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TRABALLAR POLA VIDA, TRABALLAR POLOS NENOS

N

ada/ é tempo especial dos nenas. Medramos
en sensibilidade cara a eles; recoñecemos que
ne/es está unha parte importante da nasa vida.
Aprendemos a valora/os e a cuida/os.

Tamén é certo que hai quen segue a facer negocios a
canta dos nenas. O capital non ten corazón, ten o/lo para
saber onde sacar cartas, anque sexa da fraxilidade dun
nena.
E aínda nos queda pendente a todos a gran asignatura
· da desigualdade no tratamento dos nenas, que fai dos
pícaros do Primeiro Mundo uns caprichosos aprendices
de insolidariedade, e dos pícaros do Terceiro Mundo
un has víctimas de todo o inimaxinable, coma por exemp/o, que sexan obxecto de compra para lago cos seus
membros restablecer ós nenas dos ricos.
Nenas todos do mundo ¡feliz ano 1991 !

Os nenos aprenden o que viven:
- Se un neno vive criticado
aprende a criticar.
- Se un neno vive con hostilidade.
aprende a pele~u.
- Se un neno vive avergonzado
aprende a sentirse culpable.
- Se un neno vive con tolerancia
aprende a ser tolerante
- Se un neno vive estimado
aprende a amar.
- Se un neno vive con xustiza
aprende a ser xusto.
- Se un neno vive con seguridade
aprende a ter fe.
- Se un neno vive con aceptación e amor
aprende a atopar amor no mundo.
Fil ium

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.

a

Daniel López Muñoz

Os estraghos da drogha

favor dos rebaixados e oprimidos.
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e cadra non está todo
o mundo enteirado
de tan terrible sucedido, pero tal como
foi volo conto, que en Carril,
concello de Vilagarcía, morreu estoutra semana un cocho por sobredose. A causa é
c;¡ue o precioso animal fozaba
tan disposto e donoso coma
sempre, concentrado no seu
forzar e sen facer mal a ninguén, tal que así, e, de súpeto,
miña xoia, deu de fuciñiños
cun carga.m ento de haschís
daquí a Madrid, que cortaría o
espirro a calquera. E, machiño, foi visto e non visto,
que seica o tal haschís ten un
aquel gustosísimo para os
ilustres cebonciños, mesmos
para os mais pulcros e abstemios que, ta111Jouco hai que
pasarse, son os menos. E
zumba que dalle, dalle que
zumba, o becho de marras lapou nin se sabe cuantos kilos
de haschis, ¡Jesús!, que no
mercado valería a saber cantos kilos dos outros.
E, falando xa coa solemnidade que o asunto merece,
compatriotas 1odos, a cousa
é, xa non diríamos grave, sehón, incluso, bastante grave.
¿Porqué?, Ah! preguntas, por
que. Pois direi o evidente: é un
atentado contra as máis intactas esencias do noso ser galaico, contra o que máis nos

S

doe, contra o noso máis entrañable símbolo nacional: o excelso marrao. Agora sí que se
pode afirmar que a introducción da droga no máis profundo da nosa ben profunda
sociedade está empezando a
desestabilizala.
Porque,
cambiando de
ritmo, unha causa é que don
Fulano se poña cego de millóns co das bateas, lanzadeiras, planeadoras e demais
tecnoloxía punta que, home,
sen estar de todo ben, pois,
oe, que cada un ten que mirar
polo seu e todos ternos que
rañar, madia leva, que non é
tal mal paisano, coitado, que a
drogha, vai toda para fóra, e el
é ben educado, que ten amigos de moito señorío e, quen
máis quen menos, todos lle
estamos a deber, que é moi
mirado coa xente e fai moita
caridade, empezando polo
cura, que levou ben cartas
para a nova igrexa, e seguindo
polo alcalde que ben deita del
para o das festas ou para
subi-lo equipo de fútbol a
máis categoria.
Pero outra causa é o do
parco. Eso non ten nome. Eso
clama ó ceo. Eso se lle dá por
repetirse é para enchironalos
a todos de por vida, empezando por don Fulano. Eso
é, ... que che diría eu, ...é unha
cachada monumental.

A tódolos
colaboradores e
Suscriptores de
IRIMIA

FELIZ ANO NOVO

1991
(A mesa de Redacción)
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Manolo RegalNictorino Pérez

Cóstame crelo e créoo _
Cóstame ere/o e créoo,
que Deus é Oeus ó ancho e longo
dos catro costados do meu ser,
enchéndome, sobrepasándome, anonadándome.
Cóstame ere/o e créoo,
que Deus é Oeus fonte de vida,
creador do Masma e do Xistral,
do vento, da noite, do silencio,
da palabra, de tódalas palabras,
creador de bechiño máis cativo,
porque o amaba,
creador meu e dos meus irmáns todos,
porque nos amaba, un a un e todos xuntos.
Cóstame ere/o e créoo,
-non o sei, non o entendo nin me importaque Oeus se fixo home en Xesús,
misteriosamente, amorosamente;
na carne pobre e mol daquel pequecho
empezou Oeus unha andaina sen remate
ata o máis fondo do home que creara,
ata o máis alto do home que salvara,
nos carreiros tripadas
polos pés de tódo/os abusados
do poder, da fame e do diñeiro.
Cóstame ere/o e créoo,
que Xesús está vivo,
que o seu Espírito
-Espírito do Oeus sen nomeaniña en cada causa caladamente,
levedando a cada hora a dura códea
que envo/ve o ser divino dos humanos.
Cóstame ere/o e créoo,
que Oeus ama esta lgrexa,
lugar de cruz e gloria,
de /ouvanzas e blasfemias -.
de grandes dúbidas cubertas
con tinguidos de certezas,
onde moitos buscan a Oeus honradamente
-nada máis e nada menospolos camiños mesmos que Xesús andou.
Cóstame ere/o e créoo,
que un día todos estaremos libres e contentos
na terra de a/gures e ningures,
na terra sen terra de Deus,
vencidos para o amor
pala forza do amor sen piegas nin lindeiros
Daque/a Oeus será Oeus
· no estoupido ledo de luz e vida
do día eterno que Oeus fixo para todos
porque a todos nos amaba.
Mentres,
cóstame ere/o e créoo,
e no que podo o sei e deixo,
vouno adiantando.
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Cristo debuxado por S. Xoán da Cruz (1542-1591), poeta e meStre na
fe, para o seu tempo, e tamén para os tempos de hoxe. Desde o 14 de
decembro do 90 ata a mesma data do 91 celebrarémo-lo IV centenario
da súa morte

REMOENDO

O

EVANXEO

"Xosé, María e Xesús ... voltaron para Galilea e
encamiñáronse á aldea de Nazaret"

