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to de xente que non se apunta ó paro porque
CENTENARIO DE CARLOS MARX
malvive do agro.
A tardiña do 14 de marzo de 1883 A RIA DO FERROL segue movilizándose para
morría en Londres Carl Marx, xudío e cortar a sangría que está sofrindo a industria naval. Segundo CCOO, dos trinta e cinco mil traalemán, ós 65 anos de edade.
balladores que hai no Ferrol, dezasete mil están
No seu enterro o seu amigo Engels di- no paro. A posibilidade do peche de ASTANO
xo del que: "Era un morto venerado, é a gota de auga que colma a paciencia ...
amado e chorado por millóns de persoas OS MUSICOS festexan á sua patrona, santa Cedo mundo enteiro". Os cristiáns daquela cilia, a pesares de non contar con apoios pola
non pensaban precisamente o mesmo: banda da administración. Nestes días salientach garon a dicir que era "a besta destru- mos as Semanas Musicais de vilas como Betant ra da civilizacion". Pero hoxe, a cen zos, Noia, Carballo, sen esquencer o labor contínuo de propagación do noso folklore que veda ua morte, non acontece o mes- ñen facendo decenas de Corais que sementan de
'
f íxos 11 algo máis de xusticia a ledicia a nosa terra.
hom qu loitou toda a sua vida po- OS SEGREDOS DA GAITA de Xosé L. Foxo é
la humanización dos traballadores. Moi- un bon método para coñecer e aprender a gaita.
tos cristiáns atoparon neste alemán, de Nas librarías podemos atopar outros dous libros
gran cabeza e non menor corazón, un non tan completos: O Método de Gaita de Mide Santiago, e as Leccións de Gaita de Encamiño para redescubrir a Xesús, algúns guel
rique Otero. Tamén ven de crearse a Escola de
chegaron a chamarlle ""Profeta", e ou- D_anzas de Ourense, e moitas destas agrupacións
tros moitos fomaron a sua doctrina (que xuntáronse para millorar a nosa música na Fenon atoparon contraria á de Xesús, se- deración de Agrupacións de Danzas con sé en
nón complementaria), como o medio Lugo.
máis válido de acción política e análise A ARCA DE NOE é un dos poucos programas
TVE que se poden aconsellar, dada a sua inda realidade. Recentemente unha revis- da
tención ecolóxica, pode axudarnos a respetar
ta cristiana, non precisamente "marxis- máis a natureza que nos envolve, antes de que
ta", recoñecía que "Marx ... ten aspec- sexa demasiado tarde.
tos clarificadores ... para un valioso diá- NORMALIZACION DO IDIOMA. Un servicio
logo dende a fe". (Vida Nueva, n. 1370). Municipal de Normalización do idioma foi creNon ternos espacio para falar <leste ado polo Alcalde de Camota, Ramón Noceda
gran home que foi toda a sua vida conse- Caamaño, que terá como misión principal facer
o principio da Leí de Normalización
cuente cos seus principios de xusticia e efectivo
Lingüística de que o galego é lingua oficial da
libretade, pero nas páxinas centrais ato- Corporación. Entre as funcións principais destaparedes unhas pinceladiñas da sua doc- can: proceder á normalización do idioma na actividade administrativa interna e na externa, nas
trina.
TODOS CO FERROL E VIGO, aínda que a crise magoa a tódalas vilas e cidades, pero parece
cebarse con máis saña nestas duas rías. Do mil
novecentos setenta e seis ó oitenta e dous perdéronse en Galicia cento vinte mil postos de traballo. Números falsos pois hai un _paro encuber-

relacións cos administrados e con Entidades do
País Galego; manter contactos cos colexios, entidades culturais, Concellos de outras partes do
Estado con órganos similares, e realizar calquera
tarefa que contribuía a prestixiar o uso do galego por parte de tódolos cidadáns.

Xesús é rei
Xesús, ti es rei.
Dixéronnolo moitos,
vest/ronte de manto,
con coroa e cetro real.
Chamáronte todopoderoso,
o coñecedor de todo
o rei de reís
e señor dos que dominan.
Para ti escol/eron
os me/lores pazos do mundo,
os altares máis elevados,
os tronos máis careiros.
Dixéronnos que eras rei
pero poucas veces nos dixeron
de que xeito ti eras rei.
Cando ti exerceches de rei,
o pobo estaba mirando,
os xefes moqueábanse de ti,
os soldados fac/anche burla
e un bandido ench/ate de aldraxes.
iNon eras capaz
de te salvar a ti mesmo,
precisamente ti
que a tantos devo/ceras
a curación e a libertadel
O teu trono é a cruz.
Os teus seguidores,
un compañeiro - un-.
un compañeiro de tortura.
As túas armas,
o perdón e a resistencia na loita.
O teu reini,
os pobres todos do mundo.
A causa que ti defendes,
a defensa dos despreciados.
O teu trunfo chegará
cando non haxa pifos
que miren con desprecio,·
cando non haxa carpos e almas
dobregados pota humillación.
Mentres, ti es rei,
pero un rei crucificado.

