Economía e política, cousa de todos
ante a encíclica, CENTESIMUS ANNUS

O

• "Encrucillada"
recibirá o Pedrón de Ouro
o 2 de xuño en Padrón

• O Kurdistán:
un pais esnaquizado

día 1 de maio, Xoán Paulo 11 facía pública a súa
novena encíclica, Centesimus annus (no ano do
centenario) que trata con o/lada de fe cristiana sobre
os problemas de economía, non só a nivel de
producción senón como a ampla actividade humana que crea
e enmarca, en boa parte, as condicións de vida de toda a
humanidade. En efecto, tódo/os aspectos da vida teñen unha
vertente ou dimensión económica, e á viceversa, toda actividade económica axuda ou dificulta o desenrolo dos me/lores
valores que hai nas persoas. Por isa o Papa fa/a nesta longa
carta doutrinal de eco/oxía, de urbanismo, dos sindicatos, dos
gastos militares, da familia, da débeda externa, das nacións,
da propiedade privada, das dictaduras e as democracias, das
drogas e as novas pobrezas de occidente, da miseria do
·terceiro mundo, dos estados e as empresas, dos dereitos
humáns e dos trabal/adores, da economía de empresa, do
capitalismo e do comunismo, da cultura, das relixións e da
lgrexa. Por isa o seu texto, aínda que fa/a por veces de temas
algo técnicos, vai dirixido non só ós especialistas, senón a
todo o pobo cristián e "a tódolos homes de boa vontade ".
(Pasa a páx. 7)

Coa forza de Xesús
mos facendo memoria :

r ecob rando o ser galega que esquecimos.
i mos sementando patria:
m an con man inxert andoa entre os vec iños
i mos facen do outra hi storia .
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Daniel López Muñoz

Na resaca das Letras Galegas
andeille, na semana
das Nosas Letras,
unha carta ó director
do colexio dos meus
1illos, que é un home sensible,
dos bos e xenerosos. E, para
que o soubese e tomase as
medidas oportunas, conteille
unha historia triste. Dicíalle:
"Hai pouco que foi o día do
libro. Na clase da miña tilla
María, cinco preciosos anos,
2º de prescolar, realizaron
unha actividade ben fermosa:
"elabora-lo seu primeiro libro", escribindo e ilustrando
un conto nunhas cartillas de
papel dobradas e grapadas.
Ela seique empezou ben disposta e fixo a p_rimeira páxina:
"era unha casa que era moi
vella".
E seguíu na segunda "que
estaba triste"; e a terceira
"pero unha vez veu unha fada
e tocouna coa súa varita
máxica .... ".
Non sei se seguía, porque
eu só teño a versión castelá. A
súa creatividade, o seu primeiro impulso foi coutado
pola súa dilixente profesora
que lle fixo repetir e rectificalo seu desliz, rompendo e tirando o verdadeiro primeiro libro da miña tilla, porque "había que escribirlo en castellano". Conste que a miña
nena non é nada tonta e normalmente xa non comete esas

t1

"torpezas", pero daquela si,
quizais pola cousa de que era
o seu primeiro libro, e saíulle
así da súa almiña grande en
corpo pequeno; quizáis porque quería traguelo á casa
onde tala como lle peta; quizais porque sabe que os libros, artigos e a nota que lle
deixan á panadeira o seu pai
ou a súa nai tamén os escriben en galego.
A mín entristéceme a historia que me contou María, polo
que significa, polo que connota, polo que revela sobre a
realidade que día a día vive o
noso idioma e os poucos nenos que aínda, por veces, e
tamén vencendo prexuizos
ben interiorizados, e unha teimuda presión social, talan ou
escriben, espontáneamente,
no noso, no meu idioma.
Confío que María na vida
que ten que vivir, conquistando palmo a palmo a súa liberdade, escriba moitos libros, poemas solidarios, cartas de amor, contos fantásticos e cancións, artigos, e tamén notas á panadeira, e o
faga como o seu corazón e os
seus principios lle dicten, sen
que ningunha benintencionada censura sexa quen de
encarreirala polo camiño da
mediocridade. Mentres tanto
celebremos a festa do idioma.
Pero sabendo o que hai".
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A revista "ENCRUCILLADA"
recibirá o Pedrón de Ouro
o 2 de Xuño en Padrón, na casa
de Rosalía.
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BOA NOVA

MalltOIO A

_ Comparte o teu afeéto e a túa compaña cun enfermo, cun ve/liño, cun toxicómano, c_
on a/guén que estea sufrindo só.

dio de nós.

A xustiza é posible

A xustiza é posible

e

ando este número de IRIMIA
chegue ás mans do lector, xa
_ terá pasado o "Oía da Caridade ", que Cáritas fai coincidir co día do "Carpo de Cristo", este
ano o .3 0 de maio. Cáritas queríanos
axudar a reflexionar sobre as formas de
pobreza e de riqueza que hoxe se dan
na nasa sociedade, deformándoa, facéndoa inxusta, e ó mesmo tempo axudábanos tamén a ver maneiras concretas de loitár a favor da xustiza.

INictorino Pérez

E máis ca posible, é necesaria.
Temas moito que facer, empezando por ti mesmo. Podes compartir, claro, os teus cartas. Por exemp/o, aporta algo do que gastas en
diversións, en · extras, en causas
innecesarias.

Comparte a influencia que tes no teu
ambiente, ..sina/ando o inxusto da situación e pre$ionando para que, pouco a
pouco, cambien as actitudes, os valores, as /eis, os prexuizos.
Compártete a ti mesmo.

¡

Comparte a túa cultura e axuda a
outros a sair do círculo da pobreza.
Comparte o teu trabal/o, facilitando a creación de postas. Se non
podes crea/os ti, polo menos non o
impidas realizando máis trabal/o do
que debes.

Como a caridade, o amor que reclama xustiza, non é causa dun día ó
ano, senón de tódolos días do ano, reproducimos aquí as sinxe/as maneiras
con que segundo Cáritas, podemos facer que a xustiza sexa posible no me-

Comparte o teu tempo cos pobres

a través de grupos, asociacións, etc.

REMOENDO

O

/so é loitar e trabal/ar pala xustiza.
O que ti quixeres, se estiveses no
seu canto.

"Compartira-lo teu pan co famento,
os p'pbres sen teito entrarán na túa
casa . . Vestirás ó que vexas espido e
non lle dar~-las costas ó teu irmán" (Is
58,7).

