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CELEBRAR A FE NA NOSA LINGUA 

A s:emana pasada dábamos en 
dúas liñas a noticia ··de que os bispos 
galegos deran carta branca á impre.sión 
do · misasl galego, e sUliiiabamos a súa · 
importancia coma instrumento ·de tra-
ballo prá liturxia na nosa terra. · · 

Esta noticia danos pé pra abon
dar unha vez mais riul)ha das no8as tei
mas, non das ·menos · importantes: a 
necesidade .de celebrar a nosa fe cristiá 
na .nosa lingua; eiquí en Galicia, en ga
lego. Pode que alguén diga ¡Xa están 
este~ outra vez co mesmo que · repeti
ron xa mil ve~es!. Porén, o certo é que 
a pesares de ser algo mil veces repetido . 
polos que estamos convencidos da súa 
necesidade e.1 importancia, e a pesar~s 
de estar esgotados tódolos argumentos 
habidos e por haber sobre a liturxia 
en galego. O cert~ é que a celebración 
en galego segue sendo algo excepcional 
nas nosas comunidades; cousa dalgun
ha vez que outra, e non cousa diaria e 
normal. E cousa dunha moi pequen.a 
minoría. Moi poucos celebrarán regu
larmente en galego .... desgraci3da
mente. 

¿Astra cando? . ¡Será que hai no 
fondo razóns ideolóxicas de peso? 
¿ Ou ·será que o peso téñeno as vellas 
dificultades de sempre: a comodidade 
e o desinterés? Esperemos que este 
instrumento que van poñer agora nas 
nosas · mans axude a vencer algunhas· 
dificultades... Anque é só iso: un ins
trumento. 

Ó vran :é,un te'11po moi boo pra disfru
tar do tempo libre. Irnos propoñer festexos 
e ~omaxes que nos facilitarán coñecer xente 
nova e novas esperiencias .. ·. Tamén é época 
.de colleitas e de moito choio. Pero 1 rimia· 
quere desafiarnos. a multiplicar as horas da 
semana coa teima de que hai tempo pra todo. 

AS RAPAS DAS BESTAS 

Non hai. domingo nestes meses sin . o 
. seu Cl,lrró. O primeiro domingo de xullo po
demos ir a Candaos-Viveiro. Desde ·a século 
doce hai con.stancia destas rapas das bestas. 
N.a nos.a terra hai moitas manadas de caba
les salvaxes que se convirten en protagonis~ 
tas principais de moitas paisaxes e festas. Hai 
curros moi sabrosos en Sabucedo, Amil, e 
.Mongás en Pentevedra, ou o Campo. do Oso 
en LLigo. 

XORNADAS DO ENSINO 

Na vila do Lérez desde o dia cinco a
gárdanos unha viaxe cargada de leccións po
los vieiras do ensino e de Galicia. Cando 
moitos mestres seguen vivindo de rendas e 
non . aproveitan as $Úas longas vacacións ... un 

. grupo de ensinantes esforzados voltan a xun
tarse pra mellorar o ensino e axeifar a escala 
á realidade socia~ de Galicia. Son cinco dias 
de debates, xuntanzas, experiencias novas ás 
que nos podemos sumar todos os que queira
mos. Estas V 1 Xornadas están organizadas 
pola Asociación Pedagóxica Galega. 

E PRA LER •.. 

Prá comenzar con bon pé estes meses 
hai' que ir ligando un bon compañeiro, pra ' 
axudarnos nas moitas horas martas do vran. 
Desde eiquí ofrecémosvos un fibra como 
amigo:. Retrincos de Castelao ... Uns contos 
curtos pero cargados de humor e sabencias 
populares do gr~n mestre galega. Podédelos 
atapar en calquera 11.brería ou nas editoriais 
Celta e Akal. 



A SABIDURIA DUN POBRE 

A xente daquel tempo, 
·os veciños de Xesús, 
non o daban entendido. 
Non lle collía na cabeza 
que un home de aldea 
puidese decir e facer 
o que X esús decía e facía. 

Oue un home de 'carreira 
fa/e ben, pase, 
pero un carpinteiro ... 

Oue un de fóra 
diga causas asombrosas, pase, 
pero un veciño da porta ... 

Oue o fil/o do Sr. Gobernador 
prometa cambios espectaculares, pase, 
pero o filio de X osé e da María ... 

Oue un cura ou un hispo 
nos ensinen o camiño de Deus, pese, 
pero un que nin siquera foi ó seminario ... 

Oue un que fa/e castelán 
nos traía a cultura, pase, 
pero un que roza o galega coma nós ... 

