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DI ANTE DA ·ESCOLA QUE NOS F Al FRACASAR

OSLABREGOS
CADA VEZ MAIS AMOLADOS
A renta agraria sitouse a finais
do ano pasado no seu pior nivel nos
últimos anos, según datos recentes. A
causa é a forte subida dos costos que
non se corresponden coa máis lenta
dos ingresos. Dende o ano 1976, o
precio dos fertilizantes multiplicouse
case por tres, o das sementes medrou
máis do doble, o mesmo que os piensos, namentras os precios da maquinaria multiplicáronse . . . ¡por catro!
Como consecuencia destas descomunais alzas, os costos de producción agrarios, conxun tamen te m ultiplicouse case por tres desde 19 76
(datos xerais de España); namentras
os ingresos percibidos por esta producción só se multiplicaron por dous.
E os productos agrícolas saíron m ellor
librados que os gandei_ros.
O resultado foi un tóxico desequilibrio económico no agro, que
ten que aturar coma sempre unha suba
de costos que non se correspo.n de coa
suba de ingresos. Concretamente a finais do ano pasado, a diferencia entre
costos e ingresos era dun 19,7 por cen,
ou sexa, que os costos dos labregos
aumentaron un 19,7 por cen mais
que os in,;resos dende 19 76.
¡O que non chora non -mama!
Cómpre asociarse, agruparse, cómpre
formar sindicatos fortes no. agro,
pois só agrupados poderanse defender os intereses de todos.

AS FEIRAS DO LIBRO enchen de casetas
os parques e prazas de Galicia. Nestes días
celébranse as de Ourense (17 -24) e Lugo
(13-15). Polas festas de San Xoán, Sarria ofrecera ós seus festeiros a súa mostra de libros. Vigo acolleraos do doce ó vintecinco
de xulio, mentras que na primeira quincena de agosto celebraranse as feiras do libro
de Pontevedra e Coruña.
OS ASTELEIROS están traballando a un
corenta por cento das súas posibilidades;
nivel de hai dez anos. . . No oitenta e tres
perdéronse trinta e oito mil millóns de pesetas na industria naval española.
A EUROPA DAS NACIONS ELIXE ós seus
diputados para o Parlamento Europeo. Ovoto non é obrigatorio nos dez_países do Mercado Común, e trátase dun P-arlamento con
moi poucos poderes. Pode ser que EsP,aña
e Portugl!). participen nas próximas eleccións,
que se celebran cada cinco anos.
CARITAS na festa do Corous esíxenos un
esforzo de máis solidaridade, sobor de todo
cos máis marxinados. Así Cáritas de Ourense
.ten un f orte compromiso cos nosos maiores,
a chamada "terceira edade,,. Agora esta
construí ndo a primeira residencia para dementes seniles en Sta. Cruz de Añabaido,
cunha capaddade de sesenta e oito prazas,
ampliables despois.
"POR UNHA GALICIA -LIBERADA" pode
ser o i11$trumento eficaz para coñecer a realidade do noso_J>aÍs, tanto económica coma
políticamente. E o t1duo dun libro do profesor Beiras Torrado, que xa hai .uns anos que
nos cautivou con outro semellante: "O Afra~o Económico de Galicia", que tamén fixo
epoca.-

POR UNHA GALICIA
LIBERADA
ENSAIOS EN ECONOMiA E POLÍTICA
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Domingo
da Santa Trinidade

SOEDADE E COMUNION
DEUS TEN VONTADE DE SALVACION

A Trinidade é
o misterio de Deus:
tres nun
e un en tres.
·A Trinidade é
o misterio da xente,
fe/ta a semellanza de Deus:
un en moitos
e moltos nun.

Dixo Xesús:
- De tal xeito amou Deus ao mundo, que
deu ao seu Filio Unixénito, para que todo o que ere
nel non se perda, senón que teña vida eterna.
Non enviou Deus o Filio ao mundo para que
xul~e ao mundo, senón para que P9f El sexa salvado
o mundo. O que ere nel, non é xulgado ; mais o que
non ere, xa está xulgado, porque non ereu no Filio
Unixénito de Deus.

lle

(Xoán 3, 16-18)

A Trinidade é
o misterio da salvación dun pobo:
un en todos
e todos nun,
sen ningún marxlnado.
A Trinidade é
o misterio da comunión,
o misteri'o da·soedade.
Para ser persoa,
cómpre saber estar
i'ntimamente'só.
Para ser persoa ·
cómpre saber estar
intlmamente en comunión.
A vida cristiana é unión grande,
clara e verdade/ro:
pan e vlñosobor da mesa común;
pan e viña para todos,
Jo/todos por tódos,
gozados por todos.