EVANXEO

Corpus Chisti. Diada Caridade. (2 de xuño)
(Ex. 24, 3-8 - Heb. 9, 11-15, 12-16. 22-26)

-· ..- -

"fsto é o meu sangue, o sangue da Alianza vertido por todos"

iº

Sangue da Alianza, sangue da liberación, un bridis de
liberdade ofrecida, liberdade total, para que ningún faraón,
nin cacique, nin poder político, económico ou militar valva
a cauta-la nasa liberdade. Non, a eucaristía non ten raices
de alienación, de evasión inútil, senón raices de liberación e
compromiso. Comprirá preguntarse un ha vez mais, por qué
as nasas eucaristías se convertiron nunha parodia desta
memoria de liberación, en celebracións sen garra nin
compromiso.

~

"Hai moitas pobrezas. Hai moitos bens. Traba/lemas pala
xustiza ".

Cáritas quere ser para todos unha escala de solidariedade. O lema deste ano é unha urxencia de compromiso
cara a:
- Unha nova evanxelización.
- Servizo e solidariedade.
- Compartir os nasos bens cos que teñen menos.
Colecta.
Decimo Domingo do Tempo Ordinario (9 de xuño)

(Xen 3, 9-15 - 2 Cor 4, 14-15 - Me 3, 20-35)
"Ve/ahí a miña nai e os meus irmáns: O que é fiel a Deus".

O pecado desfai a nasa persoa e o naso mundo. Vai
"desgastando" a nasa casa, pero Deus axúdanos a "reparala" co seu perdón curador. O importante: recoñecer a
nasa indixencia e acolle-lo Espírito de Deus, que quere
obrar en nós, e facernos sentir de verdade tillos de Deus.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O PARTIDO QUE MAIS MEDROU NAS 8-ECCIONS MUNICIPAIS foi o BNG que agora
ten presencia en moitos máis
concellos, a pesares da prepotencia e do caciquismo dos
partidos estatais. Estáse a dar
unha renovación lenta da

nosa sociedade. Cada xeira é
máis notorio que non abonda
con ter votos, e moi importante a capacidade de pactar
con outras forzas despois dos
comicios a partires dun programa puntual e concreto.

OS CURROS E RAPAS
DAS BESTAS son as festas
populares destes meses, e
un ha boa ocasión para empaparnos da naturaleza, e
mesmo da arte. Vou citar
algúns curros: neste mes
de xuño: Torroña (o 2),
Mougás (o 9), Morgadanes
(o 16), San Cibrán (o 23) ... E
se vades a Pbntecaldelas,
poded es facer un paseo a
cabalo disfrutando daqueles paisaxes (para máis información: O Castelo, Telf.
986-413252).

e

OS GANDEIROS seguen
a loitar contra a discriminación que están a sufrir ;
pala banda da CEE coas
coñecidas cuotas do leite e
ante o noventa e tres, que
os políticos da Xunta só se
lembran que é Ano Santo e .
esquencen as reivindicacións do naso agro e
pesca. Avecíñase unha reconversión salvaxe no sector lácteo, Galicia voltará a
pagar como na sideru rxia,
nos astelei ros, na pesca,
etc.
ODIA DA CARIDADE, que
se celebra na festa do Corpus,
ten que ter nome e rostro concretos, por iso hoxe damos un
consello: axudar económicamente a levantar o novo edificio para cen camas que están
construindo os lrmáns Misioneiros de Enfermos Pobres da
Casa de Reppuso "Nasa Señora da Saúde" de Vigo; alí
hai dez relixiosos desde o 67,
cuidando ós enfermos que
non teñen recursos e compartindo todo: agarimo, axuda
sanitaria, hixiene ... ; mesmo
recuperando algúns ós que
despois buscan algún traballo

''12 anos na búsca da nosa identidade''
I·

E

o título dun fermoso libro que
ven de sacar do prelo, despois
de trabal los e atrancos sen fin, a
As. Cultural "Xermolos", de
Guitiriz. · Alfonso Blanco Torrado, lider
desta Asociación e colaborador nestas
páxinas desde o comezo, podía contarnos moito das dificultades para que esta
obra vira a luz.
Trátase dunha obra importante. Non
hai mais que ver o elenco de escritores
que colaboran nela, a variedade e nalgúns casos a profundidade dos temas
tratados. A documentación escrita e gráfica que se aporta, facilitada polo gran
formato do libro.
Barreiro Fernández introdúcenos nas
primeiras páxinas na importancia destes
anos estudiada:; no libro (1975-1990).
Constata desde o comezo que "Non estamos ante unha cultura sociolóxicamente normalizada, senon ante unha
cultura secularmente colonizada e que
conta con apenas 150 anos de rebeldía

intelectual. .. Unha cultura en trasición
dunha etapa de colonización a outra de
liberación".
Alí se atopan artigas históricos do citado Barreiro Fernández e doutro colaborador naso, Francisco Carballo; artigas sobre a cultura con firmas coma a de
Victor Freixanes, Alvarez Pousa, Lois
Diéguez, Franco Grande, ... Sobre a identidade galega escriben o noso colaborador Chao Rego, Rábade Paredes, Mariño
Ferro, ... En socioloxia os tamén colaboradores nasos Daniel López e Tereixa
Ledo, ... E unha chea de colaboracións
máis sobre literatura e arte, sobre video e
música, etc. Para acabar cos pregóns
que fixeron nos últimos anos no Festival
de Pardiñas: Alvarellos, Xulio Xiz, Manuel María, Darío Xohan Cabana, Felipe
Senén, Fernán Vello e Antón Santamarina. En total mais de medio cento de
escritores, e a vida dun pobo ó longo
duns anos cruciais na súa historia.

V.P.

A FACULTADE DE VETERINARIA galega está no "campus" de Lugo e ven de estrenar novas instalacións, das
máis modernas de Europa, a

teima é volcar a cuarta universidade galega naquela cidade
e cun sesgo agropecuario. A
seguinte conquista é acadar a
Escola de Montes.

¿LENINGRADO (Lenin) OU
SAN PETERSBURGO (Pedro ,
o Grande)? é unha pregunta a
que teñen que responder os
rusos, nun referendun local , o
doce de xuño. Pero hai cousas
máis importantes que se deciden nesa data, como é a elección do presidente de Rusia, a
meirande república. O cambio
de nomes é só unha mostrado
desconcerto que se vive alí. Os
señores da vella monarquia
convertíronse en camaradas,
máis no fondo a situación non
cambiou tanto.

ººººººº O

ORDENAMENTO XURlDICO deste Estado segue desaxustado , e mentres se deseña unha lei de " seguridade
cidadán " que quere inmiscuirse na liberdade do individuo, cada día máis controlado, aínda hai fiscais que reprimen coa "lei de peligrosi ""
dade e rehabilitación social "
do franquismo , mandando á
cadea a inocentes... Como
case sempre os menores son
os grandes perxudicados nun
estado no que traballan ilegal mente catrocentos mi 1 e no
que teñen que fuxir das suas
casas perto de cincoenta mil
para escapar dos malos tratos.

