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NICARAGUA: A FA E E A MORTE PUIDERON COS IDEAIS
IRIMIA sandinista
on hai moito que algún ilustre periodista, hoxe cun importante
cargo na administración pública,
nos recriminaba ós de IRIMIA o
naso sandinismo, e mesmo facíao como
reproche e motivo de non termos máis axu- '
das oficiais.
Pois, sí, señor. Nós tomamos partido. Se
houbo algunha causa xusta e algún movemento profundamente transformador, decididamente constructor de paz e de xustiza
na última década, ese foi a revolución sandinista. Supuxo abrir na historia unha ventá
pequeniña que anunciaba que o socialismo
e a democracia, a xustiza e a liberdade son
realidades que se poden da-la man.

O analfabetismo foi reducido dun 60 a un
15% en dous anos; repartiuse terra a
120. 000 familias miserables; realizouse
unha campaña de nutrición alternativa;
creáronse cooperativas por todo o país; a
mortalidade infantil rebaixouse de 120 a 64
por mil; hai sanidade e educación gratuita
para todos, etc. Pero xunto a todo esto xa no
1984 houbo eleccións libres, con observadores internacionais que testemuñaron sobre a súa limpeza.
Nicaragua só tivo un problema serio en
toda a década: foi a política de Reagan, molesto por non controlar a un veciño do seu
'" patio traseiro". Oeamos un so dato: nos
anos 88 e 89 o Goberno Sandinista decreta
unha tregua unilateral na guerra defensiva
fronte ó exército da "Contra" pagada polos
Estados Unidos. En 19 meses de alto o fago
" .,........, asasinados 736 sandinistas, 1153 fe re 1481 secuestrados .
..; eleccións en Nicaragua foron un
1fo da marte e da penuria impostas polo
s máis poderoso do mundo a un pe., ~no país digno e ilusionado, pero empobrecido e aterrorizado por unha guerra
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Nicaragüita

mos facendo outra historia.
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TABOLEIRO

Cursos para educadores no tempo libre
- Xefes de Acampamento Aninadores Xuvenís
Organiza: Escola Alento
de Educadores no .Tempo
Libre.
Datas : Fins de semana de
marzo, abril , e maio.
Lugar: Casa da Mocidade.
Santiago
Información : Aptdo . 557 Santiago

Curso Monográfico de Teatro" Medios de Comunicación".
Organiza: Escuela Diocesana de Educadores en el
Tiempo Libre.
Datas: 1O - 11 ; 24 - 25 de Marzo.
Lugar: Magdalena 151 , 2° esq.
Información : Madgalena 151 - 2º esq .
Martes e Ven res 6 a 8 tarde.
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Daniel López Muñoz

Q

uen nos había dicir
hai anos, Nicaraguita
linda, que chegarías
a ser tan da casa. Pequena e lonxana porción do
mapa, anaco que eras dunha
terra extraña, catro sílabas
apenas, entre dous silencios e
case máis nada.
E moi logo, en poucos días,
entraches nas conciencias
dos homes e mulleres desta
terra, coma un furacán de dignidade, de vidas humildes humildemente heroicas; de
amor comprometido; de tirano en retirada, de perdón
xeneroso ó enemigo derrotado; de morte e resurrección
en forma de terra repartida, de
nutrición para os desnutridos
e de alfabetización. Coma un
furacán de benaventuranza,
de solidariedade inmensa, de
antiimperialismo, de Frente
Sandinista e de Revolución. E
namoráchesnos, e namorámosnos.
Despois Nicaraguita viñeron os do Norte, era sabido.
Ricos en soberbia e dólares
de morte, de armas mercenarias, de queima de colleitas,
de portos minados e de boicot
á exportación. Eras un mal
exemplo e o castigo dos amos
foi implacable, hipócrita, brutal. E soubeches da guerra de
desgaste financiada, a crise
provocada, a inflación indu-

cida e a fame alimentada polo
"glorioso capitán do mundo
libre". E foi duro Nicaraguita,
e son moitos mortos queridos
e moita miseria non merecida.
E a desesperación non é boa
amiga da clarividencia nin do
idealismo, e o sufrimento só
pode medilo quen o atura
cada día e cada noite.
Por eso ti sabes que o día 25
non foi o do fracaso da Revolución bonita, porque xa nada
volverá a ser como antes. Alguén haberá que diga que foi
unha revolución blanda, sentimental e polo tanto imposible; que había que cargarse a
tódolos somócistas, apretar
duro e non perdoar nin democratizar. Pero eses só ven a
tona da hi.storja, quedan no
impulso primario e perden o
máis sabroso. Non aprecian
como a túa foi a revolución da
revolución. Esa é a lección
que debemos todos ós homes
e mulleres do Frente sandinista. Os teus mellores fillos,
os bos e xenerosos herdeiros
de Sandino deixaron a súa pegada na historia. Eles son o
lévedo da túa masa, a reserva
de dignidade, a defensa dos
oprimidos, a garantía de que
nunca máis volverá a asoballarte, Nicaraguita linda, outra
tiranía.

ººººº

BOA NOVA
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Manolo Regal/Ramón Raña

O aquel dos
tempos: a Coresma

'·.·.·:·~!
.....
••••••

••••
•
••••••••••
········-·····
••••
!..•¿1'!,,······
•••••••
,.¡···
...••!•.·.-... ,....
••••••••••
ti:.; •• ~
¡ ......

