xunta, ou a través doutras entidades, públicas ou priva
das. lnclúense aquí desde a construcción de estradas 
ou portas, ata novas escalas ou facultades, pasando 
pola repoboación forestal ou pala loita contra o lume. 
Ordenación do Territorio, Educación e Agricultura son 

· as consellerías que máis diñeiro gastan directamente 
para estes investimentos, mentres que Agricultura, Or
denación, Industria e Economía son as que máis sub
vencións outorgan a entes privados. 

Queda un dez por cento de gastos, case todos eles 
para o funcionamento ordinario dos servicios. Educa
ción paga así o transporte e os comedores e os gastos 
de mantenemento e Traballo atende ós fogares de 
anciáns. 
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. e on motivo das Xomadas que anualmente celebran 
os xoves de Mans Unidas, estivo estes días por 
Galicia Patxi Beloki, sacerdote vasco-navarro que 
leva 21 anos vivindo en Zimbabwe (antiga Rhodesia) 

e que está pasando un ano de estudio antes de regresar 
novamente a Africa. 

- Patxi, ¿qué recordos 
tes das túas primeiras im
presións ó tomar contacto 
con A frica?. 

- Teño moi gravada a 
escena do aeroporto: por 
un lado, os sacerdotes que 
víñamos de España con 
clériman e formados nun 
estilo clerical, pala outra 
banda o naso futuro Bispo, 
agardándonos en mangas 
de camisa e cunha presen
cia na que adiviñabas un 
xeito distinto de facer 
lgrexa, máis sensible e 
aberta ávida sinxela e nor
mal dos pobos. 

- ¿Qué foi o primeiro 
que te puxeches a facer? 

- Mergullarme nun se
rio proceso de incultura
ción: aprendendo os cos
tumes e a historia dese 
pobo, descubrindo os seus 
valores, e sobre todo 
aprendendo a súa lingua, 
ata poder chegar a falala 
"con elegancia", como se 
dicía no Vaticano 11. 

- ¿Por qué lle das tanta 
importancia o tema da 
lingua? 

- Na miña mocidade, ó 
País Vasco se lle negaba a 
posibilidade de talar a pro
pia f ingua, e esa é a má
xima humillación que se lle 
pode facer á alma dun 
pobo. Supoño que estas vi
vencias me sensibilizaron 
especialmente para com
prender que a única ma-

neira de que a lgrexa se en
carne nun pobo é coñe
cendo e amando a súa lin
gua e as súas tradicións. 

- ¿Qué pode facer un 
cura en Zimbabwe? 

- Viví r co pob9, canto 
máis a carón mellar. No 
meu caso, vivín a maior 
parte destes anos en zonas 
rurais sen nengún tipo de 
comunicac1on, e~cepto 

nos anos da liberación na
cional nos que vendo 
como os mellares líderes 
das comunidades daban o 
salto á guerrilla decidín eu 
incorporarme ós campos 
de refuxiados. 

¿E o traballo pasto-
ral? 

- Ben, o traballo pasto
ral en Africa ten unha diná
mica moi especial. Por 
exemplo, actualmente viña 
atendendo a 14 pequenas. 
comunidades (de 20 a 75 
persoas cada unha) dise
minadas nun radio duns 
200 Kms. Oeste xeito, aquí 
o cura non é o centro da 
comunidade, senon o seu 
servidor. Cada comuni
dade elixe anualmente o 
seu consello de anciáns, o 
seu predicador, os seus ca
tequistas, etc., que son os 
responsables das celebra
ci óns, de formación, dos 
proxectos de desenvolve
mento etc. 

- ¿Cal é a función do 
sacerdote? 



NO CORAZON DE AFRICA 

- A miña función é a de 
ir visitando rotatoriamente 
as distintas comunidades, 
dedicándome á formación 
de líderes que animen os 
distintos aspectos da vida 
comunitaria, á orientación 
e apoio ós proxectos de 
desenvolvemento, ás cele
b racións eucaristícas ... 

- ¿Cómo son nesas pe
quenas canUlmades as 
celebracións eucarís-
ticas? 

