:'

1 mos

facendo

r ecob~do

memoria:

o ser galego
que esquecimos.
•
1 mos sementando patrla:
man con man inxertandoa
•
entre os veciños.
1 mos facendo outra historia.
favor dos rebaixados e
opmnldos.
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¡A MANDAR, SR. REAGAN!

Que os rusos espian en España parece algo
comprobado. E algúns periódicos cada pouco
escriben algunhas liñas para que non se nos esqueza. O que ven senda máis extraño é que tamén en España espi'an os norteamericanos. Hai
uns días colleron a dous deles coas mans na
máquina fotográfica no pazo onde vive o Sr.
Presidente Felipe Gonzalez.
A causa ten a súa gracia e a súa sorpresa.
Sempre se deu por suposto que norteamericans e españois mantiñan unha boa amistade
mutua que cheqaba ata a defensa palas arm.a.s.
Pero esa amistad e tan interesadamente falada e
¡ropagandizada ten os seus puntos escuras. España non debe resultar de toda confianza. A ·
~sares de que se lles presta un lugar para as
súas bases militares: Rota, Torrejón, Zaragoza;
a pesares de que se lles conceden favores comerciais; a pesares de que a O. T.A.N. xa non
lles parece mala ós gobernantes españois pola
defensa que dela Ean os americanos; a pesares
das mutuas relacións de aliados incondicionais;
a pesares de todo... España non é de fiar. E é
que nestes "negocios" non existe outra amistade que non sexa a da subordinación e a obediencia.
De xeito que xa saben. Os norteamericanos
· tamén espi'an e controlan. Incluidos ós "seus
~migos". Todo isto ten algo debo: polo menos
xa sabemos que os rusos non ·son os únicos.
Por riba disto os norteamericanos teñen a
España nunha lista de países nos que sitúan armas nucleares en caso de conflicto. Este secre to foi revelado polo experto William Arkin do
Instituto de Estudios Políticos. Trátase de 32
cargas nucleares dun poder explosivo de 1 Okilotóns. Pouquiño menos que a bomba de Hiro:hima.
No convenio de "amistade, defensa e coopt"
ración" (chámase así), firmado por ambos pa : ·
ses no 1982, dise: " ... o gober.no norteamericc1
no acepta o .compromiso de non almacenar n m
introducir en territorio español armas ou com ponentes nucleares ... "
Dá a impresión de ser todo papel mallado.
Nin .amistade, nin defensa, nin cooperación . .1A
· 1andar, Sr. Reagan, que para iso estam o. '

.. Brigadistas" en Galicia"
( Reportaxe gráfica sobre as Enchousas)
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O SAHARA foi a tallada que consiguiu España
no reparto de Africa que se fixo fai agora cen
anos (Conferencia de Berlín), e hoxe é a única
ex-colonia de Africa que a.índa non é país independente, debido en parte á mala pclítica das
postrimerías do franquismo. Mesmo este a,n o por
setem bro cumpliránse os dez anos da Marcha
Verde coa que Hassán 11 asustóu ós españois.
A IGREXA DE T ANXER (a segunda diócese
católica de Marrocos despois de Rabat no sur)
tamén percura buscar a súa identidade como comunidade, pois até agora pechouse na atención
pastoral ós excolonos e europeos que habitan esta cidade próspera do Mediterráneo; o actual arcebispo, o galego Padre Peteiro, está apurando
un diálogo e coñecimento do mundo musulmán
conforme ós dictados do Vaticano 11.
A FEIRA DO QUEIXO en Arzúa o primeiro
domingo de marzo, abre a porta dos festivais
galegos; virán despois as Festas do Viño, e máis
adiante os Festivais do vran. Acontecimentos
cul turais e populares que veñen axudando a recuperar o xeito de ser galego.
A CONT AMINACION é un dos riscos da industrialización, moitas veces salvaxe, que define ós nosos tempos. Despois das catástrofes por
c pe de gases e venenos de México e da India,
stamos asistindo á aparición de venenos en varia cidades d Alemania e ó nacimento de nen s n cráneo (anacefalia) no Brasil, sémpre
por falla de control nas industrias.

