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EDITORIAL XUSTA.
A xustiza e a inxustiza debería ser igual para todos e todas. Nunca se ten que afastar
a ninguén do seu lado, nin porque teña, ou non, enfermidade mental, ou por ser
doutro pais, ou polos seus pensamentos, etc. Sempre hai que estar unidos/as ata o
fin e seguir loitando pola igualdade.
Xusto estou aquí! Pode ser que non vexa adecuada a miña situación como persoa
con enfermidade mental xa que creo que estou desentoando coa actitude en xeral do
resto da poboación considerada como “ xusta”.
O que me leva a esta reflexión son as leis propias que temos as persoas cunha enfermidade mental. Leis que en moitos casos nos poden axudar, pero que ao mesmo
tempo diferéncianos a uns dos outros.
Estas leis propias son diferentes para cada colectivo (muller,homosexualidade, drogodependencia) facendo que moitas persoas síntanse excluídas, xa que rompen os
esquemas de igualdade con respecto á base da xustiza. O primeiro estigma, polo tanto, o coloca a lei. Obviamente, topámonos cunha contradición: todos somos iguales
ante a lei pero vemos que cada un ten que adaptarse a unha lei propia.
Existen unhas leis xerais que ao mellor nunca se cambiarán, por iso, moitos de nos
excluímonos porque non aceptamos esta situación.
Para concluír, o que deberiamos destacar non é o cambio das leis, senón a participación á hora de determinar a xustiza,é dicir, que na realidade toda a sociedade participe abertamente no resultado final da xustiza.
Se queres unha sociedade xusta, se xusto na túa mente. Como a mente xusta do noso “presi” Manolo, cunha vida xusta, sempre adaptándose ás inxustizas, e dende
aquí unha xusta e xigantesca aperta a onde xustamente esteas, buscando a xustiza
para tod@s.
A VOZ DE LENDA
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EXPLOTACIÓN INFANTIL.
O traballo infantil é un feito que afecta en especial a países en vías de desenvolvemento pero tamén a países desenvolvidos.
Múltiples redes do crime organizado traballan para usar nenos e nenas nos seus propósitos económicos como a mendicidade e a prostitución.
Ao redor de 246 millóns de nenos e nenas son obxecto de explotación infantil e deles tres cuartas
partes sono en condicións de perigo.
Estímase que en latino América preto do 70% de nenos e nenas que traballan o fan no sector rural.
En 1992 a Organización Internacional do Traballo, O.I.T., baseou a súa acción na estipulación da
idade mínima de admisión ao emprego como criterio para definir o traballo infantil, e creou o
programa internacional para a erradicación do traballo infantil.
Os motivos polos que non deben traballar os nenos son varios, entre eles están por exemplo:
. Quítalles espazo e tempo para a diversión.
. É un risco para a súa saúde mental e física con labores que poden entorpecer o seu crecemento e
desenrolo:
Traballos que van en contra da súa dignidade e respecto persoal converténdose ademais en abuso infantil. Prostitución, pornografía infantil, exhibicionismo, uso militar de nenos.
As rexións vistas en porcentaxe de nenos que traballan do total de menores de idade segundo o informe
de UNICEF son:
Asia e Oceanía 19%.
África Subsahariana 29%.
Latino América e Antillas 16%.
Oriente Medio e África Setentrional 15%.
Países industrializados 2,5 millóns de nenas e nenos.
ALBERTO LAGO

É INXUSTO I.
É inxusto que algunhas persoas non teñan traballo. Por que hai tan poucas empresas para tanta xente? A
xente necesita traballar para manterse eles, as súas familias e para ter unha vida digna e non ter que malvivir. A falta de traballo fai que moitas persoas teñan problemas para pagar o aluguer ou hipotecas dos seus
pisos e vense obrigados a vivir na rúa, moitos cos seus fillos e é inxusto que por isto un xuíz lles retire a
custodia aos pais.
É inxusto que uns gañen moito e a maioría pouco ou nada. Agora coa crise moitos traballos están moi mal
pagados pero o traballador tense que conformar con ese soldo se quere que os fillos non pasen fame.
En ningún país os nenos deben pasar fame, pero isto empeza a ser habitual en moitos sitios por culpa duns
poucos ambiciosos que parece que non lles importar ver aos seus habitantes morrer por que non teñen para
comida.
ELISA
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A XUSTIZA.
A xustiza é a concepción que cada época e civilización ten acerca do sentido
das súas normas xurídicas. É un valor determinado pola sociedade. Naceu da necesidade de manter a harmonía entre os seus integrantes. É o conxunto de regras e normas que establecen un marco axeitado para as relacións entre persoas
e institucións, autorizando, prohibindo e permitindo accións específicas na
interacción de individuos e institucións.
Este conxunto de regras ten un fundamento cultural e na maioría de sociedades
modernas, un fundamento formal:
•

•

O fundamento cultural baséase nun consenso amplo nos individuos dunha sociedade sobre o bo e o malo, e outros aspectos prácticos de como deben organizarse as relacións entre persoas. Suponse que en toda sociedade humana, a maioría dos seus membros teñen unha concepción do xusto, e considérase unha virtude social actuar de acordo con esa concepción.
O fundamento formal é o codificado formalmente en varias disposicións escritas, que son aplicadas por xuíces e persoas especialmente designadas,
que tratan de ser imparciais con respecto aos membros e institucións da
sociedade e os conflitos que aparezan nas súas relacións.
BRAIS

A VIOLENCIA.
(REFLEXIÓN.)
Pode que o malestar esaxerado sexa o único problema que hai neste mundo. As guerras, os conﬂitos, os malentendidos e os desacordos poden xerar máis problemas aínda, é dicir, que cada vez
vai a máis. A que se debe? É normal? Quen ten a culpa? Acabarase algún día? Acabará de todo? É
posible que no mundo haxa máis xente sinistra do que pensamos e a veces non o recoñecemos.
Curiosamente sempre foi así, a maioría das persoas sempre tiveron un problema de conduta fóra
do normal.
A crise e outros problemas é posible que sexan debido a isto, só que esta vez, no mundo actual é
moito peor. Que medida sería xusta? Estaría ben aplicar medidas drásticas? Sería de utilidade?
Vamos camiño da Terceira Guerra Mundial, pero esta vez será con paus e pedras e duraría até
que non quedase ninguén.
Inda que cada día hai máis conﬂitos, parece que cada vez hai máis xente serena, inda que non
perfecta, que nun futuro poderá facer deste mundo un lugar mellor. No caso de que algunhas
persoas que nos rodean fosen problemáticas é probable que non tivesen a culpa de selo, porque é
a súa forma de ser e inda que fan dano, o fan de forma inconsciente e nunca corrixirían a súa actitude.
ALFONSO COSTAS
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A VIDA.
A vida pode ser inxusta ou xusta, dannos a vida ou quítanola, dannos moitas cousas
e quítanolas. Ás veces pola xente fanse cousas e esas cousas tamén nolas quitan.
Inxusto ou xusto depende de como se mire. Inxustiza ou xustiza que non saibamos
vivir a vida, xusto ou inxusto é como nos ensinaron a vivir. A vida é morriña inxusta
ou xusta. Todo o que nos rodea é vida. A xustiza pode ser xusta ou inxusta como a
vida mesma; pode ser caprichosa, mala, boa, enorme ou pequeniña. Xusta e inxusta
como o tempo, segundos, minutos, horas. Xusto ou inxusto, como os días, as semanas, o mes, o ano. Xusto ou inxusto como as mañás ou os solpores, é vida como a
vida mesma xusta ou inxusta.
A vida é un pano cheo de mocos xustos ou inxustos, é simplemente vida; vida que
nos fai crecer como persoas por iso é vida, por iso respiramos e vivimos e traballamos e ho! A vida é sempre xusta ou inxusta por que sempre ten un fin, non é infinita, non hai nada infinito polo cal é xusto ou inxusto.
ANA NIETO

O MEU XUIZO.
Todo aconteceu nunha tarde libre que eu tiven cando traballaba para o Muíño Vello. Ía eu conducindo pola estrada de Santa Mariña cando o coche que viña detrás miña comezou a pisar o
acelerador, eu me piquei un pouco e tamén pisei ao acelerador do meu coche.
O problema foi que me atopei nese tramo
da estrada auga neve sobre o asfalto e á
altura da capela había retención de tráfico
cunha cola bastante considerábel, nese
momento freou o coche que tiña diante e
eu pisei o freo coa mala sorte de que o
meu R5 fixo aquaplaning e batín co coche
de diante. Á súa vez o coche que me seguía deume un choque polo costado. Eu
quedei vendo estreliñas.
Decidín levar ao dono do coche que chocara contra o meu por detrás a xuízo. Levei o R5 a un taller a que o peritasen, onde lle sacaron unhas fotos, díxenlle ao
meu pai e a un tío meu que me acompañasen ao xuízo. O día do xuízo fomos a Vigo e falamos
cun avogado de oficio que me designaron, cando tivo lugar o xuízo eu estaba á expectativa e xa
se encargou o avogado de falar co xuíz, nós mantivémonos sen dicir palabra.
O xuízo declinouse ao meu favor, o condutor xulgado tivo que facerse cargo dos gastos do
arranxo do coche e dos custes do xuízo.
JUAN
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DEFENDER OS

TEUS DEREITOS.

E inxusto que unha persoa que prestou os seus servizos a unha empresa durante 17 anos, axudando sempre, poñ endo o mellor de si mesmo, facendo cursos, dando clases aos empregados e tratando de ensinalos, remate puteado por esta.
Estando de xefe de mantemento, ascendé rono a encargado e despediron ao que estaba nese posto.
Preguntá ronlle se querı́a quedar e el aceptou; empezou e seguiu as ordes do xefe, este era moi descon$iado e gustá banlle os chismes, poñ ı́a en contra os empregados e sempre querı́a que lle chegasen noticias de abaixo. A esta persoa iso non lle ı́a e non lle andaba con historias, pois facı́a o mellor
para a empresa, traballar, á $in e ao cabo, el é un traballador má is e respecta aos seus compañ eiros;
pero o tı́o querı́a morbo e enfrontar uns con outros.
Ten un avogado que o representa, pois demandou a empresa por non ter as condició ns laborais
que asinaran, e o seu xefe $ixo un ERE para botar xente á rú a.
El de sú peto ponse mal das costas, ten que seguir traballando, vai ao mé dico e dille que ten as costas in$lamadas e que cunhas pastillas poñ erase mellor, pero non é ası́. Volve á consulta e dille que
segue peor, vó lvelle receitar outra medicació n e xa está , volta a traballar. Pero segue poñ é ndose
peor e acá banselle cruzando os cables, chega á consulta e monta un cristo, dille ao mé dico que está
farto e este lle dá a baixa, entó n queda na casa e vaise poñ endo un pouco mellor aı́nda que lle segue
doendo. Vó lvenlle dar inxecció ns, o mé dico trá tao como un coello de indias.
Como segue encontrá ndose mal, o mé dico o envı́a a Povisa e alı́ descobren que ten desgaste de cadeira, ou sexa, que se ten que operar das costas e da cadeira. Ponse en contacto co neurocirurxiá n e
comé ntalle que ao operarse da cadeira igual non necesita operarse das costas pois deixa de facerlle
presió n.
A todo isto, decá tase de que el ı́a ser incluı́do nun ERE que se levaba a cabo na empresa, que o ı́an
botar, decide ir á empresa a falar co xefe e este dille que retire a denuncia, pé nsao durante 15 dı́as,
tempo no que o xefe contrata outro encargado, el pregunta onde o van colocar, xa que non pode
traballar na rú a, conté stanlle que de momento no taller. Consulta co seu avogado, e este comé ntalle
que se a retira estará dando un paso atrá s. O traballador decide irse para casa e alı́ e tras moito meditalo decide retirar a denuncia, el non querı́a pero o seu traballo perigaba. Avisou na empresa ao
encargado e este dı́xollo ao xefe, agradecé ronllo e dixé ronlle que eles sabı́an o que el valı́a. Pero esta persoa non marchou tranquila senó n que quedou coa mosca trá s da orella. Isto é inxusto pois
xogan coa saú de dos traballadores.
Finalmente decidiu poñ erse en mans dun acupuntor e masaxista, parece que algo de ben lle fai pero el xa está convencido de que ten que operarse. Nuns dı́as pasarase pola consulta do neurocirurxiá n para oı́r a sú a opinió n e ası́ poder quitar as sú as propias conclusió ns.
E inxusto, parece que a cada paso que damos para diante sempre veñ en dous para atrá s, hai moitas
persoas que se ven obrigadas a traballar enfermas pois senó n perderı́an o seu emprego, isto foi a
peor, non defendemos os nosos dereitos e ası́ vainos.
A maiorı́a de sindicatos está n comprados, aı́nda que algú ns quedan para defendernos. Isto é o que
nos trouxo a crise e as polı́ticas de recortes, o quedar sen pagas extras, ou quedar no paro sen ningú n tipo de prestació n.
Isto é inxusto, non debeu de acontecer nunca, Rajoy e os seus secuaces cobran ben, e a parte, xa
que isto non lles chega, rouban ao pobo e o mandan todo a paraı́sos $iscais, todos son corruptos.
A ver se para o 2014 isto empeza a cambiar e comezamos a levantar cabeza.
MARIA PROL
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A MULLER EN ÁFRICA.
Máis do 80% das mulleres en África son agricultoras. Máis do 40% das mulleres en África carecen de acceso ao ensino básico. Se unha nena asiste á escola durante seis anos ou máis, ao chegar á vida adulta, a súa
atención prenatal e posnatal, así como, a súa taxa de supervivencia aumenta. As nais con escolaridade,
mandan aos seus fillos á escola un 50% máis que as nais sen escolarizar.
A SIDA propágase ao dobre de velocidade entre as rapazas
sen educación que en mulleres que asisten á escola, aínda
que sexa por un período curto de tempo. Os fillos de mulleres que recibiron cinco anos de escolaridade primaria,
teñen unha taxa de supervivencia o 40% superior á dos fillos de mulleres sen escolarizar.
SEN
NON
Unha muller que viva na África subsahariana ten unha proIGUALDADE
HAI XUSTIZA
babilidade de 1 entre 16 de morrer durante o embarazo ou
o parto. En cambio, o risco para unha muller de América
do Norte é de 1 entre 3.700.
Por minuto nalgún lugar do mundo, morre unha muller
embarazada ou dando a luz. En total unhas mil catrocentas mulleres morren ao día, aproximadamente cincocentas noventa mil ao ano, por causas relacionadas co embarazo.
Case a metade dos nacementos nos países en desenvolvemento prodúcese sen a asistencia de persoal sanitario especializado.
JOSE MARÍA DARRIBA