(30 de Decembro, Dom. da Sagrada Familia, Le. 2, 22-40)
Nazaret... a familia. O Nadal está necesariamente vencellado
a unha familia. Xesús nace no seo dunha familia, nela medra,
aprende, comeza a relacionarse co mundo, ... nela pasa a meirande parte da súa vida. Nela aprende o que é o amor, nela
aprende a amar.
A familia é o noso niño natural, o que nos marca para sempre. Din os psicólogos, que o que non aprende de neno o que é
o amor, ser querido no seo dunha familia, costaralle moito
amar: non foi amado. A familia constrúese no amor. O malo é
que esta, coma tódalas palabras grandes está desvirtuada e
adulterada.
Amor é: don gratuito, que non crea dependencia: coidado ;
responsabilidade mutua; pero tamén respeto e liberdade, non
é absorvente nin paternalista, a familia non é un
"correccional".
"Puxéronse en camiño. E velaí que a estrela que viran saír no
Oriente foinos guiando ata se deter enriba de onde estaba o
Neno ... Postráronse e rendíronlle homenaxe"

(6 de Xaneiro , Epifania. Mat. 2, 1-12).
Epifanía, a manifestación de Deus a tódolos pobos, representados neses simpáticos personaxes que chegan de lonxe
cargados de amor e respeto . Os " Magos", que vemos sempre
demasiado coma obxecto de consumo , cargados con tantas
causas , cando ¡tanto podemos aprender da súa fe!.
- A súa capacidade para ve-la estrela, para olla-lo que Deüs
quere dicir na historia de cada día.
- A súa disponibilidade para deixalo todo e poñerse en
camiño.
- A súa xenerosidade para ofrecerlle ó Neno o mellor que
teñen ; saben compartir.
-A constancia no seguimento , a pesares das dificultades.
- A paciencia na noite.
- A humildade, pois Deus sempre é sorpresa: buscaban un
rei e atopan un meniño pobre e indefenso. Deus case nunca é
coma nós o concebimos ...

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

AS ELECCIÓNS MUNIClPAIS, no mes de maio, van polarizar case toda a actividade
política deste ano. O PP canta
na actualidade con centovinteoito alcaldes, en Ourense só
trece. Despois ven o Psoe e
Coalición Galega que tiña dezasete alcalqes , ainda que
case todos na corda floxa. O
Bloque conta con nove alcal-

des e cento trinta e nove concellais, xa menos Esquerda
Galega, Partido Galeguista e
Frente Popular Galega. Mentras tanto as Asociacións de
Veciños están facendo un labor puntual , a pesar dos
atrancos, como as dificultades que están a ter para montar un ha Federación galega de
AA.VV.

A NEGOCIACION COLECTIVA DO 91 volta a urxir un

" Acordo Sindical Galega"
máis atento ó naso país, sobre
de todo despois do forte
avance do sindicalismo nacionalista. A mellara do poder adquisitivo dos obreiros, a reducción da xornada laboral a
37 horas, a estabilidade do
emprego , a participación dos
sindicatos nas contratacións ,
a mellara e a creación de emprego ... , son só algúns dos obxectivos
da
negociación,
cando patronal e goberno van
vir coas rebaixas , por iso da
crise do Golfo tan manipulada.

O CATASTRO E A SUBA
DOS SEGUROS terános en
vilo nos vindeiros meses,
así os seguros dos coches
subirán un dez a un vinte
por cento. Galicia é un dos
países con máis alta siniestra! idade, debido en parte
as malas comunicacións.
Mentres
tanto
tamén
pende a suba dos impostes
pola casa que un ten, e as
grandes facendas seguen
a burlar a paga dos trabucos que sempre afogan ós
máis pobres.
MOZART, do que neste ano
se celebra o bicentenario da
súa morte , bríndanos cada primeiro de ano con poder gozar
coa súa música, pois o seu
" Xubileo " é unha das pezas típicas do concerto da Opera de
Viena, transmitido no Ano
Novo a todo o mundo. Máis , o
gran concerto de Galicia, vai
sela interpretación de musica
medieval que terá lugar a remates do noventa e un , coa
reconstrucción que se fixo de
todolos instrumentos que hai
no Pórtico da Gloria de
Santiago .

Máis sobre "talleres del mar"
frmandade Obreira de Acción
Católica da zona de Ferrol
(HOAC) ante o conflicto creado
en " Talleres del Mar" ; S. A. de A
Graña-Férrol ; (ver lrimia nº 350). Quere
manifestar á opinión pública en xeral e
ás Comunidades cristiás en particular o
que segue :
1.- Vemos xusta e necesaria a loita
protagonizada polos traballadores de
" Talleres del Mar" a prol da defensa dos
seus postos de traballo .
2.- Como obreiros e como crentes son
innumerables os argumentos que nos
invitan a solidarizarnos coa súa loita.
3.- Parécenos bo ter en canta as reflexións que sobordo traballo e os problemas sociais se fixeron nas derradeiras
Encíclicas de Xoán Paulo 11 , " Laborem
Exercens " e " Solicitudo Reí Socialis",
onde aparece a prioridade da persoa sobre do capital.
4.- Os últimos acontecementos no desenrolo do conflicto supoñen para os
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traballadores unha clara agresión tanto
a estes como ás súas familias.
5.- Denunciamos o abandono do empresario sen ter en canta as graves consecuencias sociais, así mesmo o engano
dos poderes públicos creando falsas expectativas sen responsabilizarse do

tema para acadar un ha pacífica solución
ó problema.
6.- Con todo respeto e afectuosa consideración esiximos ós representantes
da XUNTA, na que teñen tanto que ver
algúns coa nasa cidade de Ferro! , e que
ademáis dicen basear a súa actuación
política no " humanismo cristián". Que
respeten así os compromisos contraídos
cos traballadores facendo un verdadeiro
estarzo na solución do conflicto. E preciso polo tanto, abandonar as últimas
argumentacións feítas ós traballadores,
tidas como un pouco infantís e por estar
fóra de lugar.
Por último basamos todo isto no seguimento de Xesús de Nazaret, que foi
solidario cos pobres e oprimidos comprometéndonos cos compañeiros de
" Talleres del Mar". "Dende aquí invitamos ás Comunidades Cristiás a un apoio
real a estes irmáns traballadores.
HOAC - Nadal 90

A PREOCUPACIÓN POLO
MEDIO AMBIENTE vai ser
unha boa nova neste novo
curso, non só pala creación da
Axencia Europea do Medio
Ambiente, tamén poi a toma de
conciencia que medra na sociedade, así a hora de axudar
ós países do Este, onde ata
agora as desfeitas ecolóxicas
pouco importaban. En Galicia
GORBACHOV recibirá a
Bush polo doce de febreiro, e
seguirá senda quen mova as
pezas do xadrez mundial nos
vindeiros meses. Violeta Chamorro de Nicaragua viaxará a
Moscú, para pedirlle ó lider
mundial que presida unha
xuntanza de mandatarios de
Centroamérica para axudar a

pacificar aquela rexión. Cuba,
despois da apertura de Albania e Corea do Norde, está
máis aillada, sufrindo o abandono económico por parte da
URSS, e agardando tempos
novas... Africa segue camiñando para o pluripartidismo
que estrenarán neste ano
Guinea-Conakri, Angola, etc.

