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A capitl!ll de Galici.a .
Con motivo de saber onde vai asentcµ- definitiyamente _a Xilnta de Galicla e o Parlamen.;
to galego, hai digputa .entré as cidades de Coruña e Santiago, co.n tesolución a favor desta última. Os alcaldes das demais cidades g·alegas cadraron conformes .c on este resultado, menos, claro
está, o da Coruña. ¿Cales son as razóns de cada unha del~s pai:a pedir_a capitalidade?

o

As razóns de Compostela son de tres tipos: xeográficas, por ser céntro da nos~ t~rra: pero sobre todo históricas e simbólicas. Históticamente, Galida foi coñecida en toda Europa cando Compostela florecen e así Santiago se convertiu en símbolo. de grandeza galega. !fanto, que
algún rei coma Alfonso X o Sabio tratou de disminuir a súa influencia pra .que non sobr~saíse
sobre Toledo, capital ~lo seu-reino.

A Coruña ten outras razóns, sobre todo de tipo económico, de aproveitamento de todo
o aparato burocrático e administrativo. Tamén tivo impQ,rtancia no desenvolvemento da Galicia ·
contemporánea, e aínda foi unha cidade liberal contra certos atrasos da influencia clerical de
Santi o. Pero, históricamente, ten en contra o feito de qu~ é o anti-símbolo da autonomía gaeg , en canto que foi usada polo centralismo dos reis de Castela pra lle sacar importancia en
Compostela. Con todo, esta cuestión da capitalidade non debería·crear problemas. O importante é que funcione a autonomía galega.
·
'
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· Os días 8 e 9 do maio celébrase na vila de Melide o· Vi~te "Colo_quio ·Galego de Gris.,
tiánsu. Nacidos no ano 1966, esta xuntanza fai o número 20. O tema é o de "Procesos de _liberación hoxe en Galicia". Moitos centos de crentes galegas atoparon ó longo deses 1f;; anos da súa
existencia a forza de seguir-en lo~tando por Galicia e pala fe cristiá en medio.de dificultades e_
prohibicións.
·
·

•• • Chegou a primavera
-

.

.

con ela o tempo _d~s flores e da poesía. Est~ mes· de maio vai ·estando cheo de actos culturais ó redor dos temas-da nasa terra galega. A Coruña foi a primeira en .
facer saltar nos seus ceas os primeiros foguetes deste festival de.J1 días. O·Axuntamento coruñes adiantouse, por medo de q~e non fosen de abolido os días do mes.das nosas Letras e celebrou a festa da-poesía en recordo dos Xogos Florais que os nasos poetas ceJebraron no século
pasado, ano 1881 lembr'ando ós poetas Rosalía, Pondal e Curros .

••••
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Non sempre as decisións e os.acordos dos· axuntamentos son papel mallado. O ~once- ·
llo da Coruña comenzou a gastar no ano 1982 douscentos millóns de pesetas en actos culturais ..
(O ano pasado só gast:ou cinco mHló0s). Este ano, entre outras causas, vai conceder mais dün
millón de pesetas a cada grupo de teatro profesional da cidade. Ga far en cultura non é malgaS:
tar; out ras causa haberá nas que aforrar.
·
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CANCION DO SI E MAIS DO NON
N_ON, NON, NON NOS MOVERAN,
NON, NON, NON NOS MOVERAN,
COMO UN CARBAlLO NU.NHA CARBALLEIRA;
NON NOS MOVERAN.
.

Aquel que desanima
.non flGS moverá;
. aquel que quita·espranza
non nos moverá

NOTA: Esta canción podese cantar coa 'música tan
conocida do "NON NOS MOVERAN". Neste· caso
despois de· cada es.trota· engádese a segunda parte do
estribill.o correspondente, do si ou do non, según os
casos.

SI, SI, SI NOS MOVERAN
SI, SI, SI NOS MOVERAN
UN VENTO MAINO NUNHA TARDE ACEDA
SI NOS MOVERAN.

