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REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS

oubo 25 anos de diferencia entre o 1º
ferrocarril español que botou a andar e o
1º ferrocarril galega (no mapa apréciase
a situación no ano 1867; 19 anos despois do 1º trazado e 6 anos antes de que chegara a
Galicia a 1ª locomotora). Os accesos a Galicia
(nacional VI) remataron este ano a súa definitiva
construcción. Máis de 20 anos despois de teren
comenzado.
Por estes "retrasos" históricos xa laiamos dabondo anque de pouco servira. Pero se tivéramos
a boa espiña de que a "historia pasada", "historia
foi", xa habería para darse por satisfeitos. Desgraciadamente da historia do " retraso" nada aprenderon os nasos gobernantes.
Na modernización do ferrocarril que agora se
proxecta pouco temas que rascar. Nin corrección
do ancho de vías, nin anovación ou renovación de
trazados, nin trens de alta velocidade. Todo o máis
que se nos reserva é a electrificación do tramo
Montarte-A Coruña; para ir ós mesmos 60 por
hora pero con outro combustible.
Nos novas plans de estradas tampouco participamos. Ningún dos grandes trazados, que se proxectan para unir a península ibérica con Europa,
pasa palas nasas beiras.
Os grupos da oposición (BNG , PSG-EG, AP)
presentaron reiteradas iniciativas para evitar este
fatal destino. A Xunta non fixo outra inexplicable
causa que xustificar os plans proxectados e emprender a defensa do partido (PSOE) antes ca de
Ga!icia.
Cada vez está máis clara a tendencia a "mediterraneiza r" a economía española. Os desequilibrios de sempre, desequilíbranse doutra volta a favor do Levante e do
Sur españois.
Namentres, a chamada "cornisa cantábrica e Galicia
(as máis batidas coa entrada na CEE polo problema.
lácteo e por outras reconversións industriais) quedan
progresivamente ail/adas e relegadas a facer de furgón
de cola.
Un 5º centenario sevillano ou un ha olimpiada catalana,
con miles de millóns ás costas, saen adiante e póñense
en marcha. Aquí, unha simple ponte con Portugal (talamos da de Tui-Valenqa) precisa máis de cinco anos para
que saia a concurso (xa no 1983 decidírase a súa construcción) se é que así acorre. Esperemos non se necesitan outros cinco para tace/a.
Os estarzas dos conselleiros das autonomías da cornisa cantábrica e de Galicia porque se trace unha autovía
("a transcantábrica " ) que una esta zona con Europa, son
de felicitar. Pero non é coherente en absoluto, que o
consel/eiro socialista galega Sanchez Presedo poña
desmedido afán na " transcantábrica e ó tempo dedique
denodados estarzas en bendicir os plans do goberno
central que, unha vez máis, nos ignoran alegre e
amplamente.
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• Historia da agricultura (2)
•Un seguro non tan seguro
• Joan Manuel Serrat:
Lugo, vía Santiago de Chile
• Ditos e feitos do noso pobo (2)
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OS MAGOSTOS xuntan ás nasas xentes arredor das castañas na festa de San
Martiño (once de Novembro), e non só en
Ourense, tamén noutras bisbarras do
naso país; así no Courel onde festexan
nestes días á castaña, mesmo con versos
do seu mellar poeta: Uxío Novoneyra.

**
. TENDER UNHA MAN A NICARAGUA,
isto é o que nos piden con urxencia os
amigos do COSAL, despois de pasa-lo
furacán "Juana" que deixou un rastro de
marte e destrucción. Para mandar as vasas axudas tedes varias cantas, así en
Lugo: Caixa de Aforras de Galicia, c/c. nº

164-4398/8.

**
A SIV (Sociedade Italiana do Vidro), fábrica que se vai instalar no Ferro! nos
terreas de Astano, é ata agora o único
proxecto aprobado pala Comunidade
Europea para Galicia dentro das súas
axudas rexionais. Máis de dezaseis mil
millóns de pesetas de inversión e cincocentos traballadores a empregar son a
boa nova dunha empresa que comezara
axiña a facer vidro.

A XORNADA DOS DEREITOS DOS NENOS (20 de Novembro) tiña que ser un
berro na nasa sociedade na que cada ano
nacen vintecinco mil novas galegas, que
case non van dispar de centros sanitarios
se enferman antes de ser mozos (dúas
camas por mil nenas), pois non existe
únha verdadeira asistencia pediátrica.
Mentres tanto seguen medrando o número de accidentes infantís nas estradas
españolas: cincocentos de media cada
ano.

**
A MORTE DE JOHN KENNEDY, vinte
cinco anos despois, a pesar dos fallos da
súa politica é aínda sentida polo liberais
daquel imperio; Kennedy foi coma unha
primavera que non chegóu a da-los seus
froitos. Axiña comezóu o rearme conservador, e con mentiras ou sen elas, os xefes de USA convertéronse nos donas
dunha moral falsa. As causas para os países do cono sur de América e de Centro
América serían distintas se non fose pala
marte de Kennedy.

**

**

RUIZ MATEOS ESCAPA E REVILLA
VOLTA, e aquí todo segue igual. Revilla
non vén so, trae unha mensaxe: os da
ETA están cansos de agardar por unhas
negociacións que non dan chegado, e "o
xefe da abella" tamén está disquiciado
porque os seus asuntos xudiciais non teñen sentencia. O país segue sen funcionar.

OS BALNEARIOS voltan a ser centro de
estudio e busca; neste momento na Toxa,
os días 25 a 27 deste mes "Balnearios
galegas": ¿europeos para o ano 92? é a
teima de establecementos coma os do
Carballiño, Lugo , Mondariz, Cuntis, etc.

¡QUE BARBARIDADE! a policía política
de Venezuela vén de dar marte a trece
pescadores que confundiron con guerrilleiros colombianos, e isto coma se nada.

**

IMELDA MARCOS asistiu á misa da
festa de Tódolos Santos na Catedral de
Nueva York; quizais con boa intención
voltou a escoita-lo Sermón das Benaventu ranzas, despois de sair do seu aposento
que costa cada día duascentas mil pesetas de aluguer. Mentres tanto os pobres e
os que sufren en Filipinas seguían morrendo pouco a pouco, sen o máis e~e
mental para vivir dignamente.

A CONTAMINACION AUDITIVA non é
tan vixiada, e estamos vendo comá máis
dun vinte por Gento dos nasos mozos xa
oen tan mal coma os seus abós. Bares,
discotecas, fábricas son algunha das fon.tes máis acusadas de ruidos que comezan a preocupar ás autoridades sanitarias.