ººººººº

Jonas Savimbi, líder de UN/TA

A PAZ EN ANGOLA parece
que escomeza a ser unha realidade, e o derradeiro día de
maio o principal movimento
guerrillero, UNITA, despois de
quince anos de loita, decide
converterse nun partido poli-

tico pensando nas vindeiras
eleccións; as primeiras desde
a independencia (1975), e o
seu principal opoñente vai ser
o MPLA que goberna desde
aquela.

ººººººº

ººººººº

OUTRO PASO NA RECONCILIACION EN COLOMBIA vai
ser dado nestes días: o Exército de Liberación Nacional
daquel país despois de vinteseis anos de loita quere colaborar na redacción da nova
constitución , e sobor de todo
na chegada da paz para os
trinta millóns de colombianos .
Por diante queda un futuro escuro, só no ano pasado foron
asasinados catro mil politicos
e sindicalistas de esquerdas.

ººººººº A FESTA DO CORPUS ten

A FEIRA MUNDIAL DA
PESCA que terá lugar en Vigo
en setembro será un grande
acontecimento pois traerá a
Galicia a miles de profesionais, mais a pesca está a pasar
un intre malo, desde a entrada
na CEE ; Galicia non tivo peso
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nas negociacións, e a nosa
flota está amarrada. As grandes multinacionais interésalles máis os cartos que deixa a
comercialización que buscar
novas canles para a pesca en
países como o noso.

unhos centros de máis creación : Ourense, Lugo , Redon dela, Ponteareas ... , nesta cidade son famosas tanto as
suas alfombras de flores como
os seus musicos, xa que foi
berce do gran Soutullo e da
familia Groba, pero non podemos esquecer que quizais a
marcha procesional de Corpus máis coñecida sexa a dos
irmáns Portela que nestas datas escoitase en moitas
celebracións.

Votacións
e mentalidade
social

Danoshoxe
onosopan
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

Por Francisco Carballo

A

ta agora, os estudos sobre "votacións e menta1idade" versaban concretamente arredor c;ia influencia do factor relixioso, como algo diferenciador. O simbólico é común a todos os individuos dunha sociedade e o "imaxinario" colectivo é de
moi recente análise. Pero na situación na que estamos,
de recuperación da identidade do naso pobo, un e outro
contan. Cómpre, lego, dicir algo da sua indiferencia nas
votacións.
Dominados polos rexistros simbólico e imaxinario, os
votantes tratan de identificar nos candidatos os compoñentes de si mesmos. Candidatos hai que buscan esa
identificación: procuran converterse en figuras prototípicas do país, fan alarde de reproducir os gustos -en
comidas, bebidas, vestidos, cantos e xestos-; denostan
os adversarios e dan deles unha imaxe "disidente" da
norma social. Con estes recursos, tales persoeiros teñen posibilidades de ser aceptados e gañan votos.
lsto está na mais íntima tradición do "caciquismo",
Castelao xa o delata nas súas polémicas con Viturro.
Este utilizaba o galega "por ruralismo", Castelao usabao por galeguismo. Aquel facíao por disimulo, este por
compromiso coa Terra.

Parece indiscutíbel a influencia do imaxinario colectivo nas decisións dos eleitores: quen queira ser votado,
debe identificarse coa marca mental destes. ¿E cómo
introducir nesta mentalidade a procura dunha evolución desde nós mesmos? Desde esa mentalidade, porque nela existe un imaxinario de deficiencias e de
arelas.
Unha das eivas dos partidos galegas ten sido a falta
de coñecemento deste imaxinario ou a súa mala resposta ás apetencias e expectativas do pobo. Todo se
está a remediar, pero cabe avance e aprendizaxe.
O mesmo deberíamos dicir da renovación do catolicismo popular onde cabe e cómpre rectificar tantas
cousas e introducir outras mais. Non é un problema de
"modas", é algo mais fondo. No XIX entraron na lgrexa
galega modas novas -cultos á advocacións de nova
invención etc.-, pero nada cambiou no fondo. lnculturar
é afondar nos valores evanxélicos, isa comporte estarzo
e cambios mentais. lso é reevanxelizar un pobo. Evanxelización que é discernemento entre formas culturais e
crencias, entre fe e envoltura, entre gracia e
necesidade.
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alimento básico da nasa vida non só é froito do
naso traballo, senón tamén un regalo do Pai. A
nasa conciencia dinos de seu que o alimento é
froito do traballo, que pedírllelo ó Pai pode ser
unha maneira de evadi-lo traballo. A nasa conciencia
cristiá sente tamén dificultade en pedirlle a Deus cousas
concretas (p.e. o pan de cada día). O Pai pedímoslle que
veña o seu reino. Sen embargo carecer do pan de cada
día leva non só á fame individual senón tamén á marxinación social. Polo tanto, cando lle pedimos ó Pai que
nos dea o pan de cada día, o que lle pedimos non é só o
cumprimento dunha necesidade e dun dereito, senón
tamén que as relacións sociais nas que cada un de nós
vive sexan de tal xeito xustas que non só permitan,
senón que garanten a cada home o cumprimento dos
seus dereitos fundamentais e as condicións de vida
propias da súa dignidade.

O

A nasa vida enteira debe reflexar e realiza-la realidade
fundamental que resume todo o que pedimos no Noso
Pai: o Reí no de De u s. No evanxeo de san Xoán póñense
nos beizos de Xesús estas palabras: Eu son o pan da
vida", e o seu sentido máis inmediato reférese á
Eucaristía.
11

A nasa vida actual non só é unha vida na que cada vez
encontramos menos alimentos para vivila: ímonos convertendo en números anónimos dun progreso que nos
vai baleirando, e na que nos sentimos coma abrigados a
agachar quizais aqueles xestos, sentimentos e vivencias que nos alimentarían a todos. E unha vida na que o
máis persoal que levamos dentro queda asulagado na
funcionalidade dos números e no peso dos intereses
anónimos. Fronte a todo isto · fáltanos alimento. No
fondo trátase dun tipo de vida que nin reflexa nin realizá
o Reino de Deus entre nós. Cando neste contexto social
e cultural lle pedimos ó Pai que nos dea o pan de cada
día, tamén queremos dicir que nos vaia alimentando
para vi vi rmos este xénero de vida.
Fronte ó medo que poidamos sentir dunha vida que
non alimenta nos homes a esperanza no Reino, saibamos traca-la necesidade en don. Non é a mesma vida tal
como a vivimos -cos seus medos, as súas violencias e as
súas inxustizas- a que non nos alimenta, senón que é o
medo a esta vida o que fai que esta non poida trocarse
en alimento para nós. Non é a inxustiza a que non nos
alimenta, senón o medo que ternos a loitar contra ela.
Non é a violencia o que non alimenta, senón o medo que
sentimos ante ela, pois quizais loitar contra ela con levaría pala nasa parte non só un cambio de criterios e
maneira de vivir, senón tamén de intereses prácticos e
de situación social. Non é a dór a que non nos alimenta,
senón que é o medo que xera en nós.
Pois ben, cando lle pedimos ó Pai que nos dea o pan
de cada día, pedímoslle que nos ensine a ter diante de
todas estas realidades que están na nosa sociedade a
mesma actitude que ante elas tivo Xesús.