Domingo 34
do tempo ordinario

O REINADO DE XESUS

(Cando Xesús estaba na cruz), o pobo estaba mirando, e os xefes moqueábanse del, dicindo:
-A outros salvou; que se salve agora a si mesmo, se é o Mesías de Deus, o Elexido.
Tamén os soldados se burlaban del, e achegándose ofrecíanlle vinagre, dicindo:
-Se ti es o rei dos xudeus, sálvate a ti mesmo.
E había un letreiro enriba del: "Este é o rei
dos xudeus".
Un dos bandidos que estaban crucificados, insultábao tamén:
- ¿Non es ti o Mesías? Po is sálvate a ti mesmo
e mais a nós.
Pero contestoulle o outro, reprendéndoo:
-¿Seica non temes a Deus, ti que sofres a
mesma condena ca el. Nós, polo mesmos, recibimos o que JIIerecemos, pero este nada malo fixo.
E dicíalle:
-Xesús, lémbrate de min cando volvas como
rei.
Xesús respondeulle:
- Asegúroche que hoxe estarás comigo no paraiso.
( Lucas, 23, 3543)
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MARX, SEN CORt

Este ano cúmplense 100 da morte de Carlos Marx, importantísimo economista, filósofo
contan por millóns arredor do mundo, como polos que non comparten as suas ideas, qm
de Marx (marxist~) senon debedor dalgúns importantes descubrimentos de Marx (marJ
O conto da leituga
Disque no mercado de Madrid, hai uns anos, apareceu unha
leituga cun papeliño dentro que dicía: "prantar e colleitar esta
leituga custou 2 pesetas: todo o que lle cobren a vostede de
máis é un roubo". Seica a señora que a merco u pagara 26 pts.
Pois ben, a esas 24 pesetas de diferencia, don Carlos (Karl
Marx) non lle chamou roubo senón unha palabra máis fina:
plusvalía; é dicir, o que "vale de máis", ese plus de valor que
n n vai en proveito do traballador, senón do capital.
ntón - di Marx- resulta que o traballador está alienado do
seu traballo. ou sexa, o seu traballo élle alleo, non é seu. Porque o obreiro traballa para o capital e o capital· merca o esforzo do obreiro, malpagándoo. Polo tanto, o producto do seu
traballo preséntaselle <liante dos propios ollos coma algo extraño, alleo: esta é a alienación. E, como o traballo é a esencia do
home, o obreiro está ausente de si mesmo, alienado: canto
máis produce máis cae baixo o dominio do capital. (Pensemos
nun obreiro que produce televisores e o que tén que aforrar
para mercar un coche).

Parábola do edificio
"Unha casa non pode encetarse polo tellado, senón polos
alicerces ou cimentos", é o que vén dici-lo filósofo Karl Marx,
pai do chamado marxismo, do que un dos ftllos -non o único- é o comunismo. Para entendérmonos, consideremos que
hai unha casa con planta baixa e sobrado, ademais de un faiado
dividido en <lúas partes.
Na planta baixa vive o amo, que é a economía:Hoxe, o propietario da casa é o capital, de acordo co que dicía Quevedo:
"poderoso caballero es don Dinero". Marx chámalle infraestructura á economía porque é o que determina ou condiciona
o modo das relacións sociais.
Estas, -as relacións sociais (o modo de comportarse as persoas entre sí) forman a estructura social e habitarían 'no sobrado,
pero dependendo do amo da planta baixa. Polo tanto, quen
manda é o dono da casa e, polo mesmo, a sociedade está dividida en clases de acordo con quen pos~e o diñeiro; mellor dito,
quen tén a propiedade dos chamados medios de producción
(fábricas, etc.). E esa propiedade é o que haberá que cambiar:
que pase do capital a mans dos obreiros.

Marx e Er

As ideas no faiado

E coma se o dono da casa, do
pata facer dous cómodos áticos: 1
ideoloxías e outro para o aparat1
tructuras.
Ideoloxía vén a ser un· conxunt
están argalladas para deform·a-la re
ses do capital, para que a xente ce

xcnte
\JOS NIN RABO

> activista político, que é estudiado e considerado tanto polos seus seguidores, que se
~ son tamén moitos. Chao Rego que non se considera seguidor da teoría político-social
xiano) intenta explicar no curto espacio desta páxina, algo do pensamento de Marx.
Así, por exemplo, a televisión e outros medios de comunica
ción, manexados polo poder, o mesmo cá escola e maila relixión.
O cometido das ideoloxías é que a xente non se mova nin
proteste e acepte a realidade tal coma a quere o capital: o do
minio duns privilexiados sobre o resto dos mortais, sen se reví
raren. Pero se houbese perigo de que así fose, entón está na
outra parte do faiado o aparato do Estado: a policía e as forzas
armadas, que impidirán a revolución.

