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. · .. ~il\ltl · ... 
A LOITA P~LA PAZ E A LOITA ... OLA VIDA ~TJN ·LUTERO f~i un .frad~ que: naceu un 

V arios centos de miles de pérs.oaa ma- - dlA dous de· novembro hai ago_ra ClllCOcentos 
· , · · , toda. E. anos. A ~a -Reforma Protestante supu~o un 

nifestaronse h8.1 p<;>ucos d1as en u- cainbeo. na historia económica política e reli-
ropa pola paz e contra o emplazamen~ ?ÜOS:& en Alem~; e axiña 'coñecería unha 
dos- misiles aniquiladores cos que Y ankis _·gran expansión en toda Europa. Tras él apare-

R. · te- - at ..: ·-~...1 S' . ~n diversas -igrexas cristiáns separadas ·da igre-
e usos no~ . . nen em¡?i:u.ciu08:. 0 ~n xa católica, uDha separación que foise facendo 
Bruselas (BélXica) apunt-aronse cifras de_ cada vez mais fonda 6 lon$o Clós séculas pero 
catrocentas mil persoas. En Madrid· perló que ~C?mous~ cada día .m8.J.S pequena dende o· 
de cen mil berraron en contra do ingreso · · ~ncilio . Vaticán 11. · . . : · · 
de España na OTAN, en favor da paz e AS IG~XAS LU:i"ERA~As· cantan co~ se
polo desarme. E os galegas· anque non tenta .mill6ns d~ fietS e estan pre.sentes en 01ten-
d · · t ult"tud" '· tam ' ta P818e8. Nalguns coma Suaecia chegou a ser e. maneira an m .1 m~a, . en se relixión ~statal. Despois dos católicos e ortodo-
unrron a estas marufestac10ns pacifistas . xos ·os luteráns son <\grupo cri$tiáll mais nume-
en Vigo, A Coruña, Santiago, Ferro! e rosa. · 
Lugo (onde os manifestantes se fundiron EN GALICIA viven majs ou menos un trece 
nunha forte aperta arredor da muralla). por cen .dos prot.estantes españois. Fbi no sécu-

En todo o mundo estase a despertar lo pasado cando apareceron na nosa terra o.s 
felizmente unha sensibilidade cada día grupos destas crenct:is. En 1.897 ergueron a pn-

. f d d . 
1 

. mella capela en Marm.. , . . 
ma1s on a con respecto a VIO encia en Podemos falar de distintas igrexas herdeiras 
tódalas suas formas: a violencia asesina da Reforma unhas mais tradicionais como as 
que desprecia o valor supremo da vida As~~leas de hmáns ou os · ~áutistas,, e outros 
humana (guerras, asesinatos, represión maIS libres como os Evanxélico~ e ?.entec~sta-

1
,t· t · ) . 1 · . les, as Asambleas de Deus, etc., e inda hai un 

po l ica, erronsmo, . . . , a VIO encia terceiro grupo mais sectano como son os Ad-
contra .a natureza (que non duda en sa- ventistas, Mormóns, ect. 
crificar o equilibrio ecolóxico ós ihtere- O QUE NON CHORA NON MAMA ENF·ERSA 
ses capitalistas, destruindo • animais e· (Empresa de Fe~tilizantes, ·sociedade Anónima 
plantas) e a · violencia imperialista (que de as Pontes) vai ser trasladada a S~gunto. Men
non duda en destruir e engulir coma un ~as os g~legos perdemos unha fábnca, os valen .. , 

, , etanos atopanse con novos post os de traballo, se-
dragon. a _POb~s pe9~enos, no se~ afan gut~ente porque berraron mais ·que os galegos. 
expans1omata). Pacifista~, .ecolonstas e Pero non todo é calar ara os ale os DOUS 
defensores de pobos opnnudos ou cultu.;. MIL LABREGOS MAlJa!ESTA~oFisE recen
ras minoritarias, loitamos man con man temente ep Lu~o, procedentes das divérsas bis
por un futuro que, ou é de paz e liberta- barras da proV)llcia, contra da política a~aria 
de ou non sera tal futuro porque non desenrolada tanto polo. ~obemo de M.adn? co: 

d · , tal p mo pola Xunta de Galic1a. A convocatona· fo1 
9ue ar~mos mnguen P~1:8 con .º· or feíta por Comisións Labr.e~as . · solicitába~ a su-
1so decrmos unha vez mrus que 101tar po- presion -da Cota Empresanal a revisión .do in
la cultura e a dignidade do pobo. galego é cremento do co~enta por cen para o censo, .l!SÍ 
Ioitar pola paz por un amencer de espe- como a anulac1on d_os planes de construCfOn 
ranza ' dtµi . en:ib~e en Navia de Suarna, entre outras 