Oamor de Xeslis Cristo
sí nos moverá;
a forza do Evanxelio
sí nos moverá.
Os medos e as envidias
non nos moverán,; .
. o afán de ¡er dos grandes
non nos IJ10Veráf!.
Oamor á nasa Terra
sí nos moverá;
a xente que a defende
sí nos moverá.
A xente egoísta ·
n_on nos moverá;
a xente picapleitos
non nos moverá. ·
As xuntas parroquiales
·sí nos moverán; ·
·
a unión entre os veciños
sí nos moverá.

t .EVl\NXELIO _SEGUNDO

XOAN (lS,1-8)

Eu son 'a verdadeita ·vide, e meu Pai é o labrador. A vara que en min non leva froito, arrín- .
caa; e a que leva froito, lúnpaa, para que l~ve
mais froito aínda. Vós xa estades lbnpos, poJa
palabra que vos teño falado: Perm.anecede en
min_e Eu en vós.
·
Así como a vara non pode levar froito pola súa
. conta, se non permanece na vide, vós tampouco, se non pennanecedes en min. Eu spn a vide;
vós as varas. Quen pennanec.e en min e Eu nel,
ese leva froito de ahondo, pois fóra de min non
podedes facer nada. -Se alguén non permanece
en min, é _comQ.·a8 varas botadas fóra, que se ~
can; apáñanas, bó~ ó lume, e quéimanse. Se
permanecedes en min e as miñas palabras permanecen en vós, pedide o que queirades, e· hásevos facer. Nisto é glorificado meu Pai: en que
levedes froito de ahondo e vos mostredes coma
discípulos meus.
·

As festas populares
sí nos moverán;
a unión para os trabal/os
sí nos moverá.

oamor ós nasos vellos
sí nos moverá;
o amor á nosa-fala
sí nos moverá.
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. Anque xa. se sabe que certas drogas utilizáronse sempre ·
coma menciñas' para iliViar unha dor ou ·c urar unha. doenza,
·astra non hai moitos anos,_n.a nosa Galí~ia non s·e consumía
mais droga ·có alcohol ou o tabaco --agás a}gún caso moi raro.
En poucos ~os o panorama cambfou abondo.

Drogas novas e vellas
Algunhas drogas coma o tabaco·, o alcohol e mesmo o ca-

fé, 6 estaren legalizados desde sefl:ipre eó estarmos afeitos a e-

las, xa non as consideramos drogas, a pesares de .estar d~~os
trada a súa maluia ou nocividade (en Galicia dan.se índices moi
altos ·de alcoholismo). Cando se f alaba das drogas, pensábase
sempre ~unha cousa lonxana,, .p ropia de Norteamérica ou de ·
certos ·países árabes. Agás os que serviran ó rei en Marrocos
non sentíramos falar de drogas como "haschís'', ou "grifa" ou
LSD e moito menos cofíecíamos os nomes. populares <lesas dro- .
gas coma "porro", "ácido", "chocolate", "cabalo", etc.
¡Quen ía decir ·que en pouco tempo_ o 35 por cento da
mocedade. espa.fiola 'consumirla droga algunha vez, e qué o 18
por cento a consumirían hab~tualm'ente ! ··¡ E quen. ía decir que
Galicia ía ser a primeira consumidora de haschís en relación ó .·
resto de España!
.
Hoxendía case todo o mundo sabé o que é o "porro" ou
cando menos sentiu falár del ·algunha vez. Os país andan todos · :
preocupados polos seus ftllos, xa non só polos que van á Universidade senón polos que estudian nos . institutos ou fan .
EXB. A droga xa non ~ coµsa. ·q ue lles saque <loores de cabeza
só ós americanos ou ós ·madrileños e barceloneses ¡tamén em- ·
~za -á ser problem~ nalgunp.a das nosas aldeas!

a

Pra entender as drogas

.

O falar de drogas, referímonos a ·aqueias sustancias, naturais ou quúnicas, que producen estímulos, alucinacións (que
son visións raras e fo:r:tes estando despe{tos) ou ·que acougan o
ánimo segúh a droga de que se trate.
·
.
· A siía peligrosidade depende pñncipalmente de <lúas

cousas: ·
'• Da dependencia,_que é
de forma contin{radá. Es(a depe1
duce no éorpo unba necesidade
chaman "sfudrome de abst:ihenci
quen ·está afeito a ela) produce 1
sicas e psíquicas·: (no ánimo da
chegar a ocasionar a morte. A d
· de xeito que produce un desex~
que se se deixase de tomélt de
causar trastornos i;nentais moi ser
• .Da tolérancia, quee a
resistir a droga (as ~ortes máis o
por "sobredose", é decir, por t
corpo). Tamén se lle .chama to]e1
consumir cada. vez mais droga qm

~

~reª '

droga
Clases _
de drogas
De acordo coa tolerancia e a dependencia que orixinan '
as drogas clásifícanse hoxendía en: "duras", "intermedias" e
~'brandas".
·
. · ·