• •• •

•

on tódolos tempos do ano
teñen o mesmo aquel, nin
tódalas etapas da vida, nin
tódalas horas do día. Hai
tempo para chorar, e tempo para rir;
tempo para se deitar e tempo para se
erguer, dixera máis ou menos xa hai

N

_ PALABRAS

DE

ben anos o autor do libro bíblico, o
Sirácida. Hai tempos na vida da
xente para celebra-la forza da vida,
para celebra-la súa esperanza, para
celebra-lo seu triunfo; e tempos tamén para chora-los seus fracasos,
os seus equivocas, os seus pecados,
que normalmente son os nosos
mesmos pecados, eq u ivocos e
pecados.
Case sempre estas variacións véñennos dadas pola vida mesma,
coas súas reviravoltas, sen que nós
as busquemos a propósito. Sen que
lle busquémo-los xeitos, ás veces
tócanos rir, e ás veces, chorar; ás
veces gozamos do triunfo comunitario e ás veces doémonos do propio
pecado; ás veces contemplamos
cousas que animan a esperanza dos
pobres e ás veces vémo-las esperanzas dos pobres tirada polo chan.
Nas celebracións litúrxicas da
lgrexa, no culto de cada domingo e
de todo o ano, téntase ordenar estas
mesmas variac1ons da vida, e
ofréceseno-la oportunidade de os ir

:IGREXA

"Convosco cristián, para vós sacerdote"
"lnvítovos, queridos amigos, a descubrí-la vosa vocación
real para colaborar no espallamento deste Reino da verdade e
da vida, da santidade e da gracia, da xustiza, do amor e da paz.
Se de verdade desexades servir ós vosos irmáns, deixade que
Cristo reine nos vosos corazóns, que vos axude a discernir e
medrar no dominio de vós mesmos, que vos fortaleza nas
virtudes, que vos encha sobre todo do seu amor, que vos leve
polo camiño que conduce á condición de home perfecto.
¡Non teñades medo a ser santos!. Esta é a liberdade coa que
Cristo nos liberou. Non como a prometen con ilusión e engaño
os poderes deste mundo: unha autonomía total, unha ruptura
de toda pertenza en canto creaturas e filias, unha afirmación
de autosuficiencia, que nos deixa indefensos fronte ós nosos
límites e debilidades, sos no cárcere do "espírito deste
mundo", condenados á servidume da corrupción.
Por iso lle pido ó Señor que vos axude a medrar nesta
"liberdade real", como criterio básico e iluminación de xuizo e
de elección de vida. Esa mesma liberdade orientará o voso
comportamento moral na verdade e na caridade. Axudaravos a
descubrí-lo amor auténtico non deteriorado por un permisivismo alienante e superficial. Faravos persoas abertas a unha
posible chamada á donación total no sacerdocio ou na vida
consagrada. Faravos medrar en humanidade mediante o estudio e o traballo. Animará as vosas obras de solidariedade e o
voso servicio ós necesitados no corpo e na alma. Converteravos en señores, para servir mellar e non ser escravos, víctimas
e seguidores dos modelos dominantes nas actitudes e formas
de comportamento".
(Xoán Paulo 11, Misa do Monte do Gozo, Santiago de Compostela,
20 agosto 1989) .
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vivindo nuns espacios de tempo
apropiados, ó abeiro de Palabra de
Deus, e ·co apoio da comunidade
cristiá especialmente convocada
para tal efecto.
A Coresma é o tempo de
considera-la vida como loita, loita
dura e sacrificada, contra os elementos personais, ambientais, sociais, políticos, que nos impiden vivir en paz, en irmandade, en felicidade. É o tempo do balance do propio camiño andado, colocándoo a
carón do camiño de Xesús, que para
nós é guieiro imprescindible e seguro. É o tempo de se humildar, non
diante de ningún cacique, que xa o
ternos feito abondo, senón diante do
único Señor, que gozará coa nosa
vida madura, sá e renovada, coa
nosa vida libre e feliz.
·
Se un non loita a vida solidariamente, nunca poderá gozar da súa
abundancia compartida. Se un prefire acocha-la súa persoa na cama
mol da preguiza, no fracaso da súa
vida atopará a medida do seu
abandono.

REMOENDO

O

EVANXEO

Sempre sedentos
(3º Dom. de Coresma. 18 de marzo)
"Señor, dáme desa auga para non ter sede nin ter que viraquí por
e/a" (Xn. 4, 15).

Ternos sede de moitas causas. Parécenos que se tiveramos
isto ou aquelo xa eramos felices para sempre. Quizabes nos
nosos tempos estase a sentir máis ca antes as ganas de algo
que un mesmo nin siquera sabe ben o que é. Son moitos os que
se ven secos e baldeiros. Decátanse desto e sofren.
A muller samaritana descobre en Xesús a Fonte da Auga
Viva. É todo un exemplo de como se chega a confesa-la fe en
Xesús Cristo. Foi dando pasos a partir da súa situación persoal, do desacougo que sentía, da sede que padecía por outra
vida diferente. O diálogo sincero con Xesús faille descubrir
como ela podía apaga-la súa sede procurando outra maneira
de ser persoa.

¡Quen me dese ver!
(4º Dom. de Coresma. 25 de 'marzo)
" Creo, Señor" (Xn . 9,38)

Señor, Ti que é-la luz, alumea o meu vivir. Acende no meu
corazón a veliña da fe e da esperanza. Que os olios do meu
espíritu vexan a verdade do cam iño que Tí viñeches abrir neste
mundo. Que non tarde en descubrirte como o Camiño , a Verdade e a Vida, capaz de dar sentido a canto son e a canto fago .

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado
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A TRANSMEDITERRÁNEA
deixará de facer escala en
Vil agarcía a partir de abril , sí

GANDEIROS SAEN ÁS
RÚAS en defensa dos prezos do
leite, que a pesar de ser fixados
para toda a campaña deste ano
que remata agora, as industrias
lácteas non están a respetalos.
Os sindicatos están empeñados
en facer valer os dereitos dos
nasos labregos, que cunha vez
máis queren asoballalos desde
o capital, apoiado en certa politica. Haberá unha grande manifestación polo quince de marzo ,
e unha concentración o primeiro día de abril. Por outra
banda, a entrada na Comunidade Europea segue a por trabas ás pequenas explotacións
ameazadas todas elas de marte,
o que será unha grande desfeita
para o naso agro.

