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Unha danza graciosiña
dispoñamos <liante o Neno;
mentres os ánxeles cantan
tamén nosoutros cantemos ....
Así reza unha cantiga da Galicia de sempre. Nestes días os nenos e os mozos saltan
ós camiños en coros e bandas pedindo o aguinaldo, e cantando panxoliñas e nadales. E festa
en todas as aldeas e vilas: os sentimentos e as cousas de sempre collen nova forza.
Mentras as mulleres adoban o bacalao ou o repolo, as ca~tañas e as noces, os homes
preparan o lume novo, a queimada, ou a fogueira que todos brincarán.
Algunhas parroquias celebran a misa do galo, e noutras a xente pérdese falando de
lendas e tradicións. Nas· lagoas de Antela, San Martín o de Lago, Cospeito e outras falan
nesta noite de que o ceo castigou ós seus antepasados, fundindo a vila, porque non deron
·
pausada á Virxen e mais ao Neno.
Neste mes Redondela visteuse de festa pra lembrar a un escritor gfilego: Eduardo
Blanco Amor. Cuarenta axuntamentos galegas concederon o premio Blanco Amor á millor
novela en galego. Este desembolso cultural dos presupostos municipales é unha cousa de
alab· r. Blanco Amor foi moi amigo das festas e esmorgas das noites galegas. Si nestas datas
1 ·mos algún dos seus contos ou argalladas pasaremolo millor.
E si algún pensionista quere pasar unhas vacacións·ou tomar as augas nalgún balneario da n sa tcrra, xa sabe que pode solicitar unha axuda da Seguridade Social. Pr.a mais
inf rmaci n pode ir a calquer Centro de Pensionistas das nosas ·Vilas .
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MODOS E MANEIRAS
25 de novembro: Máis dun cento de veciños de' Castro de Carballedo opónse ó
traslado da farmacia pró pobo de A Barreta; teñen que actuar as forzas da Guardia Civil, e
cinco personas rematan conferidas, anque de pouca importancia.
2 7 de novembro: O Gobernador Civil de Lugo non recibe a unha comisión de
veciños de Castro, ós que tiña citados pois tiñan pedido audiencia; díxolles un funcionario
que estaba de viaxe. Querían darlle a sua versión dos feitos ~ prantexarlle a necesidade de
levar os enseres do Axuntamento capital do municipio: Castro.
2 de Nadal: Está por primeira vez en Lugo o Delegado do Gobernó central en
Galicia, Sr. García Sabell; recibiu á comisión de veciños de Castro de Carballedo, e nunha
reunión "cordial e cun ambiente de gran seriedade" interesouse polos problemas que lle
espuñeron e prometen apoialos.
Por depronto haberá que apraudir ó Sr. Delegado do Goberno de Madrid, sen que
sirva de precedente. Tivo boas maneiras. Certo que os bos modos e maneiras non ahondan,
non chegan, pero suavizan'tensións e liman atrancos, abren camiños ó diálogo e As solucións.
¡Qué dure, pois, Sr. Delegado de Madrid! .
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ALALABANZAS.A VIRXE MARIA
NO TEMPO DO NADAL
iOue fermosa es, Virxe Ma1:fa,
durmindo ao teu neno
·
baixo a mirada profunda de Xosé!
iOue fermosa es, Virxe María,
envolvendo con ternura
o corpo de Xesús,
que por nós había morrer!
iOue fermosa es, Virxe María,
co Fil/o de Deus nos brazos,
e os dous xuntiños
gardándovos do frío nun cabano!
iOue fermosa es, Virxe María,
feíta muller de aldea, .
pra gloria e alabanza
de todas as mulleres de aldea!
iOue fermosa es, Virxe María,
pobre en'tre os pobres,
esperanza certa
pra todos os pobres do mundo!
iOue fermosa es, Virxe María,
limpa nos teus feítos
limpa no teu corazón!

