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·Agora tócalle a Andaluc_ía_ 

Andalucía é unba terra de ahondo distinta-da nosa. No campo político tamén. ·o feito de 
seren os )Dais deles xomaleiros que viven dun miserento xornal, fai que os andaluces do campo 
sexan nienos conservadores cós labrego~ galegos. Cada labrego noso é un -pequeno propietario 

- que cecais anda equivocado na súa postura política conservadora. - . - . 

-0 -caso é que .en Andalucía aterra pertenece a poucos señores e exiSte moito paro obreiro 
e moito abuso por parte dos señóritos donos dos "cortijos"~ En·consecuencia, os andaluces na 
súa maioría votan á esquer_das, xa que pouco teñen que pe-rder cun cambio e poida que algo te-
~~~ -

Agora os pollticos de Madrid -dereitas, esquerdas, centro- andan bulindo a invadir Anda.: 
lucíá coa súa propaganda por mor de lles mercaren votos con promesas e promesas, vellas canti
nelas con nova letra. O 24 do vindeiro maio haberá eléccións ó Parlamento- andaluz e todos que
ren sacar tallada. Pero afame, sí, amig·os, afame e mallo paro están presentes coma unha triste 
sombra. 

• • • 

••••• 
Trinta mil litros de viño non é palla: ·son .moito viño e dan prá moita alegría. Parece 

que é o que se endeu o domingo 4 de abril en Amandi (Sober-Monforte, por se queredes pedir 
un trago). Ése viño do que xa se fala nos tempos dos Romanos e que disque facía as delicias do 
seu emperador~ que empinab¡ en latín. lAsí calquera imperal.. - . 

•••• 
' Esta noticia lévanos a un feito que ten a meirande importancia en Galicia: o rexurdi-

. mento e a medra que van coñeéendo feiras vellas e novas feiras, e festas que se andar:- a argallar. 
Esta é unt)a excelente mane ira e proveitosa económicamente, de se coñeceren os pobos e· parro-

. quia e de promover todo ese asunto·popular tan enxebre. Xa foi unha boa nova o sabermos que 
este ano tamén medrou o Antroido, que se perdera.moito .coas prohibicións do anterior réxime. 
E é que o señor que mandaba antes non bebía ningún viño, nin siquera de Amandi, e poñía as 
cousas moi difíciles e tristes. ' , · · · 

•••• 
Como difíciles se lle están poñendo ós ingle5es coas súas illas Falkland; que nós chama

mos Malvinas, e que están a oitocentos kilómetros de Arxentina, que a invadiu. Pero aínda están -
mais lonxe de Inglaterra, seica uns quince mil kilómetros e, a esa distancia, .non hai maneira eco
nómica d manter unha .guerra. Os arxentinos souberon o que facían. Cheos de dificultades 
dentro do . eu pajs e divididos en liortas, desprestixiada a ditadura, polo momento toda a xente 
está de aL--ordo •'!O réxime porque a mellor maneira de escorrentar os perigos de dentro e buscar 
un enemigo for . Certo que en Arxentina hai moitos abusos do poder e moita fame, pero de 
m mento, ; ª on hai pan veña viña 1 E botemos un trago pra esquencermos a Xibraltar, que 
aínda é a e• os ingleses. 



. AS FERIDAS DE CRISTO_-RESUCITADO 
• . - I . 

Señor Xesús~ 
~teo-qúe estál vivo, __ 
·creo que-camiñas palas nosasaldeas, 
po/11$ nosas-vilas e cidades. 
Creo que Oeús Pai, 
que tanto te quería, · -
che devolveu a vida, _ 
pra que Ti vivises t: deses a vida, 
á xen-te que t:al!!ci!mos dela. 

· ~Onde te atoparei, Xesús resucitado-? 
iOnde están as fefJdedurai dos teus cravos, 
pra meter eu ne/as -
os meus dedos incertos? 
iOnde está a chaga do teu costado, 
prá meter eu aela 
a miña man inclédula? 