. , ,. ¡·······¡·········

continuara a polem1ca_ en
torno
a instalación das
celulosas.
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O ANO DE CUNQUEIRO sementa de actos culturais toda
J..1
t..T.Qf\l Galicia ó adicarlle este ano a
UO 1.l ~ .1'41 J.~ Festa das Letras nos dez anos
do seu pasamento. De tódolos
xeitos, un dos acontecementos culturais de Galicia, vai sela exposición : "Galicia no
tempo" no mosteiro de San
Martiño Piñario de Compostela. O Consello da Cultura
Galega convoca un congreso
de escritores galegas e portugueses, alá pola primavera. A
cidade da Coruña que nisto da
cultura vai algo por libre con/O~ t~~a con ddúas g_randes exposic1ons: a o Bicentenario da
Torre de Hercules, en xaneiro ,
e a do centenario da estancia
de Picasso naquela cidade ,
polo mes de abril.

f\r· '°

ººººº
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NO MUNDO DOS LIBROS, o
ano escomeza cunha explosión creativa de libros infantís,
e así Edelvives tira á rúa a súa
colección na nasa lingua: Aladelta da man de Xulio Cobas.
Un grupo de creadores mozos
estrena unha nova editorial:
Edicións Positivas, que no vindeiro ano terá a súa publicación periódica, todo cun deseño moi cuidado e grandes
teimas; na cabeceira está
xente coma Xelís de Toro, pre-

mio Cidade de Lugo de narracións e home ligado á musica
rock e Paco Macías un creador e animador en tódolos recunchos da cultura. E o cómic
un dos máis mimados nestes
meses con edicións en galega
simultáneas a outras linguas e
introducindo o mellar do cómic mundial, así, gracias a Xerais, poderemos disfrutar na
súa lingua do xénio de Migelanxo Prado, un dos que máis
se lee fara.

ººººº

AS MOVILIZACIÓNS NO
AGRO poden encher as nasas
carreteras na primavera, despois de aturar durante máis de
dous anos a calada por resposta para as reivindicacións
do agro, que está vendo como
é descapitalizado e fundido
palas
multinacionais que
aínda se taran máis fortes a
partir do noventa e tres. A pesar disto, este ano vai ter lugar
a Festa do Labrego, conmemorando os setenta e cinco
anos dos sucesos de Lagartóns, na Estrada, un dezaseis
de maio de mil novecentos
quince.
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"MARTES DE CARNAVAL"
a película de Fernando Bauluz
e Pedro Carvajal vai ser estrenada nesta data que rememora o film. En dúas versións:
galega e castelán, é un achegamento antropolóxico á
nasa terra. Foi rodada en Santiago, Os Aneares, no Rosal. .. ,
e acompañada polos cigarróns de Laza. Febreiro é un
mes de moitos estrenos ,
desde as nominacións ó Osear
(dezanove de xanei ro) ata a
súa entrega alá por marzo.
CLAVE
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RUSIA ESTRENARA' UNHA
NOVA CONSTITUCION nos
vindeiros meses. Aínda que o
novo texto concede soberanía
a cada república en case todo ,
quizais xa sexa tarde , sobre de
todo para as tres repúblicas
bálticas e Xeorxia. Por outra
banda, Europa está preocupada palas consecuencias
económicas para o continente
do dereito a emigrar do que
van a gozar os rusos desde o
primeiro de xaneiro.

Centristas de
Galicia e
partido popular

Ocontodas
autovias
Por Eliseo X. Miguélez

Por Francisco Carballo

A

reflexión sobre a realidade política dun país
forma parte da responsabilidade dun crente
activo. Na política galega houbo nos primeiros
días deste nadal unha novidade a considerar.

R
1

ecordan o que pasou nestes últimos tempos
coas autovías?. Despois de que fosen reivindicadas por primeira vez no Parlamento Galega

no ano 1987, como non, a través dun parlamentario nacionalista (neste caso foi o Camilo Nogueira), o
goberno galega non lle fixo p. caso. O goberno pode

Os Centristas de Galicia, liderados por Victorino
Núñez, decidiron ir sós ás eleccións municipais. Ata
agora sempreforan formando candidaturas co PP.¿ ten
isto algo que examinar?.

non ter a razón pero sempre ten a maioría, por isa
precisamente é goberno.
Como o Camilo é un home teimudo, volveu presentar
unha iniciativa similar en repetidas ocasións, tamén

Nunha atención á vida política cómpre separar os
diferentes niveis diso que chamamos a política. Primeiro
están as solucións cotiás das necesidades: camiños,
infraestructuras para a escala, etc. En segundo lugar
está o programa que presenta cada candidatura de carácter xeral para Galicia ou para un Concello concreto.
En terceiro lugar está o horizonte de ideas, proxectos
para o país.
Nos dous primeiros niveis creo que os centristas e os
do PP. pouco se diferencian. Os dous parten de intereses semellantes. Onde hai diferencia é no terceiro nivel.
Nivel que se debería observar máis nunhas eleccións
autonómicas ou xerais ca nas municipais. Pero o feíto é
que se dá agora.¿ Por que? Parece que pola necesidade
de dar a coñecer tanto o que son os centristas como as
súas ideas, o seu horizonte galega. Certamente é un
horizonte de asumir Galicia como algo dotado de identidade, de cultura propia e de urxencias innegociables.
No PP. non se advirte iso: son uns "rexionalistas españois" que queren unha Galicia sempre disposta a sacrificarse por isa que eles chaman España. Tal España é
para eles un suxeito de dereitos intanxibles; para os
outros debe ser un ha común confluencia de iguais que
se solidarizan e reparten gañancias e perdas.
Un crente debe ser xeneroso; debe ser, ante todo,
internacionalista. Que todos os seres humanos coman,
vivan e sexan libres. E que haxa entre eles solidariedade
e aproximación en todo. Dentro do Estado español un
crente debería pensar se sempre tén que sacrificarse ós
mesmos en vez de turnarse no sacrificio e de solidarizarse nos beneficios. Por todo isto a decisión dos centristas resulta digna de exame ; resulta susceptible de
reflexión para ordear o amar ó próximo, empezando
polo que está á nasa beira.
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cando gobernaba o goberno tripartito comandado polo
PSOE. Os resultados foron parecidos xa que o PSOE
non quería aprobar algo que os comprometera a enfrontarse ó Goberno Central, non tora ser o demo que os
de Madrid se cabreasen. Non era causa de crearlle problemas, ó fin e ó cabo todo o poder de que disfrutaban
aquí debíanllo ás siglas e ó encanto de Felipe, e hai que
ser agradecidos.
Con este último goberno o C. Nogueira volveu á
. carga, e como entretanto a sociedade fórase facendo
cargo da importancia da cuestión, había un clamor popular que reclamaba a construcción das autovías; os
empresarios, os sindicatos, todo o mundo deu en solicitar a construcción. Mesmo se creou unha Plataforma
palas Autovías na que estaban ademáis dos ditas, os
partidos políticos, as Cámaras de Comercio e representación das Universidades galegas, ó final aprobouse
unha proposición non de Leí, coa única obstentación
do PSOE, que esixía a construcción para o 93. ·
Estes días atrás vimos como o Sr. Fraga firmaba un
documento co