- Para empezar, cóm
pre entender que alí non 
ternos ningún tipo de in
fraestructura. As celebra
cións son baixo dunha ár
bore, poden durar ata tres 
horas e teñen un carácter 
netamente festivo e de en
centro dominical da comu
nidade, en contraste coa 
nosa visión ancorada de 
máis na figura do Cristo 
crucificado en detrimento 
dG Cristo resucitado. 

RlltlA-9 ¡ 

- ¿Como ves a situa
ción da lgrexa en Africa? 

- A nivel de xerarquía 
noto unha involución 
desde a chegada do Papa 
actual. Por exemplo, 
aquela escena inicial que 
che relataba do aeroporto, 
agora está invertida; o 
noso Bispo anda con cléri
man e os seys curas en 
mangas de camisa. Sen 
embargo, hai uns move
mentos moi interesantes 
de pequenas comunida
des, que aínda que non 
está tan artellado como en 
América Latina en torno á 
Teoloxía da Liberación, si 
que representa o sentir das 
distintas igrexas popula
res, das que salientaría tres 
correntes; que teñen moito 
que ver entre si. 

- a T eo/oxía Contextual, 
enmarcada na loita contra 
o racismo en Suráfrica. 

- a Teo/oxía da lncultura
ción, representada polo 

Bispo do Zaire, Malula. 
- a Teo/oxía da Libera

ción, cun máximo repre
sentante, o xesuita francés 
J.M. Elá, que ven de publi
car nestos días na Ed. 
Mundo Negro o seu deci
sivo libro "Fe y Libe
ración". 

Fronte a isto, ternos 
unha moi preocupante pe
netración das sectas evan
xél icas que, financiadas 
dende os Estados Unidos e 
aproveitando os ritos máis 
folklóricos das culturas 
africanas, pretenden o 
adormecemento dos po
bos e un fácil confor
mismo, moi útil para os que 
seguen día a día enrique
céndose a costa da po
breza das grandes maio
rías. 

Finalmente, despois 
de tantos anos en Africa, 
¿qué valores lle chaman a 
atención na cultura na que 

estás mergullado en con
traste co estilo de vida de 
Occidente 

x 
- En Africa o tempo non 

ten valor, o que vale é a 
persoa. Por exemplo, onde 
vivo eu resulta impensable 
cruzarse con alguén e sau
dalo sen parar e sentar 
xuntos a talar. 

Outro valor a destacar é 
a importancia que te.n a fa
milia extensa: o · respeto 
polos avós, encargados de 
relatar palas noites as tra
dicións e os cantos do seu 
pobo; a preocupación po
los nenas, asumidos, en 
caso de morte da nai , polos 
outros familiares con total 
naturalidade; o amor polos 
antepasados, etc. 

En definitiva, respiras 
moi próxima unha humani
dade que no mundo occi
dental deficílmente podes 
chegar a atopar. 

X.L. Medin 



PUBLICIDADE 

Plan de saneamento ·gandeiro 

~ stá xurdindo na nosa terra unha 

nova xeración de .gando galego. 

'un gando máis forte, máis produc

tivo, máis rendible. 

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

unha realida

de, é necesa

rio o esforzo de 

tódolos - gan

deiros gale

gas. Un esforzo-de saAeamento que 

·a Xunta de Galicia está apoiando 

por tódolos medios. Colabora có 

Plan de Sanea.mento Gandeiro da 

Xunta de Gali::;ia. 

INDEMNIZACIÓNS. POLO SACRIFICIO 
DE RESES EN CAMPAÑAS 

DE SANEAMENTO GANDEIRO 

E.~cabeza 
Vacas de leite de merros 

de 6 anos 85.000 
Vacas de carne de menos 

de 9 anos ______ _ 85 000 
Vacas de le1te de ma1s 
de 6 anos ___ --~ ___ 80 000 
Vacas de carne de ma1s 
de 9 anos _____ . ___ 80.000 
Machos de calque1ra 
idade ___________ 67 ooo 
Fem1as menores de · 

1 

24 meses _____ 67.000 
Ovino de le1te _ _ __ 9 000 
Caprino de leite 11 .000 
Ovino e caP.rino de carne _ 7.000 
Pago por decomiso: 

- 215 pts./Kg. canal vacuno 
190 pts./kg . cahal ovino e caprino 

INDEMNIZACIÓNS 
COMPLEMENTARIAS 

Explotac1óns de ata 7 cabezas. 
- 25.000 pis. por animal de le11e. 
- 35.000 pts. por animal de carne. 