A loita de clases

ngels

Esta situación económica inxusta produce a existencia de
clases sociais, xa que o capitalismo é unha máquina de facer escravos -obreiros alienados- e mesmo pobres, porque busca os
beneficios do capital. Marx non inventa as clases sociais, senon
que se dá de conta de que existen e de que son antagónicas, e
dicir: que _teñen intereses contrarios.
"Obreiros de todo o mundo, ¡unídevos!", é o seu berro. Para el (e mailo seu compañeiro Engels) é evidente que a clase so
cial baixa -o proletariado- debe realiza-la revolución para
cambia-lo sistema, as estructuras da sociedade, para que a propiedade dos medios de producción (fábricas, etc.)estea en man,
non do capital, senón dos obreiros. Para que a leituga, en definitiva, sexa do labrego e o peixe do mariñeiro e as fábricas dos
obreiros.
O proletariado é un mal, e debe deixar de existir, como tamén é un mal a existencia de clases sociais, de ricos e pobres
pero mentres existan desigualdades e inxusticias e para que
desaparezan, o proletariado -os obreiros- ha se-lo instrumento da revolución: iso é a loita de clases.

O demo maior

biñeiro, amañase o faiado
un que lle presta ás chamadas
:o do Estado: son as superes>n

to ou sistema de ideas que est
ealidade de acordo cos intereomulgue con rodas de muiño.

Este ano celebrámo-lo centenario de Marx. Aquí pouco podemos dicir, por falta de espacio. A imaxe que o capitalismo .
nos deixou del é coma a do demo maior, sen comos e rabo.,
Non quixemos aquí levalo ós .altares, senón deixalo en home e filósofo. Pódese ser marxista ou non, pero é difícil non ser
"marxiano", no sentido de lle non dar razón nalgunhas cousas.
Quen non sexa algo marxiano verase condenado a ser "marciano" e estar un pouco nas nubes: se non, acordádevos da leituga. Haivos, incluso, moitos cristiáns ben bosque son marxistas.

-O que semella carida<le ás veces só é xust~iaDespois de moito insistirlle o burriño a
seu pai sobordo asunto de sacar unha beca e
de conservala estudando ben até rematar os
estudos para cabalo, non me foi doado apercibir ben a resposta do pa i, porque se lle esgallaba a voz; pero sei que lle dixo:
-Ti non sabes o que pides, meu neno. Eu
agora vou para vello e se ti te vas de xunta de
min terei que carrexar só tódalas cargas. A
volta de pouco non poderei coas angarellas
nin coas ferraduras, e para daquela, se ti non
estás, non sei que ha ser de min. Ti terías
que ser a miña axuda. Síntoo na alma, meu
fillo, pero non podo facer por ti o que quixera. Créme: non poido facer mais do que xa
fixen. As cousas son como son, convéncete.
Cada un ténche o seu sino escrito nas estrelas.
iCanta impotente resignación se escondía
tras aquelas verbas!
·
Movido non sei por que boteime a donde
estaban os dous animaliños e apaxeándolle a
crinó burriño d íxe·nlle:
·
-Así que logo, polo que me contou un
paxariño, queres estudar para cabalo ...
Respondeu por el o pai.
-Non faga caso mi amo, este pequeno débelte ter febre e delira, sabe.
-Vaia, home, vaia. --dixen eu-, pois ...
teño visto cousas mais ó revés .
... Eu, mentres Deus me conserve a vida,
págovos os gastos dun trimestre cada ano,
saque beca o pequeno ou non a saque. E
prometo, --díxenlle ó pai-, non poñerche
no adiante cargas que excedan as tuas forzas.
O burriño botóuseme ó pescozo chorando
e ó mesmo tempo sorrindo por entre as bágoas.
-Deus lle dea o ceo. Vostede sí que é un
amo caritativo.
iOue pouquiño preparado saía o mundo
aquel burriño! O que eu facía non era caridade. iEra xusticia! O pai xa facía moitos anos
que se desempeñara traballando para min.
Por catro cartos mercáralle os mellares anos