**

A ERA REAGAN non todo foi g,l oria e
esplendor para os americanos: os ingresos do dez por cento das clases máis baixas reducíronse nestes anos nun dez por
cento , mentres que os que máis poden
vi ron subi-las súas rentas nun ·setenta e
catro por cento. A unha familia media
cóstalle ter un tillo na Universidade un
vinte por cento dos seus ingresos.

**

do
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O BISPO CASALDALIGA (e 3)

ADVENTO

Nas dúas últimas IRIMIAS ocupamos este espacio
coa presentación do bispo Casa/dáliga. Rematamos
hoxe ca desexo de que estes espacios suscitasen
nos lectores as ganas de coñecer máis de cerca a
este crente cristián excepcional que é P. Casaldáliga.

Tres focos de conflicto
En conxunto todo o proceder de Casaldáliga produce ,conflictos, cos eclesiásticos e cos poderes civis. E normal. Todo o que viva sinceramente coma
cristián
producirá
enfrentamentos
e sufrirá
persecucións.
En concreto hai tres puntos que, supoñen graves
posicionamentos de P. Casaldáliga. Son estes:

- O perigo de estar en confusión e mistura co
comunismo. Casaldáliga anque se definira poeticamente "monseñor martelo e touce" (os símbolos do
comunismo), ere en Oeus, no Evanxeo de Xesús,
porque crer soamente se pode crer en Oeus.
O que pasa é que Casaldáliga critica tortemente ó
capitalismo, sobre todo o capitalismo de Estados Unidos, que é o que está a facer verdadeiros estragos
nos países de América do Centro e do Su/. Esto non o
entende así Roma, anque algo xa vai mellorando, país
hai pouco o Papa xa escribiu que tan detestable é o
capitalismo coma o comunismo, anque lago non se
obre en consecuencia.
- A defensa de Nicaragua. P. Casaldáliga leva
na alma a Nicaragua. Sente coma súa a taita daquel
pobo por botar /onxe de si o dominio estadounidense,
que a asaba/la constantemente desde a primeira invasión de 1898. Por isa, ó ver que os bispos daquel
país se empeñaban en deixar orla a revolución nicaraguense do apoio eclesial, en sinal de solidariedade
e apoio cara a moitos bos cristiáns que están participando na revolución, e cara á revolución mesma,
viaxou a Nicaragua cal peregrino da paz, da xusticia,
da liberación, da fe cristiá. Esto non o puideron traga/os bispos daquel país, e as súas demandas a Roma
foron a razón do último aviso severo que desde Roma
·
lle mandaron a Casaldáliga.
- A teoloxía da Liberación. A Teoloxía da Liberación é unha forma de pensar e de talar de Oeus
desde os pobres. Coma as lgrexas e os crentes
europeus estamos no mundo dos ricos, nunca podemos entender ben esa forma de pensar e de talar de
Oeus. Anqueo Papa dixo que era "útil e necesaria",
sen embargo non deixan de atacar ós que traballan na
lgrexa con ese pensamento.
O Evanxeo di que polos froitos se coñece a xente;
e, como non /les poden negar, en conxunto, ós cristiáns que viven a Teoloxía da Liberación, a súa bondade, a forza, servicio e integridade das súas vidas,
daquela din deles que son bos, pero que son inxenuos, algo así coma parvos; que os están manexando
os comunistas, e causas así. Pero o primeiro teólogo
da liberación non foi G. Gutiérrez; o primeiro teólogo
da liberación foi Cristo.

E bo que manteñamo- los sañas, anquea dureza da vida siga ai.
O Advento é o tempo dos sañas. Oeus in vítanos a soñar.

Quen reina en tí? (Dom. de Cristo Rei)
" Eu son reí " (Xn. 18, 37)

O núcleo do cristianismo non é un ha doctrina,
nen as leis morais, nen tan siquera unha igrexa. O
central do cristianismo é unha persoa: Xesús
Cristo. Por iso non é máis cristián o que máis
sabe, nen o que mellar cumpre , senón o quemáis
vive do Espírito de Xesús, o Señor. Por iso tamén
. a fe cristiá enténdese como resposta a unha chamada, como fidelidade a un amigo , Xesucristo ,
centro de todo canto existe e meta á ql!e todo se
encamiña.

O fin do mundo (Dom. 1º de Advento)
" Haberá sinais no sol, na lúa e nas estrelas " (Le.
21, 25) .

Hai quen se adica a predicar pelas portas asegurando que o fin do mundo está a chegar de
seguida. Parece que o din convencidos. Os que
teñen a paciencia de escoitar tales sermóns acaban co corazón nun puño. ¿Qué dicir a todo
isto?:
• Que non nos gustan os profetas de calamidades.
• Que, se hai sinais de destrucción , tamén hai
sinais de nova vida.
• Que o mundo non é eterno , pero que aínda
queda moito por andar.
•Que xa é vella esta música para que bailemos ó
son dela.
•Que todos debemos ser máis responsables no
amor e aprecio á vida , en calquera das súas
manifestacións.
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DEBAIXO DA FIGUEIRA

Un canto prometido
"a petición de parte"

Unha fardela de libros
Un día, cando Bartola viña de coloca-lo pastor elétrico, baixaban os nenas do transporte escolar. Cada
un deles traía ó lombo unha fardela de libros. Aquelo
chamoulle moito a atención.
- ¿E que traedes aí, meus nenas?
- Son os libros novas, señor Bartola. Mire, mire ...
Son bonitos ¿ou non?
- Abofé que son ben bonitos e ¡cantos "santos"
teñen! (así é como lles chamabamos nós ás figuras
cando éramos nenas, ¿sabedes().
- E vostede -preguntou un neno- ¿tiña moitos ·libros, señor Bartola?
Non, poucos, daquela había menos libros.
Tiñámo-lo que chamabámo-la enciclopedia e pouco
máis. Vosoutros tedes moita sorte por ter nacido nestes
tempos. O mundo cada vez avanza máis. A min houbérame gustado estudiar pero as vacas, as ovellas, os
poucos cartas ...
- Pero vostede -dixeron case todos a un temposabe moitas causas. Por aí din que ten moita sabiCiuría.
¿Onde aprendeu tanto?
- Os meus libros ... xa que queredes sªbelo ... son os
ollas dos nenas: eu leo dentro de vós. Leo na auga do
río , da fonte. Observo como medran as plantas , como
voan os paxariños ... todas son leccións que se poden
aprender. E cando vexo que os nenas, ó ir e vir da
escala, se portan como amigos, eu digo por dentro:
- A estes nenas séntanlle ben os libros.
Pero cando vexo os nenas cargados de libros e ó
mesmo tempo meténdose uns cos outros , e facendo
causas que non están ben, logo se me vén esto a
cabeza:
- A estes nenas aínda lles cómpre algo máis que os
libros que traen ó lombo. Había que ensinarlles a quererse ben e a facer entre todos un pobo mellar.
EladioVega