PÉGAME ...................................................... POR QUE ME QUERE.
Parece mentira pero aínda hai mulleres que pensan así dos seus maridos. Eu creo
que a educación que recibiron influíu moito nelas cando eran pequenas, tiñan que
facer as cousas de casa, cociñar, pasar o ferro, lavar, etc. Mentres os seus irmáns
pasaban o día a rañala.
Os seus pais maltrataban as súas nais, ás veces chegaban borrachos á casa e as
súas nais non tiñan ningún dereito. Se querían pedir un crédito ou abrir unha conta
no banco, calquera xestión, necesitaban a firma do seu marido.
A súa autoestima está polos chans, algunhas mulleres con fillos non poden separarse por que non teñen onde ir e senten o temor permanente a ser agredidas de novo pola súa parella.
Senten malestar, insomnio, tristura, incomodidade, vergoña, depresión, consumo
esaxerado de fármacos, alcolismo, problemas dixestivos, problemas sexuais, etc.
A súa actitude será sempre temerosa, indecisa, as súas relacións serán de fuxida,
sempre con présa, rematarán illadas afrontando a súa soidade.
É inxusto non poder estar tranquila nin na súa propia casa. Onde está a xustiza?
SARA
7

O RACISMO.
As relacións entre persoas e grupos caracterízanse frecuentemente póla presenza de
prexuízos de todo tipo, apreciacións ou actitudes modeladas a priori, sen base real,
que se proxectan frecuentemente sobre grupos sociais de distinta relixión, etnia ou
cultura e que se aplican indiscriminadamente a todos os seus membros.
As diferenzas raciais son un feito incuestionábel e natural entre os seres humanos, de
igual xeito que ser home, muller, alto ou baixo; pero xerarquizar aos individuos polo
seu sexo, altura ou raza é, simplemente, un feito social e cultural. Na orixe e valoración do racismo e da xenofobia populares, xoga un papel moi importante a presenza
dunha constante psicolóxica que se manifesta nas espontáneas valoracións afectivas
de carácter negativo do outro e dos outros: temos desconfianza, hostilidade, rexeitamentos, repudio e ata noxo.
O tema do racismo e outros afíns son tristemente de grande actualidade: distintos nacionalismos e conflitos relixiosos, económicos, sociais e políticos dos nosos días teñen que ver, a miúdo,
con algún compoñente racista ou similar.
En distintos países de Europa vimos asistindo a distintas formas de discriminación contra traballadores estranxeiros, contra
os que son diferentes e contra os que se supón que pensan de
maneira distinta. Asistimos a motíns interétnicos nos suburbios
das grandes cidades. En España, distintos sucesos racistas son
de permanente actualidade. Aparece o racismo coma expresión
hipertrofiada dun compoñente da personalidade humana: temor
ao estraño, ao raro, ao non coñecido. Aparece no noso país a
marxinación crecente de sectores da sociedade, da que o colectivo xitano é o paradigma. Un grupo social que mira acrecentada a súa discriminación
co problema da droga, probablemente menos estendido que na sociedade considerada
coma normal, a pesar de que se identifique a drogadictos, estranxeiros, pobres e delincuentes con persoas desta minoría constantemente atacada.
MANUEL GONZÁLEZ

A EUTANASIA.
A eutanasia é xusta para os animais, a min pasoume coa miña cadela Yuly, era moi maior, ao beber auga
vomitaba e notábaselle que xa non gozaba, entón picárona e deixou de sufrir. A un can que tiven, deulle
insuficiencia renal e púxose moi malo, finalmente tiveron que practicarlle a eutanasia e tamén deixou de
sufrir.
É xusto para os animais pero por que non o é para as persoas? Por que a xente ten que sufrir ou pasar dor
ata o último momento? Hoxe en día se algún profesional, médicos, enfermeiros, decidisen practicar a eutanasia a algún doente rematarían no cárcere. En cambio xa hai países onde esta practica é legal.
Por que en España é ilegal? Iso é o que eu me pregunto, e é unha inxustiza. Inxusto para as persoas con
enfermidades en estado terminal ou vexetativo.
O significado de eutanasia é: boa morte ou morte perfecta .
ADA MARÍA
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DESAFIUZAMENTOS.
O ano pasado en España suicidáronse 3490 persoas, 306 foron en Galicia. Do total de suicidios preto de 200 destes teñen como factor causa o desafiuzamento. Estas 200 persoas tiñan pendente algunha débeda cos bancos e antes de que chegara o momento do desaloxo
decidiron acabar coas súas vidas.
Con case dous millóns de fogares onde non entra ningún diñeiro ao mes, a situación de tensión que se ten enriba é máxima. Pola contra os partidos políticos non paran de forrarse a
conta nosa e os bancos igual. Teñen carta branca para moitas cousas e deixan de lado as
persoas. Para eles ten máis valor as paredes dunha casa que a xente que as habita.
É inxusto que os cidadáns da pé reciban castigos moi duros por roubar para comer ou por
non poder pagar un piso, mentres, a xustiza non é igual para os políticos corruptos, cabróns
e chourizos.
A min non me pasa, pero se me pasase non sei onde podería chegar por culpa dun desafiuzamento, aínda que eu teño máis sorte que outros, xa que teño unha familia que me apoia
e daríame acubillo, e é un alivio moi grande sabelo.
YOLANDA

MANS UNIDAS: CAMPAÑA CONTRA A FAME.
O lema da campaña é "Non hai xustiza sen igualdade", co obxectivo de promover a igual dignidade entre
homes e mulleres.
Para isto a sociedade ten que involucrarse en todos os aspectos, a defensa integral das persoas e todos os
seus dereitos. Habendo vítimas da violencia, física, sexual e psicolóxica. Principalmente a muller é obxecto da explotación. Para rematar coas desigualdades existentes ten un papel fundamental a educación.
Un dato hoxe en día: dúas terceiras partes das mulleres son analfabetas. Mans Unidas denuncia as desigualdades e inxustizas que se dan en países empobrecidos e as súas posibles solucións. Propón que a muller debe ter dereito ás decisións políticas e lexislativas, que respectan o dereito á igualdade.
Mans Unidas seguirá apoiando o financiamento de proxectos de desenvolvemento agrícola, sanitarios,
educativos, sociais e de promoción para a muller.
Para este ano 2013 danse a coñecer sitios para o seu desenvolvemento: Sudán do Sur, Honduras e o estado indio de Karnatake.
Para iso cóntase co apoio e colaboración de todas as persoas de boa vontade, que ceden o seu tempo ou
as súas posibilidades económicas a favor dos países en fases de desenvolvemento.
Segundo a escritora e poeta Gloria Fortes e a súa famosa frase que dirixiu aos nenos somalís:

"Eu como, ti comes, el come, nós comemos, vós comedes, eles non".
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA
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AXUDAS PARA OS FILLOS.
100 € ao mes ata que o neno cumpra 3 anos. É a única axuda coa que contan os pais e nais aragonesas que
traballan e queren conciliar a súa actividade coa vida familiar. Aínda que é unha das comunidades máis
envellecidas e con menor taxa de natalidade, Aragón ten un dos sistemas de axudas sociais ás familias
máis escaso de España. As alternativas para os fogares nos que os dous pais traballan son deixar os nenos
cos avós, levalos á gardaría ou contratar unha canguro. O gasto medio destas últimas opcións supera os
250 € ao mes. Un esforzo extra para os traballadores. Unha familia cun neno de menos de 3 anos pode recibir a paga de 360 € da Xunta e ao mesmo tempo beneficiarse dunha asignación de 291 € da Seguridade
Social para familias con escasos recurso e unha redución fiscal de 1200 € anuais para os casos en que a nai
é traballadora (ou sexa, que para ter dereito a estas axudas unha familia ten que ter escasos recursos económicos ou traballos moi mal remunerados).
Os que quedan sen a axuda de 360 € poderán acceder á dedución fiscal por fillo menor de tres anos. A diferenza é que as familias con menos de 22000 € de renda antes podían acceder á paga anual da Xunta máis
outra bonificación fiscal de 360 € pero cos cambios introducidos pola Consellaría de Benestar os pais con
menos ingresos só poderán optar a unha destas prestacións por fillo. Tamén existe a posibilidade dunha
compensación fiscal do 30% cun límite máximo de 200 € para aqueles pais que por razóns de traballo teñan que deixar aos seus fillos menores de 3 anos ao coidado dunha empregada do fogar ou nunha gardaría.
Axudas da axencia tributaria:
- Paga a nais traballadoras de 1200 €.
As nais traballadoras con fillos de ata 3 anos poden cobrar unha paga
mensual de 100 € deducirse 1200 € do IRPF.
Como requisito ten que ter cotizado polo menos 15 días no mes que se
solicita a prestación.
- Dedución do IRPF de 1836 €.
As familias poden deducirse da base impoñible do IRPF 1836 € polo primeiro fillo, 2040 € polo segundo, 3672 € polo terceiro e 4182 € polo
cuarto e seguintes.
Axudas da Seguridade Social:
- Para familias con ingresos limitados 291 €.
É unha axuda que se outorga ás familias con ingresos anuais anteriores a
11264 € e que teñan un fillo menor de 18 anos.
- Por parte de xemelgos 2565 €.
Se tes un parto múltiple a seguridade social outorga unha axuda de 2565 €
se son xemelgos, se son tres fillos a axuda é de 5131 €, e se son 4 ou máis fillos recibirás un importe de
7696 €.
-Por nacemento de fillo en supostos especiais 1000 €.
Outórganse 1000 € polo nacemento dun fillo cando non se superan determinados niveis de ingresos na familia nos casos de familias numerosas, monoparentais ou nais cunha minusvalía do 65% ou superior.
- Familia numerosa 450,75 €.
Págase no nacemento polo terceiro fillo e seguintes. Se o neno ten unha minusvalía do 33% ou maior esta
cantidade duplícase. Os ingresos dos pais non poden exceder de 15903 € cun incremento de 2575 € a partir
do cuarto.
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- Axudas para nais autónomas.
As nais autónomas ao igual que as nais traballadoras por conta allea teñen dereito a 16 semanas de permiso por maternidade durante os cales recibirá un salario correspondente á súa base de cotización.
Ademais despois de rematar a baixa maternal ten dereito a unha bonificación do 100% das cotas mensuais
durante os 12 meses seguintes.
- Axudas para os pais autónomos.
Os pais autónomos ao igual que os pais traballadores por conta allea teñen dereito a 14 días de permiso por
paternidade durante os cales recibirá un salario correspondente á súa base de cotización.
QUINO ALJÁN

O BOSQUE.
A xustiza non debe ter compaixón cos que destrúen os bosques e debería metelos a todos no cárcere bastante tempo para que aprendan boas condutas. Aínda que lles dean bastante diñeiro por destruílos, os bosques son de todos os habitantes do
planeta así como dos seres vivos que neles habitan. Esta xente non ten medo a nada, moitos métenlle gasolina para queimalos e non teñen compaixón con nada nin con ninguén. O bosque é vida
para todos e unha explotación sostible, extraer
madeira para mobles ou construír casas, pode ser
moi beneficiosa. Destruír os bosques prexudica ao
medio por que provoca secas, desertización e por
iso hai que castigar ás mafias madeireiras. A xente
que fai isto debería repoñer o dano feito.
ELISA

O TRABALLO.
Está ben que te collan nos traballos en prácticas pois así se lles gustas pode que te
collan para traballar. Empezar eses días de practicas para adaptase ao traballo esta
ben e que tanto custa ás persoas conseguir un traballo. Pero o que non esta ben é
que haxa tanto “moving” entre as persoas que se dedican a facer que traballan molestando a outras persoas que se dedican a traballar para sacarse o diñeiro para a
súa vida diaria. É inxusto que os que feren con palabras ou fisicamente a outras
persoas. É bastante inxusto, é unha grande inxustiza que nas súas casas non poidan
resolver os seus propios problemas e o paguen outras persoas nos seus traballos
sen ter porque. Se non se lle pon remedio rematasen con todo tipo de persoas capacitadas e moralmente para o traballo en todo o mundo. É unha inxustiza, inxustiza, inxustiza.
ANA NIETO
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MALO!!!
Eu era un rapaz malo. Non por que eu quixese senón porque as circunstancias da vida me fixeron ser así!
Malo! Sempre fuxitivo, sempre perseguido, fuxindo da policía, sen pensar na miña familia ou nos meus
amigos. Vivía errante sen pensar en ninguén e de tanto que vivía comía o mundo, sen pensar nas consecuencias e así vivía e vivía ata que un día botáronme a man.
Non comprendía o que pasaba e me
comprender. Ninguén acordábase
midades e máis enfermidades. Emguén acordábase de min, vinme a
a chorar na miña cela. Pensaba que
ver a realidade da vida e foi entón
que se comía o mundo senón que
min. Comecei a tomarme as terapeutas e a seguir os seus consellos.
sas, a miña familia comezou a vir a
gos non eran verdadeiros amigos. E
que enfermo, seguía sendo libre.
libre senón escravo das miñas con-

levaron a unha cadea, seguía sen
de min, sen decatarme collín enferpecei a ir a terapias e aínda así ninbaixo e co paso do tempo comecei
era polas terapias que me facían
cando comprendín que eu non era o
era o mundo o que me comía a
pias en serio, a facer caso aos teraDende entón vanme mellor as couverme e decateime de que os amiun día chegoume a liberdade, aínda
Comprendín que antano eu non era
secuencias, así que hoxe vos digo:
A miña prisión non ten reixas
nin a miña cadea elos
pero sufro as consecuencias
dos meus erros.
ANDRÉS CHILET

A ESTABILIDADE EMOCIONAL.
A estabilidade emocional dunha persoa depende de varios aspectos: Económico (aínda
que non o pareza), social, mental e físico. Todos teñen que tratarse con esmero e tacto,
sen deixar de lado a súa proxección na vida de calquera que sexa a súa profunda pegada, que desgraciadamente, deixa na vida de calquera persoa ou tamén animal.
JAIME VIQUEIRA VEIRAS
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QUE É O XUSTO? QUE É O INXUSTO?
Estas dúas preguntas tratan termos que son difíciles de definir pola súa complexidade. Aristóteles di
na súa obra moral Nicomaco "o xusto será o que é
conforme á leis e á igualdade; o inxusto será o ilegal e desigual".
A xustiza pertence á virtude enteira e a inxustiza é
un vicio incompleto.
Por outra parte Platón ten outra opinión sobre iso
"Unha persoa xusta é aquela cuxo elemento racional axudado pola vontade, controla os apetitos".
Tendo en conta os conceptos mencionados definamos a inxustiza social como a desigualdade que
existe nunha comunidade xa sexa política ou económica.