As tendeduras-dos meus cravos 
- contesta Cristo -:-
só se podén ollar e tocar 
j¡llando e tocando 
ós mais débiles desa túí! -Terra. 
A chaga do meu cos(ado 
só se pode ollar e tocar 
ollando e tocando 
os miles de chagas . 
que tiren diariamente 

. ~s xentes mais esquencidas 
desa túa Terra. 

Así, 
. por taro que che pareza 

- se te fas débil cos débiles, 
pra que os débiles_ sexan fortes, 
daque/a atoparasme a min, 
daquela sentirás · 
Qf!I! o medo foxe das túas portas, 
que a paz renace en ti 

t EV ANXELIO SEGlffl))O XOAN (20,19-23) 

Naquel día, o primeiro da semana, ó-serán, 
. estando pechadas as portas de onde estaban os dis
. cípulos, por medo do.$ xudeus, chegou Xesús e po

ñéndo'se no meio, díxolles: 

- ·Paz convosco .. 

Dito isto, amostroulles as ID8ll8 e nÍailo costado. 
Os diScípulos alegráronse; vendo ó Señor. El díxo
Iles outra vez: 

- Paz convosco: como o Pai me enviou a min, ta
mén Eu vos envio a vós. 

E d~to isto alentou sobte -~es~ e díxoiles: 

- Recibide o Espírito Saiito: a quen lle perdoedes 
os pecado~, quedaranlle perdoados, a quen llos re
teñades, quedaranlle retidos. 

· coma unha forza 
de irmandade igualitaria, 
que a alegría volve ó teu corazón, 
que o alento de Deus 

· puxa no teu corpo e esp írito 
como un temporal de ilusión. 

E aprenderás daqu_ela 
a amara vida 
coma min; 
e aprenderás daquela 
a loitar pola vida das outros, 
comamin; 
e aprenderá.~ daquela 
a perdoar e dar/le fe á xente, 
comamin; 
e aprenderás daquela 
a soñar que o mundo sexa diferente, 
comamin. 



·lO fumar e o beber botan o home a perder? 

Así decían. os vellc~s. ~o tempo en que inventaron o 
refrán as mulleres ápenas fumaban e por iso acónlanse só dos . 
homes. Ágora según datos publicados polo ministerio de Sani
dade e Con8umo no mes de xaneiro, as mulleres de menos de 
25 anos fuman case tanto coma os homes. Ain.da que según 
eses mesmos datos Galicia ten poucos grandes fmoadores en 
comparanza con outros países de . Espafia (gran fumador é o 
que consume máis de 30 cigarros ó día) e o menor porcenta
~e de .fumadores, lrimia· quer dar a coñecer entre os seus lecto- . 
res algúns datos que veñen dar razón ós vellos do reúán. Pu
blicounos o periódico "Defensa del Consumidor" no seu ffií
mero 7 correspondente, ~ mes de marzo. 

O precio do tabaco 

. • Dez mil españois morren ó ano por mor dun coilsumo 
desmesurado de tabaco . 

. • Os fumadores teñen entre un 15 e un 30 por cento 
máis posibilidades de contraer cáncer de pulmón. 

• Está demostrado tamén' que O" tabaco favorece a apa
rición de cánceres de boca, farinx~ e esófago. 

• O consumo do tabaco é o responsable do 70 p9r ceri 
das bronquites crónicas. 

• o hábito de fumar é o responsable do 25 por cen das 
mortes ocurridas por eilfennedades cardiacas. 

• Os fumad~es teñen moitas máis dificultades pra. cu
rai as úlceras dixestivas, e as mo;rtes causadas por ~ enferm~
dade son tres ou catro veces superiores entre os consumidores 
de tabaco. · · 

• Os problemas de emb3Íazo (aborto, fetomorto,etc.) 
e a mortalidade de recéri nacidos son o doble entie as nais que 
fuman durante o, embarazo~ . , 

• Os nenos nados de mulleres que .fuman durante o em
ba:."3Zo pesan ó naceren entre 150 e 240 gramos menos que os 
nados de nais non fumad~ras. 