Deus non o remedia , o mesmo
que en Marín . Oeste xeito as
comunicacións galegas so-

O
TRANSFUGUISMO
converteuse no "naso pan

de cada día" da dereita galega. Os tentáculos do poder son moi fortes, e moitos políticos sen ideais e
por
comenencia,
arrímanse ó poder que máis
quenta. Coalición Galega,
tantas veces denunciada
por transfuguismo, é agora
destruida nas súas partes
máis estériles polos "irmáns" Victorino Núñez e
Manuel Fraga, e a meirande parte dos xornais e
comentaristas
políticos,
fieis ós seus amos, endexamais ó pobo, que falou a
través das turnas, seguen
sen enten.=irse.

tren outro pau , pois esta compañía que viña unindo Galicia
con Canarias desde hai sesenta anos, e tamén con ou tros portas da cornisa cantábrica, só vai recalar en Vigo.
Un dos sectores máis afectados será o da madeira: por
un ha banda terá que ser transportada por carretera ata
Vigo, e por outra banda o seu
transporte por mar esixe outros embalaxes, pois os novas
barcos están pensados para
os plátanos e non para a madeira de Arousa (o ano pasado
trinta e cinco mil toneladas
desde Vilagarcía) .

OS NOSOS XUBILADOS
a
pesar
dos acordos SindicatosGoberno ,
seg u en
senda os
máis marxinados de todo o
Estado , cobrando a media deles un dez por cento menos. A
situación é moito máis grave
para máis de cincoenta mil
maiores, case todas mulleres
que só cobran unha pensión
mínima asistencial.

Diccionario Escolar Galego
NOVIDADE
Normativo,• útil.
Feíto para estudiantes de E.X.B. e B. U:P.
Unha nova aportación de Galaxia.
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Galego-Galego
16.000 entradas
·s60 páxioas
Láminas ilustradas
Mapas
Apéndice ortográfico e gramatical

PIDEO POLO SEU NOME:-DICCIONARIO ESCOLAR GALAXIA

AS ELECCIÓNS EN ESTONIA E LETONIA (18 de
marzo), e ó domingo seguinte en Xeorxia ... , son un
paso máis no afinamento
que se está a dar na reestructuración da URSS;
para moitos camíñase cara
á independencia dalgunha
destas repúblicas, mentres
que en Moscova estase a
debuxar un novo xeito de
poder: o presidencialista,
se a Gorbachov non lle paran os pés.

~ERÚ CELEBRA ELECCIONS o oito de abril envolto como está en tres traxed ias: a dos terroristas
máis duros, o de Sendero
Luminoso; a débeda externa que ten afogada a
súa economía, pois o
Fondo Monetario Internacional quería que este pais
andino pagase nada menos que case o noventa por

cento das súas exportacións (só quedaría un dez
por cento para inversións
dentro do país)
para
reduci-la débeda, mais a
coraxe do actual Presidente Alan García cambióu
as tornas ... A terceira encrucillada pola que pasa o
Perú é o narcotráfico que
está a condicionar toda a
súa economía.

ººººº
A PESCA dos nasos ríos
volta a convertemos á natu reza que esixe cada día
máis agarimo, pois non só
é nai dos salmóns e das
troitas, é a de todos nós. A
contaminación de industrias, granxas, vilas ... , que
verten todo o malo ós rios,
segue senda o grande enemigo das nasas augas.

ºªºªº

ººººº

OS LIBROS son sempre
un dos protagonistas da
primavera, e estanse a pre-

parar feiras e festas no seu
honor, sobre todo canto
máis nos achegamos á
Xornada do Libro (23 de
abril). Hai varios xeitos de
festexar o libro, así que o
Concello de Olei ros, tan na
vangarda en moitos eidos
da nasa vida pública, está a
convidar a todos a mandar
libros para a creac1on
dunha biblioteca nunha
cadea arxentina na que sofre represión un mozo de
país galegas, só por querer
corta-lo paso ós militares
anti demócratas.

OÜOÜO
TEMPO DE CERTAMES: O
Colexio Peleteiro de Santiago
vén de convocar o XVIII Certame Literario, chamado Minerva, para poesía e narración. Aberto ós alumnos de
Ensino Medio que poden presentar tres poemas inéditos
ou unha narración de menos
de seis folios, antes do dez de
abril. Para máis información:
Colexio Peleteiro. San Pedro
Mezonzo, 27. 15701 Santiago.
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A REBELIÓN DALGÚNS
XUÍCES poñendo en liberdade á algúns detidos porque a cadea na que estaban recluídos non era educativa, por exemplo para
mozos, necesitados dunha
rehabilitación especial, é
unha actitude positiva. Por
unha banda, o estado das
cadeas é propio dun país
do Terceiro Mundo, e por
outra banda, o mal funcionamento da Xustiza, xa
que o corenta por cento
dos encadeados están sen

xulgar, en pris1on preventiva. Este réxime é moito
máis perxudicial para menores e mozos cunha personalidade traumatizada
moitas veces por un montón de trabas.

ººººº
A LOITA CONTRA O NARCOTRAFICO chega a moitas
das nosas cidades: Vigo , Ferrol, Vilagarcía, etc. As Asociacións de Veciños, as Xuvenís,
ou as orientadas a axudar ós
toxicómanos ... , levaron as
súas reivindicacións á rúa e
queren denunciar a ese outro
tipo de delincuentes de colo
branco e garavata que polo
seu prestixio social e forza
económica están máis amparados pola falsidade da xente
pero que son os que de distintos xeitos inducen ós máis
mozos a consumir todo tipo
de drogas. A labor dos colectivos que queren desmantelar
esta praga segue a ser duro.

Asorpresa nas eleccións de Nicaragua
pasado día 25 de ~e
breiro celebráronse
en Nicaragua as segundas
eleccións
baixo o réxime sandinista, as
primeiras tiveron lugar no ano
1984 e supuxeron a proclamación de Daniel Ortega, ata entón presidente da Xunta Provisional, como presidente do
Goberno.
Todo o mundo se sorprendeu cando os datos oficiais
proclamaban, cun 55,2% dos
votos frente ó 40,8% dos sandinistas, vencedora das eleccións a Violeta Chamorro,
candidata da UNO (Unión Nacional Opositora), coalición
electoral integrada por 21 partidos de moi diversas tendencias: conservadores, liberais,
comunistas renegados .... que
teñen como único elemento
aglutinador a oposición ó rexime sandinista. Practicamente ninguén contaba coa
derrota do sandinismo, de
feito as numerosas enquisas
pre-electorais realizadas coincidían en otorgar a victoria ó
FSLN (Frente Sandinista de
Liberación Nacional).

