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o LUME DOS ·auE NON TEÑEN ALMA 
. . 

VOLT A XA A QUEIMAR A NOSA TERRA 



ANDALUCIA E GAUCIA 

As eleccións autonómicas ó 
Parlamento andaluz supuxeron un 
triunfo ahraiante do socia:ismo. mode-
ado 166 escafio~ ou postos de diputa

do) sobre o partido do centro no po
der t.15 escaíiosJ, sobre Alianza popu
lar ( l 7 >e o Part.irlo comunista (8). 

O partido no poder perdeu 
muiws postos. o mesmo que lle suce
dera xa en Ga1ícia, sobre todo debido 
a :'úa mala actuación no gobemo. Pero 
con unha diferencia: mentres que en 
An1.l:1Jucía a balan1a se inclínou cara a 
irnha t·~querda moderada, en Galicia 
\CH<'l'U con toda claridade a dereita 
c1n1s.Nvadora. 

A explicación <leste fenóme
no t. 1110 i ·fara, pero está baseada nun 
cngano .. Resulta clara, porque., entre 
outras cousas, o mundo rural andaluz 
non ten nada que perder e, polo tanto. 
pode apostar polo futuro. País de lati
fundistas, os señoritos andaluces teñen 
inmensas terras sen traballar mentr~s 
que os xornaleiros morren de fame. 

O engan9 dos galegos é crer 
que, por teren os labregos uns peque
nos leiros, han ter medo a unha políti
ca socialista que disq.ue lles van quitar 
todo. Pensar que as dereitas defenden 
o campo e a súa propiedade privada, é 
un erro desmentido pola historia. En 
España, a~ ~ formas agrarias sempre 
for"' · plantexadas por gobernos de es-

j ucrdas pra favoreceren ó labrego. O 
Capital o que pode chegar a facer é 
convertir ós labregos en obreiros das 

.-...... oropias terras. ¡Ogallá que apren
uamos a desfacemos a tempo das pre
síóns dos caciques e dos seus intereses! 

OS NENOS OS PERXUDICADOS 

Extráñanos que os país. e a so
c1edade ~n xeraJ , non se manifesten de..::idida 
mente ante o problema suscítadn na provm
c1a de l.ugo, cando xa a pr1meiros de maiu 
nos Grup0s Escolare8 de EXB escomenzaron 
as clases só poias mañám. Os nenos tefíen 
que madrugar mmto mais, dadas as distan
cias que hai nas nosas aldeas: pasan moitas 
horas ;;;en comer nada, e 0 que é peor que 
ninguen se asusta do alto grado que e~tá to
mando o fracaso escolar en Galida. O eosino 
segue eslando abandonado. 

XOVES DE CORPUS: Hat que cambiar 

De vez en cando goipean as nosas 
conciencias ~:unha chamada de atención~ é ne
(·esario educarnos na solidaridade e no com~ 
promiso Je sentimos deudores da sociedade. 

A Reforma Agraria esquencida 

Pasou sen pena nen glona o cin -
cuentenario da Leí de Reforma Agraria J,1 
Segunda República. No mes de maio cumplí
rnn~e os óncuenta anos do comenzo daquel 
gran debate sobre a tal refonna, que a índa 
hoxe está sen .facer. A Guerra Civil desfixo 
as ilusións daqueles labregos. O gran esquen
cido da política destes últimos corenta e cin
co anos foi o campo, que aínda agarda que 
se lle faga · xustkia medjante unha reforma a 
fondo. 

Oúas Galicias 

Nos últimos mese;; medra un 
pouco o asunto das inversións industriaís en 
Galicia. Non é mala nova, nin moito menos, 
saber que no futuro próximo está prevista a 
creación de 5 .887 postos de traballo en 353 
novas empresas. A cousa non vai amañar 
moito, por suposto. O que resulta mais alar
mante é que o tipo de industrialización que 
se está a implantar divida a Galicia cada día 

· mais en dúas: a Galicia costeira, das provin
cias de Coruña e Pontevedra, que absorven o 
80 por cento dos novus postos de trabaJio, e 
a Galkia interior, que cada vez ~e distancia 
mais remancendo aillada desa industrializa
ción. 