Animáis inscritos en Libros Xenealó-
x1cos. razas autóctonás e beis de 
l raballo : ·15_000· pts por cabeza 

Benefíciate xa deste Plan. Por un 

gando mellar para tí e para Galicia. 

UNTA 
DE GAUCIA @:> u 

CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA, 
GANDERIA E MONTES 

POR UN GANDO MELLOR 
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··o P. loni, é un párroco xudio 
israelita, natural de Belén, 
que rexenta unha freguesia 

_ perto do deserto de Efraín, 
e fala castelán. 

Cando eu a5istín hái p·oucos anos, 
a un Curso Biblico coñecino na súa 
Parroquia. Levounos a unha propie
dade parroquial, non lonxe do tem
plo e da rectoral. Era a antiga "casa 
comunal", que el mercou e recons
truí u segundo eran as casas nos 
tempos de Xesús. 

Había en cáseque tódolos pobos 
unha casa comunista ("comunal") 
para acol ler os Hiios do pobo, pobo, 
que por algún motivo, de cando en 
vez, vi ñan a él. Perante a maior parte 
do ano ficaba baleira, por vivir cada 
quen na súa propia. 

Nun tempo en que non había a 
variedade de hospedaxes que hoxe 
existen (paradores, hoteis, pen
sións, ou casas con "hai camas") 
facia un grande servicio, sobre de 
todo nun pais oriental, onde a hospi
talidade vén ser para eles coma un 
Mandamento da Lei de Deus. 

Apretuxados, escoitabámo-las 

O·· NADAL ·DE XESUS 
A teoria do P. loni 
explicacións do P. loni, seguíndoas 
coa nosa vista. Unha entrada única, 
unha estancia única, sen divi$ións, 
cáseque sen mobles .. que facia de 
todo: dormitorio-estar-cociña. De
nantes a vida facíase practicamente 
fóra dela, o ventimperio. O sótano 

da casa, entrando pola mesma 
porta, era a corte. 

A unha casa como esta, chegarian 
Xosé e María a Belén. ¿Estaría feita 
aproveitando unha gruta natural? 
Pode que houbese xa xente, que vi
ñeran coma Xosé e María, polo do 
censo. Serian veciños, familiares se 
cadra cos que xa non tiñan trato e 
re·lación, pero que faríanlle sitio por 
mor da Lei da Hospitalidade que 
cumprian. 

No medio de toda aquela xente, 
habería homes, mulleres, e nenos, 
na habitación única. Cecais pola 
noite éntranlle a Maria as dores do 
parto, e avisa caladiñamente a Xosé, 
deitado á súa veira. Por pudor, por 
non racha-lo sono daquela xente, ... 
Xosé colle a Maria e van para a 
planta baixa, onde estarían algúns 
animais dos que enriba estaban, e se 
cadra tamén algúns que traían para 
facer os sacrificios no templo de 
Xerusalen. 

Esta é a teoria do P. loni, que non 
contradí o que nos din as Es.crituras. 
¿ Foi realmente asi?. 

Vicente Cerdeiriña 

" ... E PAZ NA TERRA ... " 
A ONU aproba o uso da forza para liberar Kuwait 

e ando o Pai o Fillo e toda a 
Corte Celeste se reuniron 
aquela tarde para decidir 
como acampar entre os ho

mes, escoitáronse opinións para tó
dolos gustos. San Miguel, o ar
canxo, era o máis belicoso de todos. 
Axitando a espada no aire, argu
mentaba sobre da necesidade 
dunha actuación rápida e eficaz so
bre dos humanos que ocupaban a 
terra. Cumpría que ademais fose 
violenta para que resultase máis 
aleccionadora. Non se podía permi
tir aquel desinterese polo transcen
dente, que mantiñan cegamente os 
terráqueos. Cando concluiu o seu 
discurso tiña a toda a Corte Celeste 
gañaqa para o seu bando. Tan só 
guedaba a intervención do Pai 
Divino. 