Mini~tro

de Obras Públicas onde seica se

especifica que as autovías estarán rematadas no 96. O
Cuíña, que dixera que dimitiría se fracasaba nas negociacións para construilas o máis tardar no 93, estaba ó
carón do seu patrón, e de dimitir nada.
Estou convencido de que non teremos autovías antes
do ano 1997 e a experiencia me remito: véxanse as
demóras no plan de accesos a Galicia. O retraso inevita. ble que se dará, agudizará a situación de atraso relativo
que padece Galicia en relación a outras .zonas do Estado. Lamentablemente.

Un telegrama sobre o ano 1990

e

omezou coa nominación de Fraga polo Parlamento galega para presidente da Xunta e remata coa ameaza
da crise de Bazán en Ferro/ e o esfumarse da fábrica de vidro prometida para Fene. Polo camiño, as
eleccións libres na Europa do Leste, o espertar das nacións na URSS, e o premio Nobel da Paz e
Gorbachov. Ouas noticias estrela: a reunificación alemana e a invasión de Kuwait. Fírmanse acordos
importantes de reducción de armas. A ONU (moi mél/7exada polos USA) col/e máis protagonismo. Bombas
"guerrilleiras" na Clangor de Compostela. Continuamos este telegrama, incompleto, {XJr meses...

- Herri Batasuna no .Congreso
español co respaldo do Trib.
Constitucional.

XANEIRO
Desde os países africanos do
Sahel, Xoan Paulo 11 chama á
solidariedade.

AGOSTO
- O lrak de Saddam Husseim invade Kuwait.
- César Gavi ria toma posesión da
presidencia de Colombia.
- Morre Ramón Piñeiro.

FEBREIRO
- Liberación de Nelson Mandela
lider negro sudafricano.
- Eleccións en Nicaragua: Violeta Chamorro nova presidente.
- Fraga fai o seu primeiro paseo
como presidente cos 1200 gaitei ros .

SETEMBRO

MARZO
- Xosé Cora Rodríguez, elixido
primeiro Valedor do Pobo Galega.
- Morre Carballo Calero mestre
do idioma, do sentir e facer galega.
- Color de Mello inicia o seu
mandato "liberal" no Brasil.
- Abandono dos caladoi ros de
Namibia. A crise pesqueira faise
angustiosa.

Xosé Cara Rodríguez, primeiro Valedor do Pobo

- Impresionantes tractoradas en
toda Galicia. O campo en crise.
- Manifestación sonada en Pon tevedra contra a droga.
Bush-Gorbachov:) novo encentro (Helsinki)
- Xunta-Madrid: haberá autovías
para Galicia antes do 96.

OUTUBRO
- Remata a VIII Sínodo dos Bispos adicado ós curas. Sen cambios.
- Unificación alemana.
Eleccións vascas: triunfa o
nacionalismo.
- Empezan as eleccións sindicais. UGT vai diante. A CIG sube en
Galicia.

ABRIL
- O caso Sanchís-Naseiro
· - Nace a CIG (Converxencia ln tersindical Galega INTG-CXTG) .
Tractorada en toda Galicia.
Crise sector lácteo.

NOVEMBRO
MAIO
- Eleccións en Rumanía.
- Fraga négase a dialogar cos
sindicatos labregos.

O novo Rector da Universidade de Santiago, Ra món Vi/lares, apostaba polo cambio

XUÑO
- Operación Nécora contra o narcotráfico en Galicia.
- Ramón Villares, nacionalista,
novo Rector da Universidade de
Santiago.
·. - Eleccións andaluzas e triunfo
do PSOE.

DECEMBRO
- Lech Walesa novo presidente
de Polonia.
- Remata un programa de TV con
moito éxito: " Hablemos de sexo ".
- ETA mata policías en Sabadell.
- Anúnciase que Fene queda sen
a fábrica de vidro.

XULLO
- Alemania campeona mundial
de futbol.
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- Manifestación en Madrid de inmigrantes africanos.
- 229.000 mozos son so.r teados
para a mili. Medran os obxectores
(eran preto dos 20.000 nestas datas).
- Campaña Póntelo-Pónselo .
- A Thatcher vaise pero non ó
tacho.

S. Hussein, presidente do lrak

Mariano
asou pala Coruña Mariano Aguirre para fa/ar do
estado do Terceiro Mundo nos noventa. Aproveitamos para cemversar con el sobre a situación internacional, tratando de desvela-las causas e os mecanismos que están detrás do enguedellarfo panorama actual.
Mariano Aguirre dirixe en Madrid o Centro de lnvestigacións
para a Paz.

P
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- Hai xa meses que estamos ·metidos na crise do
Golfo. ¿En que pode acabar toda esta historia? ·
¿Quen sacará tallada e ca- ·
les serán as consecuencias?
- Quizais haxa un 50%
de posibilidades para a Paz
e outro tanto para a guerra.
Pero o que está máis claro
é que a crise do Golfo é un
deses
acontecementos
que se non existisen teríano que inventar; é unha
crise perfecta para a reestructuración da división
militar
internacional.
Cando acaba a guerra fría,
cando desaparece o su:.
posto enimigo, a URSS,
esta crise serve ós Estados
Unidos para establece-lo
que Bush chama " a nova ·
orde".
- ¿En qué consiste esa
nova situación mundial?
Os Estados Unidos
entran nos noventa cunha
gran crise económica e un
considerable atraso tecnolóxico fronte a países
emerxentes coma Xapón, a
nova Alemaña, Francia e a
e.E.E. no seu conxunto.
Nesa nova orde os norteamericanos poñen a forza
militar, ó tempo que reclaman de Alemaña e Xapón
diñeiro para apoiar esa
mobilización e, da Comunidade Europea, axuda
para países como Xordania
ou Turquía que sofren as
consecuencias do embargo económico . Ademais, despois de 40 anos
atrancando a O.N .U. , deciden apoiala, co detalle importante de que tén á