A ENCICLICA CENTESIMUS ANNUS
O Papa quere compromiso social e político
(Ven da portada)

E unha carta moi cuidada na que ademais
do propio Papa interviron diversos especialistas de varios países para axudarnos a
" traducir" a fe a aspectos tan importantes
da vida como son a economía e a política.
lsto é quizais o máis importante: con moita
forza o Papa estanos a lembrar que ser relixioso crente non é só un asunto entre eu e
Oeus, non é só un asunto privado, senón
que crer no Oeus de Xesús, debe ter consecuencia na vida política e económica. O
cristianismo non é para estar pechadiño nos
templos senón que é unha forza humaniza dora que se preocupa, e que se debe ocu par, das condicións de vida das persoas
todas, o/landa sempre desde os máis po bres. Po/a súa mesma existencia, e polo
seu contido concreto esta carta encíclica é
unha forte crítica contra o cristianismo espiritualista que se queira desentender dos
problemas humanos.
Invitamos ós lectores de lrimia a que lean
de vagar este importante documento do
Papa e non será tempo perdido. Nós fixémo/o e con humi/dade queremos salientar
algúns dos me/lores merecementos da
carta así como apuntar aspectos que, ó
naso ver, quedaron algo floxos ou pouco
matizados ne/a.

Grandes acertos
A carta está chea dun espírito humanista que a dignifica . Hai un ha total aposta
palas xentes, por cada persoa crente ou
non, recoñecida nunha inviolable dignidade . Ten unha perspectiva universal axudando a que pensemos con horizontes
abertos a toda a humanidade, recoñecida
como "gran familia humana", a que non nos
pechemos en intereses de curto alcance:
así mentres recoñece o dereito á propiedade privada en continuación co ensino social da lgrexa sina/a enérxicamente o destino universal e solidario que debe ter esa
propiedade que nunca é abasoluta senón
facilitadora do desenrolo de todos. Neste
sentido o Papa respalda a creación ou o
reforzamento de organismos internacionais
que respondan á necesidade de regular as
relacións dunha humanidade cada vez máis
interdependente. Ten a ollada atenta ós
máis pobres, persoas ou clases ou pobos e
acolle as súas demandas en termos de xustiza e non de esmola, máis aínda: na súa
promoción e desenrolo enriquecerase o
mundo enteiro. O Papa ademáis sabe ver a
existencia deses pobres no terceiro mundo
e no seo do mundo industrializado de occidente que crea marxinación: anciáns, drogadictos, parados e o chamado mundo das
" novas" pobrezas. E moi importante o espírito dialogante da encíclica: por unha
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O Papa firmando a encíclica
banda anuncia convencida que no Oeus de
Xesús as persoas encontran a mellar base
para o coñecemento e respeto da súa dignidade, e luz para moitos dos seus problemas, e pala outra recoñece que a lgrexa non
ten solucións concretas que ofrecer a moitos dos problemas da economía e da política, e só principios guías; abandona toda
tentación " receta ria " e que re buscar e dialogar con tóda/as persoas de boa vontade, e
con tódalas disciplinas ou ciencias.
A carta encíclica critica toda pretensión
de posesión da verdade, de solucións definitivas, no que toca a temas de economía e
política. Sa!ienta con moita enerxía que
sempre serán mellorables e sempre provisionais, axudando a coutar así a soberbia
"triunfadora" do capitalismo tras da caída
dos rexímenes da Europa do leste desde
1989. Pon a liberdade humana, individual e
asociada, e o dereito de todos a unha vida
digna, como principios ós que todos sistema económico e político debe servir. En
fin , por abreviar, .digamos ó último que a
Centesimus Annus é tamén un enérxico
alegato en favor da cultura da paz, a un
tempo que recoñece a fecundidade dos
conflictos enfrontados e loitados con métodos pacíficos ó estilo do sindicato polaco
" Solidariedade".

Algunhas causas mellorables
Sen restar merecemento á súa gran positividade, a carta encíclica ten, ó naso parcial
parecer, algunhas lagoas que apuntamos
tamén .
Unha delas é que a perspectiva do pobre aínda non dirixe suficientemente a
o/lada da carta. Hai moitas denuncias concretas e moitas chamadas a favorecer o
mundo pobre. Tense moi en canta. Incluso
supérase o paternalismo de presentar a

axuda ós pobres só como un ben que se !les
dá, e en cambio saliéntase que será unha
riqueza para todos, que eles teñen moito
que aportará humanidade. Pero non se re colle con suficiente claridade a denuncia
profética de que boa parte do desenro/o
industria/ e económico de occidente débese tamén á explotación dos pobos pobres do terceiro mundo, dos pobos activamente empobrecidos ou explotados. Neste
senso fáltalle algo de nervio profético que
sexa tamén chamada á conversión para todos. Neste mesmo sentido parécenos que
algunhas das concretas e acertadas críticas
que o documento fai á sociedade capitalista
occidental (consumismo , materialismo, sobreexplotación da terra, armamentismo
etc.) quedan en críticas sintomáticas , é
dicir, dos froitos que dan máis que das raíces que os alimentan, coma se eses froitos
fosen sanables sen curar as raíces, ou o
tronco que os dá. Respecto desto o Papa é
moito máis radical na crítica do comunismo
histórico que do capitalismo: comprensible
pala súa historia persoal e palas formas que
o marxismo adoptou de persecución ou re presión relixiosa . Pero parece pobre a súa
condea, sen matices, do marxismo, cando ó
naso ver, ten causas aproveitables.
Por último sinalar que a Centesimus Annus a penas exercita a sempre necesaria
crítica relixiosa, non se alerta suficientemente que tamén as relixións concretas, as
maneiras de vivilas, poden ser profunda mente alienantes e deshumanizadoras, e
que tamén cara e/as hai que estar sempre
ca o/lo aberto e crítico. Esta perspectiva
sería moi importante tanto para poñer á
mesma lgrexa en postura de conversión,
como, para matizar máis certos ateismos
marxistas de tipo teórico e certos ateismos
capitalistas de tipo práctico de feito moito
máis perigoso. Nesta mesma liña, hai que
recoñecer que aínda que a encíclica quere
asumir a opción preferencia/ polos pobres e
unha teoloxía da liberación integral, quédase nesto aínda a medio camiño. Non supera suficientemente a diferenciación entre
teoría e praxe que é o maior aporte da teoloxí a da liberación : non hai verdadeira
adoración de Deus (aínda que se recoñeza
teoricamente) sen respeto ó pobre, respecto activo e cuidadoso. Anuncia con lucidez que a mensaxe social que deita do
evanxeo non é unha teoría senón un "fundamento e estímulo para a acción", pero
non salienta coa suficiente enerxía que
nesa acción humanizadora, estase xogando
a verdade da fe, o encontro verdadeiro co
Oeus que humaniza ou libera .