º

Esto de "petición de parte" aprendino do forense
que no informe de secuelas derivadas do meu accidente escribe: "Puede cojear por deformación de coxal
izquierdo". Os forenses deberan saber polo menos
tanta gramática coma medicina; porque realmente no
meu caso debera dicir: " No puede no cojear" Estaredes de acordo comigo en que a causa non é o mesmo. E
aínda quedaría mellar se dixese: "Por máis tolo que se
poña, ha coxear mentres viva ". Resultaría -m oito máis
claro para o xuiz e o fiscal.
Ben, país resulta que, "a parte", no caso do canto
que nos ocupa, foi Victorino: o señor director de IRlMIA, que, en moi boas maneiras, fíxome saber que non
quedaría mal un ha historia de vaga/umes para o número
trescentos da revista, empalmando así co número cero.
No número cincuenta e dous tamén se tala do vagalume
que resistíu, e no cen , dun vagalume desconcerto de
biólogos.

Prometinlle que o faría ; pero o número trescentos
botouse encima sen contar con el e pilloume desprevenido.
O día catro deste mes de outubro , vindo de Lugo e
baixando a costa dos Pedregás volvín tropezarme co
Tori , (Tori é o mesmo Victorino cando era máis pequeno) . En son ameazante díxome:
-
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espedía o número pasado de IRIMIA coa promesa de que neste expricaría como debo de
escribir un canto de vagalumes "a petición de
parte".

¡Ou mánda-lo canto ou non che falo máis!

O Tori ás veces ponse así e gracias a isa xa pasamos
dos trescentos números. A función de director non
debe ser doada, anque tamén dependerá moito de
aqueles ós que haxa que dirixir. Na Mesa de Redacción
de IRIMIA caído que a xente é máis ben responsable.
Como non quera que o Tori deixe de falarme , hei
manda-lo canto.¡ Palabra de honor! Pero neste folio xa
non me cabe.
Mentres tanto ide repasando os dos números O, 52 e
1OO. Se non os atopades , responsádeos , e se aínda así
non dades con eles, calade a boca para que non me
entere eu de que lles tedes tan pouco aprecio.
¿Vivirá todavía el vagalume? ¿Estará tramitando su
pensión de jubilación? ¡No se pierda el próximo
número!
¡Anda, centella! Xa saíu a língua das ventaiñas que
enmarcan distanciamentos, o estilo da propaganda
consumista e o bilingüismo da porta traseira.
Agardo que non tomedes a mal o son festeiro , porque
ben_ merece festexa-lo trescentos cumpre-números
dun vagalume a quen todos coñecemos.
X. M. Carballo
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Un ha pastoral de diálogo (1)
Por Francisco Carballo

E

n Italia consegueu atención un debate entre pastoral
de " presencia " e pastoral de " mediacións ". Aquel a,
ancorada no tradicional uso de institucións confesionais ; esta , atenta ó diálogo dentro das institucións
civís e no medio da mesma sociedade. Este debate non parece
ter trascend ido a Galiza . mais non deixa de ter notable
interese .
Calquera traballo pastoral atópase coa realidade de persoas e grupos doutras " relixións " e coa necesidade de atender a máis campos que ó da " conversión " das persoas . A
predicación de " conversión " é sempre importante, pero é ben
sabido que esta conversión se sitúa nun proceso máis ou
menos longo . A pastoral que queira apoiar ese proceso , ten
que rodea-lo dun ambiente . Nel son precisas moitas accións :
asistenciais, de promoción , de inculturacióQ, de liberación
social , etc .
Ata hoxe a predicación de " conversión " partía dun paradigma que flotaba sobre as restantes accións pastarais. Tal
pa radigma está a cambiar tanto na actualidade que resulta
factor de " inseguridade " para moitos axentes da pastoral.
Efectivamente desde o Vaticano 11 a lgrexa latina deixa de ser
un ha igrexa paradigmática da Europa cristiá para converterse
en lgrexa universal. Paso este , segundo Rahner, tan importante coma o dado na era apostólica dunha igrexa xudeocristiá a unha igrexa aberta ó mundo grecolatino . Esta modificación está a repercutir na mesma Europa ; tamén aquí o " europeísmo " estaba reducido a certas igrexas de naciónsestados ; tiña a súa liturxia latina popularizada en paraliturxias
na língua estatal. Agora irnos caindo na canta de que a língua
desa igrexa debe se-la língua social , a propia de cada minoría
linguística . Foi preciso que o mundo extraeuropeo nos ensináse tal necesaria " inculturación ".
Tamén agora estamos a redescubrir que o centro de referencia está a pasar da lgrexa ó Reino . Importantísima mutación de perspectiva. Traballar polo Reino ou Reinado de Deus
é a misión da lgrexa , pero non é misión exclusiva senón
especifica e común con outras relixións , con tódalas relixións
e co conxunto da Historia Universal. A reflexión teolóxica
sobre a " revelación " foi decisiva na superación do paradigma
eclesiástico polo paradigma do Reino de Deus.
E imposible unha pastora l hoxe , sen unha teoloxia da revelación que se atopa en tódalas relixións e que na súa especificidade xudeocristiá non conleva o exterminio das relixións ,
senón o diálogo con elas e a colaboración para a penetración
do Reino de Deus, porque non vivimos nunha sociedade monolíticamente católica , senón nunha sociedade diferentemente cristiá. Hai igrexas católicas na Gal iza e igrexas cristiás
non católicas; hai parroquias con profunda compenetración
coa fe e coa piedade católica ilustrada; hainas coa piedade
popular ; hainas cu ns altos graos de sincretismo e, hainas, con
longos residuos precristians. ¿Como dialogar coas persoas e
grupos en tan diferentes contextos de fe e de expresións
piadosas? . Pero hai máis : os membros da comunidade galega
están en situacións moi diferente en relación coa satisfacción
das súas necesidades. Todos estamos necesitados dunha fe
inculturada no galega , en nós mesmos. Pero alguns están tan
desgaleguizados coma outros descristianizados e outros sen
cristianizar.
Intentar ofrecer na Gal iza Ünha pastoral uniforme, de poderío , de adoutrinamento sen diálogo, sen apoios de liberación
social , é gastar enerxías nunha misión errada•

A marchado
sector lácteo
Por Elíseo Miguélez

ai agora un ano un grupo de industrias
galegas , a meirande parte dos sindicatos, e un bó número de cooperativas
chegaron a un acordo histórico fixando
uns precios para un período como mínimo dun
ano, precios que supuxeron un incremento sustancial sobre os que se viñan percibindo e que
obrigou ás outras industrias a segt1i-lo mesmo
camiño para non perderen os clientes que en
caso contrario darían o seu leite ás industrias que
asinaran o acordo.