A vida cristiana é todo esto,
sen esquencer a propia soedáde,
sempre presente,
mritas veces angustiosamente presente.
Que o Deus de tóda/as soedades
nos amostre o camiño.
da nosa soedade.
Que o Deus de tóda/as comunlóns
nos descubra a tarea e o gozo
da nosa comunión diaria.

i: iS=t=tA
Algún Vellifio das nosas aldeas aínda case
poderá lembrar os tempos en que apenas se usaba o
diñeiro: non poucas veces os tratos facíanse cambiando mercancías na feira. Os cartos deixaron ese troque
como algo anticuado e sobre todo pouco práctico: era
moito máis doado cambear cartos, que ó fin pouco
abultan e son levadeiros, que as mercancías. Pero polo
que parece o tempo dos cartos en moneda ou papel
tamén pasará. En moitos sitios xa ternos que pagar os
recibos da luz polos bancos. Polo mesmo sistema págannos o leite e tamén no campo galego comenza a
abundar quen fai os seus pagos por talóns bancarios:
aforra andar cos cartos encima e non teme perdelos
nin que lle roubef.l. Aínda máis doado é pagar coas
cada vez máis numerosas tarxetas .de creto. Moitas
oficinas bancarias instalaron caixeiros automáticos
que fan operacións de diñeiro co cliente a calquera
hora do día o da noite: deste xeito o chamado "·diñeiro plástico" está tendo cada vez máis uso. O tempo dos cartas baixo o colchón estase acabando.
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D 1N E 1R Q

A INFORMATICA E O DIÑEIRO
Hai pouquiños días chegoume un sobre . do
meu banco indicándome o número segredo para poder usar o Caixeiro Automático. Con este número poderei, xun to coa tarxeta, operar con un. Caixeiro Automático a calquera hora mesmo da noite. Sen falar
con empleado ningún poderei retirar diñeiro ata un
máximo de 25. 000 pts. diarias, ingresalo, coñecer os
cartos que teño na miña conta ("saldo") e incluso entregar certos documentos: órdes de transferencia do.
meu diñeiro a outras contas para facer pagos, solicitudes de talonario, autorizar ó banco para que pague recibos que cheguen ó meu nome, etc.
A Tarxeta de tamaño normalizado tén unhas

Fale dire
coa su
Através dos nosos caixeiros
automáticos poderá consultar
o seu saldo, ingresar e retirar
fondos, a calquer hora do dia
ou da noite.

iPidaasua
tarxeta!

medidas .de 8,5 x 5,5 cen
logotipo (letras propias e
bancaria e o seu nome, o
titular, o número de cont
mero da tarxeta e a data d
de ·ser efectiva a tarxeta.
Magnética onde esta grab
número segredo e outros
tular. A Banda Magnética
ta de casete onde se graba
mos.
O CAXEIRO AUTOMATI
Consta de catro
Electrónico e Mecánico.
alimentación e as batería
te). Neste caso o Caixeir
tea realizando ou ben a r
o Caixeiro. O segundo bl

1
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Hai mentes "inocentes que non conciben que
hoxe día se torture nas comisarías e cuarteis. Ás veces
a "inocenciaº pode ser culpable. Ás veces convén perder a inocencia e escandalizarse diante dos verdadeiros
escándalos.
O QUE ACONTECE ALO DENTRO
"Malláronme cun tranco. Puxéronme unha vara
por tras das rodillas, e despois de me facer flexionalas,
pateábanme nos muslos. Oín que decían: ata un espía
norcoreano ben entrenado confesará cando lle fagamos
esto" (Corea do Sul, 1978) ..
"En pr.esenciffi efe catro ou cinco torturadores
quitáronlles a'S1 roupas~ deixándoos en coiro. Vendáron
lles os ollos; un dos torturadores xogaba C©'S xenitais da muller, gramáballe nos peitos,
aloumiñándoa á visto do seu. ho:me:. A siifuación repetíase á. inv.ersa con este: á vista da
m1mD.e.r aplilc:áíllrallfl!e cdlese.anga& eféltmcas, noJ geJre, col'gábano polos pés, amenazábano
con vio1ala, agás q1iu.~~ adimitise as acusaciOns que lle
nadan... O ñome non puido aturar. Por esta razóri
confesou moitos delitos que non cometera". (Turquía,
1981).
"Todo o que recordo é que me sentía morrer"
(Médico guatemalteco despois de 40 días de cadea).
"Despois do primeiro día perdera o senso do
tempo. Polo mor das descargas eléctricas e o 'pao de
arará' doíanme os peitos, .as monecas e os tobillos.
Estando detida, perdín seis quilos en catro días. Xa en
libertade non teño apetito, senón náuseas. Sobreveume
unha infección do aparato urinario. . ., perda de.
memoria, vértigo, pesadelos, ataques de choro e
ansiedade cando oía ruidos fortes" (Chilena de 31
anos,. 1980).