das últimas enquisas sobre a relixiosidade da mo.cidade, segundo a cal se observa un grande cambco: si no ano 1960 declarábanse católicos o noventa e tres por cento dos mozos varóns e o noventa e nove por cento das mulleres, agora baixaron as cifras a un vintecinco por cento os primeiros e a un corenta e tres por cento as segundas.
IMOS DE DEPORTES: O Celtiña de Vigo anda sudando a camiseta para voltar á primeira división onde xa estivo vinteoito temporadas. O Cel- · ·
ta naceu en 1923 coma froito da fusión do ·Fortuna e d<? Vigo Sporting. Na temporada 194 7-48
foi subcampeón de Copa.
AS LETRAS GALEGAS que tefíen a súa festa
no dezasete de maio, adican este ano a Xornada a
Antón Losada Diéguez, aínda que este ano é o
Ano de Rosalía. A Festa das Letras Galegas festéxase neste día desde o ano 1963, centenario da
obra de Rosalía: Cantares Galegos.
FE DE ERRATAS
GROENLANDIA NACIONALISTA

No número 171 do 10 de febreiro, na colaboración de Eliseo Miguélez sobre a saída de
Groenlandia da CEE (páxina 4) por erro involuntario, puxemos que a campaña en favor da
saída "NON fora levada por un partido nacionalista", cando debería dicir que "SI fora levada por un partido nacionalista".

UN NOVO TERRORISMO ou euroterrorismo está facendo estragos en varios puntos de
uropa, cun obxectivo nos seus ataques: as instalacións e persoas da OTAN. Tres grupos, parece que están det:ás: a Fracción do Exército
Roxo (alemáns), o Grupo Acción Directa de
Francia e as células comunistas de Bélxica. Un
novo terrorismo con outros blancos nas súas extratexias: a loita contra uns Estados que califican de vasalos do imperialismo americano.
VAl DE CIENCIA: nestes días escomenzan
de novo as excavacións na bisbarra ·murciana
da Unión, onde foron atrapados os restos humanos máis antiguos, pois até agora só tiñamos unha mandíbula humana de 500.000
anos coma documento máis antiguo no continente euroasiático. Se se falaba dunha evolución da humanidade era a base da perfección da industria da pedra que os nosos máis
antepasados traballaban. Estes restos teñen un
millón catrocentos mil anos.
O PRIMEIRO ENCONTRO DE· ANIMADORES CRISTIANOS DF MOZOS vai ter lugar os
días oito á dez <leste me~ no Escorial, convocado
pola Comisión de Apostolado Seglar do Episcopado español. Quizáis sobor da mesa estéa unha

de "CAN SEN DONO"
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Manolo Regal

Ramón D. Raña

Domingo segundo
de Coresma

CARA F CRUZ

Non hai triunfo SC'll cruz,
nen amaneceres sell noite,
nen hai oz'dos que escoiten
sen tebras, [alar da luz.
A semente sementada
µi,ra chegar a dar froito
viste de S<'l!llida o loito
dunha /}/()/'{(' naufragada.

E non hai mullér parida
nen por parir 11 c<1te mundo
que faga u sm )ecundo
sen laiar de dor f erida.
!Yada cae do ceo feíto:
o máis fJ('{{llC'no progreso
para se ver linzpo e teso
predsou es/orzo a eito.