Platón e Aristóteles; detalle de 'A escola d´Atenas' de Rafael 1511
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Estados Unidos, Canadá, Reino
Rusia e Xapón prometeron o
bres e concedéronlle o 0,03%
No mundo hai suficientes alios cinco continentes da terra
esforzo, só repartindo os que
mo: África, América do sur,

RICOS

DO

MUNDO.

Unido, Alemaña, Francia, Italia,
0,08% do PIB aos países pode PIB.
mentos para todos os países e
para sobrevivir sen facer moito
máis teñen aos que menos coCentro América, o sur de Asia...

Pero os ricos son cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres.
O 80% da poboación da terra é pobre.
O 20% da poboación da terra é rica.
Países con bombas atómicas, mentres pasan fame nos países, como a India, Paquistán, China,
Irán... Teñen para defenderse e para conservar o armamento nuclear e non teñen para alimentar
o seu pobo.
JOSE MARÍA DARRIBA

COUSAS.
Na Arxentina viven uns 500 colegas que viven mal, por
que non encontran traballo, pero hai outros que si o teñen e non viven mal, pero o salario e baixo e outros non
teñen nada. Cando nada vale nada.
ELISA
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UN HOME NORMAL.
Hai 45 anos chegou a este mundo Iñaki, naceu o 15 de xaneiro de 1968 en
Zumárraga (Guipuzcoa). Iñaki empezou a xogar no balonmán dende moi novo.
Era un bo xogador e din que o tiña todo na súa vida.
Un día coñeceu unha muller, din que o frechazo foi mutuo. Pasou o tempo e decidiron casar. El é Iñaki U. e a súa muller Cristina B. G. Iñaki U. converteuse en
ex xogador de balonmán e á vez en empresario e no xenro predilecto dun rei (iso
din, eu non o sei).
Tivo unha voda ao grande, politicastros, chusma da realeza de distintos países,
amigos, familiares, etc. O casorio foi visto por moita xente de todo o mundo. Froito da súa linda unión naceron tres rapazolos e unha señorita.
Din que a súa vidorra era plena e feliz, vivían en plena harmonía, el facíase rico
en Telefónica e ela en La Caixa.
Un día o xornal "El País" saca á luz unha trama moi grande de corrupción política unida ao PP. O xuíz Baltasar Garzón que levaba o caso foi apartado e condenado a 11 anos de inhabilitación profesional en febreiro de 2012. A trama empeza con Fran Correa ou o que é o mesmo o “Caso Gurtel".
A trama empezou a
investigarse en febreiro de 2009. O Caso
Gurtel, destapou uns
traxes que pagou o
presente Álvaro P. a
Fran Camps con fondos públicos e a xustiza deixounos libre.
As empresas de Correa,
organizaban
eventos públicos do
PP cando gobernaba
José Mª A.
Seguiron investigando e acharon outra
trama que chamaron
a "Operación Babel",
que é onde empeza o "Caso Nóos" que é onde está Iñaki U. e Diego T. (o seu socio).
Están a investigar o Caso Gurtel do señor Bárcenas, ex tesoureiro do PP que se
levou miles de millóns de euros e que pode estar relacionado co "Caso Nóos".
Descóbrese que Iñaki U. e Diego T. leváronse miles de millóns de euros de Palma
e Valencia e que se o levaron a paraísos fiscais de Belice e o Reino Unido.
Están imputados por varios delitos; malversación de caudais públicos
(comunidades autónomas, provincias e municipios), prevaricación, falsidade de
documentos e fraude á administración.
Queren que todos os vinculados con Iñaki e Diego, estes inclusive, devolvan todo
o diñeiro que se levaron de Palma e Valencia.
Tamén vinculan á amiga entrañable do rei a princesa postiza Corinna Zu
Sayuw...
A casa real desvincúlase de Iñaki U. e prohíbenlle usar o título de duque de Palma e a cidade de Palma retíralle unha placa que leva o nome dos duques.
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Esta foi a historia de I.U., que o tivo todo e agora non ten case nada, ou si? Din
que aínda así segue sendo o xenro predilecto dun rei pero a que prezo? Por que o
fixo? Moita ambición? Querer ter máis diñeiro que un rei ou un príncipe? quitarlle o posto de rei a un príncipe? Estas cuestións gárdaas Iñaki U. para el, ninguén o sabe.
Antes era un cidadán mais, agora tamén pero mais pobre e embargado como
moitos. Onde rematará isto? Cando? Como? Por que? Con que traballo pagará
todo? Un futuro incerto? Como todos os cidadáns deste país.
Por moito que non queira, sempre será un home normal, sempre normal.
Actualmente esta en proceso o "Caso Nóos".
Iñaki U. visto por ANA NIETO

A XUSTIZA (ARISTOTELES).
Xustiza é a calidade moral que obriga aos homes a practicar cousas xustas.
Inxustiza é a calidade contraria, que é causa de que se fagan e se queiran facer cousas inxustas.
En efecto, a xustiza e a inxustiza poden entenderse en moitos sentidos; e se a homonimia neste caso nos escapa habitualmente, é porque os matices están moi próximos entre si. Sería máis clara e
máis patente, se a homonimia se aplicase a cousas que estivesen máis afastadas unhas doutras; porque en tal caso a diferenza na idea sería considerábel; así podemos chamar cunha mesma palabra
na lingua grega, sen incorrer en erro, o óso do pescozo dos animais e o instrumento con que se pechan as portas.
Xustiza inxustiza.
Inxustiza; infámase con este nome ao que falta ás leis, ao que é demasiado cobizoso e ao inicuo.
Por consecuencia é evidente que debe chamarse xusto o que obedece ás leis e ao que observa cos
demais as regras da igualdade. O inxusto será o ilegal e o desigual.
O home inxusto non sempre pide máis do que lle corresponde equitativamente; ás veces a inxustiza
consiste en tomar menos do debido.
As leis, sempre que estatúen algo, teñen por obxecto favorecer o interese xeral de todos os cidadáns. A xustiza entendida deste xeito é a virtude completa. Pero non é unha virtude absoluta e puramente individual; é relativa a un terceiro, e isto é o que fai cas veces a teñan pola máis importante das virtudes.
« Todas as virtudes se encontran no seo da xustiza »
A xustiza parece ser, entre todas as demais virtudes, a única que constitúe un ben estraño, un ben
para os demais e non para si, porque se exerce respecto aos demais, e non hai máis que o que é útil
aos demais, que son ou os maxistrados ou o pobo enteiro.
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA
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PROTESTAS SOBRE A POBREZA.
Somos na terra 7.000.000.000 de habitantes. 1.000.000.000 de habitantes pasan fame. 4.000
morren ao día de fame. Máis de mil millóns de persoas no mundo subsisten con menos dun
dólar ao día.
En total, douscentos setenta millóns loitan por sobrevivir con menos de dous dólares ao día.
Signiﬁca ter que camiñar máis dun quilómetro e medio todos os días só para recoller auga ou
leña, signiﬁca padecer enfermidades que nos países ricos foron erradicadas hai décadas. Once millóns de nenos morren cada ano, a maioría menores de 5 anos, e máis de seis millóns morren a causa de enfermidades que se poden previr doadamente, como o paludismo, a diarrea
ou a pneumonía.
Nalgúns países sumamente empobrecidos menos da metade dos nenos asisten á escola primaria e menos de 20% asisten á escola secundaria.
En todo o mundo cento catorce millóns de nenos non reciben sequera ensino básico e cincocentos oitenta e catro millóns de mulleres son analfabetas.
A continuación consígnanse os datos básicos que descobren as causas e as manifestacións da
pobreza que afecta a máis da terceira parte do noso mundo:
. Ao ano morren seis millóns de nenos antes de cumprir os 5 anos a causa da malnutrición.
. Por día o VIH, mata a seis mil persoas e outras oitocentas vinte mil contraen este virus mortal.
. Cada 30 segundos un neno africano morre a causa
do paludismo, máis dun
millón de mortes infantís
ao ano.
. A tuberculose é a principal causa de morte relacionada coa SIDA e nalgunhas partes de África, o
75% das persoas infectadas co VIH tamén padecen tuberculose.
Máis de oitocentos millóns de persoas pasan fame todos os días, trescentos millóns son nenos.
Destes trescentos millóns, só o 8% son vítimas da fame ou doutras situacións de emerxencia.
Máis do 90% sofren malnutrición e deﬁciencias de micronutrientes crónicas. Cada 3,6 segundos unha persoa morre de fame e a gran maioría son menores de 5 anos.
Máis de dous mil seiscentos millóns de persoas, máis do 40% da poboación mundial, carecen
de saneamentos básicos e máis de mil millóns de persoas aínda utilizan fontes insalubres de
auga para beber.
Cinco millóns de persoas na súa maioría nenos, morren por ano a causa de enfermidades
transmitidas pola auga. En 1960 África era un exportador neto de alimentos: actualmente o
continente importa unha terceira parte dos seus cereais. Máis do 40% dos africanos non teñen sequera a capacidade para obter alimentos abondo todos os días.
A diminución da fertilidade do chan, a deforestación da terra e a pandemia da SIDA causaron
unha redución da produción de aumentos per cápita do 23% no últimos 25 anos, malia o notable aumento da poboación. O agricultor africano paga polos fertilizantes convencionais de
dous a seis veces máis que o seu prezo no mercado internacional.
JOSE MARÍA DARRIBA
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O XUSTO E O INXUSTO.
Non é xusto que os falsos ricos lles quiten os cuartos aos humildes comerciantes, e
é que se queren facer ricos a conta deles. Sabedes unha cousa? Seguramente eles
teñen un sono e é poder comprar unha humilde casiña, ter un coche normal ou poder pechar o seu pequeno terreo. Iso si, para iso teñen que traballar ben duro, sen
odio e sen rancor, dese xeito van poder realizar esas ilusións ou sonos que levan
dentro.
Sabedes por que este mundo é xusto ou inxusto? Porque se neste mundo todos estivésemos ben e fosemos todos iguais isto sería un aburrimento para todos, por iso
ás veces todos estamos cheos de vida, pero pouco a pouco os humildes van espertando e montan uns locais máis grandes, ou sexa, que lles creceron as ilusións e
non se deixaron pisar nin amolar polos ricos falsos.
Isto vai dedicado a esas persoas que foron pisadas ao nacer e volveron rexurdir das
cinzas e agora son felices. Parabéns, admírovos.
NURIA

É INXUSTO II.
É inxusto que algúns pais utilicen aos seus fillos para reter ás súas mulleres con
eles. Algúns pais atrévense a maltratar aos
seus fillos como escarmento para as súas
donas. Elas con medo
non se atreven a denuncialos por temor a
ser asasinadas. Estes
homes gozan facendo o
mal aos seus seres
queridos. Utilizan como
escusa que non lles
vai ben no traballo, ou
non aceptan un divorcio, ou que teñen problemas coas drogas ou
o alcol, pero son todos
violentos, misóxinos,
machistas e maltratadores.
É inxusto que estes homes o paguen coa familia que non ten culpa
ningunha,
deberían
acudir a un especialista
antes de facer nada
para que lles axuden
con este terrible problema.
Algúns homes buscan
consolo noutras mulleres para non lles facer
dano ás súas donas e
outros
obsesiónanse
con que a súa compañeira ten unha relación con outro home, aínda que isto non sexa certo. Algúns non
son felices por culpa deste problema e tómana con calquera persoa que se meta con
eles.