O

Eixes explicativos da derrota
electoral sandinista
Son moitos, sen dúbida, os
factores que entraron en xogo
para que se chegase a esta situación. Non podemos agora
· intentar explica-lo fenómeno
en profundidade, pero si, ó
menos, intentar marca-los
que puideron se-los eixes motores do comportamento electoral do pobo nicaraguense.
1. - A nova situación dos paises do Leste europeo.
Os cambios recentes producidos nos países do Leste puxeron en entredito o modelo
do comunismo real vixente;
así mesmo rompeuse, en certo
xeito ó menos, o abismo existente entre o capitalismo e o
comunismo.
Nicaragua aínda que pretendía ter un modelo orixinal
de
organizac1on
políticoeconómica, atopábase, máis
por circunstancias históricas
que por plantexamento ideolóxico do sandinismo , cercana á Unión Sovietica e ós
países da sua órbita. Non podemos esquecer que desde o
triunfo da revolución sandinista mantivo unha relación
estreita coa URSS, da que recibiu un trato comercial avar:itaxoso e unha importante
axuda económica directa.
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A nova situación política
rusa pon en perigo este apoio
directo ó goberno sandinista,
co que Nicaragua perdería un
dos seus apoios internacionais máis fundamental, xunto
co de Cuba.
E por todo isto polo que o
sandinismo se viu contaxiado
pala crise ideolóxica sufrida
polos gobernos de inspiración
marxista.
2. - Un papel indiscutible foi o
xugado polo goberno dos Estados Unidos
Por unha banda foi o principal mantendor do estado de
guerra; co apoio loxístico,
ideolóxico e económico á
Contra que se enfrentaba
desde 1984 ó goberno sandinista, esta situación imposibilitou o progreso económico e
levou á sociedade nicaraguense a un estado de deterioro económico agudo. Por
outra banda o goberno Bush
tomou parte activa na campaña electoral de Nicaragua.
Foron elementos estadounidenses os principais artífices da coalición electoral vencedora, asimesmo financiou
parte dos gastos económicos
da súa campaña electoral,
prestou apoio organizativo e
publicitario á candidata Violeta Chamorro ... a inxerencia
interna é continua.
Nembargante non só foi
esta intervención directa a
que provocou a derrota electoral de Daniel Ortega, senón
a posición que ó redor de Nicaragua, e toda Centroamérica, vén tomando a administración norteamericana desde
a súa postura imperialista: A
reserva de aceptar ou non os
resultados electorais, a postura adoptada despois da primeira victoria sandinista que
supuxo o recrudecemento da
oposición norteamericana ó
goberno sandinista, a continua agresión ó pobo nicaraguense ..., por último a recente
invasión de Panamá que pon
en pre-aviso do que pode chegar a suceder, son algúns dos
elementos que foron minando
a confianza nica nas súas propias capacidades de oposición ós intereses norteamericanos e fixeron perde-la esperanza dunha futura victoria
sandinista fronte ó imperialismo.
3.- Outro factor importante,
que dúbida cabe, é a propia situación interna de Nicaragua.
Se ben nun principio o san-

Violeta Chamorro, a nova presidenta, de blanco inmaculado

dinismo
soubo
gañarse
adeptos e ir cumprindo paulatinamente os seus proxectos:
alfabetización, mellaras sanitarias, devolución da terra ós
labregos ... pronto escomezaron a escoitarse voces disoantes, fundamentalmente antigos guardias somocistas, que
coa axuda dos Estados Unidos se organizaron e armaron
logrando manter en "jaque" ó
goberno sandinista durante ós
últimos anos.
O estarzo que nun principio
se centraba en conseguir mellaras sociais para a poboación viuse forzado a cambiar
de punto de mira empregándose en combater á guérrilla
contrarrevolucionaria.
O bloqueo económico imposto por Estados Unidos
contribuíu a afonda-la difícil
situación económica que levou a Nicaragua a unha situación alarmante, cunha tasa de
paro de máis do 30%, forte inflacción e á escasez dos bens
básicos.
O pobo nicaraguense está
canso de loitar contra un enemigo moito máis forte ca el, a
guerra dura xa 10 anos e deixou tras de si moitas vidas e
hipotecou a subsistencia do
resto da poboación. A UNO
presentábase co apoio da
contra polo que suponse que
unha vez que Violeta Chamorro asuma a presidencia, a
guerrilla cesará nas súas actividades militares.
Dentro da panorámica interna non nos podemos esquecer do papel xugado pala
xerarquía da lgrexa Católica
que non dubidou en utiliza-las
súas redes eclesiais: medios

de comunicac1on,
grupos
xuvenís ... para opoñerse firmemente ó sandinismo.
¿Qué quedará agora da revolución Sandinista?
Para moitos a derrota de Daniel Ortega, e por tanto do
sandinismo, nas eleccións supuxo unha gran decepción. O
sandinismo representa desde
os seus orixes a primeiros do
seculo algo máis ca unha posibilidade de desenrolo para
as clases máis débiles do
pobo, supoñía unha opción de
desenrolo autónomo enfrontado ó poder imperialista dos
Estados Unidos.
A victoria de Violeta Chamorro significa dar ó traste con
este proceso de desenrolo autocentrado, conleva unha deixación da soberanía do pobo
nicaraguense en mans do goberno estadounidense, asimesmo supón o retorno do
poder ós sectores máis fortes
económicamente. De feíto
Violeta Chamorro tiña como
un dos obxectivos do seu programa electoral a devolución
das terras ós seus antigos
propietarios.
Esta eleción é un da-la espalda a un proceso revolucionario que costou moito estarzo, moito sacrificio e moita
sangue ó pobo nicaraguense.
Esperamos, nembargante que
o impulso revolucionario sandinista se manteña vivo en Nicaragua e saiba seguir defendendo, agora desde a oposición democrática, os ideais de
liberdade, xustiza e independencia que sempre mantivo.
Cosal-LUGO

"O sector duro do sandinismo"

Tomas Borge no cárcere, 1976

unha ocasión Tomás
Borge, ministro do interior de Nicaragua e
máximo
representante do que as exencias norteamericanas de noticias chamaban " o sector duro do sandinismo " , visitaba ós cárceres
para comprobar que, efectivamente, o trato era bo e levábanse correctamente os programas de reeducación.

