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A ONU: .NON A DEIXAN FUNCIONAR
_
O s Organismos da ·o.N~Ü. <Nas páxs. centrais)

SEXTO.CRUCEIRO: FACER POBO
Apuntade esta data: os próximos días
28 (á tardiña), 29 e 30 de outubro-, en
Sada, na preciosa casa do albergue xuvenil, celebraremos os VI Cruceiros de
Crentes ga legos que como cada ano des- .
de hai cinco organiza a Asociación lrimia.
O Cruceiro deste ano, guiado polo sociólogo Daniel López Muñoz, presidente
da asociacion· lrimia, anúnciase cunha
chamada ó traballo: "Facer Pobo", e·
cunha promesa de buscar camiños e coñecer algúns dos emprendidos, pÓr ·iso
subtitúlase co "camiños e métodos de
organización popular".
Non chega con defendernos cando por
a í din que os galegos somos individualistas. Non chega con d·i cir que tamén sabemos ser solidarios. Certamente no noso
país ha.i moitas circunstancias que favorecen ese individualismo. Hai "estructuras" que fornen.t an ese individualismo.
Ha i "intereses· poi íticos" ·para que os galegos sigamos "sendo.así'.
O caso que a nosa historia adoece de
falta de organización. Somos un pobo
desartellado porque carecemos de organizacións populáres, que son os ladrillos que van construindo pobo, que van
tecendo pobo.
Cómpre reflexionar sobre o pouco ou
moito que ternos aquí. Contaremos coa
presencia da Asociación Cultural "Xermolos" de Guitiriz, co grupo da X.O.e.
de Galicia, coa Asociación de veciños do
Castiñeiriño, con A.D.E.G.A., e con un
grupo de animación agraria. Xuntos descubriremos cómo organizar grupos e colectivos, e como teñen que ser para que
constrúan · verdadeiramente pobo galega.

OS EMPRESARIOS GALEGOSweñen de xuntarse e afirmar que o noventa e nove por cento
das empresas da nosa terra son de orixe familiar.
Bótase de menos a promocióm dos produtos galegos, creándolle imaxe no exterior e· construindo unhas boas redes de distribución.
O TERCEIRO CANAL DE TVE en Catalunya
xa comenzóu a funcionar e con.recelos por parte de Madrid. Mentres a tele que ternos emitíu
só mil duascentas trinta horas polos canais rexionais no ano 1981, no mesmo ano a tele italiana ofreceu casi sete mil horas polos seus cen. tros rexionais. O trinta por cento da tele sueca
fáise nos centros rexiomris e algo máis na BBC
inglesa.
. ISIDRO PARGA PONDAL vai ser homenaxeado merecidamente. · Adicóu a súa longa vida a
estudar o noso chan e os seus minerais. En Laxe,
no seu Bergantiños natal, fundóu o Laboratorio
Xeolóxico de Galicia. Nesta bisbarra rica nos
anos coarenta en wolframio, e tamén en caolín
. en pedra e silicatos de ferro.
A CAMPAÑA MARISQUEIRA ten m9i preocupados ós que viven deste sector, sobor de todo na Ría de Arousa, ·debido ó descenso de beneficios no ano pasado. Por exempro, na Illa de
·Arousa, obtivéronse corenta millóns de pesetas
menos o ano pasado que na campaña anterior.
Aquí a maior productividade consiguiuse na
almeixa branca e no berber~cho ...
A LOlTA oos· OBREIROS DE INTELSA, da
que falamos . no número 93 do 14 de agosto,
obtivo un gran éxito coa sentencia do Delegado
de Traballo da ·Coruña. Gracias a ela por fin os
· traballadores poden negocW-, respaldados, .coas
direccións de lntelsa e Telettra. Para apoiar ós
traballadores pódense mandar telegramas a:
D. Carlos Navarro; Director Xeral de Emprego,
Ministerio de Traballo, Madrid, co seguinte texto: "CACICA.pAS NON, RATIFICAR RESOLUCION INTELSA CORUÑA. NON SUSPENSION". .