EU ESTAREI SEMPRE CONVOSCO 

Xesús, 
déixame escoitar moi amado 
as palabras que vés de decir: 
Eu 
estarei 
sempre 
con voseo. 
Déixame que esas túas palabras 
me ch eguen ó corazón, 

, e apousen ne/ mainamente 
como apousa un paxaro 
despois dunha viaxe longa e solitaria. 

Eu ... sempre ... convosco ... 

Fallarán as augas do vran 
á cita coa terra sedenta, 
pero eu non fallarei. 

Fallará o sol na invernía 
á xuntanza coa terra enchoupada, 
pero eu non fallarei. 

Fallará o amigo apreciado 
(J encontro na tarde agardada, 
pero eu non fal/arei. 

Fallará a mai, o pai, os fil/os 
á aperta nunca negada, 
pero eu non fallarei. 
Fallarán as flores na primavera 

Domingo da Santa Trinidade 

t EVANXELIO SGUNDO MATEU (28,16-2·0) 

Os once discípulos f óronse para Galilea, 
ó monte onde Xesús os citara. E véndoo, pos
tráronse ante el, aoque algúns dubidaban. 

Xesús achegándose, díxolles: 
- Déuseme todo poder no ceo e maís na 

terra. lde, e facede discípulos meus a tódalas 
nacións, bautizándoos no no me do Pai, do F illo 
e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar can· 
to vos mandei. Asegúrovos que ,eu estarei sem
pre convosco até o fin do mundo .. 

Cando fagades un mundo de irmáns 
e cos vosos feítos proclamedes 
que credes en Deus-Pai, 
eu estarei con .vosoutros. 
Cando poíiades a fe en min 
e lle deades creto 
ós meus ditas e feitos 
en defensa dos febles, 
eu estarei con vosautros. 

á festa da vida que chega, pero eu non fal/arei. 
pero eu non fallarei. 

Cando vos deixedes levar 
polo Espírito Santo de Deus 
e con moita ousad/a loitedes 

Fallarán as augas do mar 
ó baile diario das ondas, 
pero eu non fa/lare1~ 
Fallarán as casas da cidade 
ó concerto caprichoso das rúas, 
pero eu non fa/larei. 

Fallará a luz no día 
e a escuridade na naite, 
pero-eu non fallarei. 

por todo _o que fai e completa a" vida, 
eu estare1 con vosoutros. 

Anque vos falledes, 
anque andedes envoltos en ruindade 
anque o mal cubra o ~roso corpo ' 
como se un manteía fose, 
en estarei sempre con vosnLJttos. 



Falan os ry1i1 

Irimia tivo coñecemento da gran actividade que está a levar a cabo o grupo de d 
está dando a coñecer a toda a sociedade os problemas dos impedidos físicos pra que (J 

axud ós seus socios a que lle fagan frente á vida. o· Grupo de Minusválidos da Coruña 
que nos escn"biron. 

O m·nuválido 
Os minusválidos ternos moitos problemas pra podermos 

facer unha vida social ~lativamente normal: recuperación físi
ca, educación, tJaballo, diversión, etc. Pero estes problemas 
son moito mais graves prós minusválidos que viven no campo 
ou medio rurat: cómpre Jogo que os pais, familiares, veciños, 
coa colaboración das Corpotacións Municipais e por suposto 
do propio minusválido se esforcen pra atoparen unha solución 
que lle permita lewr ao minusválido unba vida digna. 

Moitos minusválidos, se se Hes axuda algo, poden estu
diar, aprender un ofici~, poñer o seu propio n~gocio, formar 
unha familia propia etc. Astia o de agora as condicións da so
ciedade son pouco favorables á integración do minusválido pe
ro faí falla que loitemos e que busquemos tódalas axudas esta
tais (que pronto serán da Xunta de Galicia) pra que os que poi
damos ser útiles sociahnente, C?heguemos a selo. 

