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MALVINAS~FALKLAND 

¿De que teñt~n que ser esas illas? 
A estas alturas xa resulta indife

rente que esas illas do Atlántico Sur se 
poidan seguir chamando co nome ar
xentino de Malvinas ou co inglés de 
Falkland. Porque, ¿quen teñen a ra
zón cando xa hai tantos moríos de por 
medio? Xa non hai razón ningunha, 
senón pura agresión á vida, atentado 
contra a dignidade humana. 

Desde logo, non é difícil darse 
conta de que historicamente Arxenti
na tiña o dereito, recoñecido pola 
ONU, e que xa lle pasaron os tempos a 
Inglaterra de seguir tendo colonias. 
Pero iso non era motivo pra invadir 
militarmente as illas. 

Polo demáis, Arxentina necesita
ba de algo extraordinario fóra da súa 
casa pra chamar a atención, xa que a 
ditadura militar que mal goberna aquel 
país terma moi mal de si mesma e ten 
pouco apoio popular. Tamén .as razóns 
políticas empurraron ó Partido Con
servador inglés no poder a· non perder 
o creto. 

· Todas estas razóns xuntas paré
cennos, con todo, unha inmensa sinra
zón. E pra esta guerra somentes ternos 
unha razón: ¡NON! 

AXUDAS PRA Ml_NUSVALIDOS 

Durante todo este mes de San Xoan 
aínda se poden pedir axudas individuais prós 
minusválidos e subnormais, pra aquetas per
soas que sofren unba carencia física ou psí
quica. Todas estas persoas poden recibir es
tas axudas. Pra máis información podedes di
rixirvos o INSERSO (que se chama así o 
Instituto Nacional de Servicios Sociales), ou 
o SEREREM, que son oficinas que hai en 
tódalas capitais de provincia· e que ninguén 
que estea nesta situación debía de descoñe
cer. 

CLASES DE AXUDAS 

Moitas veces non milloramos as cou
sas porque- non estamos informados e non 
sabemos a onde acudir ... Pódense pedir 
axudas prá recuperación, tratamentos perma
nentes, pra poder adaptar os fogares ós pro
blemas destas persoas,. pra residencias de a
dultos, pra ·mercar sillas ou vehículos de mo
tor, pra educación ou transportes ... 

E_NCONTRO DE COMUNIDADES 

CRlsTIAS EN CANGAS 

En Cangas de Pontevedra celebrouse 
unha xuntanza destas comunidades cristiás, 
que son pequenos grupos de xente que ser
ven de fermento pra renovar a nosa lgrexa 
moitas veces UD tanto adormecida. Estes 

. grupos de xente adoitan ter XUDtas sema
nais: nas que r_eflexionan; comparten e cele
bran a súa fe e comp.romiso humano. 

GALICIA ESTA DESABASTECIDA 

DESTA FORZA REMOZADORA 

En Galicia, por desgracia, hai poucas 
comunidades de base .... En España hai un
has mil cincocentas, sobre todo en Madrid 
e Euskadi. Viven a fe de distinto xeito, por 
iso de que o Espírito sopla como quere. Moi
tas veces estes grupos de criatiáns son acorra
lados polo poder. Un 68 por cen intentan 
subsistir no seo das parroquias nas que na
cen, pero hoxe UD 13 por cen viven frontei
ras afora das actividades das súas parroquias. 



UNHA SEMENTE QUE XERMOLA E MEDRA . 

A nasa maneira de fa/aré esta: 
Se eu estivese al í. .. 
se foseeu ... 

Domingo 11 ordinario 

Ben /les cadrou_ non bater comigo .•• 
Gracias a min fíxose isto ou aquelo. 
Sempre son eu o mais importante. 

t EV ANXELIO SEGUNDO MARCOS (4,26-29) 

E dixo tamén Xes6s: 
-Así é o Reino de Deus: como un home 

que bota a semente na terra~ e xa d~ ou es-
tea desperto, sexa de nóite ou de día, a semente 
bota xeremolos e medra, sen que el chegue a aa
ber como. Aterra vai dando froito po~ si mes. 
ma: primeiro herba, logo espigas, e por último· o 
gran ben abundante na espiga. E cando xa esti 
achegado o froito, deseguida se lle mete o fou
ciño por ser o tempo da seitura. 

Este estilo 
non é o estiló de Xe~s. 

1 Este estilo 
non fai medrar unha parroquia, 
nen un pobo, nen un partido, 
nen un sindicato, nen unha asociación, 
nen unha comisión ca/quera, 
nen a comunidade, nen a lgrexa. 

Se todo depende de min 
somente, se todo depende de ti 
somente, 
se todo depende de nosoutros 
somente, 
a causa non terá bon remate. 

