
1 mos facendo memoria: 

recobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patria: 

mai1 con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANOVlll Nº 301, 22 Oct. ó 5 Nov. 1988 - 50 pts. 

o 
12 de outubro 

12 de outubro pasado cele
brouse, unha vez máis, o día da 
Hispanidade. Hai ce/ebracións 
que serven para festexar e 

mesmo descubrir feítos acontecidos. 
Hai outras, coma esta do caso, que te
ñen por finalidade agachar a historia real 
con discursos falsamente adornados. 
Ninguén, no seu cabal xuicio, testexaría 
o aniquilamento de homes en masa. E 
aínda menos ousaría xustificalo ou dis
culpa/o dicindo que "se /les fixo ben 
aportándol/es cultura e civilización". 

Os cálculos máis recentes indican que 
había cerca de 80 mil/óns de indíxenas 
en América Latina cando Colón "desou
briu" América. E de 12 a 15 millóns máis 
ó norte de Río Grande. Para 1650, perta 
do 95% de América Latina estaba ani
quilada. E para cando se fixaron as fron
teiras de EE. UU. quedaban ó redor de 
200. 000 indíxenas. En poucas palabras, 
foi un asasinato en masa de dimensións 
colosais, que celebramos cada 12 de ou
tubro en honor a Cristobal Colón, que 
tivo unha participación notable no 
exterminio. 

Para quen viviu de cerca estes feítos a 
experiencia debeu ser aterradora. Non é 
por e/o extraño aqueta que cantan do 
xefe indíxena Caonabo que habitaba na 
hoxe chamada República Dominicana: 
Estando atado a un pau e coa marte cha
mando por él, un relixioso franciscano 
fa/ábal/e dun Deus e dun ceo descoñeci
dos. Caonabo preguntou se a ese ceo ): 
irían os chamados cristiáns. Coma o 
frade dixera que sí, Caonabo respostou-
1/e que el prefería o interno con tal de non 
ver tan cruel xente. 

Non tratamos a<pra de remecer en 
males pasados, anque esa historia de 
rapiña aínda está actuando. Pero, cando 
menos, sí que se pode pedir que non se 
disfrace o humanamente inaceptable. 

¿A "NAI" PATRIA? 

• Os Papaventos 

• Historia da Agricultura (1) 

• O "Proxecto do home" un quefacer 
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VENDER ILUSIONS é o que está a facer a Xunta de 
Galicia coa súa campaña de "Tempos Mellares". 
Cando non hai realidades e feítos, hai que facer publici
dade; ésta costa ós galegas cento oitenta e sete millóns 
de pesetas. 

* AS ASOCIACIONS PROTECTORAS DE MINUSVALl
DOS están a facer campañas de mentalización para a 
integración de deficientes na sociedade. Así en Vigo 
fixeron unha marcha pala cidade con moita concurren
cia de cidadáns, convocada por Aspanae (Asociación 
fundada no sesenta e cinco por un grupo de pais de 
minusválidos), mentres tanto na Coruña organizaron o 
XIII Festival de Mentalización. 

* COLOMBIA segue senda pasto da violencia, e aínda 
que Goberno e guerrilla non cadran no número de 
mortos, nas últimas semanas éstos medraron: máis de 
vinte guerrilleiros, e máis de sesenta cidadáns asasina
dos palas bandas armadas. No que vai de ano foron 
victimas da violencia máis de mil políticos e 
sindicalistas. 

* A VISITA DO PAPA A GALICIA, os días dezanove e 
vinte do vindeiro mes de agosto pola celebración da 
Xornada Mundial da Mocidade, vai vir precedida dunha 
catequese sobar da problemática deste sector da po
boación. Hai que salientar os moitos actos que terán 
lugar durante toda a semana anterior, coa presencia, 
por exemplo, de Teresa de Calcuta. O lema deste acon
tecí mento é "Eu son o camiño, a verdade e a vida". 

* A MUSICA CLASICA vai ser o derradeiro prato dos 
"Encontros Europeos no Camiño de Santiago" (25-31 
de Outubro) que veñen celebrándose neste mes de 
outono en Compostela. A actuaci.ón de Teresa Ber .. · 
ganza na derradeira xornada será o cumio desta cita 
cultural. 

