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¡ J>ES1'ERTA Do TEU SOtJo ! 



• Mentres os magostos fumean por toda galicia e "as castañas quéimanse 
entre risos e amores", co San Martiño chegaron as matanzas. Costumes e festas 
que poden axudar a estreitaren os lazos entre os veciños. 

• Desde xaneiro, en Galicia haberá mais futbol. Vinte e catro equipos do 
noso país disputarán a primeira Copa de Galicia, mércores e xoves de cada 
semana. 

• Non só de futbol vive o home. Tódolos días, os que se acheguen a Co
ruña, poderán gozar do Teatro. Abriuse a primeira sáa de teatro con función 
diaria, ás oito e media da tarde. O grupo teatral "Luis Seone" quere espertar o 
interés da xente mediante esa forma de axudar· a vivir os problemas da nosa 
terra. 

• Morreu un gran loitador e afervoado nacionalista galego: Luis Soto. El 
fora secretario de Castelao e vivira as peripecias da República. Corría ta:r:itos ou
tros, tivo que fuxir a México, onde finou. 

• • • 

A LAGOA DE ANTELA 
Os Reis Mago~ chegan este ano adiantados a Galicia e traendo precisamente lcarbónl E non se 

trata, nin moito menos, dun castigo por sermos malos, senon dun verdadeiro rega19. 

Desde que os árabes controlan os precios e a distribución do petróleo, hai en todo o 
m~do unha crise moi grande de enerxia, que afecta ás industrias e a toda a nosa vida, tan 
dependente da técnica moderna. · 

Na Lagoa de Antela, hoxe desecada, no municipio de Xincio, onde nace o río Limia, 
vens~ .de descubrir o mais importante xacemento de lignito que h~e hai en Galicia. Mais im
portante có de Meirama e o de As Pontes. 

Ese descubrimento produciu moita alegría, pola súa importancia económica, pro 
tamén bastante preocupación, porque as 40 parroquias e 25.000·persoas probablemente afec-
tadas, P.oclen sufrir consecuencias de futura explotación; tamén beneficios. ' 

Aínda hai que esperar resultados definitivos, pro desde aquí, tamén provisoriamen .. 
te, afirmamos duas cousas: 

- que esa enerxía debe servir, sobre todo, prá axeitada industrializaci(;m de Galicia, 
e non "emigrar,,, como sucedeu noutros casos; 

- que a súa explotación deberá causar maiores beneficios ca danos pra esa comarca. 
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PRA CANDO Ct1EGUE O AMO DA CASA .---------------, 

Se chega no so/por o amo da casa, 
pola anoitecida, · 
ogal/á me pille ben canso 
por trabal/ar na tarea do Reino 
por gañar o pan co meu esforzo, 
por ofrecer amparoªº compañeiro, 
por defender os dereitos deo pobres. 
Deus será para min o descanso, 
ne/ atoparei cama e pausada 
pra a noite eterna alumeada. 

Se o amo da casa chega pola meia noite, 
coas estrelas_ por testigos, 
ogallá me atope durmido, 
no sano da boa conciencia; 
ogal/á me atope soñando 
un mundo mellar e mai$ fermoso; 
ogallá me atope velando 
no silencio das causas, 
por se o Deus do silencio chega 
a facer realidade tódolos soños. 

Se chega o amor da casa 
cando os galos cantan, 
ogal/á me pille cantando, 
cheo de contento polo día novo; 
ogallá me pille ben alegre, 
compartindo a miña alegría cos veciños; 
ogallá me pille esquencendo rencores, 
en boa irmandade con -toda a xente. 
E virá o Deus de tódolas cancións 
a aprenderme os cantos 
da festa que non ten fin. 

t EVANXELIO SEGUNDO MARCOS (13,33-3_7) 

Estade logo ao axexo e atentos, pois non sabooes 
cando será o momento. 

E como un home que vai ó extranxeiro, deixando 
a casa e malla facenda nas mans dos seus cria
dos, encargándolles a cada un o que tiña que fa
cer; e ó porteiro ordenoulle que velase. 