Non se fai rcl'Olución,
nen se melloran as causas,
sen remove-las lousas
que conservan a opresión.
Poriso a xente labrega,
r¡ t u ' sabe tt1 11 to de cruces,
¡ 11 llllaá no ceo luces
w 1111 itC' sC'n luces cC'ga.
¡

A TRANSFIGURACION
!
Seis días despois colleu Xesús a Pedro, Santiago e Xoán, e subiu
con eles sos a un alto monte. Alí transfigurouse na súa presencia. Os
1
, seus vestidos viráronse resplandecentes, brancos como ningún bata1 neiro do mundo os ~dería ·branquexar. Nisto aparecéronse Elías e
mais Moisés, e estaban a falar con Xesús. E Pedro tomando a palabra, díxolle a Xesús:
- ¡Mestre, que ben ~tamos aquí! Irnos facer tres tendas: unha
¡nra ti, outra para Elías e outra para Moisés.
Tan asustado estaba, que non sabía o que dicía. E unha nube
cubriunos coa súa sombra, mentres saía dela unha voz:
- - &te é o meu Filo benquerido, escoitádeo.
E de súpeto, mirando ó redor, xa non viron a ninguén, fóra de
Xesús. Cando baixaban do monte, Xesús encargoulles que non contasen nada ata que o Filo do Home resucitase de entre os mortos.
1

(San Marcos 9, 1-9)

ENTRE TENDA E TENDA
Este anaquiño de Evanxelio non é moi doado de entender.
Envoltos en nubes, traxes brancos, personaxes, tendas e voces misteriosas, non
sabemos ben o que nos quere dicir sobre Xesús e sobre a nosa vida cristiana. Comq
ninguén de nós somos moi entendidos no asunto, o máis posible é que nos perdamos entre tanta bonitura.
A maioría dos detalles que se presentan aquí son detalles teolóxicos. ¿Que quere dicir isto? Isto quere dicir que están postas no relato non para nos dar unha información histórica, como faría un bo periodista, senón para contar unhas creencias.
¿Trátase entón dun puro conto'? :.: <in , con seguridade as' creencias sobre Xésús
que aquí se comunican estan basadas e n experiencias reais que o mesmo Xesús tivo xuntamente cos seus seguidores máis íntimbs.
E estas son algunhas creencias firmes que os primeiros cristianos tiveron sobre
Xesús:
- Deus falaba por Xesús, cando se
poñía a defender claramente ós
marxinados, á xente despreciada
polos poderes políticos e relixiosos
do seu tempo.
- Xesús recollía tódalas esperanzas
que os xudeus puxeran nos creadores e dirixentes máis sonados do
seu tempo.
·- Xesús era o único lider indiscutible, o único que merecía unha obediencia completa.
- En Xesús non houbo triunfo sen
loita, nen houbo luz sen cruz. Só a
resurrección explica a razón de ser
de tantas mortes e derrotas que parecen non ter sentido.
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O CAMPO

Galicia tamen necesita

"briga~istas"

Non fai falla cruzar o Atlántico. Aquí, ó carón, existen situacións terceiro mundistas que nas cidades, os cidadáns, cecais non poidan crer. Pero aí están. As fotos non son dunha aldea de Latinoamérica,
senon das Enchousas (Ferrol). Despois de ser arrasada a casa dunha familia labrega por parte do caciquismo que nada sabe de hmnanidade (feíto do que xa se deu cumprida canta nonº 160 desta Revista) (foto 1).
Agora equipos de voluntarios van os domingos a axudar ós viciños a facer un alpendre para poder
mete-las vacas (foto 2) e estase a construir unha casoupiña para instalarse a familia de Cándida IBfe que
non ten onde ir (fotos 3 e 4).
.
1!q~í 1amén s~bemos que un día han vir os "contras" botar abaixo o alpendre e a ·casoupiña. Mais,
( Text o e f o t os de Ramon
, M
, ··1. )
coma S1s1fo, babera que voltar a empezar.
. um

(Foto 1)
Vista panorámica da casa de Cándida Ulfe arrasada pola máquina de
Armando Romero Castrillón.

(Foto 2)
Alpendre
construido
polos '~brigadistas" para mete-las . vacas de
Cándida Ulfe.
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(Foto 3)
"Brigadistas" preparando a ~asa para facer a
casoupa.