~ As drogas d:uras ou fortes, son 35· que producen dependeñcia física _e mais psíquica e tamén tolerancia (necesidade de consumir c~da vez mais). Entre estas están: o opio e os
seus derivados coma a heroína (ou "cabal9"), a morfina e á co- .
dejna; así coma a cocaína e outras menos cóñecidas. ·o que se
fai ad.ito (o que 4epende )'a estas .,drogas xa non pode curarse
mais que cun tratamento m~dico longo e-moi difícil .
.
• As. drogas intermedias non causan dependencia física
pero si psíquica, e tamén pioducen a necesidáde de consumir
cada vez mais (o que se chama "tole'rancia") que facilmente leva ó indiViduo a consumir decontado drogas m'fils fortes. Entre .
·elas están:· as anfet"aminas, os barbitúricos e o LSD (ácido).
• As drógas brandas, a diferencia das outras, só _producen dependencia psíquica, é decir desexo de seguir coa drga. A
estas drogas pertenece- a marihuana e os ~us derivados: coas
follas faise a "herb~"' coas flores "grifa" e coa resma das flo- .
res o haschís ou "chocolate". O "porro" son os pitillos feítos
·con marihuana (ben_. con herba .b~n con haschís). Está demos. traqo qué tamén producen danos. físicos.

a

a necesidade de tomar a droga
11dencia pode· ser física se proprgánica de to~~a; así o que _ ·
i.a" (que é a falla de .díoga en
Consecuencias
As consecuencias varían dunhas drogas a outras;· pro en
mha serie de perturbacións fíxeral oc~onan ·trastornos ·físicos e psíquicos, · enfermedades
persoa) tan .fortes que poden .
sanguíneas, ··viscerais, respiratorias e cardiacas así coma pouco
.e pendencia pode ser psíquica
() tan forte de tomar a droga
poder sexual e esterilidade-. Ocasionan tamén trastornos de ánimo· e mentais q~e poden ch-cgar·a destruir a persoalidade e a
súpeto podería nal~s casos
ios.
· tolemia total.
¿Paga a pena vender a un precio tan caro mornen~os .de
capacidade do organillno de
falsa felicidade que por seis ou oito horas poden arruiriar u~
orrentes por droga ádoitan ser
omar niais da que aguanta o
vida?
Noutra_·ocasión falaremos das ca.usas que levan á xe~te a
rancia á necesidade que ten de
consumir droga. Esta se~a11:ª o espacio non dá pra ·mais,.
m se afixo a ela.

O PRINCIPIÑO E MAILO RAPOSO ..

U NHA vez pa¡Seaba o Príncípiño polo planeta Terra e ápareceu o raposo.

~

Bosdfas, ~íxo.
Bos d fas, -respondeu cortesrnente o Príncípíño, que ·se volveu, pero nori veu a ninguén.
Estou aquí, -dixo a voz-, debaixo da mazaira.•.
l.Ouen es tí? -preguntou o Príncípiño-. Es moí bonito•.•.
Eu son a raposo -d.íxo o raposo.
Ven xoga.r e.amigo -propúxo/le o Príncípiño- /Estou tan triste•• ~.!
- Non podo xogar contigo -díxo o raposó-. Non estou domesticado. .
·
- /Ah. .• ! /Perdón/ -dísculpouse o Príncipíño.
Pero despoís de pensar un pouco, engadíu:
- l.Oue significa "domesticar"?
- E unha causa demasiado esquencída · ~dixo o raposo-; Significa "crear vence/los'~ ,
- /.Crear vence/los?
·
- Claro · -díxo o raposo-. Tí non es a inda pra mín mais que un rapacíño seme/Jante a outros cen mil rapaciños. E non me fas falla pra nada. Tampouco tés necesidt!de de mln. Pra· tí
non son mais que un raposo semellante a outros cen mil raposos. ~Pero si ti me domesticas, tere- · ·
mos necesídade un do outro. Tí serás pra mfn único no mundo. E eu serei tamén Pf11 ti único no
mundo••.
E o raposo engadíu:
.
- A miña vida é monótona. Cazo galíñas e os homes cáza.nme a_·min. Tóda/as galiñas se·
parecen e tódolos homes se parecen tam~n. Por íso me aburro ún pouco. Pero sí ti me domesticas, a miña·vida estanJ chea de sol e coñecereí un ruido de paws diferente de tódolos demaís. Os
outros pasos fanme meter debaixo da te"ª· Os teus chamarañme, como se fo"sen unha música.
Ademaís, mira. l. Ves alá os campos de trigo? Eu non como pan. Pra mín o trigo é inútil. Os' campos de trigo non me· recordan·nadB, e iso .é triste. Pero ti tes os cabe/os dourados. Se me domes.
ticas será maravilloso. O trigo, que é dourado iamén, hame traer o_ teu recordo.
·
. (De "'O Principiño" A. de Saint-Ex'upéryJ