H

Acábase de renova-lo acordo incrementando
os precios, sobre todo o do inverno , en relación
ós fixados o ano pasado. De outubro do 88 a
marzo do 89 o precio para o leite quente (sen
enfriar) será de 40 pts, e de abril a setembro será
de 36 pts. As primas permanecen igual que no
acordo do ano pasado , senda de criticar, baixo o
meu punto de vista, que a esixencia na calidade
bacteriolóxica non empece ata os dous millóns
por cm3 .
Pode parece·r sorprendente que, tendo conxelados os precios a CEE para os 1O países que a
formaban antes da adhesión española e portu guesa e rebaixados os precios dos productos de
intervención para o Estado Español en relación á
campaña anterior, os precios reais que se acordaron sexan superiores ós do ano pasado . A razón hai que buscala en que a política de cuotas
aplicada na CEE a 10 producíu un descenso tal da
producción (106,9 millóns de Toneladas no ano
86, 101 no 87 e prevense un has entregas de tan só
97,1 para o ano 1988) que mesmo fixo escasear
certos productos como o leite en pó cando tan só
uns meses antes falábase de montañas de manteiga e leite en pó . Po is ben , esa escasez produciu
unha elevación sustancial dos precios de mercado , que como se ve non teñen porque coincidir
cos de garantía para os productos de interven ción.
Os xornais do 1º deste mes de santos traían a
noticia de que a producción de leite no Estado
Español baixara na campaña anterior. Por unha
pequena sondaxe feita de xeito informal entre as
industrias podemos afirmar que en Galicia a pro ducción non baixou senon que subiu , polo que
hoxe a proporción de Galicia na producción española débese aproximar ó 30% •

latlA-6

O CAMPO

Un seguro non tan seguro
olas nasas aldeas andan a
convocar estes tempos ós
veciños titulares do censo
agrario a un ha xuntanza que,
según presentan , pode coinceder
moitas avantaxes.

P

Quen chama é unha mútua aseg·uradora MAPFRE, que é, así dito máis
sinxelamente, un seguro privado .
Según nos informou o propio encargado de Lugo , a mútua ten unha
especie de contrato coa Seguridade
Social , volvéndose así colaboradora
dela.
As avantaxes máis importantes que
ofrece Mapfre a cada titular do censo
agrario parece que son as seguintes:
• Paga-las viaxes ó médico se son
necesarios desplazamentos.
• Acceder ós centros privados sen
pagar.
• Atender ós asegurados nos centros propios de Mapfre : en Lugo , A
Coruña , Ourense , Pontevedra e Vigo.
• Adianta- las prestacións sociais
(viuvez, .. .) mentres a Administración
non as pague .
• Formar á xente nunha área dif.e-

rente se non puidera traballar na
agricultura.
• Axudar a resolver problemas administrativos e burocráticos.
• E finalmente , posibilitar unha
rehabilitación, precisa en certos
casos.
Eso sí, os casos en que se ofrecen
estes servicios son únicamente os
producidos por accidentes ou enfermidades profesionais, froito do traballo do campo. Por exemplo , brucelose
ou accidente dun tractor. As enfermidades ou accidentes de tipo xeral
(gripe, reuma , ... ) non son recollidos
por Mapfre.

das doenzas da xente do campo non
están cubertas.
•Os familiares do titular tampouco
non poden acceder ós servicios de
Mapfre.
• Ademáis para esta aseguradora,
éstes non son uns puros servicios ós
asegurados, como para a seguridade
social; senón unha ocasión de ganancia e enriquecemento, de beneficio
propio: por cada censado que se
apunte a Mapfre, a Seguridade Social
paga un tanto , independentemente
dos servicios que se realicen.
E finalmente , vemos cómo, unha
vez máis, os poderes públicos apoian
iniciativas privadas en vez de melloralos servicios públicos.

Para acceder a estes servicios, o
asegurado titular da Seguridade SoAsí pasa co ensino , e así parece escial , ten q'ue facer unha póliza a Map- . tar pasando tamén coa sanidade
fre, cubrindo un dos seus impresos; neste caso.
sen
pagar ' cota
suplementaria
Non , estes servicios non son unha
algunha.
avantaxe para os asegurados , anque
Pero , ¿é todo tan avantaxoso e bo- de entrada así o pareza. Van en contra
nito como se presenta de primeiras? dos labregos e do conxunto dos cidaNon , certamente, efectivamente ve- dáns, porque non selles mellaran os
servicios públicos ós que todos temos que:
rnos acceso , e si en cambio se paga a
• As enfermidades e accidentes empresas privadas cos cartas de
atendidos son os menos: a maioría todos.
Tereixa Ledo

O LIBRO DE NADAL

XOSÉ CID CABIDO

O CAMIÑO DE
MIDDELHARNIS
Destelos, secuencias, pezas de
puzzle sen imaxe. Momentos
nos que se textual iza un percorrido múltiple, anónimo e glacial.

VI l I Centenari!!_
SERAFIN MORALEJO

O PÓRTICO
DA GLORIA
CONTADO A MOZOS
EN.ENOS
A explicación, a narración das
partes, das súas figuras, os debuxos dos símbolos PARA AGASALLA-LO NADAL 88 CON 01TOCENTOS ANOS DE HISTORIA

JOSE VIALE MOUTINHO

EN EL PAÍS DE LAS.
LÁGRIMAS
Quince historias no fío do habitante desgaxado. Do portugués ó castelán como observador irónico e sutil da sociedade entramada.

ce&J edicións xerais de galicia
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O CAMPO
Historia da agricultura (2)

Fai 8.000 anos o trigo xa era especie
domesticada

Extremo Oriente, divulgando así as
técnicas agrícolas .