Muller, se te maltratan, denuncia!
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A POBREZA.
CONCLUSIÓN.
Non é xusto que uns teñan moita riqueza e outros non teñan nin sequera auga para bañarse ou beber.
No século XXI xa debería estar solucionado o dereito das persoas a ter alimentos para cada día, medicinas,
casa, traballo. Millóns de persoas non teñen nada disto, e isto é parte das inxustizas que hai no mundo.
A riqueza está mal repartida, os gobernos dos distintos estados da terra débense concienciar que nalgúns países están a morrer nenos por falta de auga, alimentos e medicinas.
As mulleres en África teñen que levar todo o peso da educación dos fillos a parte do traballo fóra de casa.
Moitos estados gastan gran cantidade de cuartos en armas de todo tipo e resulta que para o esencial, alimentos, medicinas, sanidade, ensino, non chega máis que un pouco de diñeiro. Cando o armamento está obsoleto, que xa non vale para o século XXI, compran armamento máis caro e o vello o venden a países aínda máis
pobres.
Eu quixera saber onde empeza os dereitos duns e dos outros. Din que é onde remata o dun e empeza o doutro.
Debemos ter coñecementos con causa e levalos á acción para levar á práctica o respecto e a dignidade polos
dereitos das persoas ás cales lles falta o básico, como dixemos xa antes.
Os que somos católicos e lemos a Biblia, sabemos que o mundo o deixou Deus para que usásemos o campo,
a gandaría, a pesca e os animais ao servizo dos homes. Logo vemos como os políticos e ás distintas igrexas en
todo o mundo prometen moitas cousas que finalmente non cumpren.
É dicir, feita a lei feita a trampa, os que están arriba rouban os que están abaixo. Ou como na India, que se
dividen en clases sociais ou castas, e un non pode aspirar máis alá da casta á que pertence. Así os parias, que
é a casta máis baixa da sociedade hindú, non teñen dereito a sanidade, ou non poden estudar unha carreira,
ten que traballar no que traballa o seu pai, nas redes de sumidoiros, na limpeza das rúas etc. É máis, os parias
téñense que casar entre eles, non poden casar con persoas doutra clase social.
Onde está a xustiza e a inxustiza?
JOSE MARÍA DARRIBA

UN POUQUIÑO DE VIDA SAUDABLE.
O aceite de oliva é bo para o corazón e tamén para ter unha vida saudable.
O mellor é alimentarse axeitadamente e facer deporte. Tamén é bo dar paseos polos montes e non polas estradas, por que senón un mal condutor pode
atropelarte sen que te decates.
ELISA
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FUTURO PRESENTE.
A xeada que esmaga
unha terra nova
que sementa nas súas follas
o sinal dun diluvio
que arrastra o feo e o resgado
que incube a raíz no fondo
que nos diga como vai
a ulir o seu froito.
J. L. EZAMA

COMPOSTELA.
Compostela é unha rúa
longa na memoria
onde vagan
os nomes e as horas
que cada quen recorda.
Tempo de eternidade
nas sombras case bágoas
a caer polos días e as cousas
maino como unha choiva.
No libro da vida
van as follas anónimas
pasando sobre o atril das lousas
sen que un déase conta
e as lembranzas
mesmo como as ondas
xorden soltas
dende o fondo de nós
e todas fan un mar
que se afasta.
DAVID
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RETORNO.
No último vagón de cola
como di o seu título
volvín a Redondela
de longos tempos en Madrid
dunha longa viaxe da vida
da movida madrileña
naquela xuventude da transición
en realidade fomos unha xeración
de moitos mártires
na que vivos hai poucos
teño recordos agridoces
cheguei á miña casa paterna
sen dar explicacións
co paso do tempo
non queda no esquecemento
paso do tempo
no reloxo
tempo pasado
tempo perdido
tempo gastado
recordo que foi onte
do retorno de Madrid
no último vagón de cola.

É AQUILO...
Xusto ou inxusto
é aquilo polo que fas
é aquilo polo que vives
é aquilo polo que amas
é aquilo polo que loitas
xusto ou inxusto
pero é aquilo
o que te fai pensar, rir
chorar, nacer
ou ser infinito
É aquilo …
ANA NIETO

CARLOS TORRADO

AUSENCIA.
Din que a ausencia
causa o esquecemento
pero xamais se pode esquecer
o que tanto quixeches.
ANDRÉS CHILET
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SEDE E ESCASEZA.
Parecen días, moitas veces
serán momentos, se non desfaleces
cando non hai, hai que aguantarse
e non ante os problemas esfumarse.
Aguantaremos como campións
intentando esquecer as dificultades
non debemos ser cabezóns
e aproveitar as nosas facultades.
Témonos o un ao outro
entre os dous non caeremos
chegaremos a domar este poldro
e algo gordo learemos.
Sempre unha pregaria a san Antón
para non nos encontrar en escaseza
por culpa dalgún demo
e zume de melocotón para a sede.
JAIME VIQUEIRA VILAS

SONORA LIBERDADE.
Liberdade, liberdade
es divina ou malvada
es sonora
es unha deusa
es tristura
es alegría
liberdade, liberdade
liberdade grandiosa
o negativo
falo positivo
o pequeno, grande
o baixo, altivo
sonora liberdade
liberdade, liberdade.
ANA NIETO
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MANUEL ENRIQUE.
Eras como un pardal
voando no seu niño
enchíchenos de amor
coa túa dozura e educación
Para ti a natureza
era pura ficción
grazas por amar
e tamén por alegrar
a mañá, a tarde, a noite
ata a escuridade
Dun bico na meixela
e un ademán
con algo de conversación
querémoste un montón
Grazas Manuel Enrique!
o noso presidente
Séntome afagada
coas túas palabras
cheas de cariño
cheas de comprensión
Agora non estás entre nós
pero levámoste no corazón
Manolo descansa en paz!
tes para ti toda a eternidade!
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA
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A ENTREVISTA D´A VOZ DE LENDA.
Mónica Sánchez e Fernando Cabezas. Xuíces.
Recíbennos no seu domicilio pontevedrés, Mónica Sánchez Romero, Maxistrada Xuíza do Xulgado do
Contencioso Administrativo Nª2 de Pontevedra, e Fernando Cabezas Lefler, Maxistrado xuíz do Xulgado
do Social Nº 3, tamén de Pontevedra, comparten vida e profesión e incluso podemos dicir que traxectoria,
ambos exercen dende hai xa 14 anos, presentáronse a mesma oposición “e tivemos sorte pois agora xa
non hai oposicións e ademais cando nos presentamos so eran 5 ou seis mil persoas candidatas para 150
prazas”. Cinco anos de carreira, tres de oposición, e a partir de aí ,a vida dedicada a administración da
xustiza.
Fernando Cabezas faise Xuíz grazas a influencia paterna “eu quería facer filosofía e o meu pai aconséllame “facer algo útil” (fai dereito), e así unha vez rematada a carreira tomei a decisión de facerme xuíz.
Preparar a oposición e dedicarme a impartir xustiza, pensei ser útil a comunidade dende a xudicatura”.
“Ser xuíz é unha situación que me permite administrar xustiza e sentirme útil, outra cousa e que consigamos ou non administrala correctamente, pero si que me permite ofrecer moito de min mesmo ao longo
dos xuízos que temos día a día, administrar esa palabra que a veces e difícil de definir que é a Xustiza”
Pregunta (Pr.): Custoulles moito ser xuíces?
Coinciden na resposta, tras o remate da carreira, unha oposición de tres anos (aínda que a media anda
polos 5 anos) durante os que se formulan a preparación con método e sacrificio, pese a que Fernando
Cabezas admite que durante a oposición non deixou de practicar as súas afeccións, o cal no lle restou dureza a este período.
Pr: Gústalles o seu traballo?
Fernando (F.): Si, gústame o meu tr aballo.
Mónica (M.): Si gústame e meu tr aballo aínda que as veces chegas a casa desanimada, desilusionada,
parece que non estas facendo nada, a imaxe que se ten do xuíz hoxe en dia é horrible, despois do traballo
que supón chegar a xuíz, da cantidade de traballo que enfrontamos . A xente habitualmente non entende o
noso traballo e a min esta situación resúltame moitas veces frustrante. Pode que nos non saibamos chegar a
xente, quen sabe.
Pr.: Cren que a xustiza está ben impartida?
F.: Ante esta pr egunta tan xenér ica, digo que si, sobr e todo faise o esfor zo de que así sexa, per o diferenciemos; segundo vanse subindo os chanzos as cousas poden ser mais complicadas, tribunal supremo etc,
pero no noso ámbito, o mais preto ao pobo, impartimos xustiza sen presións de ningún tipo.
Pr.: Quen establece as bases xurídicas en España?
F.: Pois é a pr egunta máis difícil par a min.
M.: Póñenas os r epr esentantes de todos os españois no par lamento. As leis apr óbaas o par lamento,
así que as bases xurídicas están aí. O xuíz non se pode saír das leis, o que pasa é que estas son amplas, e
moitas veces pódense interpretar de distintas formas. En principio, as leis establécenas os deputados e senadores.
Pr.: En España as leis son xustas ou quen fai a lei fai a trampa?
F.: É unha pr egunta moi ben feita. Son xustas? Pois tr atan de selo. Par a o meu definir a xustiza é
moi difícil, por iso, se a lei e a xustiza son o mesmo? Non.
Por exemplo, nos desafiuzamentos a lei di que se non pagas a hipoteca te quedas sen casa, a min isto non
me parece xusto, pero é a lei. Quen fai a lei fai a trampa? Tamén. Cando se fai unha lei, sempre hai un que
di "eu por aquí pódome escaquear".
M.: E a lei sempr e vai por detr ás dos pr oblemas, sempr e. Cando se fai unha lei as cousas xa están de
volta.
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Pr.: Como se enfrontan a un caso, aténdose á realidade dos feitos ou ás súas valoracións como xuíces?
E as súas conciencias toman parte dos veredictos?
F.: En teor ía eu teño uns feitos, e eses feitos aplícanse a unha nor ma, per o os xuíces somos per soas, o
do veredicto, iso é o xurado popular. Pero os xuíces primeiro temos que resolver coa lei, pero claro, nós
somos persoas, vivimos no mundo, temos as nosas conviccións, os nosos pensamentos.
M.: A for ma de inter pr etar a lei vai var iar segundo a per soa que a estea a inter pr etar , iso é lóxico,
cada un ten as súas ideas.
F.: Poñamos un exemplo, o mesmo caso me cae a min e a outr a compañeir a, e eu digo unha cousa e a
miña compañeira outra.
M.: Per o dentr o das posibilidades que che dá a lei de inter pr etar . Ás veces, a xente que vai a un xuízo, sabe a verdade, pero cada un vai pelexando polo seu, e non saben facer chegar ao xuíz a verdade, porque ao xuíz o que lle chega é o que se ve no xuízo, nas probas, pero máis alá diso, non sabe como é a realidade, entón pasa que ao mellor a ti te parece que a sentenza foi inxusta pero resulta que non souberon facer
chegar ao xuíz esa realidade. O xuíz non pode inventar nada nin é adiviño.
Pr.: Á hora de aplicar a lei esta pode ser modificada?
F.: Pódese inter pr etar , se modificásemos a lei os delincuentes ser iamos nós. Eu moitas veces teño ganas de non a aplicar ou aplicala mal, pero non sería bo xuíz, estaría a aplicar a miña xustiza e non a que se
deu ao pobo.

M.: En teor ía o impor tante é que estamos suxeitos á lei e dela non podemos saír , non podemos contradicila. Moitas veces teño que aplicar leis que a min non me gustan, mesmo poñería outra lei pero como
son as que temos, son as que teño que aplicar.
F.: Iso tr ae segur idade, sabes que se ti tes un pr oblema a r esposta vai ser sempr e a mesma, se eu aplico o que me dá a gana, eu digo unha cousa e outro xuíz todo o contrario, iso sería unha loucura.
M.: Aínda así temos inter pr etacións par a todos os gustos, imaxinar vos se cada un fai a súa lei.
Pr.: Porque parece que é tan difícil xulgar políticos ou xentes con cargos relevantes (banqueiros, empresarios, xenros)?
F.: Non vistes a televisión hai un momento, non tedes visto que pasa coa infanta, pois aí tedes un
exemplo.
M.: Xa non a imputan, desestimar on o r ecur so.
F.: É difícil? Si, cando estamos a falar de, por exemplo, a infanta, que aínda que xa se desestimou o
recurso ábrese a porta para imputala por delito fiscal, parece que hai unha xustiza para pobres e outra para
ricos. O que pasa é que os ricos, os poderosos, van con moi bos avogados. E que pasa? Pois que poñen problemas na tramitación do procedemento, buscan os recursos máis escondidos para salvar a persoa. Co cal
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Pr.: E ás veces iso faiche que vaias tremendo cada vez que te van xulgar!
F: É ver dade, como en Estados Unidos, hai estados coa pena de mor te, se é negr o o acusado, á cadeira eléctrica, se es branco te salvas. Esa é unha realidade triste pero é así. En España non pasa isto pero hai
casos...
Pr.: Os casos pechados están ben pechados?
M.: Deber ían estar ben pechados, hai casos moi r elevantes, como eses que saen en televisión, nos que
se fai máis difícil xulgar. Hai xuízos paralelos nos medios de comunicación que moitas veces complican os
procesos, ás veces cando estás a xulgar un delito saen cousas nos medios que prexudican a instrución, nestes casos os xuíces están sometidos a moita presión, pois se vai mirar con lupa toda á súa actuación, o que
implica que resulte moi difícil traballar así.
F. M.: Volvendo aos casos pechados, ás veces xor den cousas que con anter ior idade non se coñecían,
ou que non se puideron investigar antes, entón pódese volver investigar. Sempre que aparezan cousas que
non se coñecían antes, sempre que se acheguen novos datos.
Aparecen neste momento da conversación exemplos de casos que estando pechados, determinados medios
de comunicación se empeñan en manter abertos con xuízos paralelos. O exemplo máis relevante foi a sentenza do 11 M, que xa despois de ditaminarse uns culpables, determinados sectores mostraron un grande
interese por sinalar outros culpables. "Se tes algo relevante que dicir acode á xustiza", pero ás veces hai outros intereses...
Pr.: É difícil ditar as sentenzas?
F.: Hai de todo, algunhas son moi sinxelas, e outr as teñen un alto compoñente humano que as fai
moito máis difícil.
M.: Eu levo temas de ur banismo e ás veces teño que decidir tir ar casas, e esta é unha decisión moi
difícil, temos que aplicar leis, téñennos que facer chegar ben as probas. Moitas veces temos que aplicar determinadas leis, segundo a súa vixencia, cando se produciron os feitos, ter en conta unha gran cantidade de
factores que moitas veces complican o ditame do xuíz.
A actualidade manda e volvemos falar de temas que estes días aparecen en prensa. Concretamente a ameaza de derrubamento que pesa sobre o hotel Talaso Atlántico, que no caso de derrubarse tería uns custos
moi importantes para as arcas públicas. Moitas veces utilizamos o método de tirar para adiante e "logo xa
veremos", "ou ti vai facendo", situacións estas que máis tarde chocan coas normas de aplicación urbanística
e que provocan cantidade de procesos xudiciais.
"Ante a máis mínima dúbida de ilegalidade, deberían de pararse os proxectos de construción", afirma Mónica.
Pr.: Que opinión teñen dos chamados xuíces estrela como Garzón ou Grande-Marlaska?
F.: Non hai xuíces estr ela, hai casos estr ela, os xuíces que se enfr ontan a este tipo de casos tan mediáticos sempre están sometidos a seguimentos mediáticos, aínda que ás veces a algún xuíz lle guste facer aparicións impactantes a bordo de helicópteros, o cal non favorece nada a nosa imaxe. Volvo repetir que máis
que xuíces, hai casos estrela.
Pr.: Que opinión ten de que a profesión de xuíz sexa das peores valoradas na última enquisa do CIS? A
que cre que é debido?
M.: Cr eo que esta valor ación negativa sobr e todo está motivada por que non se coñece o noso tr aballo, a isto sumámoslle que o xuíz está aí para resolver conflitos entre dúas partes, e polo menos unha vai
saír descontenta, ás veces mesmo as dúas. É normal que calquera que vaia a un xuízo crendo ter a razón e
ao final non lla dean, saia descontento, ou se tardan moito en darche a razón tamén estarás descontento. Os
xuíces, por regra xeral en España son moi bos, aos xuíces esíxeselles moito para chegar a ser xuíces e están
baixo un sistema de inspección moi rigoroso. Pero tamén temos que dicir que os medios da administración
de xustiza son completamente insuficientes.
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Cando transcorren anos entre os motivos do xuízo e o propio xuízo, non é culpa dos xuíces, a culpa é de
que non se inviste en crear máis xuíces, en xulgados, en dotar de máis medios á administración de xustiza,
máis funcionarios etc. Por iso moitas veces estamos mal valorados por que non se sabe en que condicións
traballan os xuíces e a administración de xustiza en xeral.