¿Te~ I.ogo .razón o Tefraneiro? ¿Haberá que botar ·de 
contu que o <;eltas que compramos no Estanco cobra moito 
máis que 16 pesetas que gastami>s? _ 

·~ 

INFORME SO 

O negocio do tabaco 

O ministerio de F acenc 
impostos ó tab~co a cantidac 
Tab~alera ~spañola empresa 
Ge. o monopolio do mercado 
beneficios· de 1200 rtúllóns . . J 

unhá impo~tísima fonte d 
porta,nte indutria creadora _d 
bricas, transportes, e$tancos, 
sos que caen en 8aoo furádo 
mos gastos en aSistencia mé 
medade, morte· -prematura e 

Por cúlpa das vaca~ions d~ Semán Santa ·atrancou 

E a fin de non xuntarse dou~ -números _pra s·emán 



>BREO TABACO 
<lucen cada ano por descuidos de fumadores .. Seri pth ~so que 
o consello de ministro:i: do pasado 5 ·de marzo aprobou alguu. 
has medidas pra defender ós ·cidadáns dos efectos nocivos rfo 

tabaco. 

Algo de guerra 6 tabaco 

••• 
•• •• 
•• 
•• 

Estas son algtiiihas das medidas aprobadas_ polo gobeino: 
Avisos escritos en t odos os paquetes advertindo ó consu- l 
midor de que o uso do tabaco pode ser perxudicial. . 
Prohibición de vender tabaco ós menores de 16 anos. 1 

Limitación de nicotina e alquitrán nos l abores de. tabaco 
en venta. -
Prohibición de propaganda sobre tabaco nos organismos 

1 

oficiáis. · 
Programa pra establecer próximamente espacios para {µ
madores en transportes e establec.ementos públicos, cen
tros sanitarios e de ensino, grandes ll?cais comerciais etc. 

lDeixar de fumar? 

. Por si hai algún irimego que despois de ler T.erra e Xente . 
quere dei.Xar de fumar ousamos datlle"algúns consellos: 
• • • Recoiieza que-se outios poiderqn deixar o tabaci> yoste-

de tainén pode. _ '·. · 
••• Millore a sua respiración:_ faga dua8 veces ó día prácticú 

. de cinco minutos cada unha. Nunha posición do .corpo 
n~ que se encontre ·a gusto trague o aire lenta- e profun~ · 
clamen te polo nariz énchen;d~> ben os pulmóns. Expulse o· 
aire lentamente pola boca. · · _ - · da español recaudou nó 1981 por 

de de i60 mil millóns dé pesetas. 
fl propiedade do Estado que exer-
en España tivo no pasado ano uns 
En conx~to o tabaco representa 
le ingresos pró Estado e unha im
le postos de traballo.: cultivos, fá-

• • • Escolla con dez_ ou quinée dias de· antelación a día en que 
deixará de fumu. CaÍido ·.faga.·cada dÍ~ os e~rcicios ·de 
respiración repita feiitamente ''tal día deixaréi de fumar". 

- · • ~ • A partir do día e~llido deixe de fumar:: o cerebro esta-. 
rá preparado pra soportar ~en a experiencia, e quedani 

1 etc. Per~ eii ·gran parte son ingre
porque o tabaco ocasiona moitísi-· . -.. 
ídica, rrienciñas, :baixas P.<?.r . enfer~ . . 
perdas de béns e vidas que se pro .. -

reforzado-'Se fai os. exercicios diariameñle. . 
• • • Re.corde a men\Jdo que -~n fwn~ 6 beneficioso pra Wí

de e pró peto. En ·seis meses que.dad v.ostede aesintoxi- . 
cado.. .· -· . · ' • _ 

• • • Non hai de que: non .se m~~en· .. 

ise cinco d í a s no cor r e o o número correspon_dente á Pascua. 