O Reino de Deus 
é o mundo novo en irmándade, 
sen ricos nen pobres, 
sen amos nen criados, 
sen clases, 
un mundo en irmandade, 
por dentro e pos fóra, 
no corazón e nos feítos, 
na vida dos veciños 
na maneira de face1 a política. 

Este Reino de Deus 
é un regalo que El nos fai. 
E como unha semente 
que xermola e medra 
sen que ninguén se entere, sen que case se saiba como; 
sen que case se saiba como; 
pola forza que leva dentro, 
por sí mesma 
faise herba, espiga, 
gra abondosa na espiga, 
froito maduro disposto prá seitura. 

Mais aló do teu esforzo, 
como un regalo de Deus, 
que recolle os teus trabal/os, 
que os coroa e engrandece, 
está o Reino de Deus. 

Acéptao, 
Cántao: 
Agradéceo. 
D isfrútao con alegría. 

Este é o estilo de Xesús 
a quen ninguén pode acusar 
de non trabal/ar astra morrer 
pola causa dos mais fundidos 
e afrixidos. 



·'E 
Os montes galego 

Os produtos do monte . 
Galicia ten 1.129 .000 hectáreas de · superficie forestal 

arbolada. O consumo das industrias de madeira instaladas no 
país, é duns 3 millóns de metros cúbicos. Esta cantidade, ven 
sendo tamén a produción estimada dos nosos bosques. 

A madeira é o principal produto económico do bosque, 
pero ademais, existen outros como' as lefia8, o pastóreo, as es
trumes, a caza e pesca e os fungos. 

Por outra banda, o bosque ten t~én unhas funcións de 
tipo ecolóxico (é decir protectoras do medio ambiente ou da 
natureza) da meirande importancia. 

Os bosques protectores da vida 
As árbores mestas defertden o terreo contra a erosión, é 

decir, contra o arrastre de terra pola forza dos torbóns nos 
montes encostos. 

O bosque mellora o aproveitamento da auga das chuvias~ 
e matttén a pureza do aire, pola produción de osíxeno que rea
lizan as follas, no fenómeno chamado fotosíntese. 

O noso bosque natural, a fraga, composta de árbores de 
folla caedeira como os carballo, bidueiras, pradélÍ!"os ... etc, é o 
que cómpre estas funcións de conservación do medio ambien
te da maneira mais eficaz. · · 

A importancia do monte arbolado prá sociedade en xe
ral, e prás poboacións locais en particular non se pode definir . 
somente pol~ valor das materias primas que produce. O bosque 
é moito mais c_unha fábrica de madeira, pois coa súa presencia 
proporciona .ás comunidades uns beneficios ambientais. Por 
iso os poderes públicos tefien · a obriga de protexer o bosque, 
non só pra nós, os que agora vivimos, senon tm:nén prós que 
no~ han suceder no futuro. · 

Os incendios dos montes 
Os incendios rexistrados en Galicia nos tres últimos 

anos e a comparanza cos rexistrados en España pode verse polo 

seguinte cadro. 
Número de incendios 
Galicia ................. . 
España ............... . 
Supeñicie arbolada queimada 
Galicia ................ _; 
España ............... ll 

Polo cadro ponse de maní 
no conxunto do Estado Españo: 
dios. Así en 1981 os Iumes dé 
cent<Y qos de España. Tamén no 
lada ardida, o peso de Galicia é 
centaxe sexa algo mais bai~=- un 
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.3.056 

.7.167 

JS.507 
l9.579 

1980 
2.458 
7.397 

12.039 
101.086 

1981 
5.143 

11.147 

52.047 
146.550 

festo o grande peso de Galicia 
len canto a número de incen-· 
Galicia supuxeron un 46 por 
que se refire a superficie arbo

: moi importante anquea por-
L 35 por centono ano 1981. 

A loita contra os incendios . 
Segundo a· lei de Incendios Forestais vixente en todo o 

Estado, os· Alcaldes poden movilizar a tódalas persoas útiles, 
varóns con edade entre 18 e 60 anos, se se e~tima preciso pra 
extinguir un incendio. Pro a realidade en Galicia era que a co
laboración ciudadana resultaba bastante cativa, e que as auto
ridades locais resistianse tamén a cumprir coas responsabilida
des que a Lei lles asignaba. 

En parte por iso unha parte importante do presuposto de 
ICONA, que antes apenas gastaba nada na loita contra os in
cendios, destínase agora a combater e prever os incendios. Fai
no ~eando grupos de persoas que recibindo un salario traba
llan' na loita contra o lume e aumentando os medios mecánicos 
com~ as carrocetas autobombas con capacidade de dous ou 
tres mil litros de auga. 

Como prevención o ICONA está tamén procedendo á ro
za dos toxos e a creación de faixas limpas de bouza a traveso 
dos montes. Os bulldozer abren sendas, pistas e camiños polos 
que en caso de incendio, poidan chegar mais axiña os grupos 
de retén. 