Po/a parroquia de Xesús 
corría este dito: 

"Está claro, meus amigos, 
pra ser escoitado e crido, 
cómpre poñerse corbata, 
zapato limpo e sombreiro, 
decir que ven do extranxeiro, 
e lago ... decir párvadas'~ 

Agardaban que Deus /les fa/ase 
con sinais poderosas, 
e ·apareceu aquel home corrente, 
que comía e bebía coma ca/quera, 
que Sabía de trabal/os e alegrías, 
que poi as mañáns daba os bos días 
e pala noite decía: estou canso. 

DOMINGO 14 ordinario· 

t EV ANXELIO SEGUNDO MARCOS (6,1-6) 

Saindo de alí, foise para a súa vila, acompañado_ 
polos seus discípulos. °!ndo chegou o _sábado, e~
pezou a ensinarlles na smagoga. E molta xente da 
que o escoitaba decía abraiada: 
-¿De onde lle veñen a este. todas esas cousas? 
¿Que sabiduría é esa que lle ensinaron, e como po
de facer tantos miragres polas súas m_ans? ¿Non. e 
este o carpinteiro, fillo de Maria e irmán de S~t1a
go, Xosé, Xudas e mais Simón, e as súas irmáns 
non viven aquí connosco? 
Estaban realmente escandalizados. Pero Xesús dí-
xolles: · ._ 
-Ningún profeta é .ben recibido nin na sful .terra, 
nin na súa casa nin polos seus parentes • 
. E non puido r~alizar ali ningún miragre, fóra dal
gunhas curacións, que fixo imp?ñendo as .mans. 
Estaba pasmado daquela incredulida~e. E adicouse 
a recorrer as aldeas dos arredores ensmando. · 

As súas palabras non podían ·ser 
palabras de vida. 
Os seus feitos non.podían ser 
feítos qu~ liberasen. 

Pero alí estaba Deus, 
. aquel era o camiño de Deús: 
A salvación ven somente 
dos que non teñen poder. 

Todos se rían con gusto, 
pero Xesús repetía: 
A ciencia virá dos sabios 
o progreso virá dos científicos, 
pero a liberación dos pobres 
é causa dos que non teñen poder. 



Os Campamentos do vá 
Cando vai chegaooo o Vl'an tódolos neilos pensan nas vacacións, no tempo en q 

nos do campo· o vran non é preciSamente un tempo de folga: a recollida dos froitos I 
erb.a ·óu polas vacas sen cofiecer vacacións. . · · . 

Outros nenos abúrrense no tempo Ubre do vran porque ninguén se preocupa de CJ 

que nunca as teñen o,u pra ofrecer unhas vacacións divertidas e formativas ós que non 
do ,vran. · · A vida na colonia reza ... bosque ... mar, a apren 

Cada d.ía é distinto pícaros, o coñecer novos luga: 
n·a colonia. Onte, poñamos En moitas colonias vai 
por caso, fíxose unha Ion- democracia: os monitores pr 
ga cainiñada ó curuto dun ces: todo iso os mesmos rapa1 
monte. Mañá celebrarase. o práctica. · 

. día do mar e un mariñeiro Pero non só se xoga na 
, ensiriará ós nenos como se dades manuais coma pintura; 

pesca. Hoxe toca un gran tas, ou experiencias de teatrc 
xogo de praia, un xogo tureza. 
que dura un día enteiro. 
Os nenos espertan cedo, 
coa ansia de saber de que 
se trata. Rebule a casa des-

, que se pon a música de le
, vantada. Lavarse e ·aixiña 

oo almorzo. 
Por fin faise asam-

-· blea: o xogo será de pira
tas. Explícase a eito astra 
entenderen todos. Na pra
ia cada ~n sabe o que lle 

. . toca. Hai carreiras, perse-
cucións, e mil e unha. loitas na busca do tesouro. Namentras 
baño, e o que -saia. Cando o xantar, todos, pequenos e grandes, 
acougamos. A tarde. será mais afrouxada: seguimos preparando 
a velada de pasado m?-ñá con teatro, monicreques carteis ... 
A noite vai chegande. Imqs cansos. Todos dormiremos coma 
reis. 

Diversión e formación nas colonias 
Os. campamentos de vran tifían en principio unha fun

ción somente asistencial: levar á praia, ou de "vacacións" a· ne
nos que ·non tiñan outras posibilidades de facelo. Hoxe seguen 
cumprindo esé cometido pero·queren algo mais: divertir for
mando. 