Falou. E cando rematou, a Corte 
Celestial foise do Parlamento entre 
confundida. Convencida de que O 
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Pai Celestial estaba mal informado e 
tiña síntomas de estar avellentando. 

"O meu fillo e mais eu decidimos 
que é mellor unha intervención pa
cífica e humildosa, falou. "Xesús na
cerá nun cortello entre animais. 
Cómpre que vaia facendo amigos e 
non máis enemigos dos que xa hai. 
Moitos son xentes debo corazón e 
non teñen por que paga-los erros 
dos seus irmáns". Rematou sentado 
e dicindo: "San Gabriel, ti que es 
algo máis acougado, vaite xa e 

e anuncia: PAZ NA TERRA OS HO
MES DE BOA FE" 

1990 anos despois os homes cele
braban o nadal. Entre música de vi
lancicos e turrón lían a pacífica re
solución dos seus representantes: 
Liberar Kuwait a bombazos. Pouco 
despois moitos ían á misa, escoita
lo doce relato do neno Xesús de Be
lén. E na noite de fin de ano os go
bernantes collían o teléfono par~ fe
licitarse pola proba de forza e pre
guntarse se os de Afganistán, os Pa
lestinos, os Nicaraguanos, empeza
ban a entender a boa vontade das 
súas ben ·intencionadas e recentes 
intervencións; porque · está claro 
que non tódalas invasións son 
iguais. 

Xosé Lois Vilar 



PUBLICIDADE 
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ECOLOXIA 

fCOlOXIA: fntre o comercial e o folclórico 

H ai unhas semanas ó 
Concello de Silleda e 
maila Xunta ocurriu
selles, como pro

xecto de educación ambien
tal, o traeren catrocentos 
"motarras" madrileños a plan
tar 1.500 árbores. Adican un 
forte presuposto, marxinan 
aos pequenos movementos 
sociais e ecoloxistas e .. . 
¡adiante!. Unha gran campaña 
de publicidade ex.a está o pro
blema da deforestación solu-

, cionado; gracias a uns cantos 
adiñeirados con motos de mi-

llóns de pesetas que co fume, 
os ruidos, o chumbo, a conta
minación que producen, ma
tan máis que canto plantaron. 
lso si, esquécese a potencia
ción da reciclaxe, a ordena
ción forestal, a educación am
biental nas escalas, o apoio 
aos colectivos ... 

Hoxe, guiándonos pola 
imaxe, chegaremos a pensar 
que por fin a "Xunta" ou o 
"Concello" de turno teñen un 
verdadeiro interese na con
servación ambiental xa que 
non escasean campañas "ver-

des" e xornadas de ecoloxia. 
O problema, é que o concepto 
de educación ambiental desta 
xente non vai máis aló do pu
ramente folclórico; que artella 
como solucións á problemá
tica ecoloxica a de poñer pe
quenos parches cun mínimo 
porcentaxe do presuposto. 
Hai actuacións que polo ridí
culas e esperpénticas, se non 
fose pola gravidade da situa
ción, serían realmente traxi
cómicas. 

Tamén guiándonos polos 
novas productos das multina-

cionais, podemos chegar a 
conclusión de que o problema 
está solucionado, gracias ao 
capitalismo reformado que 
produce latas sen anela deter
xentes sen fosfatos, neveiras 
sen CFC, coches con cataliza
dor... Mais o lema seg u e 
senda: "Consume... pero 
VERDE". Productos que por 
veces chegan a ser máis peri
gosos que os sustituidos. 
Cómpre lembrar que detrás de 
multinacionais tan ecolóxicas 
como Coca-cola (latas sin 
anelas), Ford (con catalizado
res), Nestlé, Me Donals, Ba
yern ... está a desaparición de 
ecosistemas, culturas e 
mesmo seres humanos. E no 

· caso da Banca (Santander 
canta "Adena", Banesto 
canta "verde"), está a finan
ciación de centrais nucleares, 
fábricas de armas ... 