· rei dic~16ns. 
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DEUS NON E UN ÍJEUS D_E · IYIORTO~ 
Deus, 
· TI tés poixón po/d vida, .. 
enches de mimo e co/dado 
todo o que é vida. 
f'ousos os teus olios 
neste mundo noso, 
e condenas tódolos intentos 
de afogarna marte 
a vida, 
as esperanzas de vida. 
"rrnon es amigo 
dos que botan ·marte nuclear 
nos mares e na terra, 
coma os ingleses. · 
Ti non es amigo 
dos.que sementan 
pánico e odio no mundo, 
coma os rusos e QS americanos .. 
Ti non es amigo 

·dos que deixan tras de sí 
rastros de songue e morte) 
coma E. T.A. e a C.l.A. 
Ti non es amigo 
dos que abusan da natúreza 
-calada e impotente-, 
dos que abusan dos débiles 
-calados tamén e impotentes-, 
como son as grandes multinacionais, 
os grandes poderes económicos, 
os grandes poderes militares, 
os grandes poderes relíxlosos. 
A ti non che reina 
que un neno non poida nacer, 
nin que os xa nado_s 
estén condenados a vivir 
sen pan n/n misericordia. 
A ti non che reina 
o despilfarro de cortos e de sexo, 
o despilfarro de teinpo e de ilusión, 
mentres.hai tantos fomentos, 
tantos necesitados de cariño, 
tantas cousas que precisan 
dedicación e empeño. 

Domingo 32 
do t~mpo ordinario 

O DEUS DA VIDA E. DA RESURRECCION 

Unha vez· Xesús ciixo: 
__::_Neste mundo .os homes e manas mulle

res casan ·eQtre eles. Pero os ._que sexán dig
nos da vida futura e da resurrección,_ non 
casarán nin eles nin elas, pois non poden 
morrer. 

·Son como anxos, e son fillos de Deus por 
. naceren na- resurrección. 
. E que resucitan os· mortos, ben o deixou 
indicado Moisés, · cando dixo do Señor, a 
propósito · do episodio. da sil'veira: "O peus 
de Abrahán, o Deus de Isaac e o Deus de 
Xacob ". E Deus non é Deus de mortos, se
nón de vivos, pois para el todos están vivos. 

(Lucas 20, 34-38) 

Deus, 
Ti amas a vida.· 
Ti prometes a vida 
máis aló da· mesma morte. 
En ti todo reencontra vida. 
Porque Ti non es un Deus de mortos. 
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Hai uns meS'es IIUMlA tivo ocasiól\ de. falar ·c0n· Dfuo. Pacio,. sobre a 8ua. andadma 
wüversitarios, do que é director. O Centro .~ en 'Nova Y ~rk, ~berto ~tui~nte a t~ 
Un ....... en Nova Y~rk . . &>1idaridéd ttúman.. ·, ·. . · 

. DINO·lf ACIO LINDlN. Xemil - .Pastorjza · · . E_n ,1967 ·vai a ·EE·· UU a cómpletar os · 
(Lus.o) ·1~9~,pnba aldea aillada, . e!iQue~cidad~ ~ . E$~udos· · d:~· Sociolo#a (~) . . 
ínstituci6ns. ~aces e m«?dras . al01J!Il~do .. · E . volve a Madrid onde da clases e tra-· 
Facendo mapas mudos e 'VlaXes unaxmanos v.ai,- · b .. n..: · , ' N · · 19·7 71 · 
se abrindo á realidade e tras '(il~r ot·estudos ~ con Xf?venes . . · o curso .-.. . o- . 
medios nó Seminario de 'Mondoñedo, fai estu- . · .vai dar unhaS .· cl&BeS a .EE· UU· (Roches- . 
dos .superiores en Comillas e Roma. Vo_lta a ter), e comenza .a ·acudir a Nova York · 
M<;>ndoiiedo en. 1961 para dar e~. , .~e Filosp- - cos seus estudantes · e traballa coa co-
fía no Seminano. Pero pronto ata de q.ue ºd d his · " · d · 97 
non é polos camiños da filoso Ia escolástica mum a e pana. No vran e l 1 
como se desp_erta as oonciencias dQs rapaces: eramos un grupo dunhas 15 persoas que 
C9ntacta ~n Madrid ~n profeso~s. de Sociolo- · .. nós xu,ntabamos -~ casas polas noites 
x1a, e volta a Mondonedo con. ese ~agaxe. No ~a aprender e ensmar -comenta Met-
entretantoi comenza a atender sunultaneamente . . · . . . . . 