*******

. NON CANSES
Non canses;
se os trabo/los
fon flaquear o ieu andar,
non canses.
Se·o incomprensiórl do ·xente
te desanima,
·non canses.
Se posan d iÓs e anos,
e nado parece cambiar,
non canses.
Se ves ó teu orredor
):(ente abusona,
que tripa con descaro
os dereitos dos humildes,
non canses.
Sé
Sé
Sé
Sé

firme
firme
firme
firme

no teu esforzo.
no túo decisión.
no teu trabal/o.
na túo oración.

Clamo d/o e noite
co berro dos protestas xustos,
co silencio da. resistencia rexa,
co murmurio do ogorimo aceso,
co diálogo dos palabras limpos.
Clamo d/o e noite,
insiste, repite.
Non o paños en dúbido:.
Deus .escoita,
Deus é xusto,
Dei!S téh estimo do débil,
Deus sairá por ti,
Deus defenderá os dereitos
dos seus eséol!idos.
Non canses.
A oración coa que clamas o Deus
dbéndote das túos miserias e das miserias do xente
e dispoñéndote Ódar/les remedie•,
esa oración
nunca será unho falsedode
nin un engaño de p/coros.

Domingo 29
do tempo ordinario

A CONSTANCIA NA ORACION
Propúxolles. tamén· Xesús unha parábola
acerca da necesidade ·de orar sempre, sen
cansar:
· - Había nunha vila un· xuez que nin
temía a Deus nin ·respetaba á xeitte. Na
mesma vila había· tamén unha viuva, que
acudía a el dicíndolle: "Faime xusticia
frente ó meu contrario". El durante moito
tempo non lle fixo caso; pero despois cavilou: "Anque non temo a Deus nin respeto á ·
·xente, como esta viuva me está amolando,
voulle facer xusticia, para que non me tolee
durante toda a vida".
E o Señor continuou:
- Escoitade o que di o xuez inxusto. ¿E
logo Deus non vai facer xusticia ós. seus
elexidos, que ~laman día e noite, e non vai
ter paciencia con eles? Asegúrovos que lles
·fará xusticia a tempo, Pero cando chegue o .
Filio do Home,¿atopará fe sobre aterra?
·
..~.. ·· :' • (Lucas' 18, 1-8)

Faláhamos hai unhas semanas (nº 95) .da historia e estructura da ONU e prorr
ganizacións vencelladas a ela,- anque con autonomía propia, que quizaves Sfa'Xan as q
lar !11~ dunha vez} ou_t,ras seráJ!_p!ll'a nós descoñecidas, ou non as rec9ñecemo~_ca1
noticia desas orgamzac1ons d~ ONU, sobre algunha volveremos outro dia.con mais at
Organizacións da ONU:
mundiál, pará
bres: co gallo
nos cambios r
- Orqanización l.nacional do Traballo .
OIT
dos préstamo
orgamsmo espec·
ad~ en problemas laborais e socia.is, ...con sede en Xinebra
poñen · ós pai
económica.
(Suiza}. Ten elaborados . diversos informes moi interesantes, moi concretamenBanco ln1
B.M.
te un sobre España.
.·
(BIRO). Xene
Mundial, serve
OMS
- Org_aniza~i6n Mundial da Saúde, que
A súa fiñalidac
ten a finalidade de promover o desenrolo
·e xtranxeiras a
sanitario en tódalaS rexións do mundo e
non _podía fat
a loita contra da enfermedade. A súa' sé
por íalla de lic
está tamén en Xinebra.
- Organizació'n Internacional ·para a
hoxe espedah
FAO
ses subdesenrc
· Alimentación e- a Agricultura, organismo
económicos e
creado para elevar o nivel de vida da po-· dos. Na prác1
blación, millorar a alimentación e aupréstamos qUE
mentar o rendimento da agricultura a as
axuda para é>
explotacións forestais e pesqueiras. Ten a
máis enaebeda
súa sede en Roma.
.
OUTROS:- Outros org
UN ESCO - Organización das Nació ns Unidas para
..
mén: a Orga1
a educación, a Cencia e a Cultura. Con sé
·
Comercio (01
en París, ten a finalidade de contribuir a
de Telecomm
paz e a seguridade ó promover a colaboMetereolóxica
ración entre as nacións a traveso da eduternacional de
cación e a cultura.
co Asiático d
E un dos organismos máis coñecidos e
(organismo pru
que millor funcionari da ONU. A súa estrutura está formada pola Conferencia
Obxetivos da ONU
Xeral ! composta polos repres~ntantes
dos paises membros), o Cohsello executivo {34 membros escolleitos e o Secreta~
A ONU ten como o
riado.
mentalmente:
OIR