F.: Tamén ten que ver con esa imaxe distante que se ten dos xuíces, deses homes con gr avata que camiñan por enriba do ben e do mal, que forman parte dunha xustiza distante, mesmo algúns queren dar de
nós unha imaxe elitista, isto non é así, somos xente normal, que temos un traballo que quizais non é normal, que consiste en resolver conflitos, e aínda que pode haber algún xuíz tipo "coidado co que me decides
que son o xuíz", a maioría somos persoas que nos gusta facer o noso traballo, uns días máis e outros menos.
Somos como os médicos que curan ou os albaneis que poñen ladrillos, que pretendemos rematar coa imaxe
do xuíz distante para aumentar a confianza nos xuíces e na xustiza, malia que nunca poderemos contentar a
todas as partes. A ver se conseguimos que esa enquisa, o ano que vén, reflicta un cambio na percepción da
xustiza e nos xuíces.
Unha tarde relaxada na casa desta parella que comparte vida e profesión, que nos atendeu con amabilidade, naturalidade e confianza, despois da cal esperamos ter contribuído a un mellor coñecemento da xustiza
e das persoas que a imparten.
Unha tarde despois da cal rematamos pensando que se alguén ten que xulgarnos, que sexan Fernando ou
Mónica ☺
DAVID, TOMM E QUINO
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O MAIO.
Primeiro de maio
e o emprego ao carallo
somos unha masa
pero isto é o que pasa.

MENIÑA.
Meniña pecha a fiestra
non deixes a noite entrar
para tebras ben abondan
estas que comigo van.
O vento anda anoxado
ouveando como un can
na zanfona do bosque
aparece un tolo a cantar
que arelas tan fondas
sinto de deixar
a alma a vagar
de perder o corazón
como unha dorna no mar.
Meniña pecha a fiestra
non deixes a noite entrar
para tebras ben abondan
estas que comigo van.
DAVID

Se estamos nós parados
e seguimos calados
volveremos á ruína
e sen picadura fina.
Volveremos á miseria
non teremos un "Experia"
xa non iremos á feira
para chorarlle un euro a Amelia.
E para rematar xa
pediremos mamá
un pouco de comida
e diñeiro para a vida.
Un de maio de 2013, día dos Maios
en Redondela.
JAIME VIQUEIRA VEIRAS

PERDER OU GAÑAR.
O importante
non é perder ou gañar
o máis importante
é non perder as ganas.
ANDRÉS CHILET
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O CABALEIRO ESCURO.

ESPERANZA PONCE.
Da túa persoa teño moito cariño
xa dende pequeniño
encontrábaste acabado de casar
con Anxo Xesteira
non quedan no meu baúl recordos
agora polas circunstancias da vida
agora en Lenda a miña psicóloga
animáchesme moito para facer cousas
e anda se deixase de escribir
finais de semana
no cal che dedico esta poesía
que vai dentro da miña alma e corazón
para a miña es unha persoa entrañable
grazas a ti sigo loitando no día a día
cada día que pasa é unha batalla.

O cabaleiro escuro
sempre viste de negro
e non de loito.
Recolle as sobras
da comida
e a tira ás pombas
gran xesto
pola súa banda
fai reverencias
ás señoritas
da corte.
Co seu porte
ostentoso e escuro
toda a noite
ao cálido lume
co seu manto
que ao durmir se quita
e á mañá
seguinte...
Sempre, sempre de negro
e máis que escuro
pódese fumar un puro
co seu can Kuro.
É un gran cabaleiro
o cabaleiro escuro
e non ten sombreiro.
Así é simplemente
este personaxe
tan xusto e respectuoso
co seu digno porte
tan honorable
sen levar sabre.
A cada paso
faino escuro
o moi cabaleiro honrado.

CARLOS TORRADO

PATRICIA COGOLLUDO DE OYA
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Ondadas de casas
árbore tras campos
reclínate na terra
dálle un abrazo
ao froito de xeracións.
Calcula cal é
o morto que toca hoxe.
Cal é a bandeira
á que hai que saudar.
Será branca?
Branca será a insignia
azul o paraíso
no que entre tanto cor
non nos sintamos cegos
e permítanos ver.
Apúrate que hoxe nos regalan
poesía e prosa
e o que imos sacar
é crer que hai trabas
estas deixarannos veos
para ver polos ollos doutros
o que di esta poesía.

EU QUE SEI?
Pronto a tardanza será inevitable
pronto o silencio será ruído
algo diremos, fale quen fale
todo nun momento, nun descoido
manexamos os nosos sentimentos
coma se fose barro para esculpir
tiramos as sobras chamadas escarmentos
e ao veciño volvemos chuspir
adoitamos cagar no prato
a comida non a vimos
e cando eu me despisto
dáslla ao gato
todo iso praceres
para ti non
cambio de praceres
non me gusto nin eu.
JAIME VIQUEIRA VEIRAS

J. L. EZAMA

A VIDA MESMA.
A vida é un reloxo
co seu paso do tempo
na que cada instante
cada minuto
é a súa vida fermosa
na miña alma os meus recordos
que quedan aquí da vida mesma
fermosa é a vida
soñar
os recordos dunha vida
aínda que todo son cincentas
Do que pasou onte
quedan no meu recordo .
CARLOS TORRADO
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SEI QUE FUN O PEOR.

VOLTA DO SOLDADO.
Sete anos servín ao rei

Nunha antiga vida
descoñezo o mellor
desta nova querida
o se polo meu sufrimento
o que teño que pagar
e quixera con tormento
a vida poder deixar
pero ao non ter valor
dóeme demasiado
como un demo perdedor
a razón paróuseme
a deus pido o seu perdón
para que un anxo querido
faga que o meu corazón
xamais se sinta perdido.

e outros sete sobre o mar
sete e sete son catorce
será hora de marchar.
Pedinlle permiso ao rei
e non mo quixo dar
pedinlle ao meu mariñeiro
e non me quixo escoitar.
pedinlle ao deus do ceo
e púxenme a camiñar.
Chegando a un río de lavar
unha muller vin lavando
e pregunteille que fas?

ANDRÉS CHILET

lavo a roupa do meu home
que es6vo na guerra.
Ai meu home
tolo coma 6
non ai ningún.
E mentres penso no dia
que marchaches
solo penso nunha cousa
no teu regreso.
DAVID BLANCO PUMAR

PESCADOR.
Pescador, que ao pasar pola beira do lago,
vísteme secando as miñas redes ao sol,
o teu mirar, se cruzo cos meus ollos cansos,
e entraches na miña vida buscando o meu amor.
Pescador, nas miñas mans puxeches estas redes,
que poidan gañarche a pesca mellor
e ao levarme contigo na barca
nomeáchesme señor pescador.
Pescador entre tantos que había na praia
os teus ollos víronme, a túa boca faloume
e a pesar de sentirse o meu corpo canso
os meus pés na area seguindo a túa voz.
Pescador manexando as miñas artes de pesca
noutras ribeiras a miña vida quedou
ao querer que pola todos os mares do mundo
traballan as miñas forzas por ti pescador.
Pescador o meu traballo de toda a noite
a miña dura faena hoxe nada encontrei
pero o teu que coñeces os mares profundos
compensa, se queres o meu triste labor.
ANÓNIMO
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INXUSTIZA E XUSTIZA.
Inxustiza:
Falta de xustiza.
Xustiza:
Virtude que consiste en dar a cada un o que é debido, de acordo cunha
norma xeral. Resulta doado definir a xustiza, pero tórnase difícil determinar o seu contido. Todos os filósofos que se ocuparon dos problemas
que formula a ética trataron de facelo sen que o acordo resulte unánime. A máis de vinte séculos de distancia as distincións elaboradas por
Aristóteles seguen sendo as máis penetrantes e válidas.
LOIS F. MISA

XUSTIZA DEPORTIVA.
Abel Mutai é kenyano, atleta , foi medalla de bronce nos 3.000 metros obstáculos nos
pasados xogos Olímpicos de Londres.
Juan Anaya, vasco e considerado un atleta con moito futuro (foi campión de España
de 5.000 metros na categoría de promesas fai uns anos).
As súas vidas cruzáronse o pasado mes de decembro na vila navarra de Burlada. Alí tivo
lugar a proba do XXI cross Hiro-Herri. A proba de 1000 metros celebrouse con total normalidade até que na última recta e a falta de 40 metros do final da carreira aconteceu o que a continuación narramos:
A falta de 40 metros Abel Mutai ia na primeira posición cunha lixeira vantaxe sobre o segundo, Juan
Anaya, neses últimos metros a lama e a terra do percorrido trocouse por pista de atletismo e unha lona
no chan que cubría o final da meta. Mutai, en canto
pisou a lona pensou que xa gañara, parouse e acto
seguido comezou a saudar a xente que alí se atopaba. Nuns segundos Juan Anaya votóuselle enriba e en
vez de aproveitar a ocasión para gañar, negouse a
adiantalo e preferiu que a xustiza deportiva saíra vencedora, Juan decidiu guiar a Mutai para que cruzara
diante del, con xestos e empurróns, a meta.

A primeira declaración de Juan tras cruzar a meta en segundo lugar
foi: “creo que foi mellor o que fixen que gañar”.
Este pequeno gran xesto deportivo non abriu ningún informativo, nin
foi portada na prensa, só foi mencionado en periódicos locais e algunha radio. E é unha pena, por desgraza e tal como están as cousas no deporte, na política, na sociedade, onde parece que todo
vale, un xesto de honradez como este debería estar ben publicitado, explicado e chegar a toda a sociedade xa que nos demostra
que casos de honestidade, lealdade, nobreza, conciencia, respecto e xustiza, aínda non están en perigo de extinción.
XAQUÍN VIDAL
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UN CONTO DE PRISIÓN.
Arturo sentíase mal, non podía deixar de pensar no tempo que levaba no cárcere. Cantos anos baleiros de vida, día
tras día, a cela, os barrotes, a insípida e escasa comida, a inútil rutina, malas caras, berros, insultos, pelexas, etc. Se
había algo na prisión que coñecer, algo novo, anticipábase o mal sabor da decepción cunha nova forma, cando chegaba a noticia. A disciplina era igualmente outra desidia; un problema tras outro a causa de estúpidas normas que só
servían para poder torturar aos reos. Porque todos os elementos que formaban parte da rutina servían para poder torturar aos presos. Porque todos os elementos que formaban parte da rutina servían para torturar, todo tiña pegas e se
aos carcereiros lles apetecía chegaba, a propósito de calquera escusa, a sanción e o merecido castigo. Aquel era un
día de calor, pero non un marabilloso día de verán deses das películas, ou como os que se recorda das vacacións, era
un día no que o sol parecía gozar torturando a Arturo con un lume implacable e unha luz abrasadora. Era imposible
descansar a vista en ningún sitio e os ollos doíanlle e moíanselle de tanto forzalos. A suor estaba quente e empapáballe a pel como un aceite sucio e pegañento que che amola e se aproveita do sufrimento acumulado no espírito sobre a
recua dos líricos castigos que o machucaban á sombra daquela penitenciaría.
Chamárono pola megafonía do módulo e estrañado aproximouse á garita dos funcionarios. Non esperaba visita e non
sabía o porqué do aviso. Ao chegar dixo o seu nome e pedíronlle que se aproximase ao anciño da entrada. A porta
era automática e de cristal polo que podía ver a quen parecía outro interno cunha carpeta e uns papeis nas mans. A
porta abriuse e volveu darlle o nome ao outro recluso.
- Bos días - Contestoulle este e continuou.
- Ti solicitaras o destino da biblioteca central. Toda vía estás interesado? Arturo pensou un momento no que lle dixo.
- Se digo que si cando empezaría?