XAQUIN MARIN 
~~~~~~~~~ 

"UN RETO A NOSA SOLIDARIEDADE" é a chamada 
deste Domund-88 (23 de outubro). Cento corenta mil 
misioneiras e máis de cincoenta mil misioneiros están 
traballando para que no noso mundo haxa máis xusti
cia. Eles son solidarios cos que non saben ler (mil 
millóns de homes que non len nin escriben), cos ref·u
xiados (doce ·millóns), cos que marren de fame (un 
neno de cada catro ... ), cos enfermos, cos pobres .. . 

* O BISPO DOS INDIOS, Leónidas Proaño, da diócese 
ecuatoriana de Riobamba, deixounos, cando aínda tiña 
moita coraxe para denuncta-lo esterminio que se está a 
facer con moitos pobos e etnias ... A súa voz non mo
rréu, e séguese a escoitar nos corazóns xenerosos, e 
outro bispo daquelas latitudes, Pedro Casaldáliga, es
candaliza coas suas verdades mesmo no Vaticano. Os 
profetas molestarán sempre. 

* HIPOLITO DE SA BRAVO vai ser homenaxeado en 
Caldas de Reis polo seu inxente labor coma historta
dor; el pateóu tódolos mosteiros, ou restos e reliquias 
doutros tempos, para darnos a coñece-la súa historia e 
a súa arte. O seu traballo coma investigador vai servir 
para moitas outras pescudas e estudios. 

* UN OUTONO QUENTE estáse a notar. As relacións 
laborais nas nosas empresas pasan por un intre nega:.. 
tivo. Máis de seis millóns de obreiros teñen que renova
los seus convenios, mentres tanto o Goberno de Ma
drid segue favorecendo ó capital, e a inflación non é 
atallada ... Son moitas as reivindicacións: reducila xor
nada laboral a 38 horas semanais, que haxa máis xusti
cia no reparto de beneficiós, que sí existen. 

* CHERNOBIL VAi DESAPARECER DOS MAPAS, así 
polo menos téñeno decidido as autoridades rusas, des
pois da desfeita da central nuclear en maio do oitenta e 
seis ... Naquela rexión da Ucrania non queren ver fun
dida a antiga cidade, agora son as autoridades sanita
rias as que teñen a derradeira palabra. Desde aquela 
data ningún home pisóu as lindes da central en dez 
quilómetros a redonda. 

* MONITORES EN DROGODEPENDENCIAS son o ob
xectivo duns cursiños que terán lugar no mes de no
vembro, organizados polo Consello da Xuventude. Ata 
agora a Xunta potencia varios centros de acollida e 
rehabilitación: Alborada e Cedro en Vigo, e outros no 
Ferrol, Lugo, a Coruña, Ourense e Vilagarcía. Mais son 
as asociacións privadas as que máis estan a facer neste 
eido social, así as comunidades terapéuticas de To
miño (Pontevedra) e Neda (A Coruña). O Estado só 
entregóu á nosa comunidade nove dos catrocentos 
sesenta millóns de pesetas que adicóu para combati
las drogas. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

O BISPO CASALDALIGA (1) 

Igual os lectores nunca oí ron talar del. Igual a única 
ocasión en que aíran talar de/. foi agora, cando as 
autoridades católicas do Vaticano, en Roma, lle deron 
un duro aviso sobre as súas viaxes sobre os seus 
escritos, sobre as súas actuacións en publico. Sen 
embargo o bispo Pedro Casaldáliga é o que se di un 
santo. ¿Que pasa, lago, aquí? ¿Cómo se entende 
isto?. 

Unha historia qlE vén de vello 

Pedro Casaldáliga é un bispo de orixe catalá; 
desde hai 18 anos vive no Brasil, e desde hai 1.5 anos 
é bispo de Sao Felix do Araguaia, no Mato Grosso. A 
súa diócese é un ha diócese de 150. 000 Qm2 (case a 
terceira parte de España), sen un metro de carretera 
asfaltada. Hai grandes señores do país e de fóra que 
alí teñen extensións de centos de miles de hectáreas, 
con empleados tratados con violencia, case coma 
escravos. Os indíxenas ou son "posseiros" (labre
gos sen título de terras) ou peóns (braceiros dos 
grandes latifundios). 

Toda a poboación en xeral, dentro do territorio que 
atende P. Casaldáliga, está forzada a vivir en moita 
pobreza, sen servicios axeitados de educación, 
saúde, transporte, vivenda, seguridade xurídica e, 
sobre todo, sen terra para trabal/ar. 

Persecucións e aldraxes 

O bispo Casaldáliga entendeu sempre que el e o 
Evanxeo debíanse poñer do lado do pobo humilde e 
explotado. E así o fixo, cunha paixón, valentía e humil
dade sen límites. 

Esto causoulle grandes persecucións das autori
dades brasileiras. Intentaron bota/o fóra do país, ame
nazárono publicamente; el e outros responsables da 
diócese taran apresados, algúns sufriron torturas (os 
/abregos xa non digamos), e algún foi asasinado 
diante del. 

As calumnias de todo tipo sucedéronse, por parte 
dos grandes propietarios do país e do exterior, e ata 
houbo e hai algúns bispos e curas que non entenden 
a vida e trabal/o de Casaldáliga; xeralmente son xente 
que descoñece a realidade do pobo e da pastoral 

· nesas rexións apartadas e violentas, onde o pobo 
soamente canta coa voz da lgrexa que intenta po
ñerse ó seu servi~io para defendelos. 

O que dicía o Papa Paulo VI 

Así estiveron as causas durante anos. O Papa 
Paulo VI sentía unha grande admiración e cariño c·ara 
a P. Casaldáliga. Ante intentos das autoridades reli
xiosas para meterse con Casaldáliga, Paulo VI dicía: 
"O que lle toca a Casaldáliga, estame tocando a min ". 

"O Evanxeo da Paz é unha guerra a marte pota vida" 

Teño a alma cega (Dom. 30 do T. Ordinario) 

"Señor, que valva a ver" (Me. 10,51) 

Señor, non pido nada especial. Quero voltar a 
ver. Antes vía, saeía ·O que tiña que facer, o ca
miño que debía percorrer, cal era o sentido que Tí 
querías para a miña vida. Agora non vexo, estou 
metido no m~dio e medio do tunel, envólveme a • 

- escuridade, a miña alma está cega, sen luz. E sori 
moitos os que están coma min: xente sen ilusión, 
coa alma cansada, entangarañados coas 
frustracións. 

Señor, queremos voltar a ver, recupera-la ilu
sión, presentir un novo amencer. Tí, que dos ósos 
resecos sacas vida nova e nos ermos fas florecer 