·as parroqw~ de Galgao e.C~avedo, de~uncian- zmger; un nort~mencano que s~1µ de 
do na pnmeira a corrupción do santuano de S. cedo os .seus pasos-. Os nosos mstru
Cosme, e iniciando un labor d~· promoción da mentos eran unhas cancións ·e únha gUi
mocedade, ~acendo q~e algúns .filio~ d~ labregos tarra. As nosas · 1eccións· facíanse con . 
cheguen a acadar titulos . wuvers1tanos. :f:sto "G t · ,, "Ad sal b ,, · 
crea problemas e "Cieixa o Seminario. Xa bulian uan anamera. , e am rar · , 
por dentro as ideas de Solidaridad humana. · "Blowing in the Wind~', ... Eran tempos 

· de espontaneidade con . un fondo senso . 

DINO PACIO LINDIN, DIRECTOR DÉ 

SOLIDARIDAD HUMANA 

interno, unha n¡esturil de inxenuidade e 
ousadía. Era un exercicio d~· libertade con 
senso da d~ciplina e nioita adicación". · 

un· ensino diferente: popular e que nori 
des.casta. 

A orure de SOLIDARIDAD HUMA
N A ~ue as! lle puxeron a ese trapallo 
q1:1e escomenzou con 15 persoas e hoxe 
pasa das 1500- é, en palabras de Dino, 
"Respostar ós berros do pobo que dí: 
queremos .estudar e ser mais". Partindo 
·duns plantexamentos claros: non se trata 
de descastar ou colonizar ós hispanos, in-
8eguros na sua lingua materna, co idioma 
inglés. "Dixémoslles claramente dende o 
comenzo que só éstudarían inglés os que 
tiveran un coñecemento medio na súa 
lingua a cultura, para que a aprendizaxe 
do idioma inglés non fose unha renuncia 
colonizadora á propia cultllra hispana. 
Decidimos facer o contrario do que se fai 
normalmente: "no canto de ter que ir a 

. xente en busca da cultura, a cultura fo~ a 



Xi:nti 
APRENDEN· e· TODOS ENSINAN"-··- ·. 

. . . . . . .. . · ' . 

e sobre Solidaridad Hu1r14niz·,- un· Centro de ,Educación de AdwtoS..que da.ata tftuios-' · 
>dolos emigr~tes de fala hispana~. · · . . · · .. . . · . _.. · · 
ele8; no canto de. lmpoñer fonn&S alleas, . "metros .. ca<h'ados) -ó:que se ~nen· . 
partimos .da realidade da Jtente para que 197-7 .... - · · · .· · · · · · · · · 
esta descubra a cultUra.". · · . 
. . '.'Ensfuabamos . nas slias mesmas caSas, · AnalfabatOs 1 -universittlrios· -.. · _ 
na mesa onde comían, no fogar cheo do. . Deste ieito, :aquel& averit.util''.de Dino _ : 
C;81or · famma.i:. Ensinabanios ·e it,prendia- _ cortvertiuse nll.n Centro .de Educación Jle 

·mo~. Queriamos sentir a educación .den-- Adultos, que .. imparte · delide · os _. niveia 
de-dentro do pobo. Nacimos sen fondos, - máis básicos, .. até oi ilivei.s universitarios. 
sen edificio; sen respaldo ·de persoas e · Asf "'Un traballador ~abeto _pode en
institucións . iinportailtes... sen esiXir trar no noso programa; e se d•xa 8ca
xamais nada, sen cobrar, sen impofü~r ... . dar. en oito anos, sen saír 4o CentrQ;·un. 
·Partiamos da mesma experiencia -dopo- · título técnico,~ BacharelatQ uiúversita 
bo emigarante .•. Sabiainos dos seus pro- ria ou unha Licenciatura.,'~ Recibindo. 
blemas sociais, dos. seus problemas de Dino en 1982 o Pi~o Nacional de Uni
idio:nia; de conservar a cultura... ·para versidades Comunais. · · 
manter a ideatidade latino-americana .. .' 
Foi un. encontro entre .traballadores e. 
·universitarios". 