(Foto 4)
Casoupa que están a facer os "brigadistas" para que poida sobrevivir ·
Cándida Ulfe e a súa familia.
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~ cartas

ó meu sobriño

Querido sobriño:
Perdoa se nesta carta me poño algo espiritual. Ben sei que non che fai moita gracia, pero no che sabería
contestar doutro xeito.
r\ todos nos ten pasado o que ti dis que experimentaches; non é cousa nova.
A; veces parece que perdemo-1.o fío da vida, que nos desorientamos e témo-la impresión de que estamos
nun punto morto do que é imposible saír.
En certo modo perdémo-la estrela, a luz que nos aluma o camiño, o . ideal. Iso, xa che digo, é normal, e
vaiche pasar durante toda a vida. Ninguén ten as cousas tan claras como para que non haxa dúbidas na súa vida,
e, por outra banda, ¿que sería unha vida sen interrogantes? Pero o importante, o imprescindible, case che diría
eu, é te-la estrela, aínda que ás veces non a vexamos ben.
Non se debe, coido eu, pasa-la vüla coma un becerriño que camiña ó mesmo paso, asi o leven a comer,
asi ó matadeiro. Hai que ter gustos, poder soltar ese "non me aclaro" dos beizos e, cando menos, aclarars" en algo xa que en todo é imposible.
Cómpre non ser coma unha berza, que naceu aí porque cadrou e aí quedará, abaneada para un e outro
lado segundo onde sopre o vento. Desde logo que ás veces a estrela desaparece, que un se atopa perdido, liado,
confuso, ¡ah¡, pero iso é parte da vida, sobriño, e hai que acepta/o así. Xeralmente a estrela volve a aparecer
cando menos se pensa. Unha vez que se segue non é grave problema non tela sempre á vista; o malo é non atopar ningunha á que seguir,Non ter inclinación por nada, en resume: ser unfza berza.
Hai outra cousa que quero que saibas, aínda que non sei se a comprenderás: a estrela non ten por que
se r sempre a mesma; xeralmente séguense unhas poucas ata dar coa que de verdade convence, é difícil atinará
primeira e doe cambiar, pero hai que correr detrás da verdade, ¿non che parece?
Agarimosamente o teu tío SINGALA.
P.D. : "-¿Onde está o Rei dos Xudeus que acaba de nacer? Pois vimos saí-la súa estrela alá no OrientE:, e
vimos para lle render homenaxe" (Mat 2,2).

1
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¿É posibl~ a solidaridade de clase?
Estamos nunha sociedade na que o
paro é o problema mái s importante. No
Estado son xa máis de 2.700.000. En
Galicia uns 170.000.
lComo loitaremos os obreiros?
Está claro que o motor da sociedade
capitalista é o aumento continuo do benefici.o. Ganar máis sen reparar en nada.
ternos reeente o exemplo dos miles de
millóns .evadidos a Suiza polos mellares
personaxes da Sociedade.
E a Clase dominante, sen nos darmos
conta, meteunos á clase obreira esa angulemia polo diñeiro e o poder. Dividiunos, dando a unha parte dos obreiros
bos salarios para consumir ben.
Por iso un dos obxectivos más serios
dun sindicato obreiro sería: a loita con-

-porque manteñen o posto de traba- '
llo-- e os que non poden ·anque quixesen (parados e xubilados).
l Oµe facer?
- Buscala solidaridade e a organización entre todos.
- Aceptar que a riqueza do país é limitada, e hai que distribuila.
lsto poderíase concretar nos seguintes puntos:
- Todos teñen dereito a traballar según pon a Constitución. Por iso o traballo é un ben a repartir entre todos.
- Supresión das horas extras.Traballar menos para que haxa traballo para
máis.
- Salarios xustos para todos, po is as
necesidades de todos son parellas.
tra o individualismo e a ignorancia.
- Control fiscal de todos, non só dos
Contra a ignorancia, descubrindo co- traballadores asalariados, senón tamén
mo os cartas poden dividir á clase dos profesionais, rentistas, etc ...
obreira.
- Control por parte dos trabal la dores
Contra o individualismo, descubrindo do Indice de Precios de Consumo, que
como cada vez máis se vive a competen- se fixa a partir dos productos que a
c i a -e ntre os·traballadores. e como que - xente popular consume. Suba automátidtt n ·· nfrentados os que poden consumir ca dos salarios conforme suba ese Indice.
1
1