Soluci6ns urxentes pr6 minusválido rural 
• Debe existir un servicio médico eficaz pra prever as 

minusvalías antes que se produzan (en moitos casos sería po
sible) 

• A familia do neno minusválido debe ter as suficientes 
subvencións, asesoremento e máximas facilidades pra que ese 
neno se recupere o mais millor. 

• O "Instituto de Servicios Sociales" (coñecitlo por IN
SERSO) debe traballar tamén fóra das capitais de provincia, 
creando TI"~ prw"-1_paIS vilas programas de recuperación onde 
poida d .zarse diariamente se fai falla o minusválido rural. 
E abusivv que eses servicios exman só nas capitais de provin
cia. 

• Nos centros de rehabilitación e sanatorios da Seguri
dade Social debe haber un profesional mestre pra que durante 
o tempo que o neno estea internado non perda tempo noo seus 
estudios. 

Dibujo: «Mil/e Bambini». 

• Os própios minusválidm 
curas, Corporacións Municipais € 

fagan as obras necesarias que per 
zarse se fai falla en silla de rodas ; 
enfermos e anciáns. 

• Os Colexios deben ser 
profesorado e as autoridades mm 
dos impedidos a conveniencia de 
á clase, aínda que algún por p 
i:;úas necesidades fisiolóxicas. At1 
debe prevalecer a satisfación do 
6 que polas súas dificultades físi1 
recurso da súa vida chegar a ter 



• 

nusválidus 

lisminuidos físicos da Coruña, que formando unha asociación con mais de 200 socios 
>s teña mais en conta. Pero non só de preocupa de denunciar e reclamar: tamén quere 
l pedímoslle unhas letras pensando sobre todo nos minusválidos do campo. Esto foi o 

1 · 
s, os seus familiares e veciños, 
etc. deberán vixiar pra que se 
mitan ós minusválidos despra
; isto hano agradecer tamén os 

accesibles ós minisválidos. O 
nicipais deben inculcar ós país 
~ que asistan con normalidade 
>roblemas de esfínter faga as 
lte estos pequenos problemas 
profesional por poder ensinar 
leas ten como único camiño e . 
un traballo adaptado -ós seus 

posibles. 
• Os familiares, veciños e amigos do minusválido nun

ca o deben considerar como un ser anormal. Arrodeando ó ne
no impedido de cariño, deben coidar de non mimalo nin de 
protexelo 'demasiado, de xeito que el poida irse enfrentando ós 
problemas da vida. 

Axudas prós minusválidos 
No Bóletín Oficial do Estado do pasado día 8 de marzo 

publica as axudas públicas pra minusválidos. Estas axudas tra
mítanse a través do INSERSO (antes chamado SEREM) e po
den abarcar os seguintes puntos: 

• REHABILIT ACION, que comprende estimulación 
precoz, rehabilitación médico funcional e tratamentos 
psicoterapéuticos. 

• RECUPERACION PROFESIONAL 
• ASISTENCIA PERSOAL E DOMICILIARIA que in

clúe desde apar~tos ou próteses astra o pago dunha 
persoa pra que o aisita na casa se fai falla. 

• . ASISTENCIA EN CENTROS pra minusválidos grave
mente afectados que requiran atención esp·ecializada, 
etc. 

• MOVILIDADE E COMUNICACION: hai axudas pra 
vehículos, coche, carnet de conducir, pra adaptar a 
vivenda (astra 400.000 pesetas). 

Todo minusválido debe acudir ó INSERSO da súa pro
vin:cia pra que lle sexa recoñecida a súa condición de minusvá
lido e poida beneficiarse da axuda pra el mais necesaria. 

Sería tamén impoqante que os minusválidos rurais fixe
sen a súa propia asociación legal ou que se integrasen con ou
tros con problemas semellantes que xa están organizados ( co
mo AUXILIA): tamén no noso caso é verdade que a unión fai 
a forza. 