A primeira organización. 
Dous anos . despois teñen 15 grupos, 

cada un co seu monitor, e créase a pri
meira organización. Até que en 1974, ti
ñan xa un grupo de xente con unl1.a edu
cación básica e un coñecemento ·do in
glés axeitado a uns estudos superiores; 
compría dar un paso máis: Créase "Soli
daridad Humana Incorporated" acadan
do do Estado a posibilidade de dar un di
ploma semellante o título de Bacharelato 
Superior. Búscanse mestres para dar cla
ses gratis e calificar, e pouco tempo des
pois xa teñen 30 alumnos co devendito 
diploma. "¿E· agora qué?", esa foi a frase 
desfiante que fbro avanzar ó longo dos 
anos a Solidaridade Humana. Coséguese 
pouco a pouco poder impartir estudos 
universitarios e técnicos. E así, Solidari
dade Humana convértese en UniverSida-. 
de en colaboración coa Universidade Es
tatal. "Nunha Universidade popular, con 
un local propio, (un vello edificio escolar 
no . baixo Manhatan de máis de · 30 .000 

_En_. ~lidaridade hai tres proqramas . 
prmc1pa1s: . 
~ Educación Básica. Ensínase español 

básico e inglés··· so mente como segundo 
idioma. A meta é acadar coñecementos 
básicos de lectura, escritura e conversa
ción en español e inglés. 

- Educación técnica~ Que ofrece ins
trucción laboral e títulos en tres áreas: 
a) Contabilidade e Informática; b) Ins- · 
trucción laboral bilingüe; c) Mecanogra
fía e Inglés comercial (Administración. 

- Educación Avanzada. Por medio de 
programas preuniversitarios e universita-. 
rios tenta fürmar prof esionais que poi
dan traballar na comunidade. Consta de 
tres áreas: Equivalente á Escola Superior, 
Preuniversitario, e Programa Universitariq 

A pesares dos cambios, das -dificulta
des e da hostilidade do gobemo Reagan, 
que non ve .con bos ollos a concientiza. 
. ción social e política da minoría de fala. 
hispana, marxinada do "país da liberta· 
·de", Solidaridade Humana 8egue adiante. 
"Non ternos medo, porque Solidaridade 
Humana non naceu para ser un produto 
do mercado senon un proceso de vida". 
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DA REA·LIZACION DO BILINGUISMO 

QUE ·OS DE MADRID 

QUEREN PARA GALICIA 
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A CA=tOn do LUmi: 
1 OS ANUNCIOS E MAILAS MULLERES 1 

1
, STA visto que agora· 
4 mercamos máis ca outra 
~cm.isa· os . artículos que 

se anuncian a· forza de moita 
publicidade. Sobre todo, a
quilo que anuncian na televi- · 
sión. Certamente, a xente ten
lle fe ós anuncios, moita máis 
da que sería bo. Habería que 
ter en conta, xa que logo, que. 
detrás de toda esa propaganda 
hai diferentes mentiras que 
nos queren facer pasar· coma 
se foran verdades. 

A primeira, poñamos por 
caso, é que as causas non son 
tan bonitas nin tan boas co
mo dí a pubticidade; ó usalas 
aparecen os fallos, decatámo
nos que non son as maravillas 
que nos_ prometeran, e dámo
nos de conta -tarde piaches
que quizais non pagaba a pe
na dos cartos nin dos traba
llos que. custaron .chegar a 
e las. 