t

EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (1,26-38)
Aos seis meses, o anxo Gabriel foi enviado por
Deus a unha vila chamada Nazaret, onda unha
mociña prometida a un home da casa de David,
que se chamaba Xosé; . o nome da mociña era
María.
Entrando onde ·ela estaba, díxolle:
.
-Alégrate, chea de gracia, o Señór está contigo.
Ela turbouse con estas palabras, ca~ando que
podería significar aquel saudo. O anxo continuou:
-Non temas, María, pois contas cóa gracia de
Deus; e f íxate: vas concebir no teu ventre e darás a luz un fillo, ao que lle poñerás de nome
Xesús. Será grande e chamarase Filio do ~tísi
mo, e o Señor Deus daralle o trono de David, o
seu pai; reinará por sempre na casa de Xacob, e
o seu reinado non terá fin.
María respondeulle ao anxo:
-¿E como pode ser esto, pois eu son virxe?
O anxo replicoulle:
-O Espírito Santo baixará sobre ti e.o poder do
Altísimo cubrirate coa sua sombra; por eso o
que vai nacer de ti, será santo e chamarase Filio
de Deus. Ahí ~es á túa curmá Isabel, que concebiu un fillo·na stta vellez, e xa está de seis meses a que chamaban esteril, pois nada hai imposible para Deus.
María contestou:
-Veleiquí a escrava do Señor: fágase en min
conforme á tua palabra.
E o anxo marchou de onda ela.

iOue fermosa es, Virxe María,
que/le deches fe a Deus,
e que del recibiches
a gracia da fidelidade!

iOue fermosa es, Virxe María,
ofrecéndonos o teu Fil/o
como forza de liberación
pra ter pobos mellores!

i Oue fermosa es, Virxe María,
cantando o trunfo dos humildes
e o abaixamento dos poderosos!
iOue ferinosa es, Virxe María,
anunciando que naide hai
forte como Deus,
pra facer posibles
todos os imposibles!

Ponte contenta,
pois gustácheslle a Deus;
el está contigo,
e ti es a mais fermosa
de to4as as mulleres do mundq.
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A alegría do abó
Era así a noitiña do día vinte e catro de decembro. O
abó (abuelo) estaba sentado detrás da cociña. Encontrabase
alegre porque sabía que aquela noite iba ter con el a todos os.
seus ftllos que ian pasar noiteboa á casa. E así foi.
Foron chegando os que estaban casados fora da ·casa.
Canda os ftllos viñan os netos, e como era unha familia moi
longa, como as de antes da guerra, encheuse a gran cociña de
xcnte que facía gran rebumbio coas conversas e as risas. Todo
estaba a poñerse ben. O abó (abuelo) sentíase contento aquela
noite.

A alegría das cousas
Puxéronse a preparar a festa. Todos comenzan a sacar
cou as. As mulleres traían turrón, mazapán, figos ... ¡eu que sei
canta cousas! Os homes tampouco se quedaron atrás: alí non
altaba o bon virlo, o bon tabaco e astra viñan tamén unhas bot ·lla ele e champán que tanto costa, seique, anuncialo na televisión.
O abó non quitaba os ollos de aquela pequena tenda de
ultramarinos, anque, a decir verdade, o que máis ollaba eran
unho litros de aceite e unhos kilos de azucre que tamén iari'
salindo das caixas. "Esto hanos vir moi ben -pensaba- amine
á miña Manuela pra cando quedemos outra vez sós".
Pero o que ainda lle chamou máis a atención ó abó foi
cando os seus netos comenzaron tamén a ensiñarlle todo o que
tra'ían: boliñas de moitas coores, estreliñas, adubíos, campaíñas .... Todo era pra poñ.er no pino que xa lles tiña el cortado
pra cando chegasen. Traían tamén xoguetes novos pra brincaren.
E así con estas cousas, foi chegando a hora de cear. Tqdo
estivo moi ben e moi abundante. Non faltou nada de nada.
¿Non faltou nada?

O abó fáltalle algo
.
Pois ó abó parece como si lle faltara algo . ¿Que lle falta-.
rá ó abó?
El escoitaba e iles falaban. Falaban moito, falaban de negocios. de pisos, de coches ... ¡Os seus fillos estaban roáis ricos
que cando marcharon da casa! Os seus fillos falaban de t odo
pero non falaban da Noi.teboa. E preguntábase: ¿esquencerían
os meus ftllos o que é a Noiteboa?
E foi entó11 cando chamou pra xunta sí a un netiño pra
pregun tarlle:
-Neno ¿e tu sabes que noite é a de'hoxe?
- Ai abó, ¡que cousas pregunta! ¡Esta noite é Noiteboa!
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Pero o abó seguiu:
-E por que é boa, neno?
· - Pois se lle parece pouc
sas! Mire ~te tren de pilas, m
tola? Astra\os Reís adiantan
¿que m:µs lle quere abó pra
boa? E na tele ¿non ve que pre

S COLGADURAS
~OENNADAL

:o ... ¡mire abó, mire cantas couire esta ambulancia ... ¿e esta pisa viaxe pra chegar esta noite ...
que esta noite se poida chamar
>gramas tan bonitos hai?