Vixiade vós, polo tanto, pois non sabedes cando 
chegará o amo da casa: se no solpor ou pola 
meia noite, se co canto do galo ou no mencer. 
Non sexa que chegue de repente, e vos atope 
dormindo. E o que vos digo a vós, tamén llo di
go a todos: ¡Estade en vela! 

Se chega o amo da casa ó mencer, 
cando a luz aparece, 
ogallá me atope ben disposto 
prá tarea do novo día; 
ogallá me atope ilusionado 
con ganas de · vivir e compartir a vida; 
ogallá me ato pe limpo, 
cun corazón transparente e claro. 
E virá Deus, 
e levarame con el, 
e na súa casa pasarei o día en paz, 
día eterno que non ten fin, 
paz que nunca se acaba. 

-3-



lCando se bebe de máis? 
Os médicos e técnicos na materia dinnos que pra opi

nar sobre cando se bebe de máis, habería que ter en conta cada 
persoa por separado. Non é igual un neno ca un adulto. E non 
tódolos adultos son iguais. Hai organismos que soportan menos 
mal ca outros. 

Como norma aproximada dinnos que bebe de máis 
aquel adulto que consume entre medio litro ('"1 /2 litro) e tres 
cuarto de litro (3/4 litro) de viño de 10° ó día: como norma 
diaria e continua. Tres cuartos de litro de viño con 10° ( dez 
grados) vefien facer o efecto de tres copas de Xinebra ou país e 
se comparamos coa coñá normal ven a representar o equivalen
te de 4 copas. 

En xeneral o viño galego é algo máis floxo ca o viño 
de Castilla. Por exemplo o viño do Ribeiro de Ourense ten so
bre unhos 8° ( oito grados) de alcohol. Con todo eso en Gali
cia e en todo o Norte de Espafía o alcoholismo abunda máis 
que no resto do Estado. En 1962 un es~udio moi sério calcula
ba que na provincia da Coruña o 14 por cento (14 por 100) da 
poboación era alcohólica . . 

Beber de máis sempre fai daño 
O exceso de bebida sempre fai daño en mais ou en 

menos proporción. Máis da mitade dos accidentes de circula
ción que se produciron en Espafía durante 1980 foron debidos 
a levar exceso de alcohol no sangue algún dos condutores. 

O ~cohol sempre quita axilidade e espabilación á 
mente, anque de principio poida parecer o contrario. Fai o 
pensamento máis lento e menos Íll:telixente. Afecta tamén ó fí
gado, á circulación , ó corazón. O alcohol bebido en exceso 
afecta sempre: anque por veces tarde moitos anos en demos
tralo acaba sempre pasando a factura. 

O que bebe en exceso esta moi propenso a chegar a 
ser alcohólico. E o que é alcohólico case sempre chega a alco
holizarse, é decir , a destragar a saúde, a vida e a propia perso
nalidade. 

lQuen é alcohólico? 
Alcohólica é aquela persoa que non se pode quitar de 

beber alcohol. Aquela persoa que moitas veces -case sempre
sabe que tería que deixar de beber alcohol e non é capaz de 
facelo: poderíamos decir que é aquela persoa que se ve obriga
da a beber. 
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COUSAS DO Vl~O 

Un pode ser aicohóU 
rracheira, ou "chea" ou "pet1 
mos moitas veces. O caso é q 
beber alcohol. 

Un pode ter collido v: 
alcoh,ólico. Hai xente que beb 
hólica, anque este a en camiño 1 

Clases de alcohólicos 
O propio de tódolos 



'-·· 
1lico sen ter collido ningunha bo
tenera" ou "fumara" como deci
que non sexa capaz de pasar sen 

varias borracheiras sen por eso ser 
be bastante alcohol e non é alco-
1 de selo. 

s alcohólicos é que "non poden'' 

pasar sen inxerir alcohól. Pero esto pode suceder de <lúas ma
neiras. 