as herbas, alumea coa fe a escuridade da nosa 
alma. 

¿A qué distancia estás? (Dom. 31 do T. 
Ordinario). 

"Non estás /onxe do Reino de Oeus" (Me. 12,34) 

Tí, a quen fai sofrir o sofrimento dos outros; tí, 
que es capaz de meter na túa vida a vida dos 
demáis para facer que sexan máis felices; tí, que 
non te deitas tranquilo e viches bágoas e non as 
secaches, se sentiches xermolos de vida e non os 
regaches; tí, que palpas e vives a presencia de 
Deus como fonte do teu ser e meta do teu ca
mi ño ... Non estás lonxe do Reino de Deus. 

Vós, que soñades nun mundo solidario e de 
irmáns; vós, que loitades pola xusticia; vós, que 
acabades coa saúde para que outros teñan segu
ridade e saúde; vós, que con incomprensións e 
atrancos abrides noves camiños para o ben da 
sociedade... Non estades lonxe do Reino de 
Deus. 
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DEBAIXO DA FIGUEIRA , 

Ca~do moscaban as vacas 
Era un día de verán , cerca do mediodía; por diante da 

figueira pasaba Arturo de Tellado no seu tractor. Be
rrando moito, por mor do ruxido da máquina, dixo : 

Ata logo, tío Bartola. 
- ¿E non paras un pouco, meu mozo? ¿Non ves que 

fai moita calor? 
- iÜUén poidese! Vostede non ve que o tractor non 

para? . 
- Anda, home, apaga un pouco ese motor que che 

hei dicir unha causa. 
Non sen costarlle o seu, Arturo apagou o tractor, 

mentres lle decía a Bartola: 
- Vostede mándame parar, pero é que non se decata 

de que o tractor anda por horas. El é o que manda. 
Bartola quedou pensativo. Houbéralle dito algo que 

non se atreveu adicir. Houbéralle preguntado a Arturo: 
- Pero ¿ quén manda: o tractor ou ti? Pero caló u 

para contarlle o que segue: 
- Mira meu rapaz, cando eu era novo, tamén había 

moito apuro no verán. Xa te podes imaxinar. Sen outras 
máquinas ... pero, como había que facer todo con vacas 
e as vacas moscaban ... entre tanto os homes dabamos 
un pouco de descanso ós ósos; contabamos algúns 
cantos e íamos levando así a vida. Pero agora como os 
tractores non moscan, a xente ten que andar detrás 
deles. 

- ¡Normal! , señor Bartola. Estamos no tempo da 
máquina. Xa case nin os domingos podemos parar. 
¿Non ve? -dixo Arturo mentres encendía-. ¿Non ve? 
¡Estamos no tempo da máquina!. 

- E mentres, con gran ruxido marchaba o tractor, o 
tío Bartola quedou pensando: 

- E ¿cando virá o tempo do home? 
EladioVega 

Paco Martín, 
un mestre escritor 

(Continuación da entrevista comenzada no número anterior) 

- Paco Martín, ti es
tás en. contacto co 
mundo dos nenos, 
¿Permíteche esto revi
vir mellor a túa propia 
nenez?. 

- Eso é absoluta
mente certo. Agora 
ben, un pode recupe
ra-la súa infancia, se
gundo as · circunstan
cias, a partir de cal
quera causa que faga, 
,pero tamén está claro 
que aquí o noventa e 
tantos por cento dos 
escritores adícanse ó 
ensino, pero eso é 

1 

unha cuestión puramente material , ou seña, a xente ten 
que comer tódolos días,¿ non? . 

- Sobre o libro que ti escribiches "Ramón Lamote" 
existe a discusión de que se é acertado encadralo 
dentro da literatura xuvenil ou non; anque paradóxioa
mente o que parece claro é que hai moitas cousas que 
só poden atinar a comprende-los cativos. 

- Non sei se os cativos van comprendelo na totali
dade. O feito é que hai obras literarias. E eso de andar 
facendo unha serié de compartimentos para lectores é 
unha auténtica parvada, non serve para nada. O feito é 
que este libro pon por tras "a partir dos 12 anos", e a 
partir desa idade non hai ningún límite, máis que o que 

(Continúa na pax. seguinte) 

•--• CANlES, a nova serie de ''&i:ións Xenls de Glkia ¡ma ~ é 111~deIros"s91ibn111-.. MllCl 11 ilctica __ _. 
da Ílp, 

A sn CANlfS, estnl:tlllda como 111 tom llillil, da 1.' 1 8.', fli eilmdl 1 nbllllli 111.111 vidldlil w. 6 IDllgo 
de lllS m. e tnlo 11 cadl os rldldos IUna ..pu eledulll llln ldl natn de ¡nflms de EXB. 1 qia .. 

mrilsllle os ICltDs ........... 11 Slie lárir -O lbo _., 

Esta m ~ Di llOVll CNllS ¡ma 1 u¡ni6n e a ainuicaá6n. 
A dista, como WOl lililll da m CNIES: 

• PrilD da lllllDii>á Mictiva. Grll mo de IC!Mllles . 
• .... ... 6 !nlllo co lbico. 

t Especii illlCi6rl ' inau. 
' Tlltllllm non suilta. 
' Alrletiva t rigarosl 9cciil de lectlns, 
1 ~ 11119 tódam aspectos .. COftÍ9R' 1 Í'el 

de rnp, 

Abrimos novas CANLES 
--- para a nosa lingua 

a licia 
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marca a morte de cada un. Anque, de calquera xeito, un lector 
de 12 anos non é igual ca un de 53, e esto non quere dicirque o 
de 53 anos sexa mellor lector que o de 12, que probablemente 
non suceda así. 

Eu sempre me lembro que aquí, un rapaz lugués, Miguel 
Anxo Murado, gañou o premio Café Xixón de novela cando 
tiña 16 anos. Se os señores do xurado daquel concurso se 
enteran de que se trata dun rapaz de esa idade non lle darían o 
premio. E esto é un problema só cronolóxico, o feíto é que en 
realidade é o autor dunha obra. 

Eu entendo que os editores fagan eso de repartí-los libros 
en idades porque eso é cómodo para o libreiro a nivel comer
cial, agora ben, facer este tipo de diferenciacións non está 
ben non ten senso ningún. 

- E certo que a edade é un feíto meramente cronolóxico, 
pero seguindo a estructura pola que funcionamos hai com
partimentos sociais establecidos en relación a esto, e eu 
penso que toda obra terá unha intencionalidade social... 

- Naturalmente que hai intencionalidade social, pero non 
ten porque estar condicionada a unha época determinada da 
vida de cada individuo. Eu penso que un individuo pódese 
estar educando cando teña 60 anos, e debe estalo dalgún 
xeito, ou polo menos aprendendo. E de feíto está, queira ou 
non. Se efectivamente o proceso é de toda a vida, admitamos 