eu

Distintos tipos de Nai

U mentais
N estudio ·feito por un ·equipo de científicos, d~scubriu cinco ·tipos
dé nais, ·que teñen unha influencia boa ou mala, no desenrolo

fundada

intelixencia dos seus fillos.
Nai

id~al

E aquela que ten un caracter alegre e
sente ·un cariño espeCial polo seu fillo, ó que
nunca considera unha carga. Dedica conscientemente varias horas·ó día en estimular· as·
. facultades melll.ais do neno: aproveita calquera oportupidade pra animalo a actuar con
independencfa, encárgalle actividades sempre
novas, sen esixirlle moito. Nunca se nega a
contestar calquera pregunta que o neno lle
faga, sen esforzarse antes en darlle-a resposta
clara e a alcance da súa comprensión. Cando
o neno se equivoca non reaccfona con demasiada severidade' nin o castiga fisicamente;
fai como se non se dese de conta, e nunca escatima frases de loubanza e de ánimo.

Nai ·~mbiciosa
Este tipo de nai ocúpase. do seu fillo t·amén constantemente, pero dunha maneira
esaxerada. Quere impoñer, contra todo, a .
súa maneira de educar, pása o día dando órdes e esixindo ó filio causas fóra das ~úas posibilidades: o neno ten que ser obediente, ordenado e limpo. Os fillos das nais ambiciosas
poden chega.r a. ter ben desenroladas as ·súas
facultades intelectuais, mais case nunca· chegan á ser completamente independentes, por:que no~ ' aprenderon a facer algo por si sós, ·
sen que llo ordenase súa nai. Tampouco· saben desenvolverse ben no trato con outros
nenos, e mais tardo..-poge dar lugar á 3,parición de tensións nas relacións humanas e de
coriflitos.na vida afectiva.

·'

·
Nai insegura
Preocúpase· de que ó seu filio non lle
·· falte nada, especialmente de que coma e durma o necesario. Móstrase incapaz de comprender as primeiras necesidades intelectuais
do ne no, a súa curiosidade e ·o seu desexo de
facer causas por si mesmo. Este tipo de nai
limítase a esperar que o seu fillo se ~esenrole·
por sí só sen ningunha axuda. Os tillos das
nais inseguras non é normal· que destaquen
pola sl)a intelixencia.
·

Nai histérica
E unha muller moi inqueda, fácil excitable. A aCtiVidade constante e os cambios
brusco~ de 'humor atemorizan, confunden e
dan inseguridade ó neno. Nunca consegoe
· l.mha boa relación nai-fillo. As nais histéricas,
como educadoras son ~s .peores, pois os seu8
herros teñen, case sempre, moi malas consecuencias, xa que non só impiden o desenrolo
natural das facultades mentales, senón que
tamén desembocan en confütos de carácter
afectivo.
·
-

Nai materialista
Malcría ó seu filio con todo o qu~ pode comprat con diñeiro: vestidos, xoguetes,
moitos deles sen sentido, ademais ofrécelle
os mellores coidados que se poidan imaxinar.
Estas _nais pensan que con isto xa tlxeron dabondo. Os fillos das nais materialistas teñen
moitos estímulos amb~entais., mais, non ~he
gan a desenrolar ó máximo a súat inteUX.eBcUi, dado que as súas nai.s non souhemil fi.cer
outra cousa que satisfacer as s.Úas necesidades materiais.

Amiguiño, se ti queres ·
entrar no mundo da droga
¡apañaches, se non pos ·.
·ª imaxinación a proba!

Pero xa coa heroína
meu heroi, moito cuidado,
que agallopa polo carpo
·e así lle chaman "cabalo ".

O tipo que cha ha vender
se é que chegas a velo,
anque non teña xoroba
has de lle chamar "camelo".

Con todo, se me fas caso
éche niellor que non fumes~
· así non gastarás cartas
·
nin na cabeza has ter "lumes".

Se ti fumas un "~anulo "
ou ben unha "marihuana"
· · non se trata nin dun tubo
menos aínda unhá fulana.

A.proveito a ocasi6n .·
pala expeil:encia de vello
tampouco fumes tabaco.
¡Fai caso deste_canse/lo!

Non penses no teu almorzo
se che ofrecen "chocolate",
éche unha" droga menor : ·
para entrares ·en combate.

Se es nai ou pai, que os teus fUlos
col(an de ti ese exemplo,
·· e se es.filio, · ¡ho! non fumes
que amorreres ben tés.tempo.

"lrimia" pódese mercar:
1

• En Santiago: Librería ~ Agarjmo". Praza de Cervantes.
• En
Coruña: Librería "Nos". Praza do Libro.
• En Lugo: Librería "Biblos"~ Dr. Fleming.
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