da sua vida, e eu nin tan siquera o tiña ó día
na Seguridade Social. Tiña que facerlles algún desaldraxe, porque a min as forzas tampouco me ían a mais e non tiña tódalas cantas en regra para o mais alá. iOue doado é
quedar por un santo sen selo entre os bós e
desmaliciados!
Os primeiros anos todos se facían 1ínguas
das boas notas que sacaba o burriño. ¿E vaia
que ti tamén pagarías de boa gana vinte pesos por un retrato así de grande de aquel burriño convertido nun cabalo precioso con
pencas e larga crin, trabal lando nun circo na
India para miles e miles de nenos felices?
A todos nos comprace moito o remate fe1iz das historias, que así dormimos mais tranquilos, e preferimos pagar vinte pesos dunha
vez por unha historia que rematou ben, ca
facer o que estea na nosa man cada día para
que todas rematen menos mal.
(Seguirá)

A CA=tOn do LUmi:
~DUCAR

CRIADOS OBEDIENTES OU CIDADANS RESPONSABLES

No fondo de cada persoa alenta o
desexo de gobernarse en por si mesma,
de ser autónoma. Se un é autónomo
pode ser máis feliz e, polo tanto, facer
máis felices· ós que o ·rodean. Pero
ninguén é feliz se os que o rodean non
O· son. Por outra parte, se u.n está guiado só polos seus impulsos pracenteiros
non é realmente autónomo. Unha persoa autónoma chega a ser capaz de tomar decisións por si mesma, tomando
en conta os factores significativos para
decidi-lo mellor para tódolos afectados.
En cambio unha persoa non autónoma, gobernada por outros, nunca
terá unha moral, fará o que lle man. den, anque sexa inmoral e inxusto.
lsto da autonomía persoal vaise
facendo desde pequenos, e canto máis
autónomo é o neno, tendo a oportunidade de decidir ó nivel das súas posibilidades, máis probabilidades ten de fa cerse máis autónomo.
Para que a autonomía sexa posible:
1. E moi importante que os adultos reduzan o seu poder e, en vez de
tomar tódalas decisións e dicir sem pre
a última palabra, intercambien puntos
de vista cos nenos.

2. Tamén é esencial darlle oportunidades ós nenos de intercambiar e
combinar di~tintos puntos de vista con
outros nenos.

3. E importante igualmente que
os adultos incitemos ós nenos a ter
unha mentalidade activa ( é dicir, a ser
curiosos, a ter iniciativa, a ser críticos
e a establecer relacións entre as cousas)
e a ter confianza na súa propia capaci- ·
dade de descubrir cousas.
Deste xcito lograrernof-: ¡wrsoas
máis competcntP.s e felices e cidadáns
máis responsab]es. .\ índa que unha
educación na autonomía implica tamén que non pod<-~mos prcdicir con
exactitudc cómo responderán os nenos, pois poden incluso acabar inventando valores e teorías que a nós non
nos gusten.
Lois Fcrradá.s
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Disque a cidade galega
máis grande, ié cousa fina!
non estaba en Galicia
senón na Arxentina.

Hai dez anos, Arxentina
tivo a inmensa desgracia
dun golpe dos militares
que acabou coa democracia.

En Buenos Aires existe
un ·centro galego tal,
que goza de enorme sona
cun nomeado hospital.

Os peronistas pe!id eron
co recordo de Evita
e do seu home, Perón,
enterrado en Chacarita.

Os galego-arxentinos
hoxe están de norabou
porque o novo presidente
évos moi boa persoa.

Nese cemiterio agardan
os restos do gran Daniel:
pronto ó nai Galicia volve
Castelao, seu fil/o fiel.
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A rALA ¡: CAli1inO '
Nunca bebas un xugo
Porque, ademais de que
quedarían as vacas sen xunguir, esganarías. En t odo caso ,
se che gusta a laranxa, podes
tomar un zume dela. Tamén
poderías t omar un iogurte.
ou, se prefires, un xelado se é
que vai m oita calor.
Se t e at opas enfermo, podes ir ó axuntamento por veres se hai quen che poña unha
inxección e se t e tires nun có-

hado quizais te ensexen co
xeso se é que alguén t~ bateu
cun caxato coma un ferreiro
que se pón a bater no xunque
Ademais, os médicos hoxe
fan maravilas e fan enxertos
de ósos coma verdadeiros enenxeñeiros da medicina : dígocho polo enseño que amosan
no seu oficio.
E agora que estou tan op-

timista, lembro o caso dun
xoieiro xugoslavo que mataba
porcos dándolles . coiteladas
na xugular e, despois de lava-las mans con xabrón, salgaba
a carne e, se se fería, botaba
tintura de iodo.
E velaquí algunhas palabras que nos ensina a distinguí-lo galego do castelán e a non
afacérmonos a xustapoñe-los
dous idiom~s.
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