que un pode estar aprenden do a cada momento, e que entón a 
mensaxe que tí queres mandar pode ser recibida en calquera 
momento. 

Hai autores como Swift que escribiu o libro das viaxes de 
Gulliver para adultos, coa intención de que a sociedade do 
seu tempo escomenzase a comprender un pouco todos aque
les líos que había a nivel fundamentalmente de clases, diri
xentes, clero, etc. E resulta que o enfado que este home colleu 
foi espantoso porque o libro foi adquirido polos rapaces por
que lles gestaba moito, e el dicía que non escribira o libro para 
que o iesen os rapaces. Ben, eu creo que o cabreo do señor 
Swift é un cabreo ridículo. 

Un escribe un libro, e o público que o adquire é voluntario. 
Quere dicir que un non ten ningún dereito a decirlle a un tío: 
"ti tes que ler esto porque a min me dá a gana", ou a outro 
decirlle: "ti esto non o leas porque non che corresponde" . 

- Mais do que non cabe dúbida é de que vai ser máis rica a 
lectura dun rapaz ca dun adulto no referente ó senso da 
abstracción. Un rapaz é capaz de coller un obxeto calquera e 
dicir que é un avión, e un adulto non é capaz de facer eso. 

- O adulto tamén é capaz de facelo. O que pasa é que está 
excesivamente condicionado para poder facelo, pero hai moi
tos adultos que aínda o fan. 

Nós vivimos nunha sociedade que é realmente difícil de 
entender. Eu non entendo como podemos estar vivindo nun 
país cun goberno que ten un has siglas moi específicas e que 
dá un modelo a imitar tal como o amo dun banco. E certo que 
eu non lle saco ningún mérito a un señor porque seña amo 
dun banco, paréceme moi ben, eten moitas máis avantaxes ca 
min, entre outras cousas porque el é moi rico e eu son moi 
pobre. Pero resulta que aquí, e n0utras partes, hai un.ha serie 
de modelos a imitar que son moitísimo máis interesantes. Eu 
estou convencido de que hai milleiros de individuos que están 
investigando pois sobre a estructura dos ácidos nucleicos, 
individuos que traballan no teat~o. etc. etc. E estos individuos 
que traballan en causas interesantes para todos · non son 
modelos a imitar nesta sociedade. Resulta que o modelo a 
imitar nesta sociedade é un señor moi rico -eu non sei por que 
é rico, ó mellor herdou os cartos- e sae retratado en tódolos 
xornais, e vai ó rollo ese da "Romaría del Rocío", vestido de 
sevillana ou de sevillano, aínda que o tipo non sexa dalí. A 
verdade é que eu non estou capacitado para entender eso. 

E non sei as razóns de por que é así esta sociedade. Pode 
estar guiada por determinados camiños. E os medios de co
municación, que teñen unha influencia espantosa, teñen un 
exceso de información terrible. Por exemplo, tí cólle-lo xornal 
(abre o que está de riba da mesa) e hai unha cantidade de 
cousas ... E esto é un xornal de provincias que rion ten grande 
influencia, pero por exemplo: "Un coleccionista asturiano 
pretende abrir un museo de coches antiguos". Esto, a ver
dade, é que como noticia non interesa a ninguén. Vamos, a 
min paréceme ben que un señor asturiano abra un museo de 
coches antigos ou de ras desecadas, a nin eso paréceme 
perfecto. Pero o feíto é que hai un exceso de información . 

Alexandre Martín 

Principio de curso 

PorTintxu 

N 
as últimas semanas uns cinco centos mil rapa- . 
ces de preescolar e EXB, uns cento sesenta mil 
de ensino medio e uns cincuenta mil universi
tarios empezaron un novo curso escolar. Uns 

trinta mil profesores de todos eses niveis, xunto cunha 
cifra parecida de persoal administrativo e auxiliar (con
serxes, limpiadoras, conductores de transporte esco
lar, cociñeiras e similares), tamén volveron ós seus 
postas. Se a todas estas persoas engadímo-las súas 
familias respectivas queda claro que cando talamos do 
curso escolar estámonos a referir a algo que interesa a 
case todo o mundo. 

Esta universalización do sistema escolaré un fenó
meno relativamente recente en Galicia. Hai só vinte 
anos a porcentaxe da poboación directamente impli
cada neste sistema escolar era moito menor, sobre 
todo no ámbito rural, onde moitos nenas non asistían á 
escala primaria, case ninguén accedía ó ensino medio 
e xa non digamos ó universitario. Por isa hoxe ternos 
outra perspectiva para falar deste asunto. 

Cando empezamos este curso ternos frescas as ex
periencias do pasado recente, que encheron páxinas 
desta revista á fin do curso anterior. A difícil experien
cia da folga do profesorado público_ non universitario e 
as súas repercusións sobre alumnos e pais están na 
memoria de todos. Por isa, agora que os ánimos están 
máis calmados, é hora de volver a reflexionar sobre a 
situación e tentar de tirar algunha conclusión. 

Está perfectamente claro que neste país se adican 
poucos cartas para a educación en xeral, anque direc
tamente as familias gastan tantos cartas ou máis nesta 
faceta (desprazamentos, aloxamento e comida ou 
mesmo libros escolares) como en calquera país euro
peo. En cambio non está tan claro que as familias 
poñan o mesmo interese en segui-lo proceso escolar 
dé preto como pode suceder nos países adiantados. 
Todo isto repercute no rendemento de todo o sistema 
escolar e é algo que levará anos superar. 

Pero tamén hai que dicir que a preparación e a adioa
ción do profesorado manteñen unhas distancias máis 
grandes do que se leva en Europa cás diferencias sa~a
riais respectivos, que tamén existen. Sería importante 
que as autoridades educativas, o profesorado e os seus 
sindicatos representativos tivesen isto moi presente 
nas inmediatas negociacións. 

Outros aspectos habería que revisar tamén, como a 
duración do curso escolar e mesmo a distribución das 
vacacións ó longo do ano, ou os horarios. Tamén nes
tes aspectos conviña mirar cara a Europa, onde hai 