Unión Soviética da súa
parte. ·Por outra párte, éonsegue que países árabes
colaboren
militarnie.nte
contra outro país árabe
que é lrák, co obxecto último de manter unha presencia militar permanenteno Golfo Pérsico, porque
alí hai petróleo. ·
- Un ha .· boa carambola ...
- Sí, pero hai máis. Tamén fort.alece a Israel _e
quítalle peso á " intifada"
dos palestinos; reforza
dunha maneira especialmente intensa a idea . de
que o novo perigo está no
Terceiro Mundo, nos países árabes e no seu ben publicitado fanatismo relixioso que seica é un gran
risco para o xeito de vida
occidental , o fórnecemento de petróleo etc.; e
aproveita para restarlle importancia a problemas
enormemente serios como
a crise ecolóxica mundial
que está aí, e a proba é a
enorme dependencia que
ternos do petróleo.
- ¿Esta interpretación
túa non cadra moito coa
que · se nos quere facer
tragar?
- Se queres é un pouco
heterodoxa, pero paréceme coherente. Despois, o
da guerra ... pois, en principio , ninguén tería interese
agás Israel , a quen lle gustaría rematar con Sadán
Hussein e o ·seu arsenal de
armas químicas, biolóxicas e, quizais, nucleares.·
Tamén compartirían esa
idea os sectores máis du-

Aguirre: o traballo metódico pola paz
iso é posible que se inten. ten vender armas que habería que destruir polo tratado de Paris co fin de defender a gobernos prooccidentais do terceiro
mundo.

ros e dereitosos dos Esta·dos Unidos. Pero unha
guerra te.ría efectos imprevfsibl·es e mesmo poñerÍa
· en · perigo a existencia de
lsraeJ. Esa posibilidade é
un certo freo · para Norteamérica.

digo, é un proceso real que
cómpre saudar.

concepto de guerra masiva
contra o Pacto de Varsovia,
pois agora hai que talar de

- E dis que hai outro
proceso paralelo ...

guerras de baixa irrtensidade

ou guerras non declaradas
en
países do tercei ro
__:__ Si, hai un proceso de ·
mundo. Si é, polo tanto,
concentración do poder e
posible interpreta-la crise
da riqueza en .poucas mans
do Golfo en clave Nortee unha extensión da mise- O desarme en occi- ria ós tres cuartas partes da Sur, pero cunha condición ,
dente ¿pode significar, en poboación mundial. E a digamos, que non se teña
realidade, que as armas agudización do enfronta- unha visión romántica soempezan a apuntar a outro mento Norte-Sur. Daí que bre o lrak. Sadam Hussein
lado, ó terceiro mundo?
_ se diga que a OTAN tén é un dictador despiadado.
. - Eu non o expresaría agora o seu inimigo no sur,. O que pasa é que outros
así. Máis ben hai dous pro- de que está superado o moitos coma el tén habido,
e occidente nunca reaccioceses paralelos e conectanou así. Mira, Suráfrica indo·s entre si. Hai un fenóvadíU
Namibia durante de. meno de · desarme real na
cenas
de anos, e estivo
relación Leste-Oeste: os
asolando
Angola; Estados
países do Leste tórnanse
Unidos
estivo
asolando Nipor momentos en· países
caragua, invadiu a Domini".occidentais" e a URSS
cana, Grana da e Panamá, e
· transfórmase nunha ecodesestabilizou o goberno
nomía de mercado, cuh alide Allende en Chile; Franñamento exterior con occicia interviu en determinadente. Ese é un proceso
dos
países; a URSS invadiu
real, que se concreta no
Afganistán...
e nunca se
tratado de ·desarme asipreparou
unha
forza expenado en París. Vanse desdicionaria de preto de setetruir parte das armas, oucentos mi 1 homes para
t ras vanse mandar a zonas
defende-lo dereito internaalorixadas do centro de
cional. Si, hai un crecente
Europa, dándose paradoenfrontamento
do Norte co
xas como que España vai .
Sur
para
controlar
revoludesarmarse por un lado e
cións
populares
ou
simplevai moderniza-lo seu arse- Preocúpa/les a insumisión. Perde nal polo outro. Pero, xa r/an a oportunidade de dominar doce mente desesperadas, por
meses sobre un cidadán
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- Centrándonos xa no
Estado Español. ¿que dis
do actual debate sobre o
modelo de exército?
- Polo que sei, dentro
do Exército hai unha forte
resistencia a elimina-lo
serv1c10 militar, que é
como perder unha institución. Curiosamente hai
unha compoñente machista: din , "se nós fixémola mili ¿por qué n'on estes
mozos? " E unha ideoloxía
que un tén que, non digo
comprender, pero sientender para saber con quen ·se
fala. Preocúpanlles moito
fenómenos como a insumisión, porque, en definitiva,
o exército segue a ser un
couto de poder pechado,
mesmo pechado á propia
Constitución e a mili é o
único espacio no que, durante 12 meses, teñen dereito a mandar sobre un cidadán. Pero eu coido que
teñen a batalla perdida. Un
debate d is tinto é o do modelo de exército. Nós pensamos que, nun período de
transición, debería irse a
un exército dotado con armamento e estratexia defensiva, que non teña capacidade de atacar a outros países, que dispoña,
iso sí, de armas antitanques e defensa antiaérea,
pero non avións F-18 ou
tanques. Que sexa un exercito máis reducido, profesional, capaz de defendelo propio territorio e de
operac1ons
de
mantemento da paz en conflictos
internacionais.

Pacita

PUBLICIDADE

Plan de saneamento gandeiro

~

stá xurdindo na nosa terra unha

nova xeración de gando galego.

'lJn gando máis forte, máis productivo, máis rendible.
Para que ésta nova xeración de
/j'

gando

sexa

unha realidade, é necesario o esforzo de
tódolos

gan-

deiros

gale-

gas. Un esforzo-de saneamento que
a Xunta de Galicia está apoiando
por tódolos medios. Colabora có
Plan de Saneamento Gandeiro da
Xunta de Gali:ia.
INDEMNIZACIÓN$. POLO SACRIFICIO
DE RESES EN CAMPAÑAS
DE SANEAMENTO GANDEIRO
E.<!i...cabeza
Vacas de leite de merros
de 6 anos
85.000
Vacas de carne de menos
de 9 anos _______ 85 000
Vaca~ de leite de ma1s
de 6 anos ___ _____ 80 000
Vacas de carne de mais
de 9 anos _____ - _ _ 80000
Machos de calque1ra
idade
- 67.000
Fem1as menores de
24 meses ·- _ _ _ _ 67 000
Ovino de leite _____ 9.000
Caprino de leite
11 .000
Ovino e cawino de carne _
7.000
Pago por decomiso
- 215 pts./Kg . canal vacuno
- 190 pts.ikg. canal ovino e caprino
INDEMNIZACIÓNS
COMPLEMENTARIAS
Explotacións de ata 7 cabezas.
- 25.000 pts. po_r animal de leite
- 35 000 pts por animal de carne
Animáis inscritos en Libros Xenealó .
xicos. razas autóctonas e bo1s de
traballo 15.000· pts por cabeza

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

UNTA
u
DE GALICIA rrt1>

CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA,
GANDERIA E MONTES

POR UN CANDO MELLOR
RlttlA-10

.·LABORAL

A forza cando se converxe
estas datas (4 de Nadal) a
"Converxencia lntersindical
Galega" (C.l.G.) ten acadado preto de 3.000 Delegados, superando as eleccións de
hai 3 anos por moito. Desta forma
tense representación na nosa Nación, no Estado Español e na Comunidade Europea, gracias ó estarzo
das mulleres e homes desta terra.