- Control dos Presupostos do Estado,
que respondan ás necesidades populares.
- Loita pola neutralidade e a paz activa, cortando a carreira de armamentos
e entrando na vla dos pre.s upostos pola
paz: educación, medio ambiente, ocio,
servicios sociais, ...
- Control dos medios de comunicación, esixir q ue haxa periódicos e emisoras controladas polas clases populares.
- Desobediencia civil: poder desobedece-las disposicións inxustas.
Todas estas medidas de soliaaridade
son precisas para rematar co paro, aínda que poidan perxudica a algún sector
da clase traballladora que ten salarios
privilexiados.
Nunha palabra, hoxe os sindicatos
teñen unha función especial: xunto coa
loita de sempre (negociación, manifestacións, folgas, etc .. .), teñen a de alenta-la solidaridade contra o paro en cada
negociación d e convenio e acordo.
V an~iardia Obrcira
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MOCIDADE

SllfJIJE· KfJVENIL:
fJNHll VllCIJNll MOi OPOR TfJNll
Outro artigo para escribir,
sempre estamos igual. nunca sabemos como empezar. Empezar
é o peor, seguir é o máis difícil.
Po is o que vos queriamos dicir,
¿que era o que vos queriamos dicir?
Ah, sí! Ibamos falar de saúde
pública. Todós sabedes que hai
enfermidades voluntarias e obrigatorias. Exemplo de enfermidade involuntaria é un catarro, ou
unha gripe; exemplo de enfermidade involuntaria ou obrigatoria
é o xarampón ou a rubeola. Recentes estudios próximos ó Pentágono deron como resultado o
descobremento dunha nova e
importante enfermidade obrigatoria, que ata agorsi pasara inadvertida como tal. E tal a súa importancia que os afamados e xa
nomeados científicos - médicos p;lchangueiros - macarras - chulos - trileiros - arreadores - de turras - cansos - cantamañás cantatard s - non - cantas -nada paso - de - ti - políticos - presuntos - implicados - misileiros - tusil iros - torpedeiros - cabreiros as, non descansaron día e noite,
por iso só cantaban mañá <' tard , ata atapar unha . olu 1 ;nn n
tal do nz~.
Cal nos ría a súaledicial·an -

do as súas retortas mentes malderon a luz me diante un parto
sen dor para eles, con grandes
efectos especiais e raios láser incluído , chachachán! ¿que será,
que será? Po is a vacuna, está claro, ¿non? Non, ¿como se chama
a vacuna? E como irnos saber como se chama a ·vacuna se non sabemos como se chama a enfermidade. ¿E como se chama a enfermidade? ... Vós tamén o queredes saber todo, eh? Pois para
celebrar que xa ternos máquina,
ou tra máquina prestada e medio
escarallada, imosvos dicir cal foi
a doenza que descubriron: chámase m oc idade.
A m oc idade como comprenderede;, é involuntaria e obrigatoria, pois todos pasamos por
ela, aínda que non todos a padecemos. Visto que ista enfermidade é máis peligrosa para os que
xa a pasaron que para os que estamos nela, decidiron vacunarse
mediante a aplicación do "Ano
Internacional da Mocidade". A
vacuna está :-;pndo aplicada en
diferentes doses, formatos e sitios: por exemplo os cons<• ll os
da mocidade. r¡ t 11· non son S('11ó n
u1 ll1 a maneir 1 11 · <·a mPl:t r ó pP r. n ;tl facénd olle cn ·r quP
tl en
para algo ; os com·t•rtos; <·· ·rta-