Ecoloxia é, para que nos en
teremos dunha vez, artellar un 
novo modelo de sociedade, 
menos consumista, respe
tuosa co medio, solidaria, pa
cifista. A través de movemen
tos sociais que manteñan viva 
a sociedade, a través de cada 
un de nós; e deixar de crer que 
a moda "verde", vai salva-lo 
planeta. 

Cómpre distingui-la ecolo
xía do "folclorismo" ou o "ca
pitalismo verde". Causas ben 
diferentes. 

Xevale 

A reconversión da hamburguesa 

¿Abanea o imperio? ¿Humaní
zase o imperio? Cada ún é moi libre 
de pensar o que lle pete, pero, alo
menos, o imperio móvese. Referí
monos ó imperio da hamburguesa e 
dos anacos de polo con tanta pataca 
fritida. Os MAC e os Burger teñen , 
tan farto ó persoal coa .súa "junk 
food" (comida refugallo) que ahora 
estanse a reconverter á cociña ca
seira: o MAC peixe con puré e o 
Guiso-de-carne-BURGUER están 
de moda en U.S.A. segundo o que 
nos di un dos difusores do seu espí
ritu'· a revista Newsweek. 

Claro que nos confíns do imperio 
(léase Moscú ou Madrid, ou -¿por 
que non?- C,Oruña, Santiago e Vigo) 
aínda hai moito pimpín ' disposto a 
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degostar irrecoñecibles picadiños e 
patacas todo-terreo. iMadia leva!. 

E aínda menos mal se o mime-

tismo non leva a algún listiño a pro
mocionar o caldo galega en brick, 
as tarrinas de lacón con grelos e os 
tubos de pasta de polbo á feira. Pia
res causas se vi ron. 

De todos xeitos, se cadeas multi
nacionais como as mencionadas, al
gunha das cales serve, só nos 
EE.UU., a uns 18 millóns de clientes 
diarios; tornan ós vellos gastos esa
bores por algo será. Se cadra a pe
restroika chegou tamén ó ramo da 
alimentación sazonándoa cunha 
pinga de sentidiño. Se iso é así , ben
vida sexa. 

Xoán R. Herranz 



O avoiño peineiro 

Inventa a xente, inventa, 
non se tarta de inventar; 
maxina o vello, maxina: 
este mundo ha-de ficar, 
coas regañas na Terra 
o ceu ha-se estaborar. 

Xa ninguén fala do peine 
que facian pró tear; 
se poño este conto ao xeito 
é con fe de cotexar. 

Quede-se trio o leitor 
co xeito de comenzar; 
é história verdadeira, 
hai-na que retornear. 
Que non tusa e que non truxa 
o que a queira escoitar. 

O meu avó foi peineiro 
con nome para renombrar; 
eu, que era nena pequeno, 
ben o via peinear. 

Rela coa naval la a cana 
despois de ben afiar, 
fende os tutos ao longo 
para o tranganillo armar 
sobre dunha mesa forte 
con ferros e fio para atar 
as catro guias do peine 
que en duas se han de xuntar 
cando remate a feitura 
e a navalla adoncelar. 

Fendia muitos toquiños 
pra coa cuitela afiar, 
e pon-nos nun montonciño 
todos ao xeito e ao par; 
chaman-lles dentes do peine, 
un por un hai que axeitar: 
cada toco, duas atumes 

nos cabos para asegurar 
e dous golpiños pequenos 
pra os arreconchegar. 

O fio ten que levar pez 
para ser forte e durar. 

O fio que emprega no peine 
fia-llo a muler na roca; 
bons fusados que facian 
muxe que muxe na estopa; 
cando se secan os dedos 
botaban cuspe da boca, 
e así pouquiño a pouco 
medra o fusa e baixa a roca. 

Ergue-se cedo o peineiro 
retorce a estopa fiada, 
pon-na pala aira abaixo 
polos ramallos colgada; . 
son cen varas, máis ou menos 
a longura da tirada. 
Empurra coa parafusa 
até te-la emberbesada 
e vai-lle botando pez 
cunha luga empezoada. 