Estas son as informacións que recibimos do ICONA 
anque á vista do aumento .enorme que se produciu o ano pasa
do haberá que preguntarse se non son suficientes ou se non 
babería que multiplicar a vixilancia pra deter ós incendiarios. 

Axudar todos 
Con todo hai q~e decir que non é só o Estado o que ten 

que loitar contra os incendios No ano en curso, que a pesares 
das últimas chuvias está a vir moi seco, os incendios comenza
ron no mes de abril e en grande cantidade. 

A situación actual non ten mais ca unha saída: a toma de 
conciencia por parte de toda a sociedade galega en xeral e espe
cialmente pola xente do campo. O bosque é un patrimo,nio na
tural da meirand.e importancia que ternos a obriga de transmi
tir íntegro e a sér posible millorado ás xene~acións futuras. 



HISTORIA DE XOAN SALVADOR GAIVOTA 
Despois de ser expulsado da bandada, 

Xoán Salvador Gaivota proseguiu as súas 
pnícticas de vo , e aprendía mais cada día. 
Aprenden que un picado a gran velocidade 
podía axudarllé a atopar aquel peixe raro e 
en ~or que estaba a tres metros debai

xo do mar: xa nQn lle facían falla barcos pes
queiros nin pan duro pra vivir. Aprendeu a 
donnir no aire coas áas abertas, subiu· mais 
aló das bretemas a viu os claros ceos, namen
tras que as outras gaivotas estaban na terra, 
sen 'Ver en mais aJ.ó das tebras e a auga. 

O que quería conseguir pra toda aban
dadA, tívoo só pra él, porque as outras gaivo
tas pecháronse a vivir . Aprendeu a voar de 
xeito novo, ·e non se arrepentíu do precio 
que pagou. Xoán Salvador Gaivota descubriu 
que o aburrimento e o medo .son as razóns 
potas que a vida dunha gaivota é pequena; e 
o sair destas cousas do seu pensamento, tivo, 
por certo, unha vida boa e longa ... 

Un dia chegaron cabo del un par de 
gaivotas que lle dixeron: 

- Somos da túa Bandada, Xoán. Somos 
os teus innáns. Viñemos pra levarte mais 
arriba, pra levarte á casa. 

- ¡Casa non teño ! Bandada tampouco 
teño. Son un exilado -respontleu Xoán- E 
agora voamos a vangarda do vento da Gran 
Montaña. Uñs cent os de metros mais, e non 
poderei erguer mais este· vello corpo. 

-Se é que podes Xoán. Porque apren
diches. Unha etapa rematou, e chegou a hora 
de que escomences outra ... 

E Xoán Salvador.Gaivota levouse c as 
<lúas raiolantes g~votas pra desaparecer nun 
perfecto e escuro ceo. 

Alí, co seu novo corpo f oi rnellorando 
mais aínda o seu vo ... Durante os primeiros 
días viu Xoán que había alí tanto que apren
der sobor· do vo como na vida que deixara. 
Pero cunha diferencia. Alí había moitas mais 
gaivotas que pensaban coma él. Xa que pra 
cada unha delas o mais importante das· súas 
vidas era acadar a perfección do que mais 
amaban facer: voar. 

Mais extrañouse de que eiquí houbese 
tan poucas gaivotas; e wlha mañán pregun
toulle a Rafael Gaivota, o seu instructor de 
vo. 

-¿Ond~ están os demais, Rafael? .... 
¿Por que non hai mais de nosoutros eiquí? 
De onde eu veño habia ... 

- .. . miles e miles de gaivotas. Xa o sei 
-Rafael moveu a cabeza afinnativamente- ... 
O que pasa é que a maioria de nós progresa
mos con moita lentitude. Pasamos dun mun
do a outro case exactamente igual, esquen
cendo deseguida de onde viñemos e pra onde 
irnos... Eleximos o noso mundo vindeiro á 
traver8o do que aprendimos neste. ·Non a
prendas nada, e o -próximo mundo será igua
liño como o anterior' coas mesmas limita
cións. 

E Xoán Gaivota seguiu perfeccionando 
o seu vo astra acadar as metas mais altas: 
comprender o siñificado do amor. 

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



A\1Í \/EÑf:N Al tfOT.l\S 
1) OLO mes de San Xoan chega. a tódalas casa cos rapaces, 

o problema das notas. Inda que na meirande parte das fa. 
millas non chega o sangue ó río, a verdade é que as notas 

seguen a ser un bo problema pra moitos, sobre todo pra esa chea 
de rapaces e rapazas que non conseguen aprobar e teñen que pan
dar todo o vran coa frustración dos insuficientes. 