mes; concursa;; encontros; etc,
organizados co achaque de que
a mocidade, dadas as súas circunstancias
psico-sociolóxicas,
que todos comprendemos pois
por elas pasamos, necesita <leste
tipo de rollos,_ non precisamente
de papel, que tamén fai falta, para aplacar os seus instintos de
loita e revolución, así como para
evita-la búsqueda doutro tipo de
evasións, como poden ser a evasión polo camiño da droga, polo
Camiño de Santiago, evasión dos
reformatorios, e de capitais. Está
de moda a famosa .evasión de
Madrid a Barcelona, por mencionar as capitais máis grandes.
Diante da manipulación que
se está a facer desta vacuna por
parte dos seus administradores,
os mozos de esmorga propoñemos p;lSar de todo e monta-lo
rollo pola nasa canta. Que o que
fan falla son medios e facilidades
para facer causas. Aquí vos queda a letra dunha canción de Leño, que vos será de moita utilidade se se vos ocurre facer algo
orix inal.
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CORRE, CORRE!
Estribillo:

Coffe, corre. corre,
que che van bota-lo guante.
Téñeno decidido,
debes ser outro eslabón
e ti desde mol crío
sal íchete do renglón.
Fixeche nos billares
a primeira comunión,
es un fuxit/vo
e nada vale a túa opinión.
Estribillo

Déronse malta prisa
en ensinárno-la lección,
o demo é noso amigo
presentouno-/o ela.
Sabemos
1r queren
e alnda que nun nos convenceu,
esstamos no xogo
somos a súa preocupación.
1

:
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CONSUMO

-Dereitos do consumidor: O LE/TE
O leite é un dos alimentos básicos do home, tanto pola súa riqueza nutritiva como pola súa <loada
xestibilidade.
Pero o leite ten unha alta capacidade para conter todo xeito de microorganismos. Moitos deles atacano producindo o chamado picado do !eite; e outros máis, que non atacan van producir enfermadades
na persoa que bebe. Os tratamentos que se lle deben dar ó leite teñen, xa que logo, dous obxectivos
princi1 )ais:
l. Mante-lo leite en boas condicións de conservación, evitando o picado.
2. Evita-la propagación de enfermedades.
Todos nós estamos afeitas dende rapaces a ferve-lo leite despois de muxi-la vaca. Con este sinxelo
procedimento caseiro matamos moitos microorganismos, pero tamén destruimos a riqueza que o leite
ten en vitaminas e que son necesarias na alimentación sobor de todo, dos nenos pequenos.
Hoxendía véñense desenrolando procesos industriais que matan os microorganismos pero conservan
as vitaminas. Estes procesos son os chamados pasterización ( ou pasteurización) e uperización ( ou UHT).
Estes son os tipos principais de leite que podemos acad3! no comercio. -

PASTERIZADO
O lei te é sometido a
un proceso de limpeza
ben por filtrado ou per
centrifugado.
Despois
por guentamento a 72º
C-78° C durante 15 segundos e refrixeración
inmediata acádase a destrucción dos microorganismos. Seguido envásase
para prot.exe-ló leite do
ambiente.
O lei te pasterizado
halno que conservar en

.2.· "' ... i ,
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frigorífico e pode durar
uns catro días.

O consumidor t.en
.
ÍEue saber que: l.- O vendedor ten a ~briga de man te-lo
e1te pasterizado por debaixo de 10° e e non pode ter á
venda leite past.erizado a granel ou en envases abertos.
2.- Nos envases ten que figurar:
- Contido neto.
- Indicación de que é "leit.e pasterizado" (informando cando está desnatado).
'
- Dat.a da caducidade (día e mes).
- Indicación de "conservar en frío".
- Nome da empresa leiteira.
- Número de Rexistro Sanit.ario de Industria.