X. A. Miguélez

INTERNACIONAL

o

K U R DISTAN,

UN

s

kurdos están tristemente a diario nas
informacións de todo/os medios desde hai uns me ses. Un pobo oprimido e masacrado polos cinco
estados nos que están ubicados. O drama actual é
que os persigue Iraq e non os queren en Turquía. E eles piden
ben pouco: vivir en paz e que se respeten os seus dereitos
mais elementais.

O

comunidade de entre 25 e
Xeografía e Historia

30 millóns de persoas.
O Kurdistán foi gober-

O Kurdistán é unha ampla zona repartida entre
cinco estados diferentes:
URSS, Turquía, Siria, Iraq e
Irán. Abrangue uns 550.000
km2 . Un pouco máis ca o
estado español. Este territorio está composto por
unha intrincada rede de
macizos montañosos que

nado só en dúas ocasións
polos seus propios habitantes. Entre o ano 1000 e o
500 antes de Cristo cando
formaron o Imperio Medo e
entre decembro do ano
1945 e decembro do 1946.
Nesta

oportunidade

a

URSS deu o seu apoio á

gard an no seu interior am-

constitución da República

pl as chairas mesetarias. Os

Autónoma do Kurdistán.

habitantes destes lugares
son descendentes dos an-

Sen embargo os iranís ato-

tigos Medos e forman un ha

intento.

garon

en

sangue

este

Habitante kurdo do kurdistán turco

As ocupacións do Kur-

xicos. O Kurdistán abran-

distán foron numerosas ó

gue ó redor dun 40% da su-

longo da historia: persas,

perficie de Turquía e un bó

gregos, romanos, mongo-

anaco dos demáis estados.

les, otomanos, británicos,

Disfruta das áreas máis fér-

soviéticos e no día de hoxe

tiles e constitue o graneiro

iranís, iraquís e turcos.

de varios deles. Xenera tamén a meirande parte da
súa enerxía hidráulica e,
por riba de todo, garda ri-

Recursos apetecibles

cos xacementos mineiros e
petrolíferos.

En tempos pasados o
obxectivo dos invasores foi
controla-las roitas comer-

A rebelión

ciais das especies e da
seda. Actualmente a ocuNenas kurdos nun campamen to de refux1a dos
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pación mantense por moti-

O seu principal lazo de

vos económicos e estraté-

unión constitueo a lingua

p

ESNAQUIZADO
Kurda, de orixe indoeuro-

kurdos mantiñan contra da

mentación. A elo seguiron

e a parti res do 21 de marzo

peo e sen conexión ará-

dominación británica. De

deportacións forzosas e o

de 1990 tíñase desatado o

biga ou turca. lranís, lra-

1923 ata 1990 a zona viviu

exilio da poboación civil

"serhildan"

quís e Turcos enfrentá-

en permanente estado de

que foi parar a campamen-

kurda. Máis de dous mi -

ronse desde o remate da

emerxencia chegando in-

tos de refuxiados en Tur-

llóns de persoas, en 17 ci -

primeira guerra mundial

cluso a estar prohibida a vi-

quía. Campamentos que

dades e numerosos pobos ,

coas guerrillas kurdas.

sita de turistas extranxei-

internacionalmente

foron

bátanse á rúa nun acto que

ros.

ignorados e mesmo deno-

a prensa internacional re-

minados coma "lugares de

coñecerá coma un levanta-

s

turcos, desde 1923 a 1940
sofocaron ata catorce re-

ou

intifada

belións masivas da poboa-

No norte de Iraq tiñan os

podredume" por estadis-

mento popular. O estado

ción kurda. Estas revoltas

kurdos as súas bases e

tas occidentais. Namentras

turco reacciona con du-

ocorreron debido ó incum-

grupos máis operativos ata

e no noroeste de Irán com-

reza: prohición de mani-

pri mento

promesas

que no 1988 Saddam Hus-

batiron intensa e prolonga-

festacións,

turcas sobre da formación

sein lanzou sobre deles

damente contra dos diver-

prensa; poderes para des-

dun estado para os kurdos

ataques masivos con ar-

sos reximes que nese país

terrar xentes da comuni-

así que rematara a loita an-

mas

napalm ,

se socederon nas últimas

dade e, coa disculpa da

tiimperialista que turcos e

fósforo e bombas de lrag-

cinco décadas. En Turquía

guerra do golfo, chega a

das

químicas,

taigas

e

suspender oficialmente tódolos dereitos humanos.
Desde entón, 20.000 persoas xa se viran afectadas
pala deportación

mas~va.

A todo este panorama
veuse sumar a represión de
Saddam Hussein, posterior
á guerra do Golfo. Nun primeiro momento os gobernos occidentais animáronos

á

rebelión

anti-

Saddam. Despois deixáronos abandonados á sua
sorte cando Saddam se dirixiu contra deles. O drama
...

'

...

.

que veu a continuación to-

' ....

,

dos

'"

.

ll~AN

r'

,,1,.,,,

/

; - ..,,...

")"

.
"

ARABIA

estamos

presen-

ciando. O pobo kurdo xa
pagou un elevado e inmerecido prezo por unha solución que, a pesar de toda

'

a propag9nda dos países

,.

occidentais, moi poucos

'•

están dispostos a buscar .