FM I

- Organización Internacional para os rerefuxiados. Que en1952 foi sustituida

polo Alto Comisariado das Nacións Uniaas para os Refuxiados.
- Fondo Monetario · Internacional, que
ten como función asegurar a estabilidade
dos cambios e fomentar a cooperación
monetaria e comercial internacional.
Aparece a miudo nos xomais como garante da situación económica de países
en malas condicións monetarias. Para
lograr o equilibrio das monedas ·ó cambio, ó FMf actúa como fondo de estabilizacións dos cambios a base de reservas
aportadas polos paises membros. Pero na
práctica, o F M l. é un instrumento dos
países ricos que dominan a economía

• ·Arreglo pacífico das d

sacordos entre os estad<
invita ás partes no confli
rencias por medios pací
ción, conciliación; arbit:
dicas o sometimepto á e
nacional de Xusticia.

• Aéción en caso de gra

ruptura desta ou de agre
cas, políticas e econom
especialmente _graves- e
emerxencia (UNEF), os
peq_ueno exército forma
nacións da órganización.

netíamos unha continuación; Hoxe irnos falar dos seus obxetivos e de unha serie de or
iue leva:n unha acción internacional máis importante. De moitas delas-temos ouvido fa-·
ndo-aparecen nos periódicos ou boletíns de noticias coas iniciélis. lmos dar ~nha lixeira
cougo.
dirixir _a ecpnomía dos po• Acción económica e social. A ONU -impúxose
de asegurar a estabilid~e
como· obxetivo tan iinportante como os anteriores
monetanos e a devoluc10n
favorecer o _progreso económico. e ·social dos ~bos,
,s do Banco Mundial impor medio da coo~ración internacional; iritervindo
ises pobres a súa _política
sobretodo en materia de asistencia técnica ós países
_subdesenrolados, a traveso qos ·organismos dos que
falamo~ antes.
ternacio11al .· de Comercio
~ralmente ehamado Banco
~ de complemento . ó FMI.
• Acción 6 servicio do home. Primeirafilente a tra:ie é promover as inversións ·
veso da súa "Declaración Internacional dos Derei:t longo ~plazo, cousa que
tos Humanos" (feit.a en 1948), e a súa aplicación;
esa Declaración da q_ue tanto-se fala e que tanto se.cer o FMI (creado antes}
quidez. A súa función esta
infrinxe día a día. E ademais por medio dos seus
menté en financiar a paíorganismos económicos, sociais e culturais ( espeolados; tamén fai estudos
cialmente a UNESCO).
.
! recomendacións ós estatfoa, cobra moi caros os
·• Acción xurídica, facendo _pro~esar o Dereito
e fai, e non acaba de ser
por medio da sua Comisión de Dere1to internacional.
>S países pobres cada vez
Ldos.
·
Balance
~anismos da ONU son tanización Internacional do
¡Por cóusa de organización e de organismos non
:e), a Unión Internacional
queda mal a cousa!. E certamente que a ONU cumpleu e segue a cumplir un papel importante no
nicació:r;is_, a Organízación
. MundiaJ., -a Axencia Inmundo a pesares do que moitos din de que non val
! Enerxía Atómica, O Banpara nada. Pero non e menos certo 9ue toda a súa
lo · Desenrolo e o UNIDO
actividade pode pouco ante a agresioii imperialista
ra o desenrolo industrial).
das ~andes potencias, indo moitas veces a remol
que dos seus intereses. Esto estámolo vendo nos
xornais por novas que nos chegan de América Latina Medio e Extremo Oriente, etc. EEUU e a
1bxetivos de acción fundaURSS rematan sempre por facer o que queren diga
o que diga a ONU.
Porén, o proceso descolonizador dos últimos 10
ou 15 anos sinalou unha nova et.apa no papel políiferencias que conleven de.tico da ONU, transformándose de ser uriha especie
os. Analiza as situacións e
.icto a arranxar as súas dife- •
de brazo executor dos intereses político económicos das grandes potencias (especialmente. EEUUJ
íficos: negociación, media;raxe; e en cuestións xuríen tribuna de denuncia sociopolítica, onde os paises pobres poden facer ouvir a súa voz. Pero _parale:iecis1ón do Tribunal Interlamente a esto produciuse tamén un progresivo distanciamento dos países occidentais, e as oiferencias
entre os grandes véñense arreglando por outras canne amenaza para a paz, de
les. ·
e~ión. Cqn presións xurídiDeste xeito a ONU convertiuse, aparte o seu cancas; as1 como -en casos
rácter de tribuna de opinións nuriha organfa;ación
~o envio das súas forzas de
que non atopa o seu lugar político e tende a ocu; famosos "cascos azules'-'-,
parse de problemas como os dereitos humanos, a
tdo por soldados de varias
~coloxía, o desenrolo económico, et~ ... que xa noQ.
e pouco.