N

Na Converxencia lntersindical
Galega participamos miles de traballadores e traballadoras afiliados da
CXTG e da INTG e outros colectivos,
que démo-lo paso de achega-lo
noso gran de area á construcción
dunha opción sindical que sexa util
e eficaz, que teña os pes e a cabeza
aquí, na nasa Galicia.
Coa CIG, queremos que o sindicalismo galega pase a primeira liña,
para defender incansablemente o
naso, sen complexos, sen depender
do que decidan outros, non queremos máis compromiso nin dependencia que a nosa solidariedade, da
que os traballadores aeste país ternos dado probas máis que sobradas.
Desde a Converxencia ofrécese
un programa reinvindicativo resumido en prioridades. Pódese estar
seguro de que ningunha destas causas nos vai chover do ceo. Todo o
contrario, será necesario, como
sempre, traballar arreo, loitar man
con man para achegármonos a elas.
Na CIG ternos non só magníficas
mulleres e homes, senón tamén un
incalculable capital de longos anos
de trabal lo honesto e comprometido
e medios materiais abandas. Con
todo iso queremos poñer ó dispar
dos traballadores e traballadoras
unha ferramenta innovadora, creativa, que permita afronta-los retos
desta fin de século.

cal Galega chámase a xunta-las forzas de todos conscientes de que estas eleccions sindicais, van ser un
punto de partida radicalmente distinto, se somos poucos ou se somos
moitos os delegados e delegadas e
representantes sindicais elixidos e
encadrados _na CIG.
As mulleres e os homes que desde
as opcións sindicais CXTG e INTG
estivemos traballando para normaliza-la vida profesional dos traballadores e traballadoras de Galicia,
tivemos que loitar contra a incompresión e contra a visión diferenciada das nasas formulacións

coas das opc1ons sindicais que
desde o "bureau" estatal trazaban a
súa liña de actuación.
A Independencia, a obxectividade
e a honestidade foron a nasa liña de
actuación durante estes tres últimos
anos.
Xa que lago , querémo-lo apoio e o
compromiso para seguir traballando polo ben de todos.
Para iso, e como bm~e do naso
quefacer, ternos por diante a con quista do naso espacio .
Por iso entendemos que ternos
un ha tarefa difícil que resolver. Non
queremos máis situacións de parcialidade. Queremos solucións que
son posibles . Acadalas depende de
todos ...

Olegario Veloso

Desde a Converxencia lntersindi-
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"Xoves afavor do Terceiro Mundo" ·

s

amos un colectivo -aberto

colecta para os "lrmáns Misioneiros

de mozos/as de distintos

dos Enfermos Pobres" de Vigo, que

grupos e parroquias da dió-

recollen a enfermos, anciáns exente

cese de Tui-Vigo que, con-

sen recursos e lles dan cama, comida e coidados. A situación dos lrmáns Misioneiros é, francamente,
de penuria económica xa que non

cienciados coa problemática do
Terceiro Mundo, intentamos facer
todo o que podemos para ser consecuentes coa nasa opción polos máis

reciben axudas de ningunha institu-

pobres.

ción e se manteñen a base de donativos. Na súa casa, con capacidade

A nasa iniciativa xurdiu a partir
dos campos de traballo dos Misioneiros da Consolata que se realizan
en Vigo, no mes de xullo, dende o
ano 88. Consisten en dez días de
traballo (recollida de roupa usada
que se vende ó peso e lago se envían
os cartas cara a un proxecto determinado dun país diferente cada ano:

ción cristiá e misioneira e deu comezo a "Escala de Animación Misioneira " que ten lugar en Vigo un ha
vezó mes, contando coa presencia e

para dez persoas, viven case 50, o
que lles moveu a construir unha
nova e meirande casa para a que foi
o froito da nasa colecta.

a testemuña de misioneiros da
Como podedes ver son moitas as

Consolata.

actividades que levamos a cabo; se
Tamén emprendimos a realiza-

estades interesados neste tema e
queredes contactar connosco, animádevos e escribide a:

misións e o Terceiro

ción de actividades para colaborar
en distintos proxectos. Así, fixemos
sentadas, colectas e marchas co ga-

Mundo e convivencia entre xente

llo da Campaña contra a Fame de

"Xoves a.favor do

xoven.

Mans Unidas e pretendemos facer

Terceiro Mundo"

vixilias, recollida de material escolar

R. Troncoso, nº 7, 1º C

Brasil, Etiopía, Zaire ... ), formación
sobre as

Un ha vez postas en marcha estes

VIGO - 36205

e·menciñas, etc.

campos de traballo vimos a necesidade de profundizar na nasa forma-

A nasa última actividade foi unha

Xornadas sobre obxección de

Operación Trigo

conciencia e antimilitarismo
Co lema "OBXECTA'', e organizadas polo PSG-EG e
os Colectivos da Mocidade, están a celebrarse en Vigo e
Pontevedra e tamen neutras vilas de Galicia unhas
"Xornadas sobre obxección de conciencia e antimilitarismo". A conselleria de Cultura e Xuventude subvenciona estas xornadas. Nas xornadas de Vigo participaron Calo Iglesias (Educadores pala Paz -SGEl-CXTG),
Roberto Touza (Obxector-prestacionista) e Ricardo
Conde (Insumiso -MOC); e antes da mesa redonda proxectouse o video sobre o comercio de armas titulado
"Los mercaderes de la muerte". Nas xornadas de Pontevedra, xunto con Calo Iglesias, participaron Fortes
Bouzan (Ex-militar e ex-membro da UMD) e Anxo Cano,
do Colectivo "A Creva".
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Os derradeiros anos celebrábase en Vigo unha campaña de solidariedade cos ne.cesitados organizada por
un grupo de xoves baixo o nome de OPERACION KILO .
Tamen algunhas parroquias de Vigo facían unha campaña de solidariedade. Este ano baixo a Coordinación
de Caritas de Tuy-Vigo, xutáronse as parroquias da Diócese, os xoves Operación Kilo , e outras asociacións e
formaron conxuntamente a OPERACION TRIGO en
todo Vigo. Os carteis, espallados por toda a cidade de
Vigo din:
o mundo non grita só teño ...
senon tamen dou.
este Nada/: todos
entrega o teu donativo (comida, roupa, xoguetes)
na parroquia.

Boa iniciativa a de Caritas de conxuntar forzas cara a
solidariedade. Irnos ver se xuntos podemos dar ainda
máis pasos ca estes na solidariedade cos necesitados.
Colectivo "Vigo"

SAÚDE

Un novo tipo de asociacionismo: Asociacións de Diabéticos
Diabete: tristura ou sorriso ...