O asunio ten moitas voltas e eiquí ímoslle dar só algunhas. 
Outras, poden quedar prá semana que vén. · 

De entrada, hay que decir que desde hai uns anos as cousas 
xa van maís polo dereito. Nas escotas xa son moitos os mestres e 
mestras que non califican ós estivos polo resultado dos exames, 
senón de acordo co traballo que foron facendo ó longo dos me
ses en curso. Non hai que ir moi aló pra ver que isto é o que ha
bía qn~ facer sempre; mal se poden xuzga-los coñecementos dun 
rapaz polo que poña ou deixe de poñer nun papel o día do exa
me. Sí, xa sei que en moitas escotas inda fan as cousas dese xeito, 
pro non é así como tiña que ser. 

Agora xa cópipre que digám~-lo mais importante: os rapa
ces e as rapazas non son os culpables dos suspensos. Eles son os 
que levan as culpas, desde logo. Pro se nos parasemos a pensar un 
pouco, descubriríamos que as culpas están noutros lados: ou na 
casa, ou na escota, ou -nesta sociedade con tantas cousas ó revés, 
ou ... Porque o insuficiente non é mais ca o síntoma de que algo 
anda mal. E os mesmo que cando ternos unha infección, dispen
sando, e nos decatamos dela pota febre que nos marca o termó
metro. 

Entón, o que haberá que facer ante de nada é averigua-lo 
síntoma, saber cal é a causa dos suspensos, pra logo podermos 
amañala, se é que está nas. nosas mans. 

O suspenso non quere decir mais que o rapaz non acadou 
uns coñecementos ou unhas habilidades que se lle pedían. Inda 
que as causas dese '~on chegar" poden ser moitas, imos nomea
-las mais importantes: 

~ 
6 

c1 

Pode ocorrer que se lle pida mais do que corresponde á edade do neno ou nena. Este é 
un mal moi extendido, inda que moita xente non o saiba. Hai moitos mestres que~ de 
boa fe, pídenlles ós cativos mais cousas das que tocan nese curso. O resultado é que só 
uns poneos chegan a ese nivel mais alto. Os mais "suspenden", o que ó millor non pasa
ría se se Bes esixise o que é propio da sús edade. 
Pode pasar tamén que o neno ou.nena veña cun atraso de cursos anteriores. 
Nestes casos é practicamente ~posible que o rapaz chegue a onde lle pidan ese ano. 
inda que traballe coma un condenado. E ben doado sabe-lo que hai que facer nestes ca
sos: antes de nada, axudar a que o neno ou nena "recupere" o camiño atrasado. Isto, 
que é bon de decir, na práctica xa non é tanto, porque esa recuperación hai que estu
diala ben: falar co mestre, ver en que cousas falla, marcarlle uns labores pra que apren
da e supere as eivas que tén, etc. Moitas veces recórrese a que o neno repita o curso, 
pro esa solución só vale nalgúns casos e non se pode botar man dela polas bou. Por
que, en moitos casos, só val pra que o neno colla complexo de "non vales pró estudio"; 
e así é pior o remedio cá doenza. 

MADALENA MARIÑO 
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:'( D d , d ~ n ¿Quen queima o monte? Non sei, roi a que am a gañen cartos ~ 
lo.-.( ,..... 

~ pro se nalgures hai fume coa madeiriña queimada. = 
~ os filosofas afinnan pero unha conta é segura: : 
~ é porque alguén prende fume. Galicia non gaña nada. = 
~ ~ 

~ Cousa distinta será Galicia é de todos nós, ~ 
~ quen leve no peto os mistos e os incendios forestais = 
)<-'( l , )o( 
)o( pra le plantar lume o monte non lle fan ben a ninguén, )o( 
le'{ )o( 

)C>( e armar eses grandes ciscos. nin tampouco ós animais. : 
~ ~ 
~ Hai quen afirma que existen Logo nin animal é = 
~ razóns distintas e varias quen téndose por tan listos : 
~ pra que medren entre nós le"van pró monte. somente a 
~>< esas modas incendiarias. na conciencia, lume e mistos. )o( 
, ... ( )o( 

~~ Que non me busquen razóns Desde logo, aínda vos hai : 
~ pois non hai ningunha boa xente que é tan ma.l nacida = 
~~ pra ir matando coas arbres que quere, por comenencias, 5 
~~ a nosa terra f ermosa. quitarlle a Galicia a vida. = 
~ )o( 
)e( )e( 

~ )o( 
)o( )o( 
~ ~ 
~ ~ 
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11lrimia" pódese mercar: . 

• En Santiago: Librería ~ 1Agarimo". Praza de Cervantes. 
• En Coruña: Librería 11Nos". Praza do Libro. 

• En -Lugo: Librería 1 'Biblos". Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Librería Seoane. ~ 
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