A historia de 

oan Salvador Gaivota (1) 
A maioria das gaivotas non se molestan en 

aprender mais que as normas de vo (voadura) 
mais elementais: cómo ir e volver entre a praia 
e a comida. Prá maioria das gaivotas non é voar 
o que importa, senón comer. Poren prá Xoán 
Salvador Gaivota, non era só comer o que lle 
importaba, senón tamén voar. Mais que nada 
no mundo, esta gaivota amaba voar. Pro descu
briu que este modo de pensar non era a manei
ra como un se podia facer popu'lar entre os de
mais paxaros., Astra seus pais renegaron del por 
estas teorías tan pouco prácticas ... 

- Mira , Xoán, - díxolle un dia seu pai- ... se 
queres estudiar , estu dia sobre ·a comida e cómo 

conseguila ... Non esqu ezas que· a razón de voar é com er... 
Pro Xoán Gaivo t a , anque tentou obedecer ó seu pai, seguiu facendo exerci

cios de vo, e deu se de con ta de que a velocid ade era poder, a velocidad e era gozo. 
Alcanzando metas insospeitadas. ¡Cánto m aior senso ten agora a nosa vida! -ca
vilou - ¡Hai u nha razón pra vivir! Poderem os alzarnos sobar da nosa ignorancia, 
poderemo s descubrirnos como crea turas de perfección , intelixencia e habilidade 
¡Poderemos ser libres!. 

De con tado, foillo contar ó resto da bandada de gaivotas, crendo que se ale
grarían do seu descubrimento. Pero o Consello Supremo das gaivotas chamouno 
cabo si: · 

- ¡Xoán Salvador Gaivota!, -dixo a Gaivota Maior- ¡Ponte no centro prá 
tua vergonza <liante das miradas dos teus semellantes! .......... . 

Xoán sentiu como se lle batesen cun madeiro. Os xionllos empezáronlle a tre
mar, as plumas empenáronselle e zoábanlle os oídos ... 

- .. . pola túa responsabilidade temeraria -seguiu o Maior con voz solemne-, 
o violar a dignidade e a tradición da Familia das Gaivotas ... Algún dia, Xoán Sal
vador Gaivota, comprenderás que a irresponsabilidade . hai que pagala. A vid.a é 
o descoñecido e o irrecofiocible, só sabemos que nacemos pra coiner e vivir o 
meirande tempo posible... · 

¿lrresponsabilidade? ¡lrmáns meus! -berrou Xoán- ¿Quen é mais res
ponsable ca unha gaivota que· a topa e persegue un significado, un fin m ais alto prá 
vida? Durante mil anos loitamos polas cabezas dos peixes, pero agora ternos unha . 
razón pra vivir, pra aprender, pra descubrir, ¡pra ser libres!. Dádeme unha oportu
nidade, deixádeme que vos demo·stre o que atopei... 

Pero Xoán non foi escoitado, e expulsárono pra sempre da bandada . 
. Anque tivo que pasar moito tempo só, a súa doneza non era a soedade, se

nón que outras gaivotas se pecharan a crer na gloria que lles espen;1.ba o voar, que 
se negaran a abrir os ollos e a vivir de verdade. 

(continuará) . 
(De R. Bach, ".Xoan Salvador Gaivota") 



-TEMOS QUE VOLVER OS CONTOS-

Falabamos a semana pasada da gr-ande 
importancia que teñen os libros e a lectura 
na formación dos nasos rapaces e rapazas. E 
da necesidade que tiñamos de espalla-los li
bros se de verdade queríamos ter unha socie
dade mellor, mais culta, mais tolerante, e un
has persoas con mais capacidade crítica, que 
non se deixen levar polo primeiro que lles 
canten. 

Pro, denantes da .lectura, hai un labor 
previo que é moi importante. Diso irnos falar 
desta vez. 