N

O cárcere en concreto custodiaba antigos gardas de Somoza, o .cruel dictador caído,
implicado en graves crimes de
represión e tortura. Chegado
un momento dado requeríu a
presencia de tódolos presos
para falar persoalmente con
eles. Saíron todos agás dous.
Despois de intercambiar unha
palabra, Borge teimaba en ver
ós dous que faltaban . lntentárono de novo e os dous presos
negábanse a saír. Por fin,
diante da insistencia do ministro que sospeitaba algunha
historia de maltrato, os dous
presos foron abrigados a encararse co xefe sandinista. Fíxose un gran silencio pois tódolos presentes sabían que
Tomás Borge recoñecería inmediatamente os rostros do
seu torturador e do asasino da
súa muller. Cando xa se prevía
no ambente unha reacción airada do ministro, este achegouse sereo e saudou respetuosamente os encarcerados.
Seica lles dixo: "Eu perdoovos. Esta é a miña vinganza".

Un exemplo da vida na revolución

No concel lo de San Lucas ,
no departamento de Madrid,
hai tres anos que non teñen
col leitas, por mor da seca,
agravada por pragas de langostas e mosca branca.
O banco negoulle o crédito
ós productos agrícolas e
desde hai nove meses os poboadores receben alimentos
doados polo instituto de seguridade social. Retiran os alimentos como paga por traballos soci.ais que estiveron desenrolando na comunidade,
tales como instalación de letrinas e reparación de escalas
e camiños.
Para sobrevivir, a comunidade de San Lucas está cons-
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truíndo un forno onde se queimará madeira de pino para facer carbón. O proxecto foi realizado con axuda sueca, cun
custe de 7 millóns de córdobas e terá un rendemento de
11 O sacos de carbón por fornada. O carbón empregarase
nas empresas tabacaleiras de
Jalapa e Estelí para seca-las
follas de tabaco durante a estación das chuvias.
Outro elemento do proxecto
será a reforestación dos bosques veciños e un taller de
carpintería. Mentres tanto , os
habitantes de San Lucas están
novamente preparando as
súas terras para sementar
máiz e frixoles nos meses
vindeiros.

Esperanza cristiá e revolución
isitaron A Coruña dous
membros das Comunidades Cristiás de base
de Nicaragua, Cándida
Rosa e Carlos Tupentzke, convidados polo Comité de Solidariedade Mons. Osear Romero.
Contáronnos nunha charla a situación que se vivía alá xusto antes das eleccións: como os partidos máis dispares -mesmo un
extraño partido comunista- se
aliaran co único obxecto de derrotar ó Frente Sandinista; como
esa extraña alianza era respaldada e mantida con dólares a esgallo da administración norteamericana.

'f

Cándida Rosa e Ca rlos Tup entzke

IRIMIA.- ¿Cómo viven a esperanza as comunidades cristiás nicaraguanas? ¿Custa
máis agora que no principio,
trala victoria?.
C. ROSA.- Vivímo-la esperanza mantendo a fe no Deus
da Vida. Tódolos nicaraguanos sabémo-lo que é pasar
pola dor e o sufrimento, pero
témo-la firme esperanza de
que a Paz non está moi lonxe
no tempo. E vivimos esa esperanza alimentándoa coa oración a ese Deus da Vida, con
bo humor, con ánimo, a pesar
de tódalas presións a que estamos sometidos por parte do
Imperialismo.
C. TUPENTZKE.- Para que
haxa esperanza ten que haber
tamén resultados concretos .
Houbo un tempo no que o
noso pobo pensaba que a dictadura de Somoza era imposible de vencer. Pero a experiencia da victoria demostroulle que os cambios son posibles. Despois pasamos dunha
época de moito romanticismo ,
na que coidabamos que coa
victoria o Home Novo estaba
ás portas , a outra máis rea1ista, na que descubrimos que
as cousas eran máis complexas do que parecían . E dixémonos " ben , esta é a revolu ción que ternos, estes son os
nosos erros " . E seguímo-lo
traballo de tratarmos de
construi-lo Home Novo nas
causas mínimas, no vivir de
cada día coa xente. Houbo
momentos nos que pensabamos que todo podía rematar.

Así foi no 83 cando os Estados
Unidos invadiron a llla de Granada. E, sen embargo, neses
momentos, cando todo seme1laba estar en contra, a situación cambiou. E o mesmo pasou co proceso de paz , cando
o dos acordos de Esquipulas,
que aquí a xente toda dicía:
" Nada, eso non o van firmar".
Sempre algo inesperado nos
volve facer rachar co realismo ,
algo que mesmo diría queparece cousa da Providencia.
IRIMIA.- ¿A relación coa Xerarquía Eclesial, ¿avivece ou
afoga a vida das comunidades?.
C.T.- Nun momento estivemos moi preocupados por esa
relación. Intentamos achegarnos a eles, pero nunca nos recibiron. Non entraban por esa
vía e deixamos esa preocupación.
C.R .- Mira, as relacións certamente non son boas , porque, por desgracia para todos ,
a xerarquia está do lado dos
que oprimen. Eles ven nas Comunidades, na lgrexa dos Pobres , o perigo .

- IRIMIA.- ¿Eso pode levar
á mocidade a unha ruptura
coa fe?
C.T.- A mocidade está
vendo que a lgrexa non representa nin apoia ó pobo e, por
iso, alónxase das parroquias ,
porque nelas atopa un ha mensaxe en contra do pobo . E que
eso pase en Nicaragua, é especialmente grave.
Paco Fernández