Decíamos no artigo anterior, que
hai entre nove e dez mil anos o home
estimaba máis uns grans que outros.
son grans que non se distinguen dos
silvestres da rexión. Mil anos máis
tarde, os restos de trigo, orxo, chícharos e lentellas, atopados en estabefecementos humáns do Próximo Oriente son xa o suficientemente diferente~ como para pensar nunha modi·f icación deliberadamente feíta polo
home, sobre o material silvestre.
As modificacións, no caso do trigo
e orxo son simples pero importantes,
así no caso das formas silvestres teñen o talo quebradizo, para acadar
unha doada dispersión das sementes.
As formas cultivadas, pala contra, teñen o talo ríxido , o que fai que ó segalas caía a espiga enteira sin que se
debulle o gran. Este carácter aparece
con moi baixa frecuencia nas poboacións silvestres e a súa capacidade
para espalfa-las sementes é nula, e
pala contra de gran poder atractivo
para as aves granívoras. Podemos
lago pensar que unha planta con ese
carácter non ten posibilidades de impoñerse na Natureza, mais para o
home é interesante.
A existencia deste tipo de espigas
nos estabelecementos humáns do
séptimo milenio a.d.C. proba que xa o
home comprendera o seu valor, e facía unha sementeira preferencial de
ditas espigas. O home aprendeu a ser
mellorador ó mesmo tempo que fabrego.
Fai, lago, máis de oito mil anos,
trigo , orxo , lentellas e chícharos eran
especies domesticadas, entendendo
por tales aquelas que amasaban formas obtidas polo home para o seu
propió beneficio , e que por ter caracteres que son unha traba para a súa
supervivencia na Natureza, failles falla reproducirse baixo o control do
home.

O redescubrimento da Agricultura

Nacen as primeiras ferramentas
Namentres, o nivel de vida da poboación humana medrou. Sabe que
un forno excavado na terra da máis
calor que un ha fogueira, o que lle permite unha mellara na preparación de
alimentos. Doutra banda, na percura
de novas rochas, o home atopou en

Asia unha pedra amarela, que ten a
curiosa propiedade de amolecer co
lume. É o cobre. Deica o 5º milenio
a.d .C. non acada fundilo, é lóxico :
para elo necesita 1083ºC. É o ·nacemento da metalurxia.
Nestes anos o home domesticou a
cabra, ovella, cocho , tauro e o can.
Nas estepas de Asia Central o cabalo,
que dous mil anos máis t~rde invadirá
o Próximo Oriente desde Europa. O
cabalo comparte co .camelo e o efefante a característica·de ser útil tanto
na guerra coma na paz.
No cuarto milenio a.d .C. domestícanse as fabas , garbanzos, liño e as
froiteiras: vide, oliveira, figueira , etc.
Na idade do cobre o home do
Oriente Próximo producía, pois , hidratos de carbono , proteínas , vitaminas, aceite, viña e fibra textil. Cambiaba a graxa animal pola vexetal e a
pel polo fío e alá.
Esta técnica agrícola íase espallando , chegando así ó va~ do Indo ,
Centroeuropa e á China.
Neste cuarto milenio a.d.C. un
acontecemento crucial fai que a difusión se acelere: o recoñecemento de
que o cobre e mailo estañ? en aleación é un producto de cualidades excepcionais. lsto fixo que os bus~ado
res de cobre e, sobre todo , estano se
espallasen por tódalas partes , chegando a Inglaterra, Norte de Europa,

Máis tarde no terceiro milenio
a.d.C., o val do Nilo e Mesopotamia
ven nace-los primeiros imperios. Moi
lonxe, nun Novo Mundo do que non
se sospeita a súa existencia, algunhas
tribus das chairas centrais mexicanas
comezan a sementar maíz.
O "redescubrimento " da agricultura por homes que deberon de levar
un proceso mental paralelo ós do vello Continente, é un feíto. Domesticaron o maíz e a xud ía.
Cando remata o segundo milenio ,
de cheo na idade do Ferro , a Agricul tura ten carácter universal. Só os pobos periféricos , culturas illadas, non
tiveron acceso ó seu coñecemento .
A partir deste momento , poqE?mos
definir unhas época.s na evolucron da
agricultura, a primeira foi a correspondente ó Imperio Romano .
Das súas rexións fronteirizas os ro manos trouxeron diversas froiteiras:
pereiras , cerdeiras , ameixeiras , etc. A
maceira era xa coñecida en Europa
desde a idade do Bronce. Do Mediterraneo oriental : alfalfa e esparceta. A
harta romana coñece a zenoria, leituga , allo. Tamén coñecen , aínda que
o rexeitan , a avea e o centeo , empregados polos bárbaros pobos do
Norde. Practican á perfección o en xerto , aínda entre especies distintas.
Aparecen os primeiros tratados de
Agricultura.
Os romanos foron bos técnicos ,
souberon manexar ben tanto a auga
(regadíos) como a terra. Coñecían o
valor dos fertilizantes , principalmente
o esterco de vaca e de galiña, e tamén
a cinza de madeira e as algas . Xa sabían que a terra enriqueciase tra-lo
cultivo dunha leguminosa. Perfecionaron as ferramentas de traballo , o
arado romano era un máis entre os da
época. Empregaron a rella de cobre e
lago a de ferro .
Na súa maneira de traballar ; o
arado romano non amasaba innovación algunha respecto ó do home do
Neolítico ; consistente nun pao encorvado coa punta endurecida ó lume.
Tamén se debe lembrar que os seus
tratadistas preconizaron o volteo da
terra. Tardouse dezaoitó anos en
acadalo.
Francisco Otero Otero
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Joan Manuel Serrat: Lugo, via Santiago de Chile
oan Manuel Serrat naceu en Barcelona no ano
1943. No 1965 entrou a formar parte do grupo de
canción catalana ELS SETZE JUTGES, no 1966
obtivo o seu primeiro éxito co tema "Caneó de
matinada ", e, a partir de 1968 comenzou a alterna-las súas
grabacións en catalán e en castelán. Ten musicado poemas
de Miguel Hernández, Antonio Machado e Salvat Papasseit,
entre outros poetas, e ten composto temas de grande atino
e éxito. De entre os seus trabal/os, cabe destacar: "Dedicado a Antonio Machado, poeta", " Peral meu amic" "Res
no és mesquí", " Tal com raja", "En tránsito", "Cada loco
con su tema", " Fa vint anys que tinc vint anys",
" Bienaventurados "
A actuación de Joan Manuel Serrat nas pasadas festas do
San Froilán lugués tiña levantado enorme expectación. No
recital fixo gala da súa calidade musical e carisma persoal,
interpretando gran número dos seus máis renombrados
éxitos, e amasando en cada momento a súa característica e
sutil ironía .
Momentos antes de comenza -lo recital, en rolda de
prensa, Serrat atendeu amablemente a IRIMIA e ós restantes medios de comunicación :