Todas sabemos que aprendemos a talar 
porque nacemos nunha comunidade de.pet
soas que teñen unha lingua de seu. O neno 
ou a nena pequena, ó escoitar falar ós seus, 

· van "mamando o idioma" e, pouco a pouco, 
rompen a talar. ' 

Pódese decir que, astra hai uns anos, 
isto era así en tódalas casas da nosa terra. 
raparigós, que vivian cos · pais e pasaban as 
horas do inverno a carón da cociña económi
ca, escoitaban a cotío o latricar dos grandes: 
seguían e participaban nas conversas, escoi
taban cantos e historias, etc. 
· Todo cambiou cando os televi.sores de
ron en chegar ás casas. Cambiáronse os mo
bles de sitio e colocouse o aparato de televi
sión no mellar sitio da·casa, variáronse hora
rios pra que coincidisen cos da televisión, 

etc. E, sobre todo, cambiaron as r~lacións 
das persoas da casa: séguese estando xuntos. 
pro xa non se tala, ou fálase o imprescindi
ble. O importante é que todos escoiten ben 
os programas. 

Así, os nenas e nenas, ó viren da esca
la, prenden o televisor e al í se quedan ollan
do pra unhas imaxes que acenan e talan sen 
acougar nen un minuto. E cando xa están 
cos grandes, pota noite, xa saben que .. teñen 
que deixar escoitar". 

Pro non é a miña intención talar hoxe 
da televisión, que diso xa talaremos un día 
con mais vagar. Hoxe quería falar do que a 
televisión esnaquizou e que, cun pouco de 
boa vontade, sería ben doado de recuperar: 
estoume a referir ás historias, ós contos que 
denantes se lles contaban ós rapaces. 

lOuen non lembra aquelas historias 
das frías tardes e noites da invernía, que nos 
facían estar sen dedir un chio, agarda11do a 
ver como remataba a causa? Pois esas histo
rias foro.n, inda que non nos decatasemos, 
un elemento moi impqrtante na nosa forma
ción. Gracias a etas.aprendimos unha chea de 
cot,1sas: aprendimos mareas de palabras e de 
expresió.ns da nosa lingua, aprendimos a ma
nei ra de ser e os xeitos de pensar da nosa 
xente, aprendimos a maxinar, a rir, a tre- · 
mer ... aprendimos a distingui-lo que está ben 

·do que está mal, etc. Aprendimos moitas 
causas, porque os cantos están cheos de 
achádegos maravillosos. 

Oue os cantos fosen sustituidos polo 
télevisor foi mala causa, e ahí está unha das 
.causas de que os nenas e nenas de agora ta
len cunha linguaxe moi pobre, que non é a 
deles nin a da xente coa que viven, senon a 
da televisión. 

O remedio a esta situación está ó al
cance de calquera pai ou nai. Chega oon que, 
de cando en cando (unha vezó día, polo me
nos) apaguen o televisor, coitan ós rapaces e, 
con ganas e con ledicia, parolen oon eles, 
conten adiviñas, escoiten os seus lerios e, so
bre todo, conten cantos. Eses cantos, uns 
propios da nosa terra, outros comúns con 
outros países, que andan medio perdidos na 
memoria de todos nós. 

MADALENA MARIÑO 



Andaluces d r: Xaén. 
que o socialismo aproveite, 
e que o vosu Parlamento 
·exa tan bo ·coma o aceite. 

Almería, mais de dreitas, 
consola ó 1nundo "ucedeo '', 
quf! obt ivo nas eleccións 
un resultado tan feo. 

Málaga das cen mil praías 
invadidas por turistas: 
o. teus señores son carcas 
e os obreiros .. ., socialistas. 

Córdoba, onde os mauros 
rezaban na súa mezquita; 
¿que farán os señoritos 
que mexan auga bendita? 

Todos eran a correr 
tras da sé, que está en Sevilla; 
todos querían sentarse 
pro mais dun perdeu a silla. 

¡"Politicol, ah[ tes Granada · 
terra soñada por ti, 
que· acudias de campaiia 
desde o centro de Madrid. 

Cádiz e Huelva, recantos 
veciños de Xibraltar: 
mariñeiros que traballan 
día e noite po.lo mar. 

Desde Galicia un saúdo 
e a nosa amistade eStreita 
por sacudirdes o xugo 
que vos botara a dereita. 

11 lrimia" pódese mercar: 

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

• En -Lugo: Librería "Biblos"~ Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Librería Seoane. 
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