O CAMPO

A extensión agraria e o sector forestal

o

sistema de producción
agrario
característico do
naso país é a explotación familiar, atopándose estas nun grao de desenrolo
distinto,
pero
tendo en común, agás as
explotacións sen terra, o
reparto da súa base territorial: destinando unha parte
a cultivos agrícolas e forraxeiros, que lle permiten o
sustento da gandei ría, e
outra a monte.
O papel que tivo e está a
te-lo monte no conxunto
do sistema productivo das
explotacións familiares foi
moi distinto:
- En explotacións que
se modernizaron contando
con pouca superficie labrada, utilizouse como recurso territorial e foron
pastos en cultivo (non
forestais).
Nas
explotacións
aínda tradicionais, en moitos aspectos foi deixando
de ser úti 1como proveedor
de "estrumes" para camas
de gando e de leña para a
casa, ó ir cambiando o
xeito de vida familiar nas
mesmas. Atopándose hoxe
invadidos de matorral e
con moi baixas produccións forestais.
- Neutras explotacións
familiares
utilízase
o
monte como fonte de ingresos, explotando aqueles cultivos forestais que
lle parecen máis rendables.
Ata aquí talamos dun
xeito xeral do papel que
ten o monte propiedade
das familias que obteñen
os seus ingresos das explotacións agrarias , sen
inclui - los montes veciñais
en mán común, con ou sen
convenio coa Administración , nen os montes de
particulares que non son
agricultores. Todos eles
representan , en números
redondos as dúas terceiras
partes da superficie total
de Galicia, senda a mitade
desta superficie (1 .120.000
Has.) a que corresponde a
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que vaia cada ano acadando os obxectivos operacionais que satisfagan as
espectativas dos propietarios e comunidades que teñen a súa ti tu laridade.
A
problemática
que
afecta ós montes é moi
complexa e ás veces con
intereses contrapostos entre os distintos grupos de
propietarios, xa que teñen
espectativas
diferentes
con relación á súa explotación e ó xeito de levar a
cabo un programa productivo uniforme.
O Servicio de Extensión
Agraria en Galicia, a excepción do traballo con
Comunidades de propietarios de montes veciñais en
man común, non traballou
dun xeito xeralizado no
sector forestal, debido a
que non existiron por parte
da Administración ningún
tipo de directrices concretas que fixera inclui-lo traballo con este sector nos
programas de actividades
deste organismo.
montes arbolados e o resto
a montes abertos e leñosos
sen
aproveitamento
forestal.
A riqueza xerada polos
nasos montes pode multiplicarse varias veces se se
explotasen racionalmente
e se controlamos a súa
praga principal: OS INCENDIOS.
Necesidade de establecer
un plan de extensión

A característica principal
do traballo de Extensión
Agraria é que está baseado
na resolución dos problemas que afectan á poboación rural mediante a súa
propia acción. Non é correcto asimila-los Servicios de Extensión á persuasión , ou á divulgación ,
porque senda todo isto,

Extensión é, fundamentalmente, promoción da mellara agraria e capacitación
dos agricultores, no senso
de move-la vontade dos
mesmos e preparalos para
que adopten decisións técnicas e económicas que
lles permitan mellara-los
resultados finais das súas
.explotacións.
Para facer un programa
de Extensión Agraria que
incida no sector forestal
penso que habería que
partí r dun coñecemento da
realidade de cada comarca.

Este estudio non só ten
que definí-la situación actual dos montes e a función
económica que hoxe desempeñan, se non que terá
que defini-los problemas
que impiden en cada caso
a súa explotación racional,
priorizalos e trazar un plan
coa poboación interesada

Non hai que esquecer
que ternos o 38,7% de poboación activa agraria
asentada en máis de 30.000
núcleos rurais. Para moitas
destas familias o monte é
parte dos seus recursos
agrarios.
Soamente logrando que
a Administración, entre outras medidas, desenvolva e
establezca un PROGRAMA
DE EXTENSION, cos criterios antes expostos, lograrase rematar coas causas
(non son só incendios) que
están a crear un estado xeralizado de catastrofismo
nos propietarios dos montes. Teñen que ser estes os
verdadeiros protagonistas
que logren a explotación racional dos mesmos. Para elo
necesitan cambiar de actitude e esto conséguese se
participan no proceso que
en cada caso establezan
para logra-lo fin exposto.
Antonio Fernández Oca

1

Conversas co noso tempo

Pero xa non tan
longas

p

ouco a pouco os días foron
medrando e as noites quedáronse máis pequenas. O
traballo fóra prolongábase
ata máis tarde e cando Manuela e
Antón chegaban á casa xa tiñan, ás
veces, máis ganas de irá cama que
de conversar moito detrás da coci ña. Unha desas noites xa máis curtas dicía Manuela:
- Antón ... estou pensando unha
causa.
-¿E que?
- Estou pensando que se as paredes desta cociña talasen un día ...
- ¿Que pasaría? ¿Que pensas
que pasaría?
- Pois , que dirían causas moi importantes e moi preciosas.
- Xa o creo: tódalas causas que,
noite tras noite, foron saíndo aquí,
no banco da cociña, cando todo era
silencio ó naso redor.
- ¿Qué recordas máis, Antón?
¿O que talamos dos veciños , o que
talamos das nasas preocupacións
económicas, o que talamos dos nasos fil los, o quefalamos de nós mesmos, do que nos queremos, do que
nos comprendemos ... ?
- Todo me pareceu importante
no seu momento , pero, mirando
agora un pouquiño para atrás, lembro moito, esas ocasións nas que as
causas non ían tan ben como houberamos querido incluso entre nós,
e ver como se foron aclarando e
como foi volvendo cada noite a nasa
vida á paz que nos facía falta.
- Aínda non dixemos ata agora,
Antón , algo que sen dúbida os dous
levamos moi dentro.
-Dime ...
- Os momentos en que nestas
longas noites ti e mais eu rezamos
xuntos.
- Sí, si, os_ momentos que rezamos xuntos ...
E ó chegar aquí o que escribe estas causas abandona a casiña destes dous amigos. Neste momento
sinto que as noites xa non son tan
longas para Manuela e Antón, porque os días medraron. Pero sinto
algo máis: que para este matrimonio
as noites xa nunca serán longas porque a través das súas conversas
cheas de cariño foise facendo moito
día e moita luz na súa vida. Adeus.
Eladio Vega
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As causas ben fe itas