J

- ¿Como entra ches en contacto
coa realidade dos países de América
Látina?
- No momento en que a Unidade
Popular comenzaba a consolidarse
en Chile , eu fixen unha viaxe de seis
meses por America. Durante todo
este tempo fixen amistades que aínda
hoxe conservo: foi entón cando me
namorei de toda America Latina.
- ¿Que significado sacas do feito
de que gañara o "non" no referendum chileno?.
- O " non " foi un significado concluinte: amasa a victoria das forzas
democráticas chilenas. De tódolos
xeitos penso que se tivese gañado o
" si " as causas non seguerían senda
como ata agora. Anque tampouco sei
cal será no futuro a estratexia militar,
ata que punto manterán unhas estructuras firmes e cal será a actitude
dos Estados Unidos.
- Poñámonos no caso de que peideses ter actuado en Chile, ¿que
farias?

- Gustaría de dicir que tódalas nacionalidades de España, neste momento , disfrutan entre elas dunha
fase de comunica~ión e intercambio
que ata agora non coñeceran . Antes o
Estado tendía a unha parcelación territorial, agora prodúcese un intercambio e un renacer en causas que
non terían que ter morto nunca. A situación actual é consecuencia dunha
sociedade máis libre a máis transixente, agora só falta conservala. Eu
sempre pensei que o federalismo sería unha boa solución para o Estado
español.
- ¿Nunca te plantexache-lo feito
de poder interpretar algun tema en
galega?
- Eu estou disposto a elo , só falta
atopa-los colaboradores idóneos,
que conquiran que as letras teñan a
transparencia necesaria.
- ¿Non sintes algún momento morriña potas canti~as de anos atras?
- Non, a canción prodúceme morriña doutras causas, pero non de
cancións, porque sei que podo facer
out ras.

- Se pasase eso , tería participado
na campaña e reencontraríame con
grandes amigos. Serían uns días demasiado fermosos como para deixalos pasar de largo .

- ¿Cal é a temática que tes pr-esente á hora de escribir novas letras?

- ¿Calé o concepto que ten Serrat
sobre as nacionalidades?

- Eu non teño na mente temas determinados, só procuro que o que es-

cribo sexa o máis acorde posible ó
que pensaba antes, en principio.
Cando me pesa o tempo ou me preocupa algo, piso o freo. Neste trabal lo
non é necesario andar lixeiro, anque
comenzar un novo disco é coma
inicia-la escalada a unha montaña. O
ritmo márcomo eu mesmo, e pecho
as fenestras cando me parece.
- ¿Que significa Antonio Macha- ·
do?
Para min é un punto de referencia
indispensable tanto no aspecto intelectual como cultural, e tamén no
persoal.

- ¿ Pensas que a túa música hoxendía cala entre os máis novos?
Eu canto a todo rumbo e despois
haberá a quen interese e a quen non.
Agora dáselle moita "caña" á música
anglosaxona que xa ven desde alá
empaquetada, e en eso teñen moita
culpa os medios de información.
- Xa para rematar, ¿proxectos de
futuro?
En primeiro lugar teño que
finaliza-los compromisos que teño
pendentes en España e tamén en lta1ia, máis tarde farei unha viaxe coa
miña dona e despois sentareime a trabal lar, a escribir novas letras.
Alexandre Martín
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COUSAS DA CASA

... Ditos e feitos do noso pobo ... (2)
COUSAS DE FAMILIA

COUSAS DOS FILLOS

Home sen agarimo, paxaro sen niño.
O que non sabe dos mimos do avó, non sabe o
que é bo.

Abriga a· neve ó trigo como abriga un ha nai ó seu
fil lo.
Nena mimadiño , nena perdidiño.

Miña sogra é un ha cadela ,
pero heina facer rabear;
nin lle me hei casar co fil lo ,
nin llo hei deixar casar.

Rapaz que ó servicio vai , perde o mimo da súa
nai.

¿ Abós ... ? Dúas veces pai.

O pai que non ten tillos , será que lle faltan os
argamandillos.

O labor comenzado que non cho vexa sogro nin
cuñado

O que ten tillos e cabras , ten penas bravas.

O viño das festas e os testamentos dos abós ,
descobren as intencións.

Tanto tixo meu pai coa aguillada dos bois ,
que pariu miña nai nove meses despóis.

Quéreme mal miña sogra
e meus cuñados tamén;
como me queira o meu home ,
non se me dá por ninguén.

Quen o seu tillo cría, boa tea fía .

O amor e o meniño , onde atopan cariño.
O home e o can van onde lle dan .
Na casa de Xan Pelexón , todos reñen e todos
teñen razón.

O que con nenas se deita mbllado se ergue.
Dos biquiños saen os filliños.
Meu santiño San Andrés , eu como foi non ó séi. ..
fornas dous e viñemos tres.
Quen ten tillos ó lado , non morrerá fartado.

Pai vello e con chaqueta rota non é deshonra.

Se Deus quere e hai proporción ,
en tillos e pitos lago un se pon.

Morte de pai , casa non desfai , pero sí marte de
nai.

Pai non tiveches , nai non temeches , e mal fil lo te
fixeches.

Tres tillas e unha nai, catro diaños para un pai.

O pai que abandona ós fil los e os fil los que abandonan ós país, nunca paz terán .

Onde comen tres, comen catro, anque non toquen a tanto.
Non desprécte-lo consello do sabio ou do vello.
Se ó vello lle quitan a pinguiña e maila cociña,
que o enterren axiña.
Andiven e andiven e á miña casa volvín.

COUSASDEHERDANZAS
Os pecados dos nosos avós , fixéronos eles e pagámolos nós.
Se tés un tío rico e sen tillos, faille mimos e
aloumiños.
·
Fillo fuches, pai serás; cal fixeches, toparás.
Por nosoi.Jtros sexamos bós e non polos nasos
·
avós.
Ou nas uñas ou nos pés has semellar a quen és.