o FARRUCO, UN HOME QUE POR ~ouco PERD~O AU
O Farruco xa levaba un ha
boa parte dos seus trinta anos
sofrindo de fortes doores no
ventre, que lle facían andar
por veces engruñado.
Aínda non se determinara
a ir 6 médico ·e xa fora rexeitando unha ducia de posibles
enfermedades, ata quedar
convencido de que o seu tiña
que ser algo malo, algunha desas doenzas traicioneiras.
Cando por fin resolveu
consultarse, xa se diagnosticara a sí mesmo como un home
acabado. O seu andar lento,
coa cabeza baixa, arrastrando
os pés aínda cando non sentía dóres, e aquel xeito de home non coalla na chaqueta
nin pode cos pantalóns, só
podía obedecer a esa convivción.
Cecais por . iso, cando o
médico lle dixó: "lo suyo es
colitis espasmódica", non
creu que non fose grave de
necesidade. Pode facer rir, pero el, no estado en que se ato. paba, tomo u aquela d iagnose
como unha declaración oficial
de pasmón.
Da consulta foise dereito á
estación de autobuses. Alí pechouse por dentro no escusado e ceibouse a chorar coma
un crío. Non quería que ninguén lie vise a cara, porque
· metéraselle na cabeza que todos poderían ler nos seus olios que era un pasmón.
Por entre o barullo dos

choros semelloulle que esco_itara petar á porta, pero non
fixo caso. Seguíu no seu refuxio, a~onxado, e según el ere:
ía, protexido do mundo exterior.
Os golpes repetíanse desde fora. Dentro seguía o silencio.
Como a chamada era cada
vez mais insistente ata facérense os golpes case irresistibles, decid íu responder:
-Deixádeme en paz. Estou
enfermo.
-Non podemos deixarte.
Non podemos .prescindir dos ·
enfermos, dos vellos, dos mi-

nusválidos. A palabra xubilado.s non é donoso dicionario.
- Eu non servo. Non vallo.
Son un home acabado.
- Todos servimos. Todos
valemos. N inguén se a~aba
nun~a de todo.
-Pero, lquen me chama?
lQuen sodes?
-Somos a sociedade. Fasnos falta. Non dispoñemos de
reposto para ti. i Abre! ·
O Farruco abríu e saíu andando con paso firme. As doenzas eran menos. Coallaba
na chaqueta.
Aquel día por pouco perde
para sempre o autobús.