O Kurdistán , un pobo sen estado, repartido entre URSS, Turquía , Siria, Iraq e Irán. No debuxo en circulo
destacado coa flecha .
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Xosé Lois Vilar

O CAMPO

O cultivo da
Lugares e tempos e rendementos
da pataca

A pataca é a planta que se atopa
nun maior número de explotacións
galegas;- ocupa un has 100.000 has,
e é o cultivo ó que se lle dedica máis
superficie despois do maínzo.
As explotacións que dedicar
un ha parte importante da súa superficie de cultivo á producción de patacas atópanse situadas nas bisbarras da Limia, Terra Cha, Bergatiños, Sarria e comarcas costei ras
achegadas ás poblacións máis
importantes.
A adaptación desta planta ás características do solo e do clima de
Galicia é boa. O desenrolo da planta
ten lugar, principalmente, na primavera e nos comezos do verán, datas
na~ que as chuvias e as reservas de
auga no chan abondan para o crecemento das plantas. Sen embargo a
seca dalgúns veráns fai que os rendementos por ha. diminúan sensiblemente algúns anos.
A superficie ocupada por este cultivo mantívose estacionaria durante
os últimos anos. Existen posibilidades de i'ncrementala desde o punto
de vista técnico, para a inestabtlidade dos prezos desanima ós agricultores que non queren correr
riesgos.
Os rendementos oscilan entré
12.000 e 35.000 kgms./ha. Esta oscilación débese ás seguintes causas:
solo da finca, clima da bisbarra, variedade e ciclo, semente, técnicas
de cultivo, etc.
A escolla da variedade a sementar
é a primeira decisión que o labrego
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que dedica parte das súas terras a
este cultivo ten que tomar para obtela máxima rendibilidade ós medios
de producción de que dispón. Factores importantes a ter en canta son
o destino da producción (autoconsumo, venda para consumo ou para
industrias), solo da finca e clima.
A pataca debe formar parte dunha
rotación de cultivos. A repetición do
cultivo ano tras ano, na mesma
finca, diminúe a rendibilidade do
cultivo.

A preparación da terra, abonado e
sementes
A preparación do solo para a sementeira debe efectuarse cando as
condicións meteorolóxicas e o tem-

pero do chan o permite, variando as
datas segundo se trate da comarca e
da producción de pataca temperá,
semitemperá ou serodía.
O abono orgánico, o fosfopotásico e parte do nitróxenado incorpóranse cos labores de fondo. As cantidades a empregar oscilan entre 20
e 30 Tm. de esterco, 100 a 140 Kg/ha.
de P205, 100 a 120 Kg/ha. de K20 en
forma de sulfato de potasa e 40
Kg/ha. de N.
Os tubérculos que se empregan
coma semente deben posuir xemas
claramente diferenciadas cunha
lonxitude de 17 mm. Cada vez úsase
menos o de talla-la semente en
anacos.
A semente debe ser certificada,

pataca en Galicia
producida en zonas autorizadas que
reúnan as condicións axeitadas . Entre o 15 de xaneiro e o 15 de maio
seméntase a maioría das superficies
dedicadas a este cultivo.
A distancia entre os sulcos é de 70
a 75 cm . Moi poucos labregos empregan unha separación menor; e
téndese a empregar 80 cm. A separación entre plantas en cáda sulco é
de 40 cm .
Coidados da pataca

O control das malas herbas efectúase mediante sacha manual ou
química. Neste último caso, a aplicación do herbicida debe efectuarse
antes de que a pataca saia á
superficie.
Un labor fundamental neste cultivo é o de aterrar, coa finalidade de
protexe-los tubérculos da luz solar
para evita-lo enverdecemento dos
mesmos.
As plantas deste cultivo precisan
xeral mente tratamentos contra o
mildio e o escaravello da pataca, e
por veces tamén contra vermes

grises.

clima) e o abonado do cultivo.

A recolección ten lugar en distintas datas, comeza en abri 1-maio, de
acorde co ano nas zonas temperás,
e remata en outubro nas tardías,
tendo o seu momento principal en-

Clasifica«;ión das patacas

O exame da calidade das variedades permite clasificalas nos tipos
seguintes:

tre o 15 de seter;nbro e o 15 de
outubro.

A.- Pataca consistente para
ensaladas.
B.- Pataca bastante consistente,
axeitada para usos múltiples.
C.- pataca fariñenta.
D.- Pataca moi fariñenta.

Variedades de patacas en Galicia

As variedades máis espalladas en
Galicia son as seguintes: Kennebec,
Baraka, Redpontiac-Desiré. Arran
Banner, Jaerla, Blanca, Spunta. De
todas elas a máis aprezada é a Kennebec, que ocupa máis do 50% da
superficie. A carne branca dos tubérculos desta variedade e a calidade dos mesmos, aínda que a súa
producción por hectárea é inferior a
outras variedades, son razóns bás!_~
cas para mante-lo seu predominio
sobre as variedades que continuamente aparecen no mercado.

Esta clasificación está fundada na
apreciación das cualidades: desintegración, consistencia, fariñosidade, humidade e estructura. Outras cualidades son a cor, o sabor, e
o decoloramento.
As variedades que pertencen ó
tipo B son as que gozan de maior
aprecio.
As patacas producidas nas bisbarras de Xinzo, Bergantiños e Vilalba
gozan de prestixio nos mercados
nacionais e pódense adquirir coma
productos galegas de calidade.

A calidade culinaria dos tubérculos, parámetro ou criterio esencial
no cultivo da pataca, está determinado basicamente pola variedade ,
pero tamén inflúen a bisbarra (solo e

Pedro Vilariño Couselo

O cultivo da pataca en Galicia
O labrego que dedique parte das súas terras de labor
ó cultivo da pataca debe ter en conta o seguinte:

1) Escolla a variedade mellar adaptada ás características da bisbarra, do solo da finca e do destino da
producción.
2) Adquira semente certificada. E a mellar garantía
para obter un bo rendemento.
3) Semente tódolos en fincas

6) Plante a un marco de 75 cms. por 40 cms.
7) Controle os axentes nocivos ó cultivo: vermes do
solo, malas herbas, mildio e escaravello.
Calquera dúbida sobre do cultivo da pataca, consúl tea nas oficinas de Extensión Agraria.

di~tintas.

4) Prepare con xeito aterra onde face-la sementeira.
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5) Abone de acorde coas características do solo da
finca.

-o-o-o-o-o:o-0-0-0-

PUBLICIDADE
Programa

de

cal

dade

bacter

olóx

ca

do

lei"te.

No leite, acalidade

está no que non_se ve.
Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión fundamental para sermos competitivos coas
rexións productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias ·
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos.
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un programa cos seguintes puntos:
- Coidar ó máximo a bixiene ó muxir. ·
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras.
- Manter a punto as muxidoiras.
- Usar tanques de frío no canto das canadas.
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de
antibióticos cando sequen as vacas.
- Efectuar unha detección precoz da mamite.
- Segui-los programas sanitarios preventivos.
DEGAUCIA ~
- Cumpri-l9s prazos de suspensión cando os animais estean a tratamento.
Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis
CONSELLER A DE AGRICULTURA
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo,
GANDERÍA EMONTES
halle conseguir un mellor prezo por el.