¿Ti dormes e a tilla fóra?
A túa muller vaiche ser avoa.
A carne de agulla
é pouca e sabe ben ,
mais non é
para quen tillos ten .
O que non ten tillos , ben os cría.
O que ten tillos e filliñas ,
non tale mal das súas veciñas.
Os tillos da miña tilla ,
todos meus netiños son ;
os tillos da miña nora,
quizabes sí , quizabes non.
T. L.
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buzón

sentativas da Diócese de Lugo, participaron en Monforte na VII Asamblea
Diocesana da Mocedade e de animadores de pastoral da mocidade.
Mándovos a mensaxe final que resume o espirito e o horizonte no que
se desenvolven a Asamblea:
"Nós, mozas e mozos dos grupos

cristiáns da nasa Diocese, convocados
pota Delegación da Mocedade a VII
Asamblea Diocesana, queremos dirixirnos a toda a Mocedade en xeral, e os
militantes de grupos e movementos en
particular, manifestando o seguinte:
Que nos atopamos nunha situación na
que a moitos dos nasos compañeiros
/les é moi difícil atapar sentido á súa vida.
Este é o naso meirande problema tanto
f¿n extensión como en profundidade. Estamos nunha sociedade que non nos
Lume nos montes galegos
ofrece ideais, o que nos leva a buscar
substitutivos tais como a droga, o consuSeñor Director:
mismo, a materialismo, a idolatría do diEscribo esta carta simplemente . ñeiro, a falta de diálogo e comunicación,
para expresa-la miña tristura e a miña a superficialidade, o narcisismo, a indor. Síntome triste porque teño que crencia ... e por outra banda, a pasar de
ver como o lume está a destrui-los largo diante de problemas tan graves e
montes galegas.
urxentes para a humanidade, tais como a
Agora que o verán xa rematou, o fame, a marxinación en xeral, as inxustipesadelo dos incendios tamén termi- cias institucionalizadas, o egoísmo social
nou . Durante uns meses xa non vere- establecido, a incultura e o analfabemos fumaredas que manchen o ceo , tismo, a manipulación das persoas, a
nin escoitarémo-lo incesante ir e vir competitividade, etc.
dos avións contra-incendios , xa non
Somos conscientes de que estes pronos preguntaremos ondeé o lume .. ., blemas non só competen ó mundo xuvepero esto tan só por pouco tempo. nil, senón que, tamén pertencen á socieGal iza asociase con chuvia porque o dade e á civilización na que nos atopaverdor, o dos montes galegas, soa- mos, e que son xerados por esta mesma
mente será unha terrible ironia.
sociedade, debido a súa estructura arriCase me sinto ridícula ó escribir bista e consumista, onde os máis pobres
esta carta, con ela non poderei evitar e febles están ó servicio dos máis fortes
nada, pero sei que hai xente que me e poderosos, cando tiña que ser ó revés.

entenderá.
Cando despois de incendios, industrialización e polución , contaminación e deforestación , cando xa non
quede nada desta Gal iza que eu amo ,
eu non quero sentirme culpable
quero poder dicir que loitei.
Soa non podo contra o lume, oxalá
se poidesen 'apagar só con boas intencións! , eu soamente podo sentir
mágoa e impotencia. Sei que hai
xente que loita contra esta desfeita e
outra que opina igual ca min e vese
impotente.
Tan só quero poder disfrutar, e que
disfruten as viMeiras xeracións ,
desta maravilla que é GALIZA.
Gal iza verde.¿ E vostede? Gracias.
Luz López Fidalgo
Garabelos, Mariz - CHANTADA (Lugo)

- oOoOoOo Asamblea de Mocedade

Queridos amigos :
Os días 22 e 23 de outubro numerosos grupos de xoves de zonas repre-

Mais non perdemo-la esperanza de
que esta sociedade ten solución, porque
vemos certas luces en persoas, institucións cristiánas, asociacións católicas, e
outras aconfesionais. E nós, para comprometernos a dar resposta a estes problemas, estamos decididos a:
- A nivel personal, a baixar das anda deiras que nos impiden camiñar con liberdade, asumindo con responsabilidade cristiana o momento histórico que
nos toca vivir.
- Asociarnos en grupos de base, nos
que unidos na taita en fraternidade comportamos e afrontemos toda esta problemática xuvenil, formándonos en liberdade, e facendo análisis da realidade
que nos leven a un compromiso que vaia
dando solucións ás verdadeiras causas
dos problemas, en diálogo permanente
con outros grupos.
- Continuar con estas asambleas,
como espacio de encontro, reflexión e
celebración, e como medio de dar a coñecer esta realidade a un meirande número de mozos de xeito que podan vivi-

las nasas mesmas experiencias e
inquedanzas.
¡Animo e adiante! e non esquencer
que un grao de area axuda a facer praia,
e que moitas areas xuntas son capaces
de poñer límites á forza do mar máis
embravecido.
Monforte, a 22 de outubro de 1988
Mario Vázquez Carballo

- oOoOoOo Manda cartos para Nicaragua

Como en outras ocasións mandamos a nova campaña a raíz do furacán Juana.
Con Ana Vila tardamos algo en comunicar. Dixo que estaba ben en refación con outros. O pobo onde ía traballar, desapareceu.
Dí que hai moito problema. E
manda un nº de conta. Sabendo
como é Ana, e vendo o que nos m6stra a TV, pensamos facer axiña a
campaña.
Gracias a algunha publicación que
nos fixestes das nosas cousas , sumóusenos algún novo colaborador.
Graciñas.
Unha aperta.
Emilia Naveira

O furacán Juana desfixo Nicaragua, morte e desolación pobos enteiros desaparecidos, fame e miseria,
xentes sen fogar ...
Esta é a realidade hoxe, naquel pequeno país. E, ti, nas túas mans, tes a
posibilidade, HOXE , de "arrima-lo
lombo". Paisanos nosos traballan alí.
Os riscos e miserias non os arredan.
Pero necesitan de nós ,~do noso respaldo. Eles dannos a posibilidade de
facer real, naquel lonxano país a nosa
Solidariedade. Compañeiro, amigo ,
novo ou vello , home ou muller .... A
todos chamamos a Solidariedade .
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Guillermo Rovirosa (1897-1964)

o

u iza bes na España deste
século non naceu outro
cristián
que
influíse
tanto coma Guillermo
Rovirosa na renovación da lgrexa
para ser máis fiel ós pobres e ó
evanxelio.

de 40 anos mantense viva e vizosa
e que tanto ten axudado a que
milleiros de traballadores atopasen a luz do evanxelio. Fundou
diversas publicacións de carácter
obreiro , e durante anos desenrola
unha intensa actividade na
HOAC: publicacións, cursiños,
plans de estudios, grupos de cul tura obreira. Non foi só un creador de pensamento e un gran organizador, senon un auténtico
místico collido polo amor de
Cristo , capaz de vivir cada vez
con menos necesidades e abrazando a pobreza evanxélica por
razón de comunión con Deus , cos
irmáns , e por razón da súa propia
liberdade.