causas que asimilar, anque non todas nin ó mellar 
algunhas como a famosa xornada continua, que non 
existe neses países (alomenos no senso que algúns din 
aquí interesadamente). 
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o outono xa está con nós anque as bri
sas que o caracterizan non fixeron 
aínda presencia. E son estes aires da 
autonía os que nos dan a posibilidade 

de confeccionar un xoguete do rT)áis atractivo: 
o papavento. Ademáis da diversión, este entre
tenimento abrigará a que o seu constructor se 
teña que ver coas medidas, os pesos, as xuntas 
ou empalmes, as direccións dos aires ... Toda 
unha lección práctica de física e matemática. 

Modelo "Rombo" ou "Bacallao" 

Construcción 

1. Corta un cartón ou cartolina en forma de 
cadrado e con estas medidas: 50 cm x 50 cm. 
Faille un raiado a xeito de .cruz (gráfico 1a e 
1 b). 

2. Busca dúas canas finas e lixeiras de 4 ou 5 
mm. de diámetro e de 72 cm. (unha) e 82 cm. 
(outra) de longo (gráfico 2). 

3. Nos extremos das canas fai unhas marcas. 
Ng medio da cana curta marca un sinal con 
lápiz (gráfico 3). 

4. Coloca as canas sobre do cartón, xusto 
enriba das raias que antes fixeches. A cana 
longa por riba da · raia lonxitudinal. A cana 
curta por riba da transversal. Procura que o 
sinal que antes lle fixeches quede xusto no 

, medio. Valéndote dunhas pinzas amarra as ca
nas ó cartón (gráfico 4). 

5. Pilla un fío fino e fai un nó nun dos extre
mos das canas nqs que antes fixeches unha 
marca. Vai pasando por cada un dos tres extre
mos restantes (fai un nó en cada un) ata chegar 
ó punto onde arrincaches. Alí remata con ou
tro nó e corta (gráfico 5). 

6. Cun fío duns 120 cm ~e longo anoa ben o 
centro das dúas canas. O fío sobrante (1 metro 
aproximadamente) servirá de .tirante central 
onde irá atado o fío do novelo, únha vez rema
tado de tace-lo papaventos (gráfico 6). 

' 
7. Quita agora as pinzas e separa o cartón 

(gráfico 7) 

8. Prepara 2 follas de papel fino pero resis-

1.a 

1.b 
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tente (papel de seda, vexetal, de embalar ... ) 
que midan en total 1 m. x 75 cm. (grafico 8) 

9. Coloca as canas enriba do papel. Corta o : 
papel deixando uns 3 cm de marxe ó redor das 
canas (grafico 9). 

1 O.- Encola as beiras e dóbraos cara a den
tro. O fío quedará tapado (gráfico 10). 

11. Toma tres anacos de fío duns 70 cm. de 
longo. Enfíaos nunha agulla e pasa a agulla 
polos estremos superior e medios das canas. 
Logo anóaos ben, cada un no seu extremo 
(gráfico 11 ). 

12. Farémolo mesmo no extremo inferior 
pero abondará cun fío de 30 cm. No remate do 
fío. taremos unha asela que logo servirá para 
amarra-la cola do papaventos (gráfico 12). 

13. A un tercio do punto de arrincada do fío 
superior anoa os dous fíos laterais e mailo cen
tral. ¡Ollo!, porque se colóca-los tirantes bai
xos por demáis o papaventos non se erguerá 
nunca (gráfico 13). 

14. Para reforzala construcción corta papel 
de 4 cm. de ancho por seis de longo (4 peda
zos) e colócaos na parte de atrás, sobre das . 

. _canas e o papel (gráfico 14). 

15. Corta tamén dous triángulos de papel de 
6 cm. x 9 cm. e pégaos sobre dos extremos 
superior e· inferior. Logo, outros dous de 7 cm. 
x 9 cm. sobre dos extremos medios. 

16. Finalmente pilla unha corda duns 4 ou 5 
mm de ancho x 3 m. de longo. Cada 20 cm. Vai 
atando ou cosen.do cachos de papel ou tea. 
Terás a cola do papaventos. Ata a cola na asela 
que tes feita no fío situado no extremo inferior. 

17. ¡Feliz Voo! 

Este artículo é unha traducción adaptada e 
resumida dun fragmento do libro: "El arte de 
hacer cometas de papel". Autor: Salvador 
Montserrat. Editorial: Labor S. A. 1985. 
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Nos primeiriños momentos 

A Arqueoloxía sitúa a existencia 
dos primeiros homes que cultivaron a 
terra na rexión do Próximo Oriente, 
hai uns dez mil anos. 

Alí parece situarse o que quizabes 
foi o acontecemento máis importante 
da Historia da Humanidade, pasto 
que revolucionou o modo de vida, tm
cou as crencias e modificou a con
cepción do home sobre da terra na 
que vivía e sobre o. ceo baixo o que 
habitaba, todo isto, para ben ou mal, 
de maneira irreversible. 

Aínd\:i hoxe, neste século, hai po
bos que non coñecen a Agricultura. 
Así os bosquimanos da Africa Central 
e cáseque tódalas tribus selváticas 
sudamericanas, son cazadores-reco
lledores. 

Tamén os Lapóns son pastores nó
madas, en xeral, os pastores dos re
nos. Ambalas dúas formas de vida -
pastores nómadas e cazadores
recolledores- teñen a súa orixe di
recta na do home do Paleolítico. Po
demqs pensar en como eran eses ho
mes. Polos restos que deixaron amo
san unha grande riqueza en aparellos 
de caza e, por suposto, sinais de que 
as usaban ben. Se de vez en cando 
aparece algunha semente asociada a 
restos animais, é de forma esporá
dica, o que non pode ser interpretado 
como recolección sistemática, senón 
como residuo de algún froito para 
soluciona-las necesidades do mo
mento. 

Cazar e recol ler: esa era a activi
dade vital do home do Paleolítico. So
bre as crencias relixiosas, cabe supo
ñer un culto ó totem , ós mortos e á 
fertilidade e unha crenza nun Deus 
celeste creador. A súa forma de vida 
era un réxime de subsistencia co~ 
medo do ante e do mañá, do mundo 
real e do das tebras. 

As emigracións daqueles anos 

O feíto de ser cazador-recolledor 
non presupón costume migratoria. 
Emígrase cando o fai a caza; e a reco
llida de productos vexetais é un ha ac
tividade secundaria encomendada a 
mulleres, nenas e homes impedidos. 

Historia da agricultura (1) 

Un home que pensa que un gran _ caído é 
capaz de reproducir algo que el viu na Natu