seguinte, .deixamos ·unha s emán s i n sair o semanario . 

/ 



o CARON DUN CASTIÑEmo 

O castiñeiro de que vos vou porque quizaves o castiñeiro e 
falar pásalle coma a min: xa non é mais eu inda tíñamos algo que nos 
un neno. Xa o acordo desde sem- asemella. V.eredes o porque. · 
pre no curne dunha chousa da ca- · Eu estou vendo que a xen-
sa. Foi mexado rnoitas veces ~ te nov.a anda, moita "defa, e sen ga-
tén dado rnoitas castañas. . nas de vivir. Astra nih cantan co-

A verdade é que os anos · ino cantábamos noutros tempos. 
no.o lle pasaron tampóuco en bai- Paréceme moita verdade esa cánti.:. 
de e astra xa hai be1' anos caiulle . ga que escoitei algunha vez na ra
un ra:io que ben parecía que o ha~ dio: "Non canta na cha ninguén, 
bía dcixar seco pra setnpre, pero . por eso o meu carro canta". A 
non f.oi así. Vello e todo, o noso verdad.e é que agora nin siquera o 
castiñeiro segue dando castañas o carro tampouco, con eso dos trac
ano que as hai, segue dando som- · tores .... 
bra no vran e facendo abrigo no P_ero ¡ó qur íamos! ·Que 
inverno. veño notando que tanto en moita 

Xa sei que a vosoutros, ó · ·xente nova como nos da milla e
millor, non vos tén ·gracia is~o que dade atópanse ben deles que non 
vos con:to pero ¿que lle vou facer? saben vivir a vida, non lle encon
Eu ó castiñeiro gárdolle moito ca- tran gracia. 
riño e no!) me gustaría nada que E · eu -non é que tódolÓs 
ninguén se me fose a meter éon el. días sexa igual pero unha boa par-

E dírédesme: - ¿E logo por te deles sí- ando con ánimo; 
que lle queres tanto? . · . doulle pra diante Ós fillos, doulle 

Iso é o que eu tamén me · pra diante ós netos .. . e a tódolos 
pregunto. E, dándolle' voltas ó que andan polos camiños queixa 
conto, cheguei a sospeitar ·que é · que te queixarás. · 

. Agora iredes vendo como 
vai vindo ó caso a historia do -~ 

·. tiñeiro. O. castiñeiro que por ·un _ 
lado parece. que se tiña que estar 
ca.iiido de vello e . por outro, en , 
cambio, está verde e· tan cheo de 

-- ~da que namora velo. · 
Eu tamén vou · indo, hai 

que reconocelo. E ben me decato 
de que xa non podo. -erguer un 
quintal de patacas co.mo teño1 er
guido en tantas ocasións. Eu ben 
sei que non teño tanta vitalicJ.ade 
no meu corpo como cando era un 
mozp. Vitalidade non pero ¿Vida? 
Vida teño cada vez mais. Cantos 
maiS anos, mais experiencia e inais 
comprensión do que son as cousas. 

... E estóu m<;>i •edo por vivir 
así. E os tillos ben se dan de conta 
e os netos "inda mais, e por iso me 
din moitas veces-que con un abó 
as{ dá gusto estar. · 

Así que ... os que teñades 
os meus anos_ e os ínais novos ta
mén... xa-sabedes o que -hai que 
face!· Non vos digo mais. -



1 ., 
r· 
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DISLEXIA E lNSEGURIDADE AFECTIVA 

Se c~dra o seu neno,. ó comenzar a le( 
e escribir, confunde b con d;·b con p; 6 con 
9; fai o 4 asítl·, o 3 así~. o 1 así~; ou engá
nase e dí "es'-~ por "se". "el" por "le~· como 
se enganaba pra acertar co zapato de pé de~ 
.reito ou pra sihalar coa man dereita o ol lo 
esquerdo ou buscar! le a quen está de frente . 
del a orella dereita. 