O que lle faltaba ó abó
O abó calo u, e como a cousa se foi alargando, e il estaba
un pouco canso de ir cortar o pirto e de outros labores máis,
prend.íalle o sono e foise á cama.
Pero tardou moito en adormecer. Na cociña había re-:
bumbio e a il tamén algo lle barullaba aló por dentro:.
-Eu coidaba que a Noiteboa seguía sendo Noiteboa. A
noite en que Deus quixo sentirse no medio de nós, pra que todos nos sentísemos irmaos del, daquel neno que nace en Belén,
e irmans de todos ... Pero, non sei, non sei, teño medo que tamén esto cambiase. Teño medo que a xente se vaia enchendo
de.cousas·e non se percate do que é unha Noiteboa porque.non
ten tempo a pararse a eses pensamentos. ·
E con esta preocupación adormeceu o abó aquela noite.
Despois de todo, os seus fillos estaban na cociña xuntos e eso
era· xa algo moi importante.
A nosa Noiteboa
Xa sabemos as cavilacións do abó. Faltan moi poucos
días prá Noiteboa <leste ano. ¿Como será? ¿Como debería ser?
¿Que debería ser pró noso mundo o Nadal que está a chegar?
Cando os xudíos celebraban a gran Cea da Pascoa, a.festa máis importante do pobo de Xesús e María, cando todos estaban sentados ~rredor da mesa, o máis vell.o da familia poñía
bon cuidado pra lles explicar ós. novos por que se facía aquela
. festa. ¿Como lles explicaremos ós nosos nenos a festa do Nadal?
¿E ~s que non son nenos?
Explicar a festa do Nadal
· O millor é facelo con palabras e con feítos.
M
Con palabras: Explicar que Deus se fixo home en Xesús
pra que fosemos irmáns. Pta que tivéramos confianza e
alegría en Deus que nos quere e está en medio de nós.
Pra que os pobres recibisen a · alegría da sua salvación xa
aquí na terra como ceo. Pra rebaixar a chulería de moi. tos ricos e soberbos. Pra ensillamos a terneza de Deus e a
sua fortaleza en defender ós febles anque sexan pecadores.
M
Con feítos: Preparando o belén e a arbre de Nadal. Dando limosna xenerosa ós pobres. Asistindo á misa do galo.
Cantando con alegría e sentimento os cantares de Nadal
ou . panxoliñas. Lendo na casa un pouco do evanxelio.
Invitando a cear con nós a quen está só ofrecendolle a
nosa amistade. Escribindo a quen poida necesitar máis
pra darlle unha alegría. Arrepentimos das nosas faltas e
comulgando con alegría ese día.
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Os soños do alfareiro
O tio Paco das Hartas traballou
toda a vida no barro. Coas suas mans.
deu expresión e vida a cantas ideas lle
buliron no pensamento. El sempre fora un home alegre e amigo de parolar.
Pero desde había uns meses o tío Paco
era outro. Os veciños comentábamos
qué serí~ o que lle pasaba; todos o
atopábamos muí desmellorado.
Un día, facendo un gran esforzo
pola miña parte, decid ín · ir fa lar .co tio
Paco e funme metendo pouco a pouco
no seu mundo. El acabou abríndome'
o seu corazón:
Mira, xa sei que me notadas·
caviloso. Cóstame traba l lo contarche o
que me pasa. A min mesmo paréceme
unha tontería, causa de nen9s. T.í. sabes de sobra que o barro nunca foi capaz de resistirse á miña imaxinación e
ás miñas mans. Pois mira, eu tiven durante muitos anos a teima, a ilusión,
ou como lle queiras chamar, de que
era capaz de facer unha figura humana ....