reza, está, lo~icamente, no primeiro acto 

agrícola 

Cando a retirada dos xelos da de
rradei ra glaciación provocou a mar
cha dos grandes animais cara ó 
Norde, o home primitivo ségueo 
nunha paseniña migración de millei
ros de anos de duración. 

Mais se nalgunha rexión o am
biente non provoca movementos mi
gratorios nos animais, os pobos de 
dita rexión convértense en estables. 
Esta era a situación que estaba a 
darse no Oriente Próximo, rexión na 
que abundaban e abundan en estado 
silvestre a oliveira, a figueira, a pal
meira, e a vide, así como o trigo, o 
orxo, chícharos e lentellas. A situa
ción era a mesma que en calquera 
outro punto da ribeira mediterránea 
agás unha maior concentración d~ 
plantas potencialmente útiles e, so
bre todo, na estabilidade das poboa
cións que alí vivían. 

O gran e as colleitas 

A datación por C14 indica que as 
sementes, asociadas con establece
mentos humanos do Oriente Pró
ximo, teñen de nove a dez mil anos de 
antiguidade. Non mostran diferencias 
r~specto ás sementes das especies 
silvestres máis próximas, do que se 
deduce unha colleita preferencial, xa 
que un home que coñece o ciclo das 
plantas que lle serven de alimento 
que sabe como e cando florecen ~ 

O CAMPO 

cando e como nacen, pódeas locali
zar precozmente no seu territorio e 
polo tanto é capaz de recoller máis 
cantidade de semente que outro que 
non o saiba. Se por ventura algún 
gran caído ó pé do seu aloxamento, 
ou a carón da pedra que fixera de 
morteiro, puido xerminar e a planta 
que deu ch_egou a florecer, a froihfi
car este fe1to non debeu p_,asar inad
vertido ó bon recolledor, ·sobre todo 
se o mesmo fenómeno se repetía ano 
tras ano. Un home que pensa que un 
gran caído é capaz de reproducir algo 
que el viu na Natureza, est$, loxica
mente, no primeiro acto agrícola. O 
paso decisivo desde unha recolleita 
preferencial a unha sementeira deli
berada non é pois, froito do azar, se
nón producto exclusivo da intelixen
cia humana. 

Olas e pucheiros, casas e cidades 

Cando as cantidades de semente a 
recoller non son moi grandes chega 
para conservalas recipientes feítos 
con pelexos de animais. Pero a partir 
de certo límite cómpre outra sol-u
~ión: o barro desecado ofrece posibi
lidades que foron aproveitadas polo 
home primitivo. A cerámica segue así 
á Agricultura, feito atestiguado ar
queolóxicamente no Oriente Pró
~imo. Ademais móese mellar o gran · 
coa pedra pulida que coa tallada· o 
pulimentado foi unha necesidad~ e 
non un capricho estético. 

O vexetal átanos á terra, cómpre ver 
como nace unha planta da semente 
que se semer:itou, como se desenrola, 
como dá outras sementes. E abrigado 
~rotexela, recoHe-lo gran, mallalo, 
llmpalo e almacenalo. E forzoso, pois, 
construir instalacións permanentes. 
O adobe sustitúe á pel das tendas. A 
cidade agromou de forma tan natural 
como as plantas que lle deron vida. 
pero o vexetal ata ó home á terra non 
só no aspecto físico senón mental. O 
home abandona a súa vida vaga
bunda por un lugar permanente. Hai 
moitos momentos nos que o home se 
xunta para tace-la tarefa común fá
lase, réñese, xorden problemas ~so
lucións. Nace a sociedade. A terra 
deixa de ser un sitio 'polo que se pasa 
p_ara c~nverterse nun lugar no que se 
v1_v~. ~as~lle tanto valor á terra que se 
d1vm1za; e unha nai que procrea ince
santemente. Os labores de arar e se
mentar son un acto sexual divinizado. 

Francisco Otero Otero · 

, .. 
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CO~SAS DA CASA 

Ditos e feitos do noso pobo (1) 

COUSASDECASARENONCASAR 

A miña roca empenada, 
o meu fusa por encher, 
a miña sogra enterrada, 
o meu home por nacer. 

Se.soubese namorar 
como viña sei beber, 
non me habían faltar 
nenas do meu parecer. 

Nunca faltou tolo para tola nin testo para a ola. 

Home casado : home pretudo, 
xordo coma un mudo 
e orellas coma un burro. 

Solteirón e corentón? 
Que sorte tés, ladrón! 

De namorado a louco vaiche pouco. 

Se queres un día bó, aféitate; 
un mes bó, mata parco; 
un ano bó, cásate; 
e un sempre bó, faite crego. 

O día que caséi , un borriquiño alquilei 

O amor fai tolos dos cordas e sabios dos parvos. 

Para vivir ben de casados, cómpre estar namorados. 

O día que caséi , boa cadea botéi 

Casar de mociños 
é andar esfarrapadiños 
e encher a casa de meniños. 

O casado casa quer, e o solteiro quer mullér. 

O día que casas, ou curas ou te matas. 

O que ha de ser casado, a todo ha de estar preparado. 

Nunca faltóu un Xan para unha Sabela 

O home, 
de solteiro, amoroso, 
e de casado, roñoso. 

Cásate Xan en domingo 
e estarás o luns de boda, 
o martes traballarás, ... 
e acabóuse a festa toda. 

Cásate, Xan, que Deus dará pan. 

O home, de meniño, rei; 
de mozo, galán; 
de casado, burro 
e de vello , can. 

O que ós trinta non casa 
e os corenta non é rico , 
xa pode pasar a língoa polo bico. 

COUSAS DO HOME E DA MULLER 

Cando un non quer, dous non barallan. 

Entre casados fanse as paces deitados. 

Entre marido e muller, só paz debes poñer. 

A muller, co bó marido, 
crece coma o ovo batido. 

A muller fai ó home. 

Muller, ímonos deitar, que ternos que trabal lar. 

A muller co seu home ben está, anque sexa no monte. 

A muller é a mitade do home. 

Da besta, a mular 
e do home, o de pouco talar. 

Home narigudo, poucas veces cornudo. 

Máis vale pequeno e agudo ca grande e burro. 

Muller con home non diga qué é pobre. 

Muller sen home é coma lume sen leña. 

Se tivése-la túa casa a arder, 
a túa mullera morrer, 
e no teu cu un abelleiro 
¿de quen te acordarías primeiro? 

Leva~e vós, marido, a artesa, 
que eu levaréi o pan que tamén pesa. 

Dous que dormen nun xergón , 
vólvense da mesma opinión . 