INFORME DE "AMNIS1

O recen te informe da recoñecida asociación
"Amnistia Internacional" ábrenos a porta ó mundo
segredo e pavorento da tortura. Cadros coma estes
repítense· cando menos en 67 países dos cinco continentes, España entre eles.
.
Os niveis certamente son distintos. A todo
hai quen gane. Tamén a crear terror. Os campeóns
da tortura son ben coñecidos. dictaduras militares
e dubidosas democracias de países dominados,
(moitas veces sostidos polos Estados Unidos): Chile, Corea do Sul . . . Pero o cáncer da tortura está
en calquera caso, moito máis extendido do que nos
fan pensar.
O METOOO: DA BRUTALIDADE b REFINAMENIO
Hai métodos clásicos, elementais, xeralmente
de acoso e tormento directo á victima. Así, no
extremo da brutalidade están as malleiras cos mais
diversos instrumentos que, coma en non poucas
ocasións, provocan mortes na comisaría (Chad,
Sudáfrica, India, ... ). A este nivel tamén podemos
colocar os abusos sexuais e as violacións, moi xeralizadas, con testemuñas en países coma Ruanda,
Etiopía, Bolivia, Guatemala, Uruguai, Filipinas,
Turquía, O Salvador e bastantes máis.
Hai métodos máis . elaborados, que tamén
producen dores físicas instantáneas ou a curto plazo:
- A "Falanca" ou "Falanga": golpes continuados nas plantas dos pés (Etiopía, Turquía ... ).
- "Pao de arará": pao do loro no que sepasa unha vara por tras das rodillas da víctima colgada boca abaixo coas mans atadas ós tobµJ.os (Bra- ·
sil, Chile, Haití, Corea do Su!. .. ).
·
- "Capucha" con cal e outras sustancias
(Guatemala ... ).

Pero recoñecementos
dos, as denuncias de organ
eclesiais, etc., provocaron u
sivo nos métodos ®: torme
que non deixaran sin al :
- Os electr~dos ("A
é o método que se aplica na
do corpo e que, se cadra, é
di do: Angola, Congo, Gabó
xentina, Uruguai, Afganistán
- "Submarino", "Pfü
mergullar a cabeza do detic
veces mexos con ex.cremen
que de afogar (Paraguai, I
do 83-, Uruguai .. ).

Por fin están as tor
tormen_tos, degradacións e a
dos; as drogas dolorosas ou
nalidade, como as aplicadas
tes na URSS.

ílA INTERNACIONAL"

E POSIBLE REMATAR COA TORTURA

médicos dos torturaU.Zacións humanitarias,
m refinamento progremto, buscando aqueles
picana"), que se cadra
partes máis sensibles
o método máis exten1n. Guinea, Bolivia, ArL, Filipinas, etc.
eta", que consisten en
do en auga, -"--moitas
Ltos--. ata estar a piPeru, Arxentina -antes
is

~turas psicolóxicas, os
nnenazas a seres queridestru ctoras da persoalgu nha vez a desiden-