Adeus ó instituto de diabetoloxía

Podería solemnizar o artículo mostrando a fotografía dunha persoa que tivera sufrido a amputación das pernas e
sen outra expresión na cara amarela ca
da tristura patética dos que se saben víctimas do mal. ..

Desgraciadamente os servicios médicos das unidades de diabetoloxía dos
centros hospitalarios, cando as hai, non
poden acometer esta tarefa de formación. O único instituto de diabetoloxía
en España, Hospital Reina Victoria, de
Madrid, vai pechar. Así publícao "El Independiente" no seu número de 16-1190. Un centro específico que debería camiñar co tacho da investigación, vai ó
tacho ...

Mais o sorriso da rapaciña que parece
contemplarnos allea ó que nos ocupa,
decidiume por decanta-lo tono cara á vía
da esperanza e do optimismo.
Quizais resulte un pouco esaxerado
dicir que a nosa anónima protagonista
se ri da diabete, mais certamente non se
podería tachar a afirmación de insensata
coma se tal cousa. Pois a rapaza que é
diabética dende hai sete anos devírtese
coma quen máis, fai ximnasia regularmente, non segue un réxime alimenticio
de anacoreta, estudia con notable aproveitamento o COU. e ben seguro que
soña ilusionada cun futuro feliz. Tamén
podes estar seguro que non se trata dun
ser biolóxico excepcional.
30 millóns de diabéticos

Apresúrome a anticiparche que a diabete é unha enfermidade bastante frecuente, pois sófrena uns trinta millóns
de persoas en todo o mundo, considerándose que _de cada cen hai cinco diabéticas. Trátase dunha enfermidade crónica que dura de por vida, contra da que
fracasa todo tipo de medicina.
No ano 70 a. C. un tal Areteo de Capadocia comezóu a chamarlle "diabete". A
forma máis habitual de diabete.é a coñecida por diabete mellitus que aparece
como consecuencia da falla da insulina
que produce o páncreas, ben por carencia de dita hormona ben por incapacidade do organismo para aproveita-la insulina presente.
A diabete que xurde nos nenos oblígaos a unha administración regular en
forma de inxección da única mediciña
coñecida, a insulina.
Ata o ano 1921 en que se descubriu a
insulina non había expectativa de vida
para esta xentiña.
Pero a diabete tamén se manifesta nos
adultos , vindo a trastoca-la súa vida
aínda que se poida atal lar en moitas ocasións con pastillas de diferente tipo.
Educarse para a enfermidade

Alguén poderia pensar, á vista do que
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En Galicia a situación ven senda igual
de preocupante. A Consellería de Sanidade da Xunta acaba de informar que só
cen mil, dos cento oitenta mil diabéticos
galegos, están diagnosticados.

levo dito, que o meu optimismo e o da
rapaza da fotografia están xustificados
de abondo, xa que logo sábese cal é o
remedio. Mais non é por aí.
A miña relación con diabéticos lévame
a ver bastantes casos de verdadeira miseria humana que lles sobrevén aliada
coa ignorancia que padecen respecto da
súa enfermidade. lgnorábano todo: ou
non eran capaces de autoinxectarse ou
facíano infrinxíndose danos notables;
non sabían dos modernos sistemas faci1itadores
da inxección; descoñecían
como comer variado sen apartarse da
dieta ·de autocontrol e moito menos sabían como actuar ante situacións de
descompensación diabética. Nunha palabra, non aprenderan un estilo de vida
que os levase a combinar eficazmente a
acción da insulina coa dieta e máis co
exercicio físico sen se sentiren agobiados por eso. Po is a procura da insulina, a
dieta alimenticia equilibrada e o exercicio físico moderado e regular, en axeitada combinación; son os pilares de
todo tratamento.
Quede claro por tanto que as aspiracións en clínica da medicina actual dirixente a lograr que o diabético poida levar unha vida de calidade semellante á
dos non diabéticos; e non é pouco tendo
en canta que de momento non hai outra
curación.
Todo esto ven á canta de que Ji, lector,
se es diabético, tomes boa nota da importancia da educación diabetolóxica,
pois é nela na que se funda a ledicia da
rapaza que che sorrí dende a foto .

Malia estes datos non me desanimo,
pois albíscase o afrontamento do problema por parte do sector máis interesado, os propios diabéticos. Os aires
dunha nova medicina que compromete
a participación do diabético no proceso
terapéutico, xunto coa aparición das
Asociacións de Diabéticos na nosa terra,
permiten encara-lo futuro cun certo talante optimista.
Gracias ás Asociacións poderá o diabético conquerir esa formación que lle
perrnita ser quen de levar unha vida normal atendendn, como cada tillo de veciño, ás súas responsabilidades familiares e sociais, e participando tamén a traverso das Asociacións na solución deste
gran problema de sanidade pública.
As Asociació"ns de Diabéticos xa teñen
unha certa implantación nas principais
cidades galegas e empézanse a ver os
primeiros froitos. Gracias a elas poden
os diabéticos adquirir ventaxosamente
unha chea de cousas indispensabeis
para o autocoidado, que aínda a Seguridade Social non pon gratuitamente nas
súas mans. E sobre todo teñen a posibilidade de achegárense á información a
traverso de cursiños, conferencias, libros, revistas, etc. facendo realidade o
dereito a unha vida digna.
Diabéticos e non diabéticos teñen
neste terreo un singular campo de trabal lo onde colleitar sorrisos semellantes ó
da nasa protagonista que nos emprestou a cara feliz da diabete. Gracias,
rapaza.
Asdo. Félix León Román
Expresidente da Asociación de Diabéticos
de Pontevedra. (A.O.E.)

Arevista da Radio Televisión de Galicia cumore un ano
aceu en decembro do 89 .
Era un intento máis de po- fotografía e deseño e un tratañer en marcha unha pu- mento áxil e entreti.do. Os seus·
blicación mensual de in- 20.000 exemplares de tirada por
número dan idea da aceptación
formación xeral e escrita total- · que está a ter na sociedade galega
mente en galega. Un intento máis e convertena na primeira revista en
porque xa anteriormente houbera · difusión de Galicia.
outros e nunca deran callado.
Desta volta, felizmente, o intento
Segundo o naso ver, cómpre
parece ser qu~ se está consoli- salienta-lo acerto. dé que a revista
dando. Un maior número de lecto- non se reducise a facer de guía e
res en galega, ó apoio dunha tele- complemento da programación da
visión galega en funcionamento e TVG. Ademáis diso soubo entrar
uns cartas seguros para que todo nos recantos máis variados da infuncione , aseguran a tesume que formación, desde a cociña ata a
vai collendo a revista.
xeografía , desde a historia ata o
Faltaba en Galicia unha revista consello médico, desde o laboral
coma esta e o valei ro estase a en- ata o musical, educativo, relixioso ,
cher satisfactoriamente. A todo económico, antropolóxico ... Un lacor, con abondosa paxinación, va- bor necesario e merecente de
riedade e profusión de temas, boa eloxios.