Peineaba o avoíño 
o pobre cando podia: 
mu itas veces pala noite 
e outras cando chovia; 
peta co malliño curro, 
soa a pandeiraría, 
e mentres traballa, canta, 
que é causa que ben facia. 
Estaba ouvindo o mocoso 
e hoxe sabe a cantiga: 

"Indo por Labrada abaixo 
topei o lobo na serra: 
Abride as portas carruxas, 
que me roe a loba vella!". 

,, 

As cantigas do aguinaldo 
tamén sabia cantar, 
que aprendia nas feiras 
dos cegos que ian tocar. 

Co fria non medra a caña, 
no ventoeiro sen abrigo;' 
quer terra máis mioqueira 
e clima esmaioladiño. 

Vai ao Val de Lourenzá 
que hai un que outro hortiño; 
leva a égua coa albarda, 
touciño e pan pró camiño; 
pon-lle tres feixes á Torda, 
un ao lombo do avoíño; 
chega á casa meio morto 
da canseira do camiño. 

Vendia-lle ás tecedoras 
os peines que aperfeitaba 
nos pavos da rodeada, 
e coa sua égua Torda 
das feiras nunca faltaba, 
con sacos ben cheos deles 
a Meira e Gontán chegaba; 
tamén ia a Vilalba, 
á do Monte e Fonsagrada; 
dunha feira ven para outra 
coa mercancia encargada: 
cada unha ao seu xeito 
e como lle facia falla: 
uns de meia contia 
pra tecer roupa delgada, 
outros de contia e meia 
prás colchas gordas de cama. 

Sentaba-se nunha pedra 
á feira onde chegaba; 
mentres vendia os novas, 
vellos tamén amañaba; 

poñia dentes de reposto 
onde un pau llos quebrara, 
refacia-1 le o bordón 
que o rato lle triscara 
Cobra duas ou tres perras, 
que naquel tempo chegaba. 

"Muito custa hoxe a vida", 
a vella remaqueaba; 
"vendin ovos e manteiga 
e vou prá casa pelada '. 
Deus perdone ao de Rubiños, 
eu con el ben me amañaba; 
ainda qwe sexa o de Aldurfe, 
cobra unha zarapallada". 

-"O de Aldurfe é meu criado, 
pan ainda non ten nada. 
Vai-me tu mercar a caña, 
tecedora deslinguada! 
Pon o templo e máis o fio 
e o pez para a empezoada!. 
Peineiro é-che o de Bretaña, 
outro n'hai na rodeada!". 

Chega da feira o peineiro 
coa alforxa ben tullada:-
un bolo de Mondoñedo 
que sabia a lamboada, 
a pela de bacallau, 
de naces unha presada ... 
Trae ferraduras prá Torda, 
un candil, unha cachaba, 
trae un chifre pró netiño 
de madei ra, ben tocaba, 
e tiña un garabanciño, 
que ao soprar tamén bailaba. 

Mui contente ia eu 
coa gaita e a lamboada. 

Cesáreo Poupariña 

Familia ______ .....;._ ______________________ _ 

Demasiada bulla 

televisión, a grabadora, a 
lavadora ... e por riba diso 
todos falando en alto para 

que se nos poida entender. 

Esta bulla excesiva non é nada 
aconsellable. Ata o presente coidá
base que o exceso de ruido e maila 
moda de escoitarmos música a todo 
volume (cos cascos postas nas ore
llas ou sen eles), producía única
mente unha progresiva xordeira, o 
que xa non é pouca causa. 

Sen embargo, os efectos nocivos 

RRtlA-14 

do que se deu en chamar contami
nación acústica, son moito máis 
graves. O ruido ampiental, mailo es:.. 
trés que todos padecemos nas gran
des cidades, mailo elevado nivel de 
música, T.V. e outros, forman un ex
plosivo perigoso que orixina neu
rose, agresividade, falta de concen
tración, abulia, taquicardia, altera
cións respiratorias, chegando in
cluso a repercutir negativamente no 
medre e desenvolvemento do feto 
cando a persoa afectada é un ha mu
lleren estado de xestación. 