A tortura existe porque non hai vontade
política de suprimila. E máis ainda, as veces hai leis
que fan <loado que se torture. Tal puidera ocurrir
en España coa lei orgánica 11 /80, tamén chamada
lei antiterrorista, defendida tanto polo PSOE coma
por AP, que permite incomunicar a un detido sen
contacto con abogado nin médicoindepe:- :.i,.,.nte por
un tempo de tres días. (De feito en 1981 un
detido, "o famoso caso Arregui", morreu en
Madrid con claros sinais de tortura).
Para suprimir a tortura hai métodos. Sábese
moi ben que a tortura é favorecida por determinadas leis, polo feito de que os tribunais a<tepten confesións obtidas durante o tormento. Sábese tamén
que ocurre nos primeiros días tras a detención. No
informe de Amnistía· Internacional recóllese un
programa de doce puntos para a prevención da tortura:
1.- Que as autoridades condenen oficialmente a tortura.
2.- Evitar que os detidos queden incomunicados.
3 ;._ Eliminar as detencións secretas ( desaparecidos).
4.- Control e vixilancia durante os interrogatórios.
5.- Investigación de tódalas queixas e denuncias sobre torturas.
6.- Invalidez legal das declaracións extraídas
baix o tortura.
7 .- Penalización da tortura.
8.- Enxuizamento de sospeitosos de reali.Zar
torturas.
·
9.- Formación e capacitación dos funcionarios policiais.
10.- Compensación económica e coidados
médicos ás víctimas da tortura.
11.- Reacción internacional.
12.- Firma por parte dos gobernos dos acordos internacionais contra da tortura.

O LONGO RASTRO DO TERROR
A tortura non remata ca saída da
cadea. Os seus efectos duran anos, en
realidade toda a vida. Tanto -é así que
moitos torturados non se dan recuperado e terminan mesmo por escoller o suicidio. Algúns atormentados pola culpa
de non ter soport<i;do o t ormento, delatando a compañeiros, ou firmando tes- \...-------------.,_..
timonios falsos contra personas inocentes; outros p ola degradación insoportable á que foron sometidos; outros
polo simple relembrar determinados momentos.
Todo esto sáb_eno ben os médicos do grupo danés de Amnistía Internacional creado én 1974. No ano 1981 conseguiron poñer a andar un
hospital para torturados, o Centro de Investigación e Rehabilitación
de Víctimas da Tortura de Copenhague, que xa ten atendido a perto de
75 víctimas.
Pode parecer esaxerado todo esto para quen nunca coñeceu a un
torturado. Pero as consecuencias tremendas da tortura nos torturados
son aínda máis facilmente demostrables que a propia tortura. "K. Gunapalasingham, fabricante de cigarros de Sri Lanka (xunto á India), suicidouse en setem bro de 1981 tras ser detido, torturado e posto en libertade en maio... O médico que o examinara dixo a Amnistía Internacional
que K.G. non aceptaba alimentos sólidos e líquidos e que, non puidendo
falar, expresábase con xestos. Ademais orinaba con dificultade, tiña negróns na planta dos pés e nos calcaños, ... que concordaban cas súas declaracións de que lle clavaran agullas. Tamén padecía ataques de histeria
e unha fonda alteración psíquica'' (Informe de A.I., px. 23)
Moitas veces o tratamento debe atacar as coxeiras, torceduras do
espinazo, invalideces, ... "Un dos pacientes foi un individuo de 3.5 aJílios,
que fora sometido á tortura da "falanka". Anos despois, padediai d 0& pis
e da espalda e non daba camiñado cen pasos, s.e.w setm1tiilr cl.oir ruas Jil€,'11il1aS
Aplicóuselle un tratamento con ultrasow dos, e fisioi1tHrepi.a. D©us meses
despois xogaba ó fútbol ". NoutF<!JS, ctaSO& oomiptte· llllII1 1lratamento máis
ben psicolóxico que devolv1a: ó tod.w.racfo as ganas de vivir. "Ó principio é
moi duro, os enfermos pusan por unha primeira depresión ó teren que
lembrar todo aquelo. Hai algúns que xamais falaron a ninguén de algúns
aspectos da tortura que sufriron de tan afrontosos que foron ... Pero eso
hai que sacalo á luz, hai que desbloquealo. Esta autocondena de silencio
clase máis entre as mulleres. Son mulleres que foron sometidas a todo tipo de degr.adacións sexuais, que foro.n violadas repetidas veces, por veces
con cans entrenados para tal fin ... ".
(Declaración da Dra. Genefke, directora do Centro, ó diario "EL PAIS")
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ASTICO

ta mente
con ta

ción, é decir dos pasos que debe realizar: asentos bancarios, servicios, comunicacións e o seu diagóstico ou
comprobación das partes do Caixeiro. O terceiro bloque, o Lector-Grabador lé a tarxeta e ten Teclado,
Pantalla, Cerebro do Caixeiro (CPU), Módulo de
Comunicación, o impresor que nos dá o xustificante , e as Memorias onde se graban os datos qu e cómpren para a utilización do banco. O último bloque
fórmano as Caixas de billetes, a Caix;. de Documentos, a Porta Blindada e outros dispositivos mecánicos.
FALAR CON UNHA MAQUINA

etros. Nunha cara leva o
resentativas) da Entidade

' , o nome do titular, o núaducidade cando deixará
a ou tra cara leva a .Banda
o de forma codificada o
. os relativos á con ta do tiuivale a un trozo de cin1 os datos que antes dixe-