- Esta tarde- Respondeulle ao recén chegado. Volveu pensar un momento e á fin accedeu tratando de fuxir dunha
rutina inevitable. O outro recluso deulle un papel para que o asinase e a porta volveu pecharse.
Ás tres e media, antes da hora normal de baixar ao patio, avisárono polo interfono da cela de que debía ir á biblioteca. A porta abriuse e baixou as escaleiras de caracol daquel sórdido módulo de prisión. Seguía indo calor, o sol a esa
altura do día machucaba o aire, o chan, as paredes. A irradiación era total e repetíase por todas as partes, conseguindo
que a suor fose, en vez dun alivio para a temperatura corporal, outra forma de castigo; calor e humidade, unha humidade pesada e asfixiante que amordazaba coa súa lea á que collía facéndoo sentirse unha pobre mosca enrolada na
arañeira. Todo estaba deserto. Camiñou entre os módulos do cárcere asombrado da tranquilidade que se vía por todas
as partes. Ao chegar á biblioteca saudou e preséntase esperando algunha indicación.
- Así que ti es o novo - Dirixíndose ao compañeiro fixo unha broma.
- Mira temos rapaza nova na oficina!- Os dous riron por baixo o bigote, e explicáronlle a súa tarefa.
- Nós temos que saír a facer a repartición e como es novo tócache o peor. Hai que sacar das caixas eses libros novos
e comprobalos nos albarás.
A biblioteca tiña catro metros de ancho por oito de longo. As paredes e o medio estaban cheas de estantes. Na entrada había unha mesa cun ordenador e uns papeis e ao lado un armario ficheiro.
- Aquí tes o teu carné do destino por se cho pide algún funcionario e poidas estar aquí.
Non se acostumara a estar en prisión e parecía que o destino novo tampouco o ía animar moito. Estaba seguro de ter
tido mala sorte. Iso de que fora o único responsable de chegar alí era un conto. Como tantos outros contos que á xen32

Arturo vivía nunha rúa de edificios. A media altura da rúa e no baixo do seu bloque había un bar no que sempre paraba, coa desculpa do bo servizo, a tomar unha caña, un refresco ou un café. A noite daquel maldito día baixara ao portal a iso das doce e pico. Era a hora en que a dona se ía e baixou sen cartos, simplemente quería fumarse un cigarro
sen molestar á súa noiva. Chamábase Marta e vivían xuntos dende había un ano. Coñecéronse un sábado durante
unha festa da cervexa nun pub de moda da zona de marcha. Gustáronse e mantiveron a súa amizade ata que chegou o
amor e decidiron compartir piso. Amelia, que era o nome de rexéntaa do bar, tiña as luces apagadas e parecía discutir
con alguén. Arturo non lle deu moita importancia pero estivo atento porque non era normal oír discutir aquela muller.
Entón un home saíu correndo e por fin a muller pediu socorro. Arturo non dubidou e bótolle a man ao ladrón. Entón
este arrepúxoselle e Arturo empurrouno. O delincuente patinou e golpeouse a testa ao caer ao chan e perdeu o sentido. Pasou o peor que podía pasar. Un ladrón hemofílico que non volveu recuperar o coñecemento. Ao día seguinte a
policía detivo a Arturo por homicidio e agora cumpría a súa condena. A sentenza que lle impuxeran era de catro
anos. Levaba tres deses anos cumpridos e parecía que non conseguiría acostumarse a estar alí nin cando xa se fose.
Nestas cousas meditaba entre libro e libro e un estraño malestar envolvíao facéndoo sentirse en entresoño. Un dos
libros das caixas chamou a súa atención, tiña a marca da anterior prisión con data dos anos 60. Era un libro de ornitoloxía.
Carlos sempre fora un home xusto e sempre creu entender ese termo, xustiza, pero nese momento, o día anterior á
súa execución, todas esas crenzas esborrallábanse e sentíase o home máis desgraciado do mundo. Pensaba na súa
muller ou iso intentaba, porque as ideas se lle desbordaban e o único que podía facer era sentir terror. O terror dunha
morte prematura e inxusta que se ve chegar lentamente. Entendíao pero non quería chegar a crelo de todo. Había xente moi cruel, e algúns deles eran os encargados de levar aquela tarefa. Non escoitaban, non atendían, o único que lles
interesaba era facer o que facían e xa. Carlos non naceu para ser indultado e para que ninguén atendese clemencias
con el porque era unha persoa simple e o seu fin debía de ser aquel por que na sociedade non se permiten as barbaries. Tratando de relaxarse pensou no que o levou alí para estar seguro de que se equivocaban, tamaño acto de inxustiza para con el era un erro, non era un desalmado que se merecese un final así. A tarde maldita volvía do campo coa
súa muller e unha parella de gardas civís detívoos por rutina. Pedíronlles a documentación e rexistráronos, o que rexistrou á súa muller debeu de sentir algo con ela, ao tocala, e insistiu co rexistro. Pálpoa e ría e tratou de apartarse
con ela. Carlos asustouse e abalanzouse contra o garda que o retiña e forcexaron co fusil. Este disparouse e o garda
caeu morto. O garrote vil daría conta do seu pescozo á mañá seguinte e el non era capaz de entendelo. Un home abriu
a porta da súa cela e díxolle:
- Queres un libro para esta noite? Por se non podes durmir. Si, si que o queres.
Deixoulle un libro no chan, pechou e foise. Carlos colleuno e leu o título "Paxaros e aves da península".
- Arturo! Esperta!
Arturo quedara durmido enriba das caixas dos libros e por primeira vez dende que empezara a cumprir a súa condena
sentíase tranquilo.
- Perdón. É esta calor. Contestou ao espertar.
O seu compañeiro colleu o libro que Arturo tiña diante e leu o título.
- "Paxaros e aves da península". Non me estraña que te durmises. Este libro ten 50 anos e vén do cárcere antigo. Anda volve ao módulo que son as sete.
Arturo ergueuse e despediuse dos dous.
- Ata mañá.
A calor seguía sendo dolorosa e molesta pero a súa luz a esas horas non se facía notar tanto. Tiña unha rara sensación
de tranquilidade que o animaba polo camiño de regreso. Cando entrou no módulo de vida normal decidiu chamar por
teléfono a súa noiva.
- Que tal?- Saudou. María contesto emocionada.
- Hai un par de días fun ao xinecólogo. Fixéronme unha análise e esta tarde chegoume o resultado por correo. Estou
embarazada.
Durante un momento Arturo non sabía que dicir, por máis que non o crese sentía alegría. Só lle quedaba un ano de
condena e ao saír esperáballe unha nova vida.
- Grazas Marta, sempre che quererei.

MANUEL E. SUÁREZ BARBOSA
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O XUSTO: QUE TODOS BEBAMOS AUGA POTABLE.
Todos somos cidadáns do mundo e nacemos na terra cos mesmos dereitos e deberes, iso inclúe o
dereito a acceso dende a infancia á auga potable, sexa cal sexa o país no que nacésemos. A fin de
contas unha persoa en se é un 80% de auga aínda que coa idade perdemos un pouco desa porcentaxe.
Agora vou falarlles da auga en xeral. No mundo só o 2% da auga do planeta é doce e esta se fose
xusto estaría ben repartida.
O que acontece é que a auga se malgasta e aí chega a parte inxusta. Moita desa auga chega da
chuvia e en España embalsámola, así os ríos perden parte do seu caudal, e as augas coa desertización evapóranse. Nos polos, o Nilo e Amazonas son onde máis auga doce hai, pero xa non se pode beber pola contaminación xerada polas persoas. Cada vez a auga da chuvia potabilízase máis.
Todos o sabemos, pero o que nos dure non, e ademais que inxustiza deixaremos para o mundo
futuro: hoxe morre máis de 2/3 partes da poboación mundial de fame e tamén, que é máis preocupante, de sede.
Pois para que haxa máis auga potable deberiamos ser mais xenerosos e dar un pouco de diñeiro,
ou o que se poida a O.N.G. para que fagan pozos potables. Pódense distribuír as augas superficiais, tamén pódese crear unha ética da auga sen que dane, ao mesmo tempo os ecosistemas. Porque todos os seres vivos, non só o home, necesitan auga para vivir.Como unha frase que escoitei
unha vez que me gustou: “Cun
mar morto chega".
Axudándonos uns aos outros evitariamos as guerras
futuras que seguramente
sexan pola auga potable
que será escasa. A auga para todos os seres
quita a sede e parece
que te rehabilita, o
aconsellable e bo é
beber como mínimo
entre un e dous litros ao día. Trae beneficios para a dixestión e iso non é
o máis importante.
A auga arrastra
cando a bebemos
moitas impurezas e
refírome ás do corpo.
Por iso a xente que
non ten auga potable
debería ser axudada para que non enfermasen de
virus e bacterias, as nosas
maiores inimigas.
Nacións Unidas declarou o ano 2013
Ano Internacional da Cooperación na
Esfera da Auga no marco dos obxectivos de desenvolvemento do milenio que afecta maioritariamente ao acceso da auga para potabilizala. Habituados a usala sabemos o que custa pero ignoramos o que vale. Os obxectivos do milenio para 2014 non se van cumprir no relativo ao saneamento. Parece que hai moitas e boas intencións pero nada faise. Isto sempre repercute sobre os máis
pobres e vulnerables.
Din que o xusto sería colaborar, que o que aplicariamos nuns lugares o repetiriamos noutros. Hai
que ser solidarios e concienciarmos da necesidade dunha reacción urxente.
O ciclo da auga está na orixe das grandes civilizacións e impulsaron a economía, a cultura e o desenvolvemento social. A auga segue sendo un sono para 1.000 millóns de persoas. A busca de obxectivos comúns pasa polo dominio da tecnoloxía, ou a innovación. En apenas uns decenios seremos 9.000 millóns de habitantes no planeta.
Os obxectivos do 2014 non se cumpren no saneamento pero mellorou no de acceso. Hai que ser
máis abertos para o mundo futuro. Ser máis éticos. Son tempos novos, no que o benestar, o progreso e a calidade de vida só poderán abrirse camiño compartindo talento, tecnoloxía e coñecementos para deixar de ser náufragos á deriva, produto dunha crise planetaria.
JAVIER VALVERDE VIQUEIRA
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ALGUÉN.
Cando un home ama unha muller encontra un pracer diferente na amplitude do seu corazón,
no que non hai sitio para a súa tristura.
Alguén reza.
Pero asiste ese home á creación da actuación do seu eu máis profundo sen saber onde chegará o seu eco.
Alguén berra.
Sempre que ese nome dulcifique calquera manifestación de sobresalto adquirirá a condición
de home puro.
Alguén dá e para sempre.
Nese momento encontramos a bondade, alguén mostra bondade.
JAIME VIQUEIRA VEIRAS

É INXUSTO III.
É inxusto que haxa tanta contaminación nas cidades; as fábricas, os coches, os camións, as
motos, todos teñen gran parte
de culpa de que o medio estea
contaminado. Os nenos deberían vivir nun ambiente limpo,
sen contaminación, e é que son
o futuro da humanidade. Debemos evitar todo isto, ten que
rematarse o fume contaminante
de moitas fábricas ou os residuos que rematan nos mares. O
mar é unha gran fonte de alimento para as persoas e se esgotamos os seus recursos, peixes, mariscos, terémonos que
conformar alimentándonos de
acelgas e patacas.
Deberiamos de conseguir que
os nosos mares estivesen limpos e así todos poder gozar deles.
ELISA

OS INMIGRANTES.
Véndense améndoas con cacahuetes orixinarias de Almería. Alí moitos inmigrantes traballan reunindo estes alimentos
para ser exportados a outros países. Estes inmigrantes reciben a cambio soldos
baixos e eles sempre mandan como mínimo a metade deste aos seus familiares
que están nos seus países de orixe pasándoo moi mal. Estas persoas senten
morriña dos seus.
ELISA
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O

HOME

QUE

CAMIÑA

BAIXO

O

PARAUGAS.