. Hai alcohólicos que non poden pasar un día sen beber 
alcohol e bébeno a diario . Moite.s veces fanse bebedores sen se 
decataren, simplemente por "alterne", por "facer sociedade" 
como decimos. O caso é que chega un momento que xa non 
poden prescindir. 

Hai alcohólicos que son capaces de pasar algúns días 
sen beber, pero outras veces beben de máis, e bébeno abrigados 
por eles mesmos: van ó alcohol pra buscar alivio de preocupa
cións e disgustos, e cada vez que senten preocupacións ou te
ñen disgustos ou teñen que loitar na vida, van ó alcohol pra 
~arse: e non -poden pasar sen él. 

O alcoholismo é unha enfermedade 
,_ Antes de ún ser alcohólico, cando se é bebedor excesi

vo, é cuestión voluntaria beber ou non, e nese caso poderíamos 
falar a wces de "vicio". Pero cando ún chega a alcohólico, da
quela é xa un enfermo porque por si mesmo non pode deixar 
de beber anque quixese facelo así. Como moitas veces cando 
comenzaban a beber en exceso non se decataban do mal ou 
eran levados a él polb peso da vida, hai que considerar que o 
alcohólico é sobre todo un enfermo que xa non é dono da sua 
enfermedade como o canceroso tampouco é dono do seu cán
cer, pero teno e padéceo. O-difícil é que o alcohólico, o enfer
mo, reconoza que padece esa enfermedade: case sempre trata 
de enganarse a si mesmo. 

O alcoholismo é unha enfermedade 
que pode curarse 

O que chegou a alcohólico pode chegar a levar vida 
completarpente normal e a recuperarse, na mente e no corpo, 
dos estragos do alcohol sempre que deixe de beber, pró que fai 
fai falla que non se engane a si mesmo e reconoza que está en
fermo. Despois cómprelle tamén axuda que"lle poden prestar a 
familia, o médico e as menciñas. As veces precisan dunha cura 
nun sanatorio. Por desgracia (¿ou porque se pensa que é un 
vicio e non unha enfermedade como é?) a Seguridade Social 
Española) non cobre os gast~s de tratamento alcohólico (sobre 
todo os de internamento ), a pesar da reclamación que a Asam
blea da Federacióq de Alcohólicos reabilitados de España, en 
agosto <leste ano, presentou ó goberno con moitos milleiros de 
firmas. 
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UN HOME VALENTE PORQUE CADROU 

F OILLE · <loado ó Pepiño facerlles creer 
a seus país a pantasía de que ferira un 

ladrón que facía toe, toe, no cuartiño pe
quen o, cando en realidade o Pepiño fixera 
moito mais que ferir: ¡Matara! Matara de 
dous tiros unha galiña que, no seu maxín de 
once anos, tomara por un ladrón. · 

Pai, nai e neno pactaron en consello de 
familia manter o asunto calado, entre outras 
razóns, porque o pequeno non tiña uso de 
armas. O Pepiño ardía por contar ós compa
fíeiros a patrafia que el mesmo estaba nun 
tris de creer; pero non foi él quen rompeu o 
pacto, foi o pai que tamén ardía porque se 
soubese que enxendrara un filio tan ousado. 
F oise da língua nunha malla e das mallas 
brincou o conto nas feiras edas feiras pasou a 
toda a rodeada. Astra houbo quen aseguraba 
que sabía o nome do ladrón que quedara co
xo pra sempre. 

Polos mediados do outono xa Pepiño 
non era Pepiño. Era o Pepón; e a el tardába
lle moito por medrar e deixar bigote pra ter 
cara de moito respeto. Medrou, deixouno 
abondoso e tivo cara de tanto respeto ·que 
quedou solteiro, porque non había moza que 
non lle tivese medo ó Pepón. A súa compa
ñeira de por vida foi a escopeta. Facia ápos-

tas con vellos e novos de que era- capaz de ir 
soiño de noite ó camposanto, e pra demos
tralo, traería un gallo de fiuncho. O tal gallo 
xa o trouxera con día pra un alboio de xun
to da casa por se lle aceptaban a aposta. 