Jques: Eléctrico, Lóxico,
rnneiro inclúe a fonte dé
ara cando falte a corrienulará a operación que esatará e despois bloqueará
e encárgase da programa-

Hai uns meses tiven que levar a un compañeir.o
da miña empresa ó aeroporto de Santiago (Labacolla)
e despois de pagar o peaxe da autopista (245 pts.) quedeime sen diñeiro: apenas 30 pts. Daquela non tiña a
tarxeta e tiven que regresar pola estrada normal a pesar de que tiña moita presa.
Se no próximo viaxe me ocurrise algo semellan- .
te irei' a un Caixeiro Automático e introducirei atarxeta pola rañura: háseme abrir a porta blindada e teclea~eille, como se fose unha c~lculadora, o número
segredo· e direille qúe preciso diñeiro. Logo de indicarlle que quero 1.700 pts. devolverame a tarxeta.
Agora o Caixeiro, despois de comprobar a lista
negra, comenzará a extraer billetes das súas caixas e
contaraos controlando as súas medidas e o seu grosor.
Se algún billete estivese defectuoso retirarao a unha
caixa preparada para ese fin. Poñeraos en bloque e
entregaramos: un de 1000, un de 500 e dous de 1OO.
Darame tamén o. xustificante da operación.
Francisco Freire
A Coruña

REMllTll 11 HISTORlll
· Dll LEONISll (V) .
11

Leonisa no seu aquel de tratar ós
cadavres de "ti'~ ás veces pasábase nas confianzas coma se a morte para e/a fose compañeira {ie cada d/a. Acontecer/al/e se cadra
o mesmo que din que /les pasa a a/gúns mé- ·
· dicos, que de tanto roce coas doencias, seique chegan a facerse insensibles ás dar.es
.a/leas.
E/a fac ía moito uso do sistema de
contar cantos chocantes ós mortos ó oído
entre que daban as boquexadas e arrefria-.
bon de todo, para que se esta/icasen ben facéndol/es ri-las tripas. Sabía douscentos trece contos curtos todos moi eficaces.
Cóntase dela que unha vez salvou a
unha mul/er de Vi/acampa con grave risco
de perde-la súa vida.
A topárase coa Santa Compaña que·
procesionaba cara a casa daque/a mul/er atormentada desde hab/a tres d/as coas dores do
parto. Tiña dúos nenas no ventre. Nove días
antes xa ·vira o enterro dela e dos dolis anxiños. Foi da cabalo tras
ch procesión moito
tempo sen poder
adiantarl/e; pero nunha revolta do ca17?iño,
dixo a palabra máxica: iÓ trote, lindiña! Pasou diante. Atrancoul/e-la besta no
medio e medio da corredoira. E, un tras
doutro, tódo/os esqueletes cubertos de brancas túnicas xiraron
coma antómatas sobres/ e internáronse,
mudos, por unha
carballeiracara orlo.

Matou unha morte -.e deu vida a tres

vidas.

Chegoul/e a súa sen contar con e/a. Calada. Traicionera. Súpeta. Con andares de gato mauro. A Linda andou tres d/as e tres noites con e/a ó corre/o despois de expirar petando a tóda/as portas. Ninguén coñee/a a aquela
muller.
O crego na plática fa/ou da ingratitude humana. De cómo a Leonisa, que lavara
a tantos de riba a baixo, non tjvo quena lavase na súa derradeira hora.
Ó pouco tempo rriorreu a linda coas
ore/liñas caídas e a testa virada cara o Camposanto.
Eu mesmo puiden ver con estes meus
o/los unha carta moi emotiva daquela muller.
Ensinárama Benino de San Cosme o mesmo
día que me amosou as ferramentas que gardaba no ucho de cando era carpinteiro mozo de portas.

Parte desta historia foi certa. Se cadra foi certa toda ela. Eu hai anos que a sabía, pero non sei por qué trasnada das fadas, veume con moi~ insistencia á mente cando souben
q~e un crego t.amén do Cadramón, ó que quería moito, morrera só ~ corenta e dous anos.
- ¡Que cousas! ¿Habería algunha semellanza entre a Leonisa e o crego? Non sei.