UNTA
u
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O CAMPO

"Polo futuro dos labregos" (San Cidre -1991)
Unha festa a un patrón

O día 18 do recén pasado mes de maio
celebrouse na parroqu ia de San Pedro
de Labrada, en Abadín (Lugo) a festa do
San Cidre, patrón dos labregos, que
desde hai xa 6 anos vén organizando en
Galicia o Movemento Rural Cristián. O
lema que serviu de fondo á celebración
da xornada foi o de "Polo futuro dos
labregos", lema que tentaba axudar a
situarse fronte ó momento presente que
os labregos galegas estamos a vivir; un
momento no que o porvir dos labregos
se ve con ollas de moita preocupación e
aínda de angustia.
Parte dos asistentes durante a representación da obra " O Antón da Marica "

As primeiras horas do día

A partí r das 10,30 da mañá empezaron
a chegar ó lugar da celebración máis de
200 labregos e labregas, nenas, mozos e
vellos; uns viñan de cerca, das parroquias veciñas de Romariz, Fanoi, Candia, Abadín, As Goás, Ubeda, Lagoa; e
outras xa de máis lonxe: Pedrafita do
Cebreiro, Curtís, Ordes, e mesmo de Bazar en Dumbría. Un ha sinxela e garimosa
acollida facía supera-lo apoucamento
provocado por un día de maio cincento e
barrucento.
Despois dunha presentación dos diferentes grupos, o equipo organizador de
Labrada presentou unha montaxe a
base de diapositivas e música, coa que
ofrece u ós seus hóspedes a real id ad e
humana, laboral, social e relixiosa dos
veciños da parroquia e comarca.

Lema que xuntou este ano ós labregos que celebraron o S. Cidre

disfrutar do bo asentamento natural do
adro.
Xogos, teatro, queimada

Da Misa á mesa

Lago veu a Misa do San Cidre, feíta
cunha cálida participación de moita
xente en diferentes momentos da
mesma: ofrendas representativas de
cada grupo e comarca, acción de gracias no mesmo senso, comentario ó
evanxeo de Mt 6,25-34, co que tentabamos recupera-la esperanza nuns momentos labregos nos que a angustia se
fai tentación doada.
E despois da Misa, o xantar, xa acompañado polo grupo de gaiteiros "Aloia"
de Muimenta, que nos animaría ata o
remate da festa. A igrexa parroquial, lugar normal de acollida, de perdón, de
fraternidade, de comuñón de gozo e ·
festa, necesaria e ditosamente viu ampliada esa súa función ó dar acollida ás
merendas de máis dun cento de persoas,
que por mor do mal tempo non puideron
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Todo o resto da tarde foi unha festa ;
abriuna o grupo de teatro .de Labrada
coa representación da obra "O Antón da
Marica", que graciosamente facía unha
. crítica da actualidade rural nunha peciña teatral en tres actos. Seguiron diferentes xogos preparados polos mesmos
participantes, e pechouse a festa cunha
queimada feíta polo noso queimante
maior Xesús da Costa.
Un día espléndido, se non polo sol que
se negou maná e tarde a nos vir visitar, si
por gracia e animación. Contamos con
que tódolos labregos asistentes volvesen ás súas casas confortados co gozo
da romaría e animados a seguir loitando
organizados polo futuro dos labregos,
polo noso fu tu ro.
O grupo de Movemento Rural
Cristián de Labrada

O DEUS NO QUE NOS CAEMOS
-

¿Así que Oeus dános forza?
Si, Señor, e dá abonda.

-

¿Así que Oeus quita medos?
Si, señor, medos e freos.

-

¿Así que Oeus mata a angustia?
Si, señor, pois non lle gusta.

-

¿Así que Oeus dá esperanza?
Si, señor, ata a fartanza.

O Reino de Oeus é isto :
xente unida e xente leda,
xente con cara de festa,
xente irmá e compañeira.
O Reino de Oeus é paz,
é xustiza para a terra,
é pan para os máis pobres,

sen abusos nin fronteiras.
E o que anda entolecido,
por ter e ter angustiado,
non pode ver estas causas:
ten o corazón nubrado.
E que saibamos pausar
En Oeus tódalas ansias,
sen deixar de trabal/ar
con ilusión e esperanza.

Buzón
No e+dtÍ ttis soltdariectades
lM"a fif'ma pouco vale segundo
·~so~; lego se t1bta. Pero apréá'9~ b~n cando tras dela hai a vontade de solidariedade afectiva e
efeetiva. M. Regal pedía no número
3g2 de IRIMIA un apoio público á
familia de Vázquez Muñiz, o caseiro
arrincado da súa casa e traballo en
Larín, Arteixo, e a tódolos caseiros
gal~gos que están en semellante
condición. En resposta a ese reclamo chéganos desde Vigo a seguinte comunicación, que desde a
nosa revista agora, e lego desde outros medios, taremos chegar á tamil i a Vázq uez M ~· ~iz.

QO

Manolo Regal:
A túa chamada en "lrimia" tivo
resposta, aínda que xa tiñamos coñecemento dos feitos.
Pedímosche fagas chegar ás familias o noso apoio.
Desexamos continuar a loita con
vós.
Fort~ f!preta.
Cbrriur.idade " Cristo da Victoria".
Vigo

ñas, guantes desbotables, sondas

Benquerido Victorino:

nasogástricas de nenes e adultos,
mariposas nº 25, Abocat do 20 e 22.

Trátase dun matrimonio xove co
lfamilfa Vá1:~ Muñtz - Larín
Benquerida famitia: somos persoas cristiás dae Comunidades de
Base e Asociacións da parroquia
"Cristo da Victoria" de Vigo, que facéndonos presentes e solidarios ces
vosos berros de dor fronte á inxustiza e abuso do poder que un ha vez
· máis se mani«J~ta nas leis favorecedoras dos máis fortes, os que non
necesitan aterra para vivir, desexamos manifestárvo-lo noso apoio.
i:stamos ó voso lado e ó de tódolos arrendatarios históricos que loitan polos seus dereitos humanos contrapestes á fría leidos que teñen
mái~- e que nec~sitan a casa e a
terra para vivir e trabaUar.
!sperámo-la vos.a aportación sobre o actual deiénrolo dos feitos,
para poder ~dnttnuar apoiando as
vosas reivindlt~cións e loitas, que
•amán son as nosas.

que teño moita amizade. Gustadente" dar esta información na

Vigo, 11 de cnaio de 1991

Pódese mandar por correo de

avión a:

revista:
Juan Basilio Valverde
Pili Pereiro Peláez

Saúdos.

Casilla 65
Vi che

Loly

ESMERALDAS (ECUADOR)
X-X-H-X-X

-

Ourra solución é enviar diñeiro

a:

Desde o Ecuador... ,

Pili Peláez Acuña

axudas elementais

Avda. Buenos Aires, 16-1º
36400 O PORRIÑO
(PONTEVEDRA)

Materiais que precisarían Xoán e
Pili (Misioneiros Seglares Galegas)
para facer fronte ó calera na súa

~ ~ etW>iltacións da parroquia

-

ríame que analizarades se é "proce-

zona de traballo en Ecuador:

-

Con eses cartas conseguen o material e fano chegar.

'CINao da Vietoria"
(Seg .."1

b

firmas con D.N.1.)