Agora, os monitores da colonia escollen uns obxectivos 
educativos concretos. Buscan sobre todo, que os nenos non se 
limiten a obedecer e recibir ordes: queren que tamén tomen a 
iniciativa, que discurran, que inventen, que sexan actores da 
súa vida no tempo que dura a colonia. E decir, trátase delevar 
á práctica o que se chama Pedagoxía activa. Ademais dese ob
xetivo. xeral, sempre está presente o contacto directo coa natu-

Algunhas colonias que se 
Aínda que por dificufü 

:de Irimia sae algo tarde, por 
pais poidan apuntar ós seus 
damo~ noticia dalgunha das n 
Ademais das que aqui sinalarr 
ción das que organiza o Esta 
cada provincia. Se alguén ac1 
hai prazos limitados pra inscri 
1 . Organiza: CARITA 

Lugar: 
Edade: 
Coste: 
Turnos: 

2. Organiza: 

Lugar: 
Coste: 

Turnos: 

3. Organiza: 

lugar: 
Coste: 
Edade·: . 

Tfno. 21 
APedra 1 
De 8 a 1¿ 
3 .000 ptl 
Do 3 ó 1 
Do 31 ó 
CARITA 
SANTIA1 

A Amela 
2.000 pt 
zona de~ 
Do 1ó15 
Do 15 ó 
anos* D 
8 a 13 a 
nenos de 
MOVEM: 
DEMON 
A Devesa 
5.100 pts 
De 9 a 1 
pra moce 



• 

an: Vacacións prós nenos 
¡ue non estarán .sometidos ás normas de estudios, no descan8o da escola. Pra moitos ne
?ide a colaboración de tódolos membros da casa e moitos eativos cambian a escola pola 

)frecerlles unha actividade que lles guste, que sexa cousa-deles. Pra ofrecer vacacións ós 
1 saben que facer no seu tempo libre, nac~r~n as colonias de vacacións ou campamentos 
tdizaxe da convivencia cos outros 
tres e xentes. 
ise iniciando ós nenos' na vida da 
ropoñen cousas e tamen os rapa
tces o votan en asamblea e lévase á 

t colonia. Hai tamén moitas activi
; modelado, confección de· corne
o, musicais ou descubertas da na-

van realizar en Galicia 
ades imprevistas esta información 
r se chega a tempo de que algúns 
ftllos a algún turno de -colonias 

noitas que se celebran en Galicia. 
nos os pais poden buscar informa
tdo nas delegacións de cultura de 
:orda agora que espabile, porque 
ibirse. 
1.S DE LUGO. Praza do Ferrol 3. 
.40.04 
(Cariño). A Coruña. 
4 anos (nenos e nenas) 
s. incluido viaxes desde Lugo. 
17 xulfo * Do 1 7 ó 31 de xullo * 
14 de agosto. 

1.S INTERPARROQUIAL DE 
.GO. C/ S. Roque l. Tf 582139 
L (Porto do Son). Coruña. 
ts. Terán preferencia os nenos da 
Santiago. 
5 de xulio pra disminuidos físicos* 
30 de xulio pra nen os de 1 O a 13 

>o 1 ó 15 de agosto pra nenas de 
mos * Do 15 ó 30 de agosto pra 
7 a 10 anos. 

ENTO XUNIOR DA DIOCESE 
IDOÑEDO-FERROL. 
1 (Rivadeo) . Lugo 
s 
16 anos . Hai tamén campamento 
!dad e de mais de 16 anos. 

4. 

5. 

Turno: 
lnscripcións: 

Organiza: 

Lugar: 
Coste: 
Turno: 
Condicióhs: 

Organiza: 

Lugar: 
.Coste: 
Edade: 
Turno: 

Do q,ó 31 de xulio. . 
A calquera destes enderezos: Elvrra Alon
so. Colexio Martínez Otero. Foz- Puri 
Moiróri. Colexio de Ribadeo- Moncho 
Araúxo. Pardo de Cela 1. Viveiro- Ma
nuel Grandal. Seminario. Mondoñedo. 
EQUIPO TEMPO LIBRE E MOCEDADE 
DE CARITAS DIOCESANA. C/ Canalejas 
151, baixo. FERRO L. 
Vicedo. Lugo 
3.500 
único do 1 O ó 18 de xulio 
Mocedade con 16 anos cumpridos que 
trabalien nalgún grupo ou teñan feíto o 
curso de ·Monitores de Tempo Libre. 
ESCOLA PARROQUIAL DE TEMPO LI
BRE DE CANIDO 
Albergue de Esmelle. Covas. A Coruña. 
3 .500 pts. Prazas limitadas. 
Nenos e nenas de 8 a 13 anos 
único do 17 ó 27 de xulio. 

Bieito Méndez. 



O DESCUBRIMENTO DA TUMBA DO APOSTO LO E A ORIXE DAS CUNCHAS 

. Falabamos a semana 
pasada da lenda sobre a che
gada do Apóstolo Sant-lago 
á nosa terra, e o seu enterra
mento tralos probiemas ·coa 
ra íña Lupa. Séculas despois 
do seu enterramento, a tum:. 
ba do Apóstol o fo i esquen
cida, astra que no ano 8 13, 
asegún conta a lenda, un er
mitaño de nome Paio, _que 
vivia na bisbarra de San Fiz, 
o llou unha estre l iña que bri
llaba tei mada mente sobar 
dun carba l lo. De contado o 
bon do home avisou o bispo 
da diócese, que daq uela era 
lria, e este acud iu axiña a 
solucionar o misterio. 