UPERIZADO (UHT)
O proceso de uperización consiste en quenta-lo leite despois da centrifugación a 135°C-150°
e durante dous ou catro
se$Undos, despois refrixerase e procédese ó seu
envasado.
Este sistema consigue
un leite que se pode con-
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servar mais tempo que o
leite pasterizado e non é
preciso garda-lo en frigorífico sempre que o envase estea
pechado de fábrica.
O consumidor debe saber que este leite leva ou pode
levar, porque a lei llo permite, aditivos estabilizadores,
que teñen que figurar escritos no envase. ·
Os datos do etiquet.ador que teñen que figurar nos
envases do leite UHT son os seguintes:
- Indicación de "leite UHT'' (infonnando cando. sexa
destapado).
- Contido neto.
- Data de caducidade (día e mes).
- Ingredientes (aditivos que leva).
- Instruccións de conservación.
- Nome da.industria leiteira.
- Número do Rexistro Sanit.ario de Industria.
Non se pode vendér leite UHT a granel nin en envases abe.rtos.

ESTERILIZADO
O leite esterilizado é un leite de longa-duración (µiáis longa aínda que a do leite UHT
porque se somete a quentamento por máis tempo, acadando así a morte de tódolos
croorganismos present.es.
Despois de centrifugado, quéntase o leite a 70° C, envásase, e vólvese a quentar xa envasado a 110° C nuns vinte minutos. Pódeselle tamén engadir aditivos estabilizmtes e
non se pode vender a granel nin en envases abertos. Os datos do etiquetado que teñ~n
que leva-los envases son:
- Indicación de "leite est.erilizado,, (informando cando sexa desnatado).
- Contido neto.
- Data límite de consumo (mes e ano).
- Ingredientes (aditivos que leva).
- Instruccións de conservación.
- Nome da empresa leiteira e Número de Rexistro Sanitario da Industria.
Dos tres tipos de leit.e anteditos, é o leite pasterizado o máis natural (porque ~n debe
le~ar ~~itiv~), e o que máis valor nutritivo ten. Sene embargo, é o que se ten que consumtr mrus axma.
Carmen López Muñoz
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CAVILANDO SOBRE UN SUICIDIO

Hai acontecementos que fan estremecer cada
vez que se producen. Un suicidio sempre. Pero
cando o protagonista é un rapaz de 16 anos e
por fracasos escolares, a conmoción chega ás
mesmas reservas donoso espírito.
Neste caso·, súmanse circunstancias especiais:
son profesora e tiven ó rapaz nas miñas aulas
non hai máis que dous anos. Era vivo, inquedo,
non _pasaba inadvertido. Quizáis algo rebelde -<lito así, sen connotacións negativas ningunhas-,
totalmente normal nos seus catorce anos. Fixera
no Instituto 1ºde BUP, e o curso seguinte pasou
a Profesional sen lograr tampouco supera-lo curs9. Este ano, logo, facía 1º por terceira vez. H_ai
l.IDS días, . ·despois de recibí-las notas, tomou a
decisión de se quitaº-la vida no faiado da súa casa.