Vállate Deus, que a xeito te pós! 
Cando querías ti ben te poñías. 

O primeiro ano, bico con bico ; 
0 segundo, cun con cu ; 
o terceiro , ¿ti que trG>uxeches? 
¿~uetrouxechestú? 

Quen boa muller ten , seguro vai e seguro ven. 

As reñas dos amantes 
empezan ó luns 
e acaban ó martes. 

O home e a muller 
fan as papas na culler. 

Miña comadre Manoela, non hai muller coma ela; 
os ósos dallas ó home e a carne córnea ela. 

Amáis non poder, déitase Pedro coa súa muller. 

O meu home é tamborileiro; 
así mo deu Dios, 
e eu tamén así o quero. 

Prometer ata meter, 
e de medito, 
nada do prometido 
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O "Proxecto Home" un quefacer 

R 
amán é un crego novo, de trinta e poucos anos, escaso de carnes, abundante en 
ilusións e · teimoso, moi teimoso coma bo galega. Ata este ano viviu e loitou 
nunhas parroquiñas de Ca/delas, na Diócese de Ourense. As circunstancias 
levárono a Roma a prepararse para o trabal/o con drogadictos no chamado 

"Proxecto Home" (PH) (ver IRIMIA números 291-293). Pedímos//e que nos talase algo 
dese proxecto e iso foi o que nos contou. 

Os comenzos da man dun crego 

O Proxecto Home é un programa 
educativo-terapeútico nacido como 
resposta á problemática da toxicode
pendencia, cunha metodoloxía pre
cisa, que foi elaborada tendo en conta 
anteriores experiencias internacio
nais, sobre todo a moi coñecida de 
Daytop Village en Nova lork. 

Nace este programa (PH) en Roma 
o ano 1979, da man de D. Mario Picci, 
un crego que daquela traballaba de 
capelán de ferroviarios na estación 
Termini de Roma. Aí atópase con xen
tes chegadas de tódolos lugares, de 
distintas razas, e de situacións sociais 
ben dispares. Aquí, este crego cheo 
de inquedanzas contacta vivencial 
mente con estes restos marxinais e 
coñece os estragos da DROGA nestes 
mozos. 

Este Proxecto medra de seguida co 
t raballo incansable do fundador e 
dun grupiño de voluntarios entusias
tas e tenaces que far'l que o programa 
terapéutico se espalle non só por toda 
Italia, senón que tamén chega a Es
paña, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, 

Arxentina, lllas Mauricio, etc .... 

Un proxecto que irrumpe con forza 

O Proxecto Home, coma o seu 
mesmo nome di , ten a clave do seu 
éxito en que ve o toxicómano coma 
un ha persoa que ten 'dentro de si todo 
o potencial para cambiar. O único que 
fai falta, pois, é crea-las condicións 
axeitadas para que esto sexa posible, 
axudando a que o drogodependente 
vexa cales son as parcelas da súa vida 
que precisan máis axuda, e que debe 
conquerir para supera-lo seu estado 
actual. 

Este programa sostén que o droga
dicto ten unha dependencia global, 
non só da droga, xa que esta soa
mente é a cobertura ficticia da súa 
inadecuación á realidade e da súa in
capacidade para ser un adulto 
autónomo. 

O drogodependente é unha persóa 
inmadura, incapaz de soporta-las di
ficultades, as frustracións existen
ciais, e por conseguinte, as propias , 
emocións. Agora ben , coa axuda 
oportuna, o toxicómano pode libe-

rarse desta dependencia. Non existen 
· irrecuperables, senón persoas que, 
atopándose nunha situación de 
grande necesidade persoal ou social , 
requiren , polo mesmo, unha atención 
máis consistente. Por iso o P.H. pro
ponse promove-lo crecemento do in
dividuo, a fin de que cada un recupere 
a propia plenitude, a súa propia per
sonalidade e identidade, e así,,volva á 
sociedade cos seus dereitos e cos 
seus deberes. 

Desde que o mozo/a drogadicto en
tra no Programa ata que o deixa, tó-

. dalas intervencións dos operadores 
(educadores-axuda) teñen coma 
único obxectivo axudar ó toxicómano 
a ser unha persoa madura, capaz de 
aceptarse a si mesmo e ós demais, 
capaz de enfrentarse á vida con toda 
a súa complexidade, problemas e cir
cunstancias; ser, en definitiva, un 
HOME LIBRE. 

Todo isto vaise logrando gracias ó 
confrontamento tanto en grupo, 
como na dinámica comunitaria, que 
vai facendo que o tóxicodependente 
se enfrente á propia realidade, sen 
fuxir dela coma sempre fixo (coa 
droga), senon plantándolle cara con 
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O drogodependente é unha persoa inmadura, incapaz de soporta-las dificultades, as trustra
cións existenciais, e por conseguinte, as propias emocións. 

lealtade, honestidade e senso crítico. meira fase: responsabilidade e crece
mento persoal. 

tras etapas, pero aquí faino en condi 
cións de menor proteccionismo, entra 
en contacto co exterior, empeza un 
traballo de socialización de gran im
portancia e de extrema delicadeza 
para o extoxicómano. O rapaz/a ten 
que ir tomando contacto coa socie
dade e vaina facendo pouco a pouco. 
Oeste xeito o ex-tóxico/a vai supe
rando os seus medos e organizando a 
súa propia vida -trabal lo ou estudio- e 
a súa relación coa familia. Ten que 
consegui-lo seu traballo que lle per
mita unha maior autonomía, e com
probar que é un ser libre e capaz. 

Todo o dita fai comprende-la im
portancia e delicadeza desta etapa. O 
programa neste momento fai de 
marco, lugar adecuado no que o ra
paz/a rehab ilitado pode reflexionar, 
confrontar e avaliar as vivencias e si 
tuacións, os riscos e emocións que 
produce o contacto co exterior na 
propia vida do ind ivíduo . 

Tres momentos ou fases 
A organización do tempo, a división A terapia familiar paralela 

do traballo, os grupos de terapia, o 

1. Acollida: nesta primeira etapa vái
selle mostrando ó tóxico un cadro 
novo no que el vai vendo a posibili
dade da súa propia recuperación: 
deixando a droga, o seu victimismo e 
a súa irresponsabilidade. Nos colo
quios individuais, e a diaria asistencia 
ós grupos de auto-axuda, guiados 
polos operadores, o tóxico/a vai des