Este gran cristián non foi bispo
nin cura, senón leigo, casado ,
gran científico, apaixoado polos
problemas dos traballadores
compartiu a súa vida e axudou a
que milleiros deles encontrasen
en Cristo a luz e a forza humanizadora que el atopara.

O seu camiño ata Cristo

Naceu o 4 de agosto de 1897 en
Vi la nova i la Geltrú (Barcelona)
fil lo de acomodados propietarios
campesiños. Os 9 anos morreulle
o pai e ós 18 a nai; a esta idade e
cando estud iaba para inxeñeiro
industrial abandona a práctica relixiosa e a lgrexa.
No ano 1925 casa con Catalina
Casals. Escribe libros técnicos
sobre condensadores e cables
eléctricos e destaca como científico en diversas actividades
eléctrico-mecánicas.
Apaixoado sempre pala verdade interésase pelas principais
relixións e iníciase no espiritismo
e nas teosofías orientais como
por esa mesma época facían en
Galicia Vicente Risco e Florentino Cuevillas.
Cando vivía en París no ano
1932 escoitou casualmente un
sermón do cardeal Verdier sobre
Xesucristo e Rovirosa .caeu na
canta de que de Cristo descoñecía case todo. Foi o comenzo da
súa conversión; polo Nadal dese
ano fixo o que el chamou a súa
" segunda primeira comunión" e
incorporarase decididamente á
lgrexa e á súa misión de evan-

Despois da guerra, e por ter
sido presidente do Comité
Obreiro da súa empresa foi condenado a 12 anos de cárcere,
pero a súa participación como
técnico (baixo custodia policial)
na montaxe das instalacións do
Instituto Torres Q'uevedo do Consello Superior de lnvestigacións
Científicas axudaríalle a recobrar
máis axiña a liber ade. Desde entón entregaría a súa vida ó apostolado de Cristo no servicio dos
pobres que para el se concretou
naqueles anos na clase obreira.

Rovirosa Apóstol

Sentiu sempre un gran amor
pala lgrexa pero non compartiu
as ideas do catolicismo social da
época que inspiraba Herrera Oria.
A súa fe no protagonismo das
persoas e na misión dos pobres
levouno a posicións máis radicais.
No ano 1946 fundou a HOAC
(lrmandade Obreira de Acción
Católica) unha organización laical da igrexa que despois de máis

Como na maioría dos que descubren ben persoalmente a
Cristo na súa idade adulta, Rovi rosa foi moi amante da lgrexa na
que recoñecía o pecado pero sobre todo na que encontraba a Palabra e a gracia coa fortaleza e a
liberación de Cristo. Este amor á
lgrexa demostrouno non só co~a 
borando tan eficazmente na
evanxelización
senón
tamén
cando incomprendido e acusado
foi destituído pala xerarquía no
1957 como presidente da HOAC :
"non se defende un da súa nai "
dirá daquela e non deixará que
outros o defendan.
Morreu en Madrid o 27 de febreiro de 1964. Que as súas pa~a
bras sirvan para facernos presente a nobleza da súa vida.
"O egoísta é anticristiáfl por
esencia. Busca tódolos medios
de independizarse dos outros e
despois poñelos ó seu servicio . O
cristiano busca a perfección para
ser célula san e viva do Carpo
Místico e así poder colaborar
coas out ras células nas vidas
deste carpo , poñéndose ó servi cio de todos " (de, " O eloxio das
mans" ).
X. A.M.

Xosé Chao Rego

Poñer anteollos

Falabamos no número anterior
de que as palabras latinas rematadas en " culu" tacía en galega
en llo, mentres que en castelán en
jo. Así , de " oculu " ollo e ojo, respectivamente . Parece que a evolución foi esta: oculu , o 'clu, oylo,
ollo.
Así, se talamos das gafas , podemos dicir que precisamos de
anteollos; pero se devecemos por
algo ou ternos capricho pasaxei ro dalgunha cousa , afirmamos
que ternos antollo, e non "antoxo ", como adoita escoitarse .
A Coelleira é unha pequena illa

que está próxima a O Barqueiro.
Chámase así pola abundancia de
coellos que aínda hai hoxe. Non
son "conexos" por máis que moitos pronuncien así, e, polo mesmo, non é unha "conexeira", senón coelleira. Porque da palabra
latina "cuniculu " non pode saír
un "conexo" , aínda que un mago
se empeñe. Coma de " speculu"
sae espello ou de "par" e "pariculu" sae parello e non parexa.
Falamos de emparellar bois e dos
aparellos, e non " aparexos "
Tamén, nun proceso parecido ,
da palabra latina "tegula" vén te-

lla coma de "tegulatu" ou c-uberto de "tegulas" sae tellado.
Por outra parte, a verba baralla,
de orixe descoñecida t nunca ha
ser " baraxa", que sería un castelanismo fonético . Barallar en galega é confundir, remexer, etc .
Así os naipes, porque se mesturan, chámabanse o xogo da baralla. Baralleiro é a persoa que tala
por talar ou é mentireira. E, por
fin, barallete é a linguaxe especial
ou xerga de afiadores e paragueiros, que talan unha xi ria especial
por culpa de nos confundiren e
para que non os entendamos. -

GALERIAS
Querido irmán Bush.
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Disque tiveches unha
victoria "aplastante" para
seres o novo presidente
norteamericano.
Pero entérom.e que das
250 millóns de cidadáns
do seu pais , era'll electores 187 e, destes obstivéronse 93 millóns, e dos
que votaron fixérono por
ti 50 millóns.
Tamén me entero que para que nun pais de
250 millóns de cidadans votasen por ti 50 gastaches máis de 200.000 millóns de pesetas en
propaganda.
E xa que vas mandar moito no mundo (e non
só no teu pais) non esquezas que case 5.000
millóns de humanos non votaron por ti. Tes un
voto de cada 100. Se humilde e non presumas
demasiado de democracia.
M.
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