¿Que pasa? ¿Hay proporción entre unhas calificacións numéricas sobre . uns coñecementos
teóricos determinados, e unha vida de 16 anos?
¿Qué responsabilidade cómpre pedir a profesores, familia, sociedade? Xorde unha morea de
-preguntas.· Sobre todo porque, desgraciadamen
te, o caso noti. é o único e vénse repetindo con
demasiada frecuencia nestes últimos tempos.
É verdade que os interrogantes son para que
cada quén lle dea resposta desde sí mesmo, pero
hoxe eu voume aventurar a da-las miñ 1 en alta
voz. Sen dogmatismos, pero respostas que quedan aí abertas á crítica e á aceptación ou rechazo de todos.
Todos estamos a dar, cos nosos criterios e
comportamentos, unha valoración excesiva ós
títulos, ós resultados intelectuais, por riba das
actitudes e capacidades. tan fondamente humanas coma aqueles. Con isto rompémo-lo equilibrio da personalidade nosa e, sobre todo, dos
rapaces que deberían estar madurecendo noutro
clima.
A calificacións altas nos estudios non podemos chegar todos. A ser persoas si.
Unha cousa é aspirar a ter un mellor e maior
nivel de coñecementos, e .outra facer d_eses mesmos niveis (expresados en cifras e sempre relativas!) unha meta que o lograla nos parezá un
triunfo, e o non chegar un fracaso. Para máis,.ab
solutizámo-lo fracaso e non só nos produce complexos senón que, nalgúns casos, .lévanos a renunciar a todo · o outro qtJe pliidés.emos ser, a
non valorar nin a mesma vida·~
Isto é moi grave, e é unha especie de "xararnpón colectivo" que nos afecta a todos.
Non estimulamos coa mesma convicción as
boas notas, cás boas actitudes, as habilidades
manuais ou deportivas, as actitudes de xenerosidade_, servicio, constanci'!··· Non condenámo-lo
mesmo os suspensos cás mentiras, os egoísmos,
o desinterés polos demais. Con isto provocamos
unha discriminación entre os rapaces, mesmo
xenreiras e desigualdades. Non é a mesma cousa
· n.o n ter .boas notas que non servir para nada. E
ás_ veces parece que o pensamos así.
·Quedaría moito que dicir de parte de profesores e Institucións particularmente. O que vai
hoxe aféctanos a todos. Podedes escribir a IRIMIA se non estades de acordo ou se queda algo
que anotar.
Engracia Vidal
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¿Xunguidos ou · unidos?

Un comunicante que qucn:
remanecer anónimo, di: "l-Jai
xente que trata de usa-lo verbo xunguir co sentido de unir
("para que esteamos toda;
xunguida; coma innáns ... "
"Irnos xunguir este home a esta muller ... ") A min paréceme
que son dous sentidos totalmente diferentes.ExpJíquese".
Ante tan imperante orde,
non hai m ái.s remedio que explicar e dicir que xunguir é
nada menos que poñe-lo xugo . . Xónguense as vacas, non

as persoas. por moi casaJas
que estean, e malo se o crego
ou o xuíz lles bota o xugo,
que han ter que arar. Soamente nun sentido metafórico poderíamos "xunguirnos"; por
exemplo, se digo: "os galega;
debemos xunguirnos para levar adiante este noso carro
cantareiro que é a nosa Galicia". Nese caso, xunguímonos
coma bois, fóra a alma.
Ü que pasa JC]UÍ évo-lo rJe
sempre: que coma o verbo
unir tamén se di en castelán,.

ANUNCIESE
en

IRIMIA

- Chegamos onde moitos
non chegan: Ó CAMPO
- Saímos cada semana
dende hai 3 anos

C O NS U L TEN OS:

..
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Aai quen cavila que se debe
tratar dun castelanismo ó que
lle hai que fuxir. e por lle escapannos ó xugo de Castela
poñemos no pescozo un xugo
gramatical que nos converte
en mal falantes do galego: como din os franceses, falamos
"coma unha vaca española",
quizais porque querían dicir
"coma uri vasco español".
CONSULTAS:
Rúa clo Vilar, 37-39, 2<>. Santiayo
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No castro de Lobadiz

na ·comarca f errolá
o catare(' de setembro
wzha xuntariza cristiá.
Ese sábado, de novo,
nunha fermosa paraxe
¿sabedes que se prepara?
a nosa oitava Romaxe.
Rira os O-entes Galegas
wz lema que urxe e berra
nestes tempos de crise:
"Filio e Sefior da terra".
''Filio" quérenos dicir
que somos nela nacidos,
e que hai que agarimala,
pois somos agradecidos.
Pero quen traballa a terra
coas mans·e co seu labor
ten dereito a titularse
dela amigo e "señor·~
Quen di terra, di trabal/o,
sexa na urbe ou no agro:
que haxa am1011 za no ambiente
sen facer ningún destrago.
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