cubrindo as propias motivacións para 
cambiar. 

Esta etapa é de externado, e veñen 
ó centro acompañados dalgún fami
liar, que previamente se compromete 
a tace-lo seguimento do tóxico. Vén 
durando de tres a seis meses, sen que 
esto signifique rixidez, poi~ o tempo é 
sempre ó crecemento do rapaz/a no 
programa. 

2. Comunidade terapeútica: Faise en 
réxime de internado e a súa duración 
é de de~ a once meses, máis ou 
menos. 

Neste momento o tóxico/a segue e 
intensifica o traballo iniciado na pri-

confron.tamento contínuo entre eles e 
cos "operadores" son os medios tera
peúticos que van configurando e diri
xindo a rehabilitación do indivíduo. 

Podemos dicir que esta é unha 
etapa crucial dado que a convivencia 
na comunidade, baixo a dirección 
dos "operadores" crea unha atmós
fera de tensións afectivas e emotivas 
que estimulan ó individuo a· tomar 
unha máis grande conciencia de si 
mesmo e dos seus propios proble
mas. 

3. Reinserción: eu diría que esta ter
ceira etapa é unha das quemáis dife
rencian o Programa P.H. doutro tipo 
de programas que tamén traballan 
con toxicómanos. E esta unha etapa 
de suma importancia e á que se de
dica a máxima atención e sensibili 
d~de, pois case me atrevería a decir 
que é neste momento cando se com
praba o froito do traballo realizado 
antes. 

Nesta etapa o mozo/a contin úa o 
traballo que viña real izando nas ou-

O programa non só t raballa cos 
drogadictos, senon que, ó mesmo 
tempo , desprega un intenso t raballo 
coas fam ilias que resu lta impresó n
dible, se se quere ser real istas en 
canto ó éxito futuro do traballo cos 
toxicómanos. Penso personalmente 
que isto -xuntamente coa reinser
ción- serían os dous grandes logros 
que tan bos f roi tos dan no trabaUo 
con tóxi1cos no P.H. Convén resaltar 
que a maduración dos pais e dos fa
miliares do tóxi,codependente, chega 
a ser un elemento de sostén do Pro
grama e, ó mesmo tempo, un ele
mento de confrontamento coa reali
dade social e política. 

E momento de xunguir estorzos, 
estando d1ispostos a servir a quen o 
precisa. É este un trabal lo duro para o 
que se precisa un voluntariado for
mado, responsable e moi sensibli
zado ¿U-los voluntarios?. E momento 

, de arrima-lo lombo os que eremos nas 
persoas. Eu, pola miña parte, póñome á 
vasa disposición ,e espero a vosa axuda. 

Ramón Gómez Crespo 
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Xosé Chao Rego Os gramáticos bravos 

Xa hai tempo que nos referimos 
aquí a esas máns máisousadas ca 
expertas que acoden a un 
"spray" e cambian os letreiros 
das rúas e estradas ó seu antollo. 
Falabamos daquela do cambio 
realizado nas entradas das vilas 
que sinalan, con toda corrección 
gramatical, o centro urbano. 
Tendo en conta que a palabra é 
un cultismo (urbano, urbana) é 
mostra de incultura escribir "ur
bán ", sobre todo cando se ten a · 
audacia de corrixir, que a igno
rancia é atrevida. 

O malo é que nalgures xa veñen 

GALERIAS 

de fábrica os letreiros poñendo 
"centro urbán", sen ningún in
conveniente (non "inconvinte", 
como seguen a dicir moitos). 

Tamén a Xunta non deixa de 
poñer "zoa" de obras en vez de 
zona, que todos sabemos qu~ en 
Galicia o que zoa é o vento, e por 
moitos aires que teñan os seño
res que mandan, non debían atre
verse a escribir sen antes 
consultaren. 

Pero o meu abraio é maiúsculo 
cando hai unhas semanas paso 
por Vilagarcía, que é porto de 
mar, e vexo corrixido a palabra 

castelá "muelle": o gramático 
bravo de turno non tivo ocorren
cia mellar ca poñer "molle", ese 
barbarismo do galega peirao. 

Non para aí a cousa. Nesa be
l ida cidade de A.reusa, á volta da 
miña viaxe, bato cun letreiro e vin 
cómo a "Cruz Roja" española 
cambiaba de cor e trocaba no que 
en castelán é "pelirroja", que é a 
cor a quen corresponde o galega 
"roxa" (aínda que niso das cores 
hai diferencias nas diversas par
tes da nasa· terra). O correcto se
ría escribir Cruz Verme/la, como se 
fala tamén, por exemplo, do Mar 
Vermello. 

PROBLEMAS COA SEGURIDADE SOCIAL AGRARIA 

~AR6ADE:l9P 
O feíto: Hai pouco tempo, deron en chegar primeiro cartas 

ás casas onde había algunha persoa que deixara de cotizará 
S.S. Agraria; e logo presentáronse pelas portas axentes de 
recaudación urxindo a pagar esas débedas. 

As razóns: Houbo bastante xente que, cando deixou de 
paga-las cuotas da S.S. Agraria, por ignorancia máis ben, non 
se deu de baixa na mesma S. S. Agraria, e as débedas fóronse 
sumando. ~t. ~~ 

EN 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 
A S.S. Agraria mandou primeirn requirimentos de pago, ó 

non obter resposta, levou os casos a Maxistratura; e Maxistra
tura amontoáronse os expedientes por centos e centos, e 
deixaron a cousa morta. O ver que a cousa non funcionaba, a 
S.S. Agraria creou un has oficinas· especiais de recaudación 
con funcionarios que teñen a misión exclusiva de recaba-los 
cartos. Primeiro reclaman os dos anos 85-86 e logo os dos 
87-88, e quizabes aínda os de atrás tamén. 

¿Que facer? 

CERVO LUGO 
· Parece que non queda senón pagar. Un debérase dar de 

baixa cando deixou de pagar. 
·Se non se quere pagar para o futuro, que sedea de baixa 

canto antes , e que conserve resguardo de ter solicitado a 
baixa. o CASTRO SADA- A CORUÑA 

SANTIAGO RUA NOVA, 16 
· Levanta-los cartos que poida haber nas cantas bancarias, 

pois poden intervenilas. 
·Organizarse e protestar; non hai dereito a que a un empre

sario lle estean perdoando as débedas e aínda dando cartos 
para reorganiza-la empresa, e que a un labrego coa súa em
presa en desfeita -se nón normalmente pagaría- lle anden 
quitando o máis elemental para vivir: as vacas, aterra. 
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