X

a non se tan as causas
como se facían antes. Cantas veces escoitamos esta
frase, e pode que sexa
certa. Vivimos no mundo da cantidade, no mundo da utilidade, no
mundo do ter, e polo tanto hai que
producir moito e moi rápido para
vender moito, para ter moitos cartas. Pero cando un ha causa se fai de
présa, non se pode facer con cariño,
con arte, poñendo nela toda a atención, sen reparar en tempo.
Oeste xeito traballaban antes os
labregos e os artesáns . galegas,
como os de tódolos pobos. Hoxe
non hai tempo para "perdelo" facendo as causas ben; que máis dá
un pouco mellar ou peor, o impor-

tante é sacarlle rendemento.
Voulles dicir algo: hoxe as causas
non teñen por que ser peores que as
de antes, os avances da técnica suplen máis ou menos a falta de atención, de interese e de cariño por
parte dos traball dores; de tódolos
xeitos, o problema non é tanto que
as causas sexan ou non peores, o
problema é que somos peores nós.
A persoa que non sabe o que é facer
as causas ben non sabe o que é a
paz, a armonía, a libertade. Facer
un ha cousa ben é facela a conciencia, con gusto, con cariño, dándolle
todo o tempo que faga falla, poñendo nela toda a atención, repetíndoa as veces necesarias ata quedar
plenamente satisfeito. Cando unha
persoa fai eso con calquera tarefa
da vida, convértese nun artista. Un
verdadeiro artista é todo aquel que
emprega a capacidade máis elevada
de que o dotou Deus ou a natureza:
a capacidade de crear.

Sempre que penso nesto acórdome daquela frase de Xesús: "sede
perfectos coma o vaso pai do Ceo".
Quizais Xesús non estaba pedindo
unha perfección moral senón unha
perfección creativa, neutras palabras: cando facedes algo a conciencia, entón, aínda que ninguén volo
vale.re e aínda que non saquedes
ningunha utilidade, sentiredes que
o facedes con gusto, porque estades creando, ó vaso nivel humano ,
estades facendo o mesmo que fai o
vaso Pai do Ceo.
Nas sociedades tradicionais, con
frecuencia o traballo útil era tamén
unha obra de arte. Acórdome cando
eu era nena que algúns labregos facían unha sucada perfecta, que non
por eso daba mais trigo que a dos
vecinos. ¿Estaban perdendo o
tempo?. Hoxe todos pensamos que
aquelo que non e útil é perde-lo
tempo, pero ... igual estamos equivocados, quizais sexa certo aquelo de
que "face-las causas ben importa
máis ca facelas".
Cada vez que penso nesto faime
optimista cara o futuro. Todo o
mundo sabe que á sociedade industrial seguiralle a sociedade do ocio.
Tal vez nesa sociedade , moitas persoas desenganadas das promesas
do desenrolo científico, tecnolóxico
e económico, e liberadas de todo
tipo de falsa moralidade, reencontren de novo a liberdade no exercicio da súa capacidade creativa, da
súa capacidade para " ser perfectos ' ', para face-las causas con
tempo e con gusto sen busca-la utilidade por riba de todo . Namentres,
outros seguirán a toda présa, a toda
présa, intentando salva-lo mundo ,
pobre mundo.
Xosé F. Cuba

Os nasos lugares----------.

fisterra

ila mariñeira da
Costa da Morte.
Protagonista frecuente dos temporais do inverno galego. E
protagonista tamén para
os romeiros xacobeos de
antigo que remataban a
miúdo a súa viaxe cunha
visita ó santuario de Nosa
Señora de Fisterra. Desde
a vila arrinca unha estrada
que sobe ó faro, situado na
cima do cabo a 125 metros
por riba do nivel da mar.
A historia e a lenda mistú ranse en canto talamos
de Fisterra. Décimo Xunio

V

Bruto, "O Galaico", foi o
primeiro romano que chegou ó cabo do mundo, se é
que de certo acontece u
así. Era o ano 150 antes de
Cristo e segundo relata Lucio Floro "non quixo voltar
sen ver antes o sol mergullarse no mar e o lume do
ceo esmuxicar na auga,
cousa que se non podía mirar sen sentir arrepíos ecometer sacrilexio". Os poboadores celtas destas terras foran os Nerios. Por
iso os romanos tamén lle
puxeron "Promontorium
Nerium".
O Pai Sarmiento no seu
"Viaje a Galicia" (1745) fala
dunha ermida na que había
un pío ou cama de pedra
onde se deitaban a dormir
marido e muller na procura
de curar da súa infertilidade. Da ermida non quedan restos, sí do leito de
pedra onde aínda acoden
hoxe algúns que teñen os
mesmos problemas.
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Familia--------------------------------.

Como vivir cun agresivo/a
odos somos ag resivos e ternos días
insoportables.
Pero cando o mal
xenio se fai diario, ata a
convivencia máis robusta
pode dar en terra. ¿Que facer, logo?

T

Ante a indiferencia, a
burla ou o ataque moitos
reaccionamos con agresividade. Pasada a situación
esváese a violencia tamén.
Deberemos busca-los motivos dese comportamento airado . A agresividade non
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significa masculinidade ou
fortaleza. Está provocada
máis ben polo temor, a inseguridade nas opinións
propias e o desexo de facerse valer diante doutros
porque nos vemos inferiores. Haberá que mirar de superar eses complexos. Pode
haber ideas e conversas
que provoquen no agresivo a perda de control.
Cómpre evitar esas situacións cando sexan intranscendentes, e, de ser importantes, é mellar buscar momentos de tranquilidade para

inicia-lo diálogo.

A agresividade implica
provocación e ataque e
ademais res u Ita contaxiosa. Nos intres máis violentos é mellar apartarse,
marchar. Pasado o tre~ón,
xurdirán
oportunidades
para aclarar malentendidos e ofensas.
Se a pesar de todo, non
hai cura, haberá que valerse da axuda dun especialista, un psicologo ou
psiquiatra.

e

"Hablamos de Sexo"

1

ando teñades este · polo tanto suficiente para
número da revista xustificar un programa
nas vasas mans xa deste tipo. Pretende un ha
terá
comezado. divulgación
médicoEstreará a súa andadura o científica dos coñecemendía 5 de marzo na progra- tos sexuais evitando todo o
mación nocturna da se- que supoña opinión, valogunda cadea (TV2). Trá- ración de conductas ou
tase dun programa creado moralidade. O fío conducpor Narciso lbañez Serra- tor será simplemente, sedar que xustifica a súa ne- gundo o dicir dos seus procesidade
argumentando motores, saúde ou non
que na maioría dos países saúde. A galega Elena
europeos hai un programa Ochoa, profesora de psicosemellante e que os espa- patoloxía na universidade
ñois carecen de informa- complutense de Madrid ,
ción sexual. A primeira ra- será a que lle poña cara vizón seméllanos insufi- sible ó programa. E mais
ciente e mesmo "pampa". nada, que se poña a andar
Algún día os europeos me- que tempo haberá para
xarán por nós e diremos comentalo.
que chove. A segunda argumentación sí que a estioOoOo
mamos totalmente certa e

r Pasatempos - - - - - - - - - -

Saúde

Solución ó pasatempo do número anterior:

Unha boa herdanza

Reño, coa, miña, fil/a, para, que, se, entere, a, miña, nora.