O~tra mentira, esta aínda 
máis gorda, é que nos queren 
facer crer que as m_ull.eres son 
persoas de segunda categoría 
postas no mundo nÓn se 'sabé · 

homes, que, eses sí, son listos, 
os que tan causas de impor
tancia, os que traballan fóra 
da casa e ganan os cartas para 
telas contentas a elas e facer
lles regalos en premio por: l les 
~er ·limpas e planchadas a~ 

camisas. As mulleres dos anun
cios son mulleres que depen
den dos homes, postas ó seu 
lado coma unha cousa de fa-

por qué deus para criar nen~s, cer bonito, e que cadran con
lava-la roupa cada. día máis formes con esa situ_ación. E 
branca, saca-1~ grasa das potas tOdo iso, amósado así qese 
con menc;>s deterxente cá veci xelto tan simple, é unha gran
ña, dar brillo ó chane ás pare- de mentira. Hoxe en día é 
des, limpa-los vidros das ven- · normal que as hlulleres traba
tás e tace-la comida eon pasti- · 11en fóra da casa e teñan car
llas de avecrém. E no tempo tos de s~u .sen depender de 
que lles queda, limpa-los den- · ninguéri; que ganen. tanto co
tes, peitea-lo pelo, lavarSC! con ma o home, e poñan condi.
·Xabrón de olor ·e perfumarse cións para reparti-los labores · 
con colonia para_ Ues gustar ós de dentro da casa. Son cada 

vez máis as mulleres médicas, 
·abogadas, escritoras, tractoris
tas, taxistas, capitanas de bar-

. co, enxeneiras, directoras de 
fábricas ou xerentes de em
presas; mulleres que se adican 
á poi ítica ou a facer investiga
cións· científicas. Pero estas 
non aparecen nos anuncios; 
quizais que non sexa de inte
rés que se vexa coma normal 

que ·as mulleres son ·quen de 
facer calquera traballo co 
mesmo dereito· que. o poden 
facer os homes. 

E quedan para outra oca
sión máis mentiras que se· aga
t;han detrás dos anuncios. Pé
ro sería moi interesante que 
cada quen tratase de descubri
las · Por si, sen nece~idade de 
que ninguén..llelas dixese. 

PtLAR 



CADLA=t i>O i=timiSGO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s " ~ 1 ~ 
1 ~ 
~~ Rusos e americanos ·iA i, se meterán os cortos ~~ 
ss sonvos to/Jños de todo que gastan en tantas armas ~~ 
SS e queren· meter 6 mundo en panc/ño e en librlños SS 
~~ no seu condenado rollo. pro xentes de tantos razas!. ~~ 
1 ~ 
~~ lUn pals non quere entrar Mellor nos ir/o Q todos s~ 
SS nos seus pre/tos ennonosos? que no canto de pór medo \~ . 1 ~ t 
\S Logo lle opretan a gorxa puxesen no mundo abrazos . SS 
~ e lle esnaquÍZan os ósos." e retirasen recelos. SS 
1 1 

~~ Cohetes pum por aquí, Parece cou5a do demo ~~ 
SS cohetes pam por alá; tonto gasto militar, SS 
~~ pouco Importo que hoxo fome, e en troques debe andar Deus ~~ 
~~ que moitos o posen mol. nos protestos polo paz. ~~ 

¡~ ~ 
\ .' 

~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ninguén viu a gaiola do xílgaro 
Hai quen, falando galego, 

di "naide" no canto de nin
gu&i.. Desde logo, o vocábulo 
''naide" é castelán vulgar, de · 
ningún xeito galego. 

Tamén se di xílgaro ou 
pintasilgo- ó paxariño de tan 
fennosas cores (cor é femini
no e tén a forma plena color, 
que tamén se pode usar) que 

con tan dóce rechouchío nos 
aleda. 

Produciume (nunca "pro
dúxome") moita dor (femini
no, tamén na súa forma plena 
dolor) velo na gaiola ("xaula" 
sería castelanismo) e o meu 
corazón (non "cor", que se
ría arcaísn:io, é dicir: palabra 
antiga procedente do francés 

EDITA: "Asociación IRIMIA" 

"coeur") bate se os nenos lle 
fan dano. · , 

Podo (non "poido") dicir 
que é extraño (n9n "extra
no ") ·que ninguén veu onte 
(do verbo vir) e, polo mesmo, 
tampouco viú (do verbo ver) 
este meu xílgaro, que poida 
(non "poda") que cante coma 
un reiseñor. 
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