QUE NOS FAI FRACASAR
Estamos nuns días que para os estudiantes son de exames, de notas, de
nervios, de disgustos, de sorpresas, ... Tempo de moitos suspensos, de abrigar a
repetir ou a abandona-lo centro escolar sen acaba-los estudios iniciados. Esta
realidade faime pensar nas causas do fracaso escolar e en posibles remedios ou
remen dos.
NACIDOS PARA TER EXITO
Está suficientemente demostrado que a capacidade intelectual non se
herda directamente, ou máis ben que todos herdamos posibilidades equivalentes, é dicir, todos nacemos coas capacidades para sermos intelixentes. Estas
capacidades poden logo ser desenroladas ou non, pero ·todos nacemos preparados para ter éxito.
·
A ESCOLA QUE DISCRIMINA

·

.
Pero a realidade actual é que o fracaso escolar.se reparte de maneira moi
distinta según as clases sociais ou capas de poboación; así o filio dun obreiro ou
dun labrador ten, estadísticamente, menos do 20 por cento de posibilidades de
acceder ó Bacharelato, mentres que o fillo do industrial ou do avogado ou do
profesor ten 80 por cento das mesmas.
Con independencia das boas intencións dos profesqres, de feito, a escala
resulta moito máis fácil para estes nenos que teñen libros nas súas casas, que
falan nas súas casas dunha maneira máis parecida a como se fala na escala, que
teñen temas de conversación coincidentes cos da escala ....Os mestres ternos
preferencia por estes nenos, poñémolos de exemplo, apoiámolos... Mentres, os
outros desanímanse <liante a dificultade e aprenden a rechazar todo o que
signifique libros, escala, ...
¿APRENDER DE MEMORIA OU APRENDER A APRENDER?
As notas non sempre reflexan o que o alumno sabe da asignatura e os
exames que se fan habitualmente só teñen en conta uns coñecementos memorísticos (que se esquecen rapidamente nun 80 por cento), que non teñen
utilidade práctica, que axudan pouco ou nada a resolver problemas ou a aprender novas causas, a aprender a aprender, . . . aspecto este fundamental nun
mundo en cambio coma o noso.
DIANTE DUN FRACASÓ ESCOLAR
- Pensar que a persoa importa máis cá nota.
- A:ggustiarse e perde-la cabeza non axuda a resolve-lo problema.
- Traballar por. facer uns centros escolares e uns programas máis cercanos ávida e ás ·necesidades dos alumno.s, .cuns medios e métodos adecuados, nos
que se poidan desenvolver com:a persoas Jelices, cooperativ:as e aprendan a
aprender.
- Recordar que importa máis chegar ben, que .chegar máis rápido ou
máis lonxe.
Lois FERRADAS
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Xa vai rematando a escala
e chega o tempo das notas;
para moitos país, é hora
de ver esperanzas rotas.

Un sistema educativo
máis centrado no alumno,
sen embutirmolo tanto,
sería máis oportuno.

Os profesores preparan
con coidado os seus dictames;
moito sofren os alumnos
nestas xornadas de exámenes.

Men tres tan to, comprendemos,
aínda que ben nos amola,
que non debe ser un trauma
o fracaso na escala.

Ninguén parece de acordo
con este procedemento:
•
•
f¡
.
o sistema non unc10na,
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trrnnfaran sempre na vida,
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nm os que agora lracasan
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A MOTO E A RADIO
Ben seguro que as veces sen tistes
falar de "o arradio" e "o amoto" poñéndolle xénero masculino. ¿Por que
esas formas de falar?
Se dixesemos motocicleta ou radiofonfa, non habería caso, porque o A
final destas palabras indicaríanos o xénero feminino. Pero 6 deixarmos estas,
palabras en moto e radio, ese O final
indúcenos a erro porque os vocábulos
rematados en -O adoitan ser masculinos.
Polo dem ais, e debido a is to, a
xente cando fala fai unha falsa segmen-

tación ou corte: así "unha moto", "unha radio", divídena impropiamente en
''un/amoto'', ''un/arradio".
Isto non ten nada que ver con
ou tro fenómeno que consiste en lle
engadir uin A 'fj chamado p1mtético, a.
certas pafabras no principio. Así hai
quen di '''adivertirse" en vez de divertirse, ou "apresentan" cando deberían
presentar sen máis, ou apousan, cando
o que terían que facer é pousar.
A divertirse, logo, coa moto ou
coa radio deixando pousa-lo traba!lo "
·presentando bo ánimo.
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