Vai de centenarios

ta o de agora viñemos aprendendo
que unha dieta correcta, fuxir dos
hábitos perxudiciais (beber, fumar, trasnoitar .. .),
levar unha vida ordenada,
practica-lo deporte, manter un ritmo de trabal lo
axeitado que non destra-

A

gue o sistema nervioso ...
eran as medidas que todos
deberiamos ter en canta e
poñer en práctica para
acadar unha vida chea de
saúde e longa no tempo.
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Pero resulta agora tamén
que a lonxevidade é causa
de herdanza. Alomenos
esa é a conclusión á que
chegou o doctor Guennadi
Berdyshev, ruso, da universidade de Kiev, especiálista en xenética molecular. Segundo o citado doctor, os xenes influirán nun
40% nas nasas posibilidades de manter unha vida
chea de anos . O outro 60%
(que non é pouco) seguiría
estreitamente ligado e dependencio da forma de vida
que levemos e do trato que
lle concedamos ó carpo. O
que parece certo é que os
nasos pais poden deixarnos en herdanza algo mais
ca bés materiais.

ººººº

No presente ano 1990 vanse conmemora-lo primeiro ,
segundo, terceiro ... centenario dalgúns dos feitos que
anotamos a continuación.
Cómpre pois acertar correctamente a data do feito
acontecido.

1

1490

Construcción do primeiro microscopio
composto (Hans Janssen. Holanda)

1790

J. C. Denner constrúe o primeiro clarinete

1890

lmponse definitivamente a
vapor do inglés Watt

1590

O primeiro aeroplano voa 50 metros.

1690

Primeira tixela de aluminio.

1890

Descubrimento do elemento
chamado Antimonio.

Solucións ó pasatempo anterior:
1590
primeiro
1690
seg)u ndo
1790
tefcei ro
1890
cuarto
1890
quinto
1490
sexto

máquin~

de

químico

-
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Cousas do Salnés
O outro día, andando por Cambados, na comarca do Salnés,
onde se vai celebra-la próxima Romaxe (monte Castrove) enteireime
de que a palabra Salnés tiña que
ver co sal , coas salinas que seica
aínda alí existen .
Por certo que un amigo me convidou a beber un excelente a/bariño
que leva o nome do segrel galega
Martín Codax. Procede tal viña
dunha uva alba chamada nalgures
albarello. lsto de albo é unha palabra latina que aínda existe en galega, por exemplo: poñerse albo
ou pálido . Pero gañoulle o terreo a
voz xermánica branca. A pesar de
todo , talamos de alba ou do albor,
a alborada, para referirnos á primeira luzada.
· Xunto co albariño tamén fun
convidado a uns mexillóns, que non
" mexilóns ", seguramente collidos
dunha daquelas mexi//oeiras que
hai nas bateas das nasas rías . Pero
como había que comer de mediodía, o xantar, o camareiro ofreceunos rabada, tamén chamada nou tras partes peixes sapo, pala apare ncia tan fea ou laida que ten , e
q ue os castel áns coñecen por
" rape". Pero preferín p escada, me-

llar ca pescadiña, iso que outros
chaman pixota (de "peixe") e que
casteláns
denominan
os
" merluza" .
Un día fun cos mariñeiros de
Aguiño e cando eu cría que estaba
a pescar moitos besugos, os entendidos dixéronme que só era
o/lomo/, pois disque o besugo é de
maior calidade e que o que habitualmente comemos ó forno-¡ non
tan habitualmente!- era ese "olio
brando" ou mol que me deu tanto
pracer naquela madrugada de
pesca.
O que me dan de comer con frecuencia esta tempada évos empanada de bacallao, ese peixe con sal
ou salgado que se pillaba en Terranova con abundancia, a distinguir
deses bacallaos máis pequenos
que outros chaman bacaladillas e
que o Vocabulario normativo prefire chamar lirios que nada teñen
que ver coas flores do mesmo
nome, e menos aínda, no tocante a
comida -e perdoen pola maneira
de sinalar- con eses roedores que
tamén se chaman /eiróns, que en
realidade son vulgares ratas , aínda
que algúns pobos as papan .

O CANTAR DO IRIMEGO
Chora o ceo en Nicaragua
e a terra, que estaba en festa,
zumega, cos seus saloucos
un pranto que é de protesta.
Nas eleccións triunfou
a Violeta Chamorro:
a dereita ó poder
e Bush sorrí coma un zorro.
A axuda americana
á "contra" foi indecente;
non coa cabeza, co estómago
por fame votou a xente.
No fondo, unha tristura:
non é sempre o pobo fiel
ós que loitan sen acougo
dando a vida por el.
Agora hai que esperar
que todo o mundo unido
fagan certo que o pobo
xamais ha de ser vencido.
Oez anos foi gobernada
polo Frente Sandinista:
a semente soterrada
non hai que perder de vista.

Neve,
neve negada,
neve renegada .
Sobrecama branca
que viste de branca
a terra encamada.
Regalo do ceo,
sorrisa ofrendada,
rexouba de nenas
que balen e xogan
na branca algarada.
Neve para a terra,
neve para os pobos,
neve para as casas.
Brancura perdida,
brancura esperada,
brancura soñada.
Anuncio da terra,
nova e mellorada,
onde medre tola
a gozosa anada
da paz irmandada,
en xustiza nada.
M.R.
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