Derrubados os carballos, at opa
ron a entrada dunha cova na que ato
paron tres sartegos, un deles meirande 
ca os outros, no que xacía un corpo 
coa cabeza separada, que se notaba to
ra cortada en vida . A x iña se decataron 
de que era o sartego do A póstolo San t 
-lago, qeu aparecía ba ixo un pequeno 
altar, tapado cunha gran pedra. Den
tro atopouse a inscripción: "Eíqu í xa
ce Xacobe, f il lo do Zebedeo e Salomé, 
o irmán de San Xoán, ó que matou 
Herodes en Xerusalén , e veu por mar 
cos seus discípulos astra Iría Flavia en 
Galicia, e o troxeron nun carro de bois 
de Lupa" . 

O pouco tempo , o reí Alfonso 11 

visita o lugar e, enterado da apa rición, 
mandou construir con tódolos hono
res unha catedral. Que logo embeleceu 
obispo Xel m írez anos máis tarde. 

******** * * 
Por outra banda, a razón de que 

o símbo lo dos peregrinos a Sant iago 
sexa unha cuncha de vieira está nunha 

lenda sobre a chegada do Apóstolo na 
barca, na compaña dos seus disc ípu
los. O chegar -.a lria Flavia, estábanse 
ce lebrando nunha praia perto da víla 
as festas do casoiro de dúas familias 
nobres. E, como era tradición por al í, 
os homes sa íran á praia nos seus caba
l os pra participaren nun xogo que con
sistía en lanzar o aire unha xabal ina 
que os cabaleiros coll ían no vo, sen 
que tocase no chan nin baixaren do 
cabalo. · · 

O noivo participaba no xogo, pe-
ro, de súpeto, o seu cabalo encabrítou 
se e sa íu ó gal lope, e os dous foron 
cair de cabeza o mar, xusto no mo- ~ · 
mento en que a barca se achegaba á 
costa. E cando xa se daba ó noivo por 
morto, este sa íu da auga, montado no 
cabalo, e rodeado dunha manchea de 
cunchas de vieira . Nese momento, un 
dos discípulos de Sant lago colleu 
cunha cuncha auga de mar e verteulla 
sobor da cabeza ó mozo bautizándoo. 
E, todos xuntos participaron na festa. 



Os nenos necesitan x ogar 

T ODALAS persoas ternos unhas ne~ 
, cesidades que se chaman básicas, 
porque sen elas non poderíamos vi-

Vir. Así, por exemplo, calquera que non sa
tisfaga as necesidades de comer 6u durmir 
durante un certo tempo, pode chegar a ter 
graves trastornos. · 

Os nenos e as nenas •teñen -o mesmo 
ca nós, os grandes- · unha chea de necesida
des básicas, algunhas semellantes ás dos ma-
iores e outras ben distintas. · 

Hoxe irnos· decir algo dunha das mais 
importantes: a de xogar. 

Tódolos nenos; ó longo dos primeiros 
anos da súa vida, van facendo dúas cousas 
. fündamentais (e que teñen moito que ver 
unha coa outra): · · 

• van construíndo e organizando a 
súa personalidade, a súa maneira de ser. 

• van coñecendo e comprendendo a 
socjedade na que lles tocou naoer (idioma, 
.costumes, normas de conduta), primeiro no 
pequeno mundo da familia e logo ó relacio-
nárense con outra xente por fóra. . 

Estas dúas cousas, que non son tan sin
xelas como vimos de decir, pro que valen pra 
entende-lo proceso, · son fundamentais prá 
súa vida futura. Tóclolos desxustes e proble
mas que témo-los maiores veñen de ahí ou 
teñen moito que ver con elo, · 

Pois ben, eses doús procesos vanos 
conseguindo os nenos e as nenas por diversoa 
camiños. E o mais importante deles -e o xo
go, ás veces sós, ás veces en gnipo. 

Pra eles, o xogat é tan iniportante co
ma comer. Inda queda xente que non é ca
paz de entender isto e ve con xenreira os xo
gos dos cativos; xa sexa porque lles amolan 
(e diso non teñen a culpa os nenos, senon os 
pisos pequerios, por exemplo) ou porque 
pensan que a vida é pra traballar e non pra 
perderen o tempo ( ¡pro os nends cando xo
gan non perden o tempo, mais ben é ó re
vés!). 

que: 
A . estes maiores habería que decidles 

• o xogo é o camiño que teñen os ne
nos pra entrar no que logo será o 
mundo do$ grandes. 

• o xogo desenrola a súa capacidade 