-0-0-0-0-0-
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RADIOCATRO 

Desde o magnífico edificio de "A te
rraza " dos cantóns coruñeses Radio 

4 chega a toda Galicia 

Saúde 

Sintonías de R-4 na F.M. según os 
diferentes puntos de Galicia 

A Coruña e Ferrol - 100.4 
Santiago - 103.1 
Lugo -101.7 
Ourense - 102.8 (102.8) 

. Pontevedra e Vigo - 90.1 

· axe queremos re-

H comendar ós na
sos lectores a sin
tonía coa .Radio Ca

tro (F.M. de Radio Nacional 
de España) que durante as 
24 horas do día fai toda a 
súa programación en ga
lega, e faino con digni
dade. 

Destacamos os informati
vos, con atención prefe
rente a Galicia, pero cu
brindo tamén as novas de 
España e do Mundo. Hai
nos cadrando con tódalas 

Recetas ·de longa duración 

n volume importante 
de consultas eri am
bulatorios e centros 
de saúde corres

pon e a pacientes que acoden 
a por recetas repetitivas ; é di
cir, recetas para acadar medi
camentos que aseguren a 
continuidade dun tratamento 
prolongado. Trátase, normal
mente, de pacientes afectados 
por enfermidades cróni.cas. 

Pois ben , unha medida. de 
grande interés é a creación da 
chamada receta de longa dura
ción. Estas recetas permítenlle 

ó médico facer anotacións nas 
mesmas, para que o paciente 
lembre en todo momento o 
xeito de administrarse o medi
camento, e para que o farma
céutico saiba exactamente o 
que se lle pide. Outro dos ob
xectivos da receta de longa du
ración é un maior control do 
gasto farmacéutico , que ten 
nos pensionistas un dos seus 

·capítulos máis importantes. 
Finalmente, este sistema des
conxestiona os saturados am
bulatorios e fa i un mellar ser
vicio ós usuarios. 

horas, destacando, entre o 
luns e o venres, os tres 
grandes de 8 a 9, de 13-a-
14 e de 19-a-20 horas. 

Anúnciannos que para 
primeiros de ano vai haber 
navidades. O novo equipo 
responsable desta emisora 
de propiedade estatal (Di
rector, Pedro Revaldería; 
Subdirector, Carlos Rodrí
guez, Xefe de informativos, 
Héctor Luaces; e Pi lar Ca
ñás como xefa de Progra
mas) quere axilizar e ano
var os programas. 

Esperamos que ademáis 
de proseguir co seu intento 
de enganchar a novas oín
tes e ós oíntes novas, saiba 
manter a atención que ó 
campo e ó mar adica hoxe. 

Para temas de mar tén o 
programa diario (de luns.a 

venres) Costa Norte, entre 
as 19 e as 19,30 h. e para o 
campo, incorporando ta
mén novas mariñeiros o 
programa diario (de luns a 
venres) Agramar entre as 
13,10 h. e as 13,30 h. 

A emisora recibiu recen
temente pala súa colabo
ración con Preescolar na 
Casa dous Premios Infan
cia 89 do ministerio de 
Asuntos Sociais. Os pro
gramas premiados, para os 
máis cativos e os seus pais 
son entre as 13,10 h. e as 
13,30 h. os sábados pen
sando nos pequeniños de O 
a 3 anos e os domingos d~ 
3 a 6 anos. 

ººººººº 
Pasatempos _________ ~ 

Curros Enríquez escribiu este poerT\iña en Ourense, no ano 
1874. O naso ordenador está avariado e ó escribilo deixou sen 
poñer algunhas letras. Debes adiviñalas se queres recompoñer 
de novo o poemiña de Curros Enríquez. 

A NENA NA FONTE 

1. Nena que nesa f ntiñ 
2. queres ench r a túa cánt ra, 
3. sen conocer que non se nche 
4. v-sixa que foi r ch da; 
5. por máis que b xes os llos, 
6. por máis que x gues coas s as, 
7. ben se adiv ñaque ch r s 
8. no 1 ngo das túas p stan s ... 
9. Que esas p stan s long u ñ s 

1 O. n n ch creceron sin a g , 
11 . porque sin r go non crecen 
12. na vega as esp dan s. 

B - B - ! 0 G ~ 
a.~~ 
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B - ! - B - 8 º6 
B - a - O º8 
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A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