Faga con él a proba xogando a todas 
estas cousas, tamén a decirlle qúe sinale tó
dalas cousas que quedan á man ·dereita cando · 
irnos prá leira e logo que faga o mesmo (sina: 
lar as da dereita) de volta-pra casa. Mándelle 

·recados de poñer cousas enriba/debaixo, á . 
dereita/á esquerda, cerca/lonxe, di ante/detrás 
Mándelle mirar se as duas mans son igÚales, 
si ·nos val unha pró sitio da outra, o mesmo 
cos pés, as orellas ... · 

Se cadra dín na escola que. o seu neno 

ten dislexia. Se iso pasa, non se asuste. T-en 
algo que . ver con isto que estamos a deci1: 
Coas relaciós espaciales: Coa's espaciales e as 
temporales (do tempo: -distinguir ontetmañá, 

-antes/déspois) .E chámanse rel,aciós, p~ecisa
mente por non ser elas algo flxo. senón estar 
en relación con ... algo que consideramos fixo. 
Ur:iha cousa pode estar enriba ou debaixo, á · 
dereita ou á esquerda~ antes ou despois, se
gún en relación a. qué causa, que considera-
rnos fixa.- - , 

Pode ser que un neno con dislexia non 
conoza ben a feitura do seu corpo, en dúas 
mitades, pra un lado e pró outro. lsto solu
ciónase con es-p-e11o e xogos nos que se teña 
que fixar cómo é o seu corpo pra 'que lle 
quéde ben grabado na cabeza o "mapa" de 
todo él, o esquema corpora~ que ~ ín. 

O caso de Migueliño· 

Pero hai unha dificultade mais fonda e 
mai~ mala de remediar. A do neno que lle 
falta_ o eixo da vida,, a seguridade afectiva, iso 
único seguro, fixo, ainda que todo falle. 

E non é que Migueliño non teña cari~ 
ño, nin moito menos. E que Migueliño an
dou de man en man, por culpa da emigra
ción. Deixárono de mesés cos tios e abós. 
Voltaron os país_ cando xa talaba e corría 
ben. Leváronó con eles prá casa dos outros
abós. Cambioulle todo a Migueliño: pais, 
abós, casa, entorno. Ouedou coma escarmen
tado de considerar algo fixo. lOue-estrano é 
que agora lle ande dando todo voltas na. ca
beza pra arriba e pra abaixo, prá dereita e 
prá esquerda?. E a dificultade con que Mi
gueliño tropezou ó querer empezar a ler. Di- -
ficultade que se foi remediando, con moito 
traballo, moito traballo sabor de todo pra 
Migueliño. 

Foxado 9, 111, 82 



Hot!-bo un tempo hai xa ben anos 
que a xente tiña por caco 
ó que ía botando fume 
consecuencia do tabaco. 

O primeiro que de América 
veu fumando, ¡ cousa fea! 
crían que tiña o demo 
e foi parar á cadea. 

Pero andando un pouco o tempo 
foi colléndose o costume 
de que non era nin home 
quen non acendese o lume. 

Ca.ndo un rapaz medraba 
metía no seu cogote 
que había de fumare 
cando medrase o bigote. 

Por non ser menos cós homes 
mozas revolucionarias 
empezaron con pitillos 
e remataron con fanas. 

Considero que é catástrofe 
tan grande coma o diluvio 
o queimar pulmóns e bronquios 
sexa co negro ou co rubio. 

Se non queres na saúde 
J'acer tanto estropicio, 
se podes quítate del 
se é que te colleu o vicio. 

E se fumas, ¡fuma pouco!, · 
non te me pases, rapaz: 
coma os indios, "unha chupada_ 
fumando a pipa da paz. · 

11lrimia" pódese mercar: 

• En Santiago: Librería ~' Agar~mo". Praza de Cervantes. 
• En Coruña: Librería ''Nos". Praza do Libro. 

• En Lugo: Librería 11Biblos". Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Tfbrería-Oa~~ión de Autobuses e Librería Seoane. 
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