O día que decidimos entre todos que a xustiza e inxustiza sería o tema deste número oh!!! Xusto e inxusto!!! Pensei que era un tema que daba moito de si, ocorríanseme tantas cousas como ningunha e iso que estamos e temos o país como para non ter temas! Pasados uns días, xa me veu en mente un personaxe digno
de mención, de respecto, ética, moral e xustiza, xa non tiña dúbidas, ía ser o. Sabía da súa vida a través da
asociación que leva o seu nome, do seu labor como ser humano. Vicente Ferrer.
A maior parte da súa vida transcorre na India, pero o noso país sería de vital importancia, xa que sería o que
lle axudaría a lograr os seus obxectivos. Como dicía el pensar ou pararse a pensar está moi ben, pero logo a
acción.
Comecei a ter información, a contrastala, e canto máis sabía do máis admirábao. A miña mente parecía ter
estado anteriormente con el. E a India, agradábame sobre xeito, percibir esa sensación de ter compartido
tarde, randeeira e limoada con el, escoitando as súas sabias palabras, a súa fe, a súa constancia e o empeño
que este puxera. Aínda Que en realidade e literalmente queda tanto por facer! A India, o segundo país máis
grande do mundo, con máis cabezas de gando, estaba tan sedenta de auga, tan famenta de comida e auténtica pobreza! Tendo o maior número de cabezas de gando bovino do mundo, para a relixión hindú, as vacas
son sagradas, non se lles tocan, están ás súas anchas. Parécevos xusto? Mellor deixámolo, non?
A India, rica culturalmente, posúe a maior democracia do mundo, a súa principal fonte de riqueza é a agricultura e a gandaría. Como di el: a relixión maioritaria da India, vendo a cantidade de pobreza inmensa, é a
estupidez. Nesta relixión tamén se considera que nun ambiente economicamente bo, a xente siga crendo nas
castas.
Casta: diferentes status sociais, ao
que se pertence a través do nacemento, é un sistema ríxido e inamovible de por vida. É como un
sistema de valores, na cal tamén
se combina o social, o político e a
relixión. A principal relixión nesta
práctica é o Jainismo.
A Vicente considéraselle filántropo (prestar servizo aos demais).
Compromiso social, heroicidade,
vocación de servizo, cultura altruísta, solidariedade, mellorar a vida
dos demais, só así lógrase unha
mellor sociedade.
Vicente Ferrer nace en Barcelona
en 1920, e en 1936 foi chamado ás
filas republicanas. Con só 16 anos
cursa a carreira de dereito pero
cunha firma determinación, descubrir o camiño a seguir como
resposta á súa vocación (axudar
aos demais). Abandona os seus
estudos, e ingresa na orde da compañía de Xesús, esta pertence á
igrexa católica, os seus membros
son chamados xesuítas e foi fundada por san Ignacio de Loyola.
Na actualidade case 1000 persoas
traballan na evanxelización do
mundo, defendendo entre outras
causas a promoción da xustiza.
Vicente encontrou na compañía de Xesús unha organización que o atraeu pola súa imaxe de sabedoría,
grandes e nobres ideais e a loita por un mundo mellor!
Coa firme intención de cumprir os seus principios, en 1952, Vicente Ferrer chega a Mumbay (Bombay) como misioneiro xesuíta. Malia que nun principio so obxectivo era rematar a súa formación espiritual, deixou
esta aparcada e decidiu coñecer as súas xentes e as súas necesidades para gañar así a súa confianza e tratar
de dar ilusión e solución ao sufrimento dos demais. Cando Vicente chega por primeira vez a estas terras,
Anantapur, chamada tamén a cidade do infinito, encóntrase terras ermas, sedentas de auga e desafiuzadas
polos xeólogos. Como un novo Moisés lanzou un desafío, gañarlle a partida a esta terra para que as súas
xentes non tivesen que emigrar, e prometeu que a vida chegaría aos seus campos.
Vicente xa non era un descoñecido toda a India xa o coñecía como o santo de Manmad, o misioneiro que
provocara unha revolución silenciosa, Vicente elixe para a súa misión, a terra máis vasta, desherdada, e a
máis pobre. Ana fará Pradesh, o obxectivo era liberar a todas aquelas familias que tras séculos de pobreza
inmensa pasarían a ter axuda para sobrevivir a través da unión para salvarse.
Frase de Vicente: Os países que teñen tan pouco, poderían sobrevivir, se os países pobres son sempre tan
pobres.
A súa vida, un conto, que no seu sono tivo unha realidade, axudar a miles de persoas a unha vida máis digna. Este convencemento dálle a Vicente unha forza inmensa. Di: sen esa forza sentiríame moito máis fráxil,
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Na localidade de Anantapur de 20.000 quilómetros cadrados ao sur da India, Vicente puxo todo o que posuía, unha pequena fortuna para, dar de comer ao famento e auga ao sedento, pero este era persoa de non
dar peixes senón de ensinalos a pescar. Home dunha gran sinxeleza, tenacidade e sobre todo gran fe. Esta
foi a súa gran combinación para lograr todo o soñado. Tamén hai que sinalar que outro tanto queda por facer.
- Vin tanto dor! - di Vicente - Tanto sufrimento que asinei un compromiso de paz, contribuír á unidade entre nacións e pobos. Non quero ser un home bo, é aburrido, quero ser un home de acción; facer, facer e facer.
Dedica toda a súa vida a ensinar os máis pobres a saber aproveitar a terra, a cultivala, a sacar dela a auga
con traballo e apoio. Ao principio co seu diñeiro e con fondos que obtivo, sacou da máis profunda miseria,
a pobos que puideron cubrir as súas necesidades básicas, educación, para así ter máis coñecementos, máis
cultura e sobre todo gañar o respecto.
Decidiu saír da compañía de Xesús para alcanzar maior liberdade para o desempeño do seu exemplar e
gran traballo. Chamado o deus do século XXI. Casouse cunha xornalista inglesa que o apoiou con todo o
esforzo e dedicación.
Preguntáronlle a Xesús como se recoñece a unha persoa xusta e este respondeu que polos seus feitos os coñeceredes.
Nos museos da India, a súa situación está Á Altura de Buda, Xesús ou Mahoma.
Vicente Ferrer, home de profunda compaixón, porque só así, se pon remedio para que o outro non sufra.
Tamén non se pode falar de desenvolvemento cando a metade non ten o necesario para unha vida digna.
Vicente foi un home que tivo as máis profundas expresións de xenerosidade. Só unha cousa converte en
imposible un sono, o medo a fracasar (Paulo Coelho). Parámonos a pensar, a reflexionar; acaso nos cremos,
ou estamos no convencemento. Vicente Ferrer tivo unha vida exemplar, o como bo católico non lle temía á
morte, cría firmemente que detrás de todo este mundo, hai unha vida marabillosa que o espera (é unha crenza súa que me merece todos os meus respectos).
O título deste traballo recordades? "O home que camiña baixo o paraugas". Vén dado por que Vicente, debido ás altas temperaturas e ao sol abrasador da India contrae un cancro de pel. Debido a isto a imaxe que
temos do en numerosas fotografías e documentais sempre é a dun home baixo un paraugas.
Continuará.
MERCHE PAZOS

CULTIVO DE ROSAS. A PAISAXE MAIS IMPRESIONIOSTA.
Incontables puntos de vistosas cores que crecen grazas á calor apresada por un lenzo de plá stico. Este é a paisaxe impresionista que debuxa o cultivo das rosas de té , especie hibrida das rosaceas, de
aroma intenso que reina nas $lorarı́as.
O cultivo e recolección.
O cultivo realı́zase en invernadoiro, ası́ obtense a má xima produció n nun
espazo mı́nimo e sempre baixo unha temperatura e humidade controlada.
A planta enraı́za en terra ou en substrato hidropó nico durante os primeiros sete ou oito meses. De cada planta poden crecer dunha a seis rosas, e
$lorecen no invernadoiro catro veces por ano.
A recolecció n ten lugar dende comezo da primavera até $inais de outono. Durante o inverno é a é poca idó nea para a poda. Sempre ao amañ ecer ou a ú ltima hora da tarde e armado cunhas simples tesoiras, o produtor percorre os corredores do invernadoiro e corta os exemplares má is fermosos.
As rosas con talos má is altos son as má is cotizadas. Se a rosa está aberta en exceso xa non se poderá
aproveitar para a sú a venda individual ou en ramo, aı́nda que os seus pé talos poden usarse para facer centros $lorais entre outras cousas.
JUAN ALVAREZ
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RECORDOS.
Nacín o nove de xullo de 1964, os primeiros recordos que teño son de momentos pasados no terreo dos meus avós. Alí crieime e crecín entre cans de caza e unha gata, un
tempo despois vinme para o pobo a vivir onde o fago agora. Teño lembranzas do parque
infantil que había ao lado da miña casa e que se chamaba O Pardiñeiro, alí pasabamos
toda a tarde xogando ás bólas ou coas buxainas. Hoxe en día xa non existe e no seu lugar hai un grande edificio. Na rúa principal botabamos partidos de fútbol, daquela Redondela era un pobo tranquilo e apenas había tráfico, non como agora.
Tamén recordo a Fatigas, un can de caza e da historia que comparte co meu tío Augusto. Hai xa moitos anos, o meu tío Augusto foi á romaxe da Franqueira, aquel ano a romaxe coincidía coas festas de Ponteareas, alí o meu tío encontrouse cun vagabundo e o
seu can. A Augusto chamoulle a atención o can e preguntoulle ao vagabundo se estaba
disposto a vendelo e cal era o seu prezo. O acordo foi que o meu tío levaba ao vagabundo un par de días á casa dos seus pais e alí lle lavaba a roupa e dáballe algo de diñeiro.
Finalmente Fatigas quedou na casa co meu tío Augusto e o vagabundo despois dun fin
de semana seguiu o seu camiño polo mundo adiante.
Co paso do tempo e con Fatigas xa asentado na súa nova familia, o meu tío tivo que facer unha longa viaxe. Durante todo ese tempo Fatigas non comeu e apenas bebeu, non
se moveu do cuarto do meu tío e a súa nai toda preocupada pediulle ao meu pai, que
era veterinario que lle botase unha ollada. Tras observalo durante un anaco o meu pai
confirmou que o que padecía Fatigas, era tristura provocada pola falta do seu amo.
Cando o meu tío volveu daquela viaxe Fatigas non soa recobrou a felicidade e o apetito,
tamén se converteu nun excelente cazador de coellos.
CARLOS TORRADO
INSUFICIENCIA RENAL.
A insuficiencia renal ocorre cando os riles non son capaces de filtrar as toxinas e outros produtos residuais do sangue.
A insuficiencia renal crónica (IRC) é unha condición que é causada por unha lesión permanente e irreversible da función renal. No mundo enteiro, as causas máis comúns (pero non as únicas) da enfermidade
renal crónica son: a diabetes, a hipertensión, enfermidades obstrutivas do tracto urinario, como os tumores, etc. e provocado polo consumo de alcol, drogas ou infección de ouriños, etc. A insuficiencia renal
crónica pode ser unha complicación de enfermidades renais, como moitas enfermidades inflamatorias
dos riles, e aparece ao utilizar drogas tóxicas para os riles (especialmente os medios de contraste e algúns antibióticos).
A insuficiencia renal terminal (ESRF) é o resultado final que xeralmente esixen a diálise ata que atopan
un doante de ril.
Na maioría do casos, a función renal deteriorase lentamente ao longo de varios anos, ten poucos síntomas inicialmente aparentes, a pesar de ser asociada coa anemia, e niveis sanguíneos altos de toxinas.
Cando o paciente síntese mal, a enfermidade é ben avanzada ea diálise é necesaria porque so lle funciona un ril ao 25%.
Calquera persoa pode sufrir a enfermidade, pero o maior risco son os: diabéticos, hipertensos e as familia
das persoas que sofren de enfermidade renal. Se a enfermidade se detectou nunha fase inicial pode reducir a velocidade con que o dano progresa, atrasando a necesidade de iniciar a terapia de substitución
da función renal e mellora a preparación do paciente para a súa iniciación, cando é necesaria. As terapias
de substitución renal son a diálise, a diálise peritonal e o transplante renal.
Eu tiven un can que con 7 anos morreu de insuficiencia renal porque en cans non hai nin diálise, nin
transplante de riles. So hai transplante de riles moi experimental en EE.UU. con gatos pero pero non che
aseguran saia para arriba e entre que o levas mórreche o animal polo camiño, e é moi caro.
ADA MARÍA
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BASILIO ALVAREZ RODRIGUEZ.
Galego ilustre, naceu en Ourense o 10 de Agosto de 1877 e finou en Tampa, Florida o 15 de Novembro de 1943.
Esta é a biografía dun home xusto cos seus tempos ó cal foi un precursor do agro no noso pais
cando tan necesitados estábamos, tan desvalidos, nesta mesma forma e no seu tempo déixanos
un legado hoxe moi importante.
Foi fillo de José Álvarez, un ferreiro artesán. Estudou no Instituto ourensán e logo iniciou a súa
carreira eclesiástica no Seminario Conciliar de San Fernando. Foi ordenado sacerdote o 19 de
marzo de 1902.
Despois marcha a Madrid e serve como capelán na casa do Marques de Urquijo. Tamén colabora na revista Galega que dirixiu no 1909. Formou parte xunto personalidades como a Manuel
Portela Valladares e Alfredo Vicenti do grupo de intelectuais e políticos residentes na capital do
Estado que se reunían para debater sobre os problemas de Galicia, grupo que constitúe as orixes de Acción Galega en 1910. Neste tempo foi o precursor dun movemento que loitaba contra
supresión dos foros e do caciquismo así como darlle importancia e melloras na agricultura en
Ourense. Mais a súa actividade política e o seu claro posicionamento a favor dos labregos non
foi visto con bos ollos por parte do bispado, o que lle custou a perda da súa parroquia. Desde
ese momento abandona o sacerdocio e faise avogado sen abandonar a causa agrarista. De feito, foi determinante para que Ramón Cabanillas, autor do himno de Acción Galega, comezase a
colaborar co movemento agrario. En 1928 foi nomeado Fillo Predilecto de Ourense. En 1931,
coa instauración da Segunda República, consegue ser deputado nas Cortes Constituíntes polo
Partido Radical que lideraba Alejandro Lerroux. Abandona o partido en abril de 1935 e preséntase como candidato centrista aos comicios de febreiro de 1936 nos que non consegue escano. O
golpe de Estado de Francisco Franco e o estalido da Guerra Civil, 1936-1939, sorprenden a Basilio Álvarez en Madrid, onde tiña o seu despacho de avogado. Sentíndose ameazado viuse obrigado a se exiliar a América (Arxentina nun primeiro momento, logo Cuba e finalmente os Estados Unidos). Durante a súa estadía en Bos Aires colaborou, a pesares dunha diabetes moi aguda, no xornal arxentino Crítica. Os seus artigos foron recompilados ao ano seguinte no libro España en crisol, onde Basilio Álvarez lembraba o final do período republicano e denunciaba as
barbaridades perpetradas pola represión franquista e a incapacidade dos propios políticos republicanos.
Obras:
El cura rural (1904), folleto.
Por los agros celtas (1907).
Hablando con los santos (1909).
El libro del periodista (1912).
Abriendo el surco (1913).
A Virxe e a paisanaxe (1914).
España en crisol (1937).
JOSE ANGEL ALONSO
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As definicións parten dende o seo das culturas, e así, o sentido das expresións musicais
vese afectado por cuestións psicolóxicas, sociais, culturais e históricas. Desta forma,
xorden múltiples e diversas definicións que poden ser válidas no momento de expresar
que se entende por música. Ningunha, non obstante, pode ser considerada como perfecta ou absoluta.
Unha definición bastante ampla determina que música é sonoridade organizada
(segundo unha formulación perceptible, coherente e significativa). Esta definición parte
de que pódense percibir certos patróns do "fluxo sonoro" en función de como as propiedades do son son aprendidas e procesada polos humanos (hai mesmo os que consideran que tamén polos animais).
O son ten catro parámetros fundamentais:
- A altura, é o resultado da frecuencia que produce un corpo sonoro, é dicir, da cantidade de ciclos das vibracións por segundo ou de hertzs que se emiten. De acordo con isto
pódense definir os sons como "graves" e "agudos". Canto maior sexa a frecuencia, máis
agudo (ou alto) será o son. A lonxitude de onda é a distancia medida na dirección de
propagación da onda, entre dous puntos cuxo estado de movemento é idéntico, é dicir,
que alcanzan os seus máximos e mínimos no mesmo instante.
- A duración, corresponde ao tempo que duran as vibracións que producen un son. A
duración do son está relacionada co ritmo. A duración vén representada na onda polos
segundos que esta conteña.
- A intensidade, é a forza coa que se produce un son; depende da enerxía. A intensidade
vén representada nunha onda pola amplitude.
- O timbre, é a calidade que permite distinguir os diferentes instrumentos ou voces a
pesar de que estean a producir sons coa mesma altura, duración e intensidade. Os
sons que escoitamos son complexos. Son o resultado dun conxunto de sons simultáneos (tons, sobretóns e harmónicos), pero que nós percibimos como un. O timbre depende
da cantidade de harmónicos ou a forma da onda que teña un son e da intensidade de
cada un deles, ao cal se denomina espectro. O timbre represéntase nunha onda polo
debuxo. Un son puro, como a frecuencia fundamental ou cada sobretón, represéntase
cunha onda sinusoidal, mentres que un son complexo é a suma de ondas senoidais puras. O espectro é unha sucesión de barras verticais repartidas ao longo dun eixe de frecuencia e que representan cada unha das senoides correspondentes a cada sobretón, e
a súa altura indica a cantidade que achega cada unha ao son resultante.
A organización coherente dos sons e os silencios (segundo unha forma de percepción)
dános os parámetros fundamentais da música, que son a melodía, a harmonía e o ritmo. O xeito no que se definen e aplican estes principios, varían dunha cultura a outra.
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- A melodía é un conxunto de sons -concibidos dentro dun ámbito sonoro particularque soan sucesivamente un despois doutro, e que se percibe con identidade e sentido
propio. Tamén os silencios forman parte da estrutura da melodía, poñendo pausas ao
"discurso melódico". O resultado é como unha frase ben construída semántica e gramaticalmente. É discutible -neste sentido- se unha secuencia dodecafónica podería ser
considerada unha melodía ou non. Cando hai dous ou máis melodías simultáneas denomínase contrapunto.
- A harmonía, baixo unha concepción vertical da sonoridade, e cuxa unidade básica é o
acorde, regula a concordancia entre sons que soan simultaneamente e o seu enlace con
sons veciños.
- A métrica, refírese á pauta de repetición a intervalos regulares, e en certas ocasións
irregulares, de sons fortes ou débiles e silencios nunha composición.
- O ritmo, é o resultado final dos elementos anteriores, ás veces con variacións moi notorias, pero nunha moi xeral apreciación trátase da capacidade de xerar contraste na
música, isto é provocado polas diferentes dinámicas, timbres, texturas e sons.
Outros parámetros da música son: a forma musical, a textura musical e a instrumentación.
BRAIS