Máis aló da tona da fala 

O out ro día tomei café dixo que " a nivel de zona", aínda 
cunha parella que man- que a comarca fose desnivelada, 
ti ña un contencioso, afor- en vez de dicir, por exemplo, no 
tunadamente non matri- ámbito da zona. E menos mal que 

monial, senón linguístico . El por- non dixo " zoa". A palabra nivel 
fi aba que a nata do leite se chama significa grao de elevación e penso 
tona mentres que ela mantíñase (en galega pódese pensar, non é 
te imuda, e con razón , en que tona preciso " Coidar" sempr.e) que se 
é a superficie dalgunha cousa, ta- desnivela a linguaxe cando todo se 
mén do leite, como o pode ser da fai a nivel de. Outra das deforma
pataca ou doutra froita calquera, cións, coma a- anterior, non exclu
ou a súa casca ou cortiza, así coma siva dos gal egos talantes, é o em
a tona da auga e mesmo da terra. O prego abusivo e incorrecto da pa
home tiña o seu aquel de razón en labra tema. Todo o mundo anda co 
canto que na tala corrente moití- tema a voltas, trátese de cuestión , 
sima xente reserva a denomina- asunto, negocio, cando a palabra 
c ión de tona para a nata do leite. en cuestión ten un significado bas-

Como hai que supera- la superfi- tante restrinxido ó ámbito teórico 
c ie do idioma, comunícolle ó lector e intelectual. O mesmo sucede 
que hai xente que cando me saben cando se emprega temática coma 
profeso r de galego, escúsanse- conxunto de temas, cando esta pa
po la súa sen embargo xeitosa. tala labra non é un substantivo, senón 
popular e dinme: " eu nqn son de- adxectivo, como sucede con pro
ses galegas do coido nembargantes blemática, que tamén é adxectivo, e 
que neste intre", arremadando .así a- non conxunto de problemas. 
eses neofalantes q u~, pro,c~rán qs j · E' para rematar, advirto que un 
palabras máis inusuais.' Péro ouho,:- · ;que sabe varios idiomas é políglota 
defecto non menos noxento é· o .~ s.e é home e políglota se é muller, o 
desas expresións acuñadas qur ~· .. mesmo que un que se forma a si 
serven de comod ín paratodó. _,:t' mesmo é autodidacto se é varón e 

Así, hai xente que non. . .sabe es- autodidacta se é unha persoa de 
caparlle á manida expresión "a ni - sexo feminino (atención ó i; non 
vel de" ; hai días que alguén me " femenino "). 

O CANTAR·DO IRIMEGO 

O goberno socialista 
cabreado e descontento 

porque os bispos publicaron 
un moi duro documento. 

Deber e dereito teñen 
a exerce-la profecía 

denunciando os abusos 
que suceden día a día. 

Que calasen no franquismo 
non é causa suficiente 
para un eterno silencio 

aínda senda a mesma xente. 

Sen embargo, os monseñores 
non deben perder de vista 

que a democracia nos trouxo 
sociedade pluralista. 

Por isa no documento 
que ten causas moi valiosas 

poderían evitarse 
aquelas que son ociosas. 

J E / ~ or exemplo, parece u me 
/(¿/>~o nha causa hiperbólica 

/ 1'--- L- Gq erer impoñer a todos 
I· • r. 1 . ¡ 7 · 9 J que é moral católica. 

· · • e~a ente algúns cristiáns 
· , <, , 'fl n consideran humano 

x .c~os mandatos que impón 
--.."'--L-_,_ ./ o señor do Vaticano. 

Que os bispos talen, é bo, 
( anque lembren os rabudos 

que na noite de Tejero . 
reunidos, foron mudos. 

287 -1 
Xosé Laxe Radio 
Pr-eguntoir-o 39 
l5704 SANTIAGO DE 
( Cor-uña) 

Voz do pobo, 
voz de Oeus. 

Teoloxía popular, 
comprensión popular 
da lgrexa. 
dos curas, 
das súas funcións. 

¡O día que na lgrexa 
o pobo esperte 
e teña fala: 
a que lle nace da alma cristiá, 
do senso común! 

Voz do pobo, 
¿voz de Oeus? 