-

Agullas (inxeccións), mascari-

ººººººººººº

-~------____.} Soa
nha raiola de sol bateulle na_
faz e _
e spertouna. Un paxariño apoiado na ventá daba
brincos de alegría, e ó abrilas cortinas fuxiu medoso mentres
ela o seguía coa ollada. Respirou os
primeiros arumes do día que a eochían igual queás follas das árbores
e, entón, unha nube cubríu a fogaxe
do ceo.

U

As verdes follas, lánguidas, miraron para baixo coma chorando , e
guiada por elas cerrou as cortinas e
voltou á butaca onde pasara toda a
noite. Viu o batir da auga no chan , as
pingas cristaliñas esnaquizadas ó
caer como as bágoas cando caen no
peito. lmaxinou o seu sonido: un petar frío e punzante, puro, con forza,
que esvara logo coma as formigas
no verán, con un formigueo penetrante e inqu_e do.
Saiu á rúa. Seguía a chover. Aquelas friaxes doces mezclábanse coas
súas amargas tristuras, pero case
non o notaba. Camiñaba sen ollar
por onde , sen saber a onde.

co vento invisible I_________~

Sentou nun banco mallado, de
madeira case podre, colleu unha folla e un lápiz e escribiu uns versos
que rachou. Os pedaciños de papel
caeron nunha poceira e o vento ~e
vounos. Ergueríse e seguiu camiñando. Parecía que estaba soa, soa
na rúa, no mundo, soa coa vida.
Buscou un ha compaña: ¡Maldita
soidade! .
¡Que pouco lle pedía ela ó mundo!
Ela non podía falar. ¡Quemáis daba!
As súas mans falaban. Ela non podía
escoitar. ¡E que! , cando os seus
ollos que vían lle permitían imaxinar
tódalas causas. Pero non , tódalas
causas non. Como podía imaxinar
cando non tiña ollos para o vento .
Cantas veces fixou os seus ollos
nas follas das árbores e non puido
máis que ve-lo seu movemento.

Unha vez, só unha vez pedía ela
antes de morrer, por explicar aquelo
invisible , impalpable, aquel golpe
frío que batía na súa cara como rín dase dela pola súa impotencia.
Recordaba constantemente eses
días primeiros de primavera, nos
que o vento movendo con forza as
follas verdes se calmaba canso e levantaba levemente o po e a area da
Alam.eda ó pausarse para repousalo axetreo do inverno.
Gustáballe sentir que o vento acariciaba o seu corpo , pero só sentir ...
¡ela quería oílo tamén!
Voltou á casa, estaba empapada.
Sentouse detrás do lume do fogar
ollando para fóra. Soa, outra vez soa
co vento invisible.

Cantas veces os seus ollos choraran por non poder ve-lo que non podía escoitar.

, - -·----····--------·-----

Susana Guerra Rubal

! ®~~m®
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

O CANTAR DO IRIMEGO
Cando chega o mes de xuño
paréceme un bo momento
pra talar dos estudiantes
que sofren o seu tormento.

Chove de cifra
elaquí unha expresión
Cando o frío condensa moito o
que eu lle teño oído máis vapor de auga que hai na atmosfera
dunha vez a unha velliña (atención ó acento, que esta palavilalbesa e que agora, sen bra en galega é grave e non leva o
lla volver oír a ninguén máis, en- til que se lle pon á versión castelá
contra nas gramáticas e dicciona- "atmósfera"), a auga pode caer en
rios. Chover de cifra ou de ciobra é o forma de sarabia ou pedrazo, que é
mesmo ca chover de lado, cando a auga conxelada en forma de gran.
chuvia ou choiva vén impulsada Se non chega a formarse a pedra,
polo vento.
daquela cae en forma de neve, e as
Se chove moito pode tratarse de partículas tan fermosas de ver cháque caia un trebón, porque a tre- manse folerpas, ou tamén fa/opas
boada non é só a tormenta que se ou cerrellos, por non falar de farraforma co estrondo dos tronos ou pos·debido á semellanza coa roupa
trebóns que son anunciados polos desfiachada ou esfarrapada.
/ó stregos, alustras ou relampos, seE xa que de humidade estamos a
nón que tamén treboa cando hai falar, bo sería lembrar que a palaba//ón, é dicir, cando chove que bra !entura ou lentor é esa terra húarroia, que daquela mesmo se pode mida a pouca profundidade que o
producir unha enxurrada ou doira labrego estima tanto para que a
(tamén doiro) , que significa o semente produza o seu froito . E
mesmo ca torrenteira e que tamén non esqueza o lector que o vocápodemos chamar dioivo (ou dioiva·}, bulo orballo tanto serve para
qu e hai que distinguir do diluvio, significa-la chuvia miúda ou baqu e aínda s·endo o mesmo vqcá- ,._f:;.u~a ou chuvisca, barruzo ou zarza b ulo latino, est~ forma está ºrés~::.._- ·~i
~- t\oma para falar das graciosas
vada para car-ido aterra se asolaQai~·~ i~eiras de auga mañanceira
1
produ cíndose un asofagamento O:(i(::: ' . ; ;"&i\iai sobre os vexetais e sobre a
•
• ••
'
~ ., .< I
¡11
inund ac 1011~
·
.·
-,·" ..~)~ tehp:

Os profesores sensatos
non haí ningún que non e/ame
contra esa aberración
en que consiste o exame.
Obrígase//e ó estudiante
meter todo na cacho/a
se quer lago no verán
non rascar nin pé con bó/a.
Torturando a súa memoria
o rapaz chapa que chapa
e ó cabo dunha semana
diso non sabe nin papa.
E o profesor, todo serio,
con gravidade pon notas
ás veces sobre materias
nas que el está en pelotas.
Os país, case angustiados
toman as súas medidas
cal se nas notas //es fose
ós rapaces as súas vidas.
O sistema educativo
está feíto un desastre
e todos, sen máis protesta
arrastramos este lastre.

V

:. ·. · '
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Se pensamos que o ensino
~(

ós _nenos tanto amola
¿por que dunha vez non irnos
á revolución da escala?
A escala será vida
e a aprendizaxe verdade
se ós nenas //es aprendemos
aprender na liberdade.
Que a mocidade aprenda
a iniciarse no trabal/o .
libremente, e o demais
non vos vale un cara/lo.

-1
Laxe Radio
Prieguntoirio, 39

15704 SANTIAGO DE
(Coriuña)

COMPOSTE~

Tempos de folganza,
como pide ocarpo
Recupera-lo gozo do xogo,
oxogo comunitario,
compartido,
cun tableiro ecatro dados
edezaseis fichiñas,
sen máis.

f, de paso,
un cauce ólecer consumista
que sabe moito de custos
epouco de ledicia companida.