- Bueno -d íxenlle eu co fin de
interrumpilo pra que puidera descargar un pouco a sua emoción- vostede
ten feito unha · chea de.fjguras huma~
nas. ·Eu ben llas vin. · ·
- Xa sei, ..xa sei! Pero eu quería
facer un home do revés.
- Cómo! -respondinlle todo extráñado-.
- S.í, un home do revés -asegurou
tio Paco-. Un home que'. gozase
cos que gozan e sufrira cosque sufren,
un home que non fara capaz de engaña·r nin de vivir da. trampa, un home
que amara a vida ....
Chegado a este punto, o tío Paco
abrazouse a min e reventou a chorar.
·Pegada a sua cara arrugada á miña
a índa lle puiden percibir:·
- Sinto que se n:ie acaban as forzas e non vexo realizada a miña ilusión! !

o

Cánto me deu que pensar esto
que vivin co tio Paco!.
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XOGAR lPARA UUE?
Aós nenos sanos, se os deixamos, están seguido
a xogar. ¡Coa falta que fai ás veces que boten unha
man nos traballos!; e ademais hai que afacelos á
dureza da vida que terán o día de mañán: teran que
traballar, e duro, para manter á sú.s familia. Así que
parece que canto menos xoguen mellor.
Pois, non señor.
Precisamente porque o seu bregar será duro, por
eso, para que o dí de mañán (e o de hoxe) sexan
persoas felices, equilibradas e constructivas teñan que
xogar moito.
_
.
·
Os nenos xogan case desde que nacen: primeiro
coas súas mans e cos seus pés, coa cara da nai, ...
despois xoga co chupete, cos axouxeres, coa roupa do
berce, coa comida, etc. Mais tarde ~oga con todo: o
barro, as pedras, os paus, os animais, a pelota, a
corda, ... e con outros xoguetes. ·.
O neno mentras xoga estáse desarrollando, está
medrando. Quero destacar .un tipo de xogo que os
nenos empezan a facer arredor dos 3 anos: os nenos
xogan, usan as cousas, falan, .... "como si. .. "; nestes ·
xogos as cousas, as persoas, ... deixan de ser o que son
para representar outra cousa. Que o neno xogue así é
fundamental para o seu desarrollo mental posterior:
despois estámonos valendo continuamente de representacións : palabras, dibuxos, cifras, señales, ....
Se non deixamos xogar aos nenos é coma
se lle puxéramos unha camisa de forza, estámolo
tollendo, estamos condenando á morte á súa imaxinación, á súa inventiva, á súa . capacidade de experimentar, de facer tenteaos, á posibilidade de manifestar os seus sentimentos, de se realci~nar cos iguales, ...
E ¿qué pintan os adultos no xogo dos nenos?
1.- Permitir o · xogo, sabendo que o principal traballo (en realidade, o único) que o neno ten que facer
é xogar.
2.- Non estorbalo. Non meterse no seu xogo
se non no lo piden.
3.- Axudalo, se fai falla. Xa sabemos que un chega á casa moi canso, sen ganas de bromas.
Pero, compre saber que o mellor regalo que se lle pode facer a un neno (a ealquera persoa) é
a atención, a conversación. Podeste botar no chan co neno pequeno e facer de avión ou coche imaxinario, podes contar un conto ou algo que che pasa, algo que fix.eches. Podes propoñer unha adiviña, pode facilitar materiales que xa non se usan: vestidos, botes, caixas, martelos, taboas, e·t c., para que xoguen.
4.- Non criticar, senon mm ben animar, aos mestres que fan da educación un xogo. Así o
neno-colleralle cariño ás cousas da escola, e ademais aprenderá moito mellor, porque entregaráse, coa forza que todos poñemos nas cousas que nos gustan, non estará á defensiva.
Ademais ¿qué dereito ternos a amargarlle a vida a un ser débil e indefenso, anque sexa
"polo seu ben"= o noso capricho?.
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Moita atención, meus señores
escoiten a Boa Nova:
hai perto de dous mil anos
naceu un neno na Cova.

Os anxos deron o anuncio
ós pobres e ós pastores;
quen xantan en Noiteboa
sonche mais ben os señores.

Con tal acontecemento
todo o mundo hoxe berra:
"Xesús naceu en Belén
veña a paz á nosa terra ".

Fabricantes de xoguetes
saben botar engado,
porque se os pais non os mercan
os nenos teñen enfado.

Organízase o comercio
pra celebrar o Nada/:
xa os tratantes nos atracan
mesmo diante do Portal.

Con todo, irnos cantare
ó tal divino Rapaz:
El fixo toda o que puido
por poñer o mundo en paz.

Os capitalistas sonvos
moito mais listos ca lebre:
este día gañan cartas
co pretexto do Pesebre.

Pro un cristián non debe dar
de ahondo facilidades
pra que lle tomen o pelo
co gallo das Navidades.
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