Desde os dezaoito anos gastou vran e 
inverno pasamontañas de viseira. 

Pasou unha noite na cadea como sos
peitoso de pegadle unha puñalada a outro 
mozo nunha festa, pero el non fora. Non, 
non fora a aquela festa, porque non iba nai
de mais da parroquia e ... ¡calquera retornaba 
sin compaña ás altas horas da noite! 

Cada vez que pasaba por debaixo do 
burato coma dous puños do cuartiño tremá
banlle as pernas. 

Cando morreu respirou aliviado de li
berarse daquela · gran responsabilidade de 
pasar por home valente. Con todo, mais de 
un e de dous falaban polo baixo o día do en
terro: 

-Co Pepón acabáronse os homes va
Ientes, xa ós once anos feríu un ladrón, e 
non o rematou porque non lle deu tempo a 
asegundar lle. · 
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¿POR QUE. FRACASAN.TANTOS NENOSNA ESCO LA? 

A MAIORIA dos nenos de 
Galicia fracasa dalgünha 
maneira na escola. Este 

é un dos problemas mais im
portantes da nosa terra. 

Os pais, ás veces son in
xustos cos seus fillos e póñe
nos entre a espada e a parede. 
Hai pais que non escoitan os 
problemas que o neno ten na 
escola e non lles axudan a a
nal izalos e a ver cómo resolve
los. ¿ Cántas veces escoita
ches ·atentamente o que o ne
no ou a nena che contaba da 
escola, deste 9u daquel pro
blema do transporte, dos com
pañeiros, dos mestres, do co
medor .... ? 

lPensas que as cousas 
poden cambiar, ou que sem
pre estarán igual? lEstás dis
posto a poñer o que estea da 
túa parte para que_ esto empe
ce a mellorar: falar con outros 
pais, entrevistarse co mes~re ... ? 

Os- nenos fracasan moito 
porque a escola lles pide sa
beres que o nen o non ten. 
Out ras cousas que o neno co
noce non teñen importancia 

para a escola. 

Tamén fracasan ·os ne
nos porque os mestres, mes
mo · algüns con boas inten
cións, tratan igual a nenas 
desiguales. Así o que pasa e 
que cada vez son mais grandes 
as diferencias. 

Do fracaso dos nenas 
na escala, de cómo se mani
festa e de cáles son as causas 
talaremos noutras ocasións. 

- ¿Por que non queres ir á escota, rapaz? 

_ Porque~ .. porque sempre me preguntan o que non st 
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UJJJJHJHHJJ JHJHJJHlJJHJJHJHJJJHJHJJHHJJH:[HHHJHH~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ = Moita atención, meus señores, Son tantas as toneladas = = que o noso país é rico: que se esconden baixo o chan = 
~ ~ = hai na provincia de Ourense un que miles deses veciños = 
~ ~ 

~ xacemento de lignito. :poderán gañar o pan. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ = 'O lignito évos un ''leño" Pro, con todo, hai quen ten ~ 
~~ ~ 

~ que xa fixo carbón, por eses pobos tristeza: ~ 
~ ~ 

~ e este descubrimento poida que coa excavación ~ 

~ chega en moi boa ocasión. mais da/gún desapareza. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ En toda Europa. e no mundo O malo ése os que mandan = 
~ ~ 
~ existe moita angustia va/ven a ter a malicia ~ 
~ ~ = porque os árabes racionan de levar esa enerxía = 
~ ~ = o petróleo prá industria. lonxe da nosa Galicia. = 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ = Corenta e duas parroquias Desde aquz', prós habitantes = 
~ ~ = andan inquedas en vela da terra Xinzo de Limia ~ 
~ ~ 

~ por ·mor do descubrimento pide sorte efe licita ~ 
~ ~ 
~ na ex-lagoa de Ante/a. o lrimego e toda lrimia. ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ V'vVVWW ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ = ' ~ = ~ >:m1:1JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ]1 
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