e

AS llOSTJS CETRIJS
. APRENDER EN GALEGO

"O galega, como lingua propia de Ga/icia, é tamén lingua oficial no ensino en tódolos.ni- ·
veis educativos" (Artigo 12.1 da Lei 3/1983 de Normalización Lingüística de Galicia).
"Os nenas teñen dereito a recibí-lo primeiro ensino na súa lingua materna" (Artigo 13.1
da mesma Lei).
"No nivel de Preescolar e na· ciclo inicial de Educación Xerál Básica os Profesores usarán ·
na clase a lingua materna predominante entre os alumnos" (Artigo· 2.2 do Decreto 135/1983
da Consellería de Educación).
Esta Lei e este Decreto non satisfán a
moitos dos que veñen traballando polo uso
normal do galego e polo progreso do noso
país desde hai anos. Con todo, supoñen un
paso adiante.
·
De agora en <liante, nos niveis básicos do
ensino, os enemigos do galego van ser soamente os que estean dentro de nós. Dentro
dos mestres que non se paran a escoit.ar cómo falan os seus alumnos, qué idioma, qué ·
~xperiencias, qué palabras, qué construccións ou frases, ... nos mestres que non se
preocuparon en poñerse ó día e -supera-la
falta .de cofiecemento da escrita do galego.
Dentro de moitos pais que seguen pensando
qie é máis elegante e de máis proveito que
oe seus fillos f alen en castelán .
.Para participar na, vosa conversa arredor
do lume eu quixese ofrece-las mifias reíle- .
xións.
- Ninguén pode progresar· se nega o valor do. seu. O que renuncia ás súas raíces é
coma folla seca levada polo vento do outono; non é de ningunha parte; non ten vida.

- Aprender a poñer por escrito e aprender a ler éomprendendo, non é unha parte
separada de toda a aprendizaxe. E a última
parte do proceso de aprender un código de
sinais que serven para a comunicación. Este
proceso iníciase cando o neno empeza a falar. O neno aprende a representa-las súas
experiencias e . as súas ideas con palabras.
Así, pódese comunicar. Máis tarde aprende
a ler e a escribir ideas e experiencias.
Para unha boa aprendizaxe, comprensiva
e expresiva, da lectura e da escrita non debe
haber un corte entre o que o neno experimenta e fala no seu ambiente e o que o neno
aprende a ler e escribir.
. - Aprender outras linguas é enriquecedor. Pero, para eso é importante ter ben establecido o coñecemento da propia lingua, que
pode así servir de referencia segura. O contrario só pode provocar inseguridade, chapurreo e non saber ben ningunha.
Cómpre, pois, aprender ben o galego e en
galego.
Lois F erradás.

AFAL~ é CAMiND
A sorpresa

Disque unha monxa entre
dous gardas civís contitúe
unha sor-pr~sa. A vocal' e (o
"e", porque as vocais en galego son masculinas) de presa é
cerrada, sexa presa cio río,
presa de fariña (puñado ou
presada) · ou, simplemente,
sor presa na cadea. Pero cando estamos apurados e bulimos porque ternos présa, entón estamos diante dun e aberto e, po.lo mesmo, poñé-

mosY.e ese ácento que chama- parella, e non por mor da homos diacrítico. (Lembra os nestidade senón por culpa da
friaxe que dá a lonxanía do sol.
ósos ou esquelete dos osos).
A sorpresa chouta cando
E ti ben ves que se vés de
nos decatamos de que non é o fóra do galego, fora convemesmo unha póla d unha ár- · niente xa · hai (e non "fai")
bore ca unha pola ou galiña, tempo o sorprendéreste; eu
que poida ter amores cun po- non teño dó nin compaixón
lo ou vice-galo, pero terá bo do asunto das monxas, portino que non sexa no pólo que é por rir, e o nó (castelán
norte, aínda que sexa so (de- ·"nudo") da cuestión está no
baixo de) o poleiro, niesmo choio gramatical, polo que
estando só (nunca "soio") a cómpre as Normas do galego.
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