N
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Dormir sí, e aínda mellor,
acompañado

Gafas anti-bafo

Un curioso estudio do
doutor Salvatore Smirne,
director da Clínica Neuroló_
x ica da Univ~rsidade de
Milán, e.n Italia, pon de manifiesto que dormir regularmente acompañado favorece o sono; presentándose máis problemas de
insomnio naquelas persoas que non teñen parella
estable. O inson:mio afecta
por igual a homes e mulleres ata os 45 anos. De aí en
diante as mulleres son
máis propensas a . padecelo. Felices senos,· pois,
e ... ¡en boa compaña!.

Normalmente os nenes
que usan gafas, non as
queren poñer porque selles.. enchen os cristais de
bafo, en canto corren e xogan cos seus amigos. Tamén ós maiores nos molesta o bafo nos lentes.
Para evitar que isto suceda
basta refregar os cristais
con xabón de afeitar en barra. O xabón de escuma
non serve. Despois limpades suavemente cun paño
de tea ou un pano de papel.
Ademáis de darlles un brillo especiál ós cristais, estes xa.non se empañarán .
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Neste cadro de SEGRELLES vese a ANTONIO PEREZ
que sae da cadea tras ser liberado polos Aragoneses.
1. A cousa comezou co asasinato (Madrid, marzo 1578)
de Juan de Escobedo que era secretario de:
FELIPE 11, JUAN DE AUSTRIA, DUQUE DE ALBA.
2. Escobedo descubrira os amores de Antonio Pérez,
secretario do _rei, e a princesa de Eboli, a quen chamaban:
A DIVINA TUERTA, A LIANTA DE CASTELA.
\

· 3. Antonio Pérez fuxíu a Aragón onde foi atrapado e
encadeado como:
ESTAFADOR, ADULTERO, MOROSO, HEREXE.
4. Finalmente Antonio Pérez escapou cara a Francia e
axudou, na guerra contra Felipe 11 ó seguinte reí francés:
FRANCISCO 1, LUIS XII, ENRIQUE IV
SOLUCIONS: 1. Juan de Austria, 2. A divina tuerta, 3.
Herexe, 4. Enrique IV

,
A FALA E CAMINO

O CANTAR DO IRIMEGO

Xosé Chao Rego

A síndrome anticastelanizante
eño uns amigos, moi gale- vasco. En boa lóxica, eles terían
guistas eles , que hai anos :q.y.e chamalo "lluviasco". Eyorque
me convidaron a tomar ; ..se1~a nosoutros temo~ ma1s sauiso que eles chamaban · --0~.q.~ ca eles, emprestamoslles ou
unha "tortela". Calculei qu'e debía -. .. rouh~ronno-la palabra morriña,
de ser unha tortilla o :erue ·me que- porque nos consideran máis
rían dar de cea, iso _que:,.,O~~'J%>rtv- morriñentos.
gueses chaman •'arrfér~ta~'. .. toClaro que a influencia castelá
mando ese vocáb.ulo ·:tjtj.:Ar.~ _ncés. sobre o gal ego, e tamén sobre o
Agora, ante a aifoib;Le ' 'petición portugués, é superior, por razóns
dunha rapaza estudiaht~; - Josefa históricas e de dominio. E así
García Vázquez, q~e me·_-escribe como debemos rexeitar casteladesde Oirán (Mondoñedo), vou
nismos coma "escuela", . "ayer",
trata-lo asunto que a ela lle preo"jueves" , "Dios", en cambio, os
cupa ~ a pooibilidade de aplicación
préstamos aceptados xa polo noso
do di?ninutivo -iño, -iña, a certas
idioma parecen insubstituíbles, non
palabras que ela pon coma exem- · se poden substituir sen equivocas.
plo bocadillo , empanadilla, tortilla, Se vos parece. deixamos para o
etc.
próximo día o elenco de palabras
Tódalas linguas teñen présta- que, en galega, terminan na forma
mos doutras, sobre todo se son castelanizante -illo, -illa, e que non
idiomas en contacto por veciñanza necesariamente son diminutivos
xeográfica. Así, o castelán tomou nin se poden converter sen que
do galega palabras coma "merme- cambien de significado.
lada ", que vén de galega marmelo
Non hai que ter manía anNcaste(" membrillo " en castelán) e que en
galega é marm elada. Como en Cas- lanizante, que sería unha síndrome
tel a non hai vieiras, nin rías, porque ou conxunto de síntomas dunha
non teñen mar polo de agora, tive- enfermidade. Palabra que emron que tomar estes términos do prego hoxe para aclarar que en ganoso idioma, así coma " buey" , lego é feminina , polo que talamos
cando se refire ó marisco que no- de a sida, cando nos referimos a
soutros chamamos boí. E porque esa síndrome de inmunodeficienaquí chove máis, chámanlle eles cia adquirida. E graciñas á miña
" chubasco " a ese golpe de chuvia tocaia Josefa polo que nos presque nós escribimos con V: chu- tou .
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A parábola do anxo
contáronma o outro día:
parou a xente na rúa
.,...,. rque sei que algo vendía.

. i",;. . -~· ~~mpaquéteme a paz,
· . .,.,~c'Gb/fo non haxa guerra
· ,, ·~ :ei
'\ u~unha boa vontade
-.. •:: ,.,.'
_
r
;
·C
_f.t,_· '. c;e~
_ da sobre aterra''.
, . ., ,. / . ..,i. ~
.
\ • ,~ ·);-· ,y- :- / tra persoa pediulle
~~
. ' ,( l.·if&8,jj/.e envqlvese xusticia

e G ~a que haxa igualdade
..e'?f'wdo o mundo e en Galicia.

"Oéame, anxo, menciña,
para a síndrome da sMa;
despácheme unha receita
pra que ninguén perda a vida"
Outro pediu contra a droga
algo pra que a mocidade,
presa dese maleficio,
recupere a liberdade.
Un galega achegouse
e un remedio procura
pra facer medrar no pobo
a nasa fa/a e cultura.
Pero o anxo respondeulles
a todos, moi sorridente:
"escusade, mais non vendo
col/e itas, senón semente"
Parábola pró Nada/

e tamén pró Aninovo:
sementar sementarei,
a col/eita virá lago.
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(Coruña)
aa-la man
eocorazón_eavim.
Acompañar
óque precisa compaña.
Perder do propio andar,
do propio paso,
para que ooutro camiñe
óseu paso.
Oeixarse guiar tamén,
deixarse levar,
te-la confianza eahumildade
de saber pausarnos outros
acarga da propia debilidade.
iUnha grande sabiduría
na que os pobres son os mestres!
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