Roberto foi a Ponferrada a ver o castelo máis grande que
hai nese pobo cos seus amigos e familiares, aos que lle tocou esta viaxe a Ponferrada, un pobo máis bonito pola súa
paisaxe e polo castelo máis grande e antigo que teñen os
seus visitantes.
ELISA

Teresa ten un xuízo contra
o que fora seu home por
malos tratos que sufría
mentres estivo casada con
el. Ela é unha muller decidida, valente e sen medo ao
maltratador. Só quere ter
un xuízo xusto, a lei está
con ela.
ELISA
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OS CANS DE CAZA.
Ola! Vouvos contar a miña opinión sobre os cans de caza.
A xente que merca cans para os seus fillos porque, os ven nos escaparates, antóllanselles, os
pais e nais mércanos e despois deixan de ser cachorros e entón deixan de facer graza e abandónaos, moitas veces nas cunetas das autoestradas para que os coches os atropelen. Iso é inxusto, esas persoas non teñen sentimentos, os fillos desas persoas pásano moi mal e quedan
traumatizados.
Outros cans como os galgos que non serven para a caza lévanos ao
monte e cólganos nas arbores para q morran. Algunhas persoas fan
a caza dos galgos, que non é nada malo, dedícanse a ir ao monte e
salvar os cans que colgan nas arbores e coidalos. Despois danos en
adopción para que outras persoas os coiden como é debido. Para os
cans o peor que lles pode pasar é que os abandone, quedan traumatizados e é moi difícil que se recuperen de por vida. Aínda que os
collan outras persoas quedan tristes.
Eu tiña catro cans e estaban moi ben coidados, non lles faltaba de
nada porque para ter cans hai que ter medios para podelos coidar
como é debido. As vacinas, o penso e sacalos a pasear tres veces
ao día como mínimo trinta minutos, educalos se son agresivos ou
non. Coma facemos a miña familia co meu can Rory Gallagher, mellorou moito xa case non ladra os outros cans nin a nos cando imos
entrar na casa, e se ladra non abrimos a porta ata que deixa de ladrar. Tamén é moi protector por iso ten ese carácter todo é por protexer a súa familia.
Antes o segundo domingo de cada mes había unha reunión para adoptar cans, as protectoras
que adoitaban ir eran as do Porriño e a de Ponteareas, tamén podías apadriñar cans, cadelas e
cachorriños, os que máis había para adoptar eran galgos e podencos. O de apadriñar é pagarlle
os medicamentos, a comida, as vacinas, as operacións e todos os gastos corren a conta do que
o apadriña.
Eu tiven unha cadeliña que era unha podenca, tivo crías e regaleinas todas, tivo dous machos e
dúas femias, unha chamábase Mia que morreu con 2 anos e 8 meses de cancro de intestino. A
outra de cor chocolate chamase Lili e vive en Redondela da que nunca volvín saber nada máis.
Dos machos un está coa miña tía na aldea, chamase Bobi, foi o máis pequeno dos irmáns, despois está Rory Gallagher que lle puxen o nome do cantante de Rock Blues. O Rory foi o primeiro
can que comezou andar e foi o máis grande da camada, a que é moi bonito?
ADA MARÍA
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A EMPANADA.

CREMAS CASEIRAS.
Ingredientes para seis persoas:
- 1 litro de leite.
- 150 gramos de azucre.
- 12 xemas de ovo.
- 1 vaíña de vainilla.
- Canela en po.
- 6 galletas.

Silandeira e discreta
nada con data de nacemento
omitida, fuches subindo en prestixio
e igual que Cervantes no Quixote
inmortalizada, nunha capital

Elaboración
- Par preparar unhas cremas, separa as claras
das xemas. Coloca estas nunha cunca grande e báteas. Engade un vaso do leite e mestura ben.
- Pon o resto do leite nunha cazola. Abre a
vaíña de vainilla e engádea. Agrega o azucre e coce a lume suave ata que empece a
ferver.
- Agrega un par de cazos do leite quente á
mestura das xemas. Remove e verte novamente á cazola.
- Cociña a lume suave, removendo constan-

dunha columna universal
e nun pazo dunha sona señorial
De mans con xenio,
habilidosas
de galegas robustas
enxeñosas
agromas da terra
que a espiga do trigo,
millo e centeo se o leva
Unha vez na mesa
dun humilde ou princesa
ou nunha sutil carballeira
acompañada do son dunha grileira
como unha louzán rosa
soltas o teu arrecendo

temente. Ata que colla corpo (isto nótase
cando ao mover a cazola as cremas se moven en bloque e cando a escuma dos bordos
desaparece). Hai que ter moito coidado que
non ferva xa que se estragarían as cremas.
- Pasa as cremas a unha cunca grande e deixa que se arrefríen. Serve en recipientes individuais, espolvoréaas cun pouco de canela en
po e coloca enriba de cada nata unha galleta.

fachendosa
trocando en sacro
o intre do día
en que degustarte e poesía
e deixando xa as lerias
do pasado da empanada
fagamos como unha fala

Consello
Para realzar o sabor das cremas, á hora de
poñer o leite a cocer podes engadir un anaquiño de vaíña de vainilla aberta pola metade.

e para que non morra
poñámonos a practicala.
DAVID BLANCO PUMAR

Truco
Se queres conservar as cremas dun día para
outro, é importante tapalas ben con papel
plástico. Deste xeito evitarás que adquiran
olores e sabores desagradables.
SARA RODRÍGUEZ PENA
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CAMPIÓNS DO MUNDO DE XADREZ.
CAPÍTULO II.
ADOLF ANDERSSEN 1818-1879.
A súa carreira de xadrecista activo empezou coa súa vitoria no torneo de Londres,
celebrado en 1851. A parte do seu labor docente, o único que lle interesou na vida
foi o xadrez, aínda que perdeu fronte aos seus dous grandes rivais, Morphy e Steiniz, as derrotas nunca lle afectaron.
Adoraba o xogo e o feito de gañar ou perder parecíalle pouco importante. O xadrez
era a súa válvula de escape libidinal máis importante, o seu estilo foi o máis romántico entre o de todos os campións.

PAUL MORPHY 1837-1884.
Aos doce anos de idade Morphy conseguiu vencer o seu tío (irmán do seu pai). En 1857 gañou doadamente
o primeiro posto no torneo de Nova York.
Ao ano seguinte foi a Londres e París onde estaban concentrados os principais mestres de xadrez, derrotando un tras outro. Só Staunton negouse a enfrontárselle malia
os esforzos de Morphy por concertar unha partida.
O seu modo de vida estribaba en dar un paseo todos os días ás doce en punto e ataviado do xeito máis escrupuloso retirábase ata a noite e saía á ópera sen perderse
nunca unha soa función. Non vía a ninguén, salvo á súa nai e poñíase furioso se
esta invitaba as amizades á súa casa.
A análise do estilo de Morphy complícase por un accidente histórico, e é que estivo
en activo durante un período de pouco máis dun ano, nunha época na que o xadrez
era do máis rudimentario comparado coa súa situación actual.
O que Morphy tiña e aos seus rivais lles faltaba era en primeiro lugar, a súa aptitude para ver as combinacións con claridade (cuestión de potencia, non estilo). E en segundo, a intuitiva comprensión da importancia do xogo posicional.
WILHEM STEINITZ 1836 – 1900.
Renunciou á súa instrución formal e dedicou o resto da súa
existencia ao xadrez. O xadrez era a gran paixón da súa vida,
considerábao algo máis que un xogo e compracíase dos seus
triunfos no. Aclarou os conceptos do xogo posicional, clasificou as aperturas, instituíu as leis clásicas, como por exemplo,
o control do centro e contribuíu a elevar o nivel medio de destreza.
Para Steinitz a agresividade intelectual colócase por enriba de
todas as demais calidades, tanta agresividade ía acompañada
de grandes complexos, descríbeselle como unha especie de
macho histérico que sufriu durante trinta anos repetidos ataques nerviosos.

Wilhelm Steinitz -Vs- Emanuel Lasker. 1894.

ALBERTO LAGO
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A EUROCOPA DE FÚTBOL DE ESPAÑA, 1964.
A Eurocopa de fútbol de 1964 foi a segunda edición deste torneo
e foi acollida con moita expectación e entusiasmo polas federacións. O número de equipos participantes creceu de 17 a 27, incluíndo as seleccións de Alemaña Oriental,
Italia e Inglaterra. Debido ao exceso de seleccións presentadas a maioría de países tiveron que xogar unha
fase previa.
As semifinais e final disputaríase ese ano en España entre o 17 e o 21 de xuño de 1964. Madrid e Barcelona serían as sedes.
A cuartos de final chegaron as seleccións de Irlanda, Francia, Hungría, Suecia, Unión Soviética, España,
Luxemburgo e Dinamarca. España que na anterior edición non participou por orde do xeneral Franco por
quedar encadrada coa Unión Soviética en cuartos de final, conseguiu evitala e chegar á fase final.
España derrotou en dous partidos a Irlanda e disputou a semifinal con Hungría que vencera a Francia. A
selección da URRS pasouno moi mal para derrotar a Suecia. O mesmo que Dinamarca, que conseguiu eliminar a Luxemburgo despois de tres partidos.
A fase final.
España conseguiu evitar de novo no sorteo a URRS. Parecía que chegaría á final posto que Hungría xa non
era o equipo de antano. Hungría só tiña a Farenc Bene e e Florian Albert como figuras. España impúxose a
Hungría con grandes dificultades, gañou 2 a 1 con goles de Chus Pereda e Amancio na prórroga. Na outra
semifinal os soviéticos non tiveron problemas para desfacerse dos daneses cun claro 3 a 0.
O 20 de xuño disputouse no estadio Nou Camp a terceira praza da Eurocopa coa vitoria de Hungría a Dinamarca por 3 a 1.
A final pasou a ser a URRS contra España. O réxime franquista viuse
no dilema de permitir ou non que se xogase o partido. Permitiría o xeneralísimo que "os rusos" paseasen as bandeiras comunistas polo Bernabéu nunha hipotética vitoria? Debido á decisión do xeneral Franco de
non permitir xogar o partido da eliminatoria de cuartos de final da Eurocopa de 1960 e tamén polas diferenzas políticas entre os dous réximes
o encontro converteuse en algo máis que un partido de fútbol.
No goberno había división de opinións, estaba o ministro de exteriores,
Castiella, que non quería. Pero Solís, ministro tamén, si quería e convenceu a Franco entre enganos de "que
estaba en contra a toda costa de que se xogase o partido" para que se xogase o partido.
A Final disputouse no Estadio Santiago Bernabéu cun cheo de 79000 espectadores e cunha mestura de entusiasmo por derrotar o inimigo xeopolítico e medo por ser derrotados por unha das potencias futbolísticas
do momento. Franco presidiu o palco de autoridades do estadio. Hai aplausos para o himno soviético e os
problemas políticos quedan á marxe.
O balón bota andar e Pereda anota o 1-0 aos 6 minutos. Khusainov encargouse de empatar o partido e baixar os fumes á afección local. O partido non valeu moito, Yashin e Iribar (os dous mellores porteiros do
momento) encargáronse de manter o 1 a 1 até que chegou o 2 a 1 mediante unha cabezada de Marcelino a
centro de Pereda no minuto 84 (aínda que nas imaxes do NODO se mostrase un centro de Amancio dunha
xogada anterior debido a que a imaxe do centro non foi gravada por televisión).
Cando o árbitro pitou o final do partido a algarabía do público foi indescritible. Estábanse a vivir unha das
etapas máis duras do franquismo e a vitoria significou algo máis que un mero triunfo deportivo. O ministro
Solís atinou na súa aposta por xogar o partido, por que se tivese saído mal... mellor non pensalo.
BENJAMÍN NOGUEIRA
45

A VOZ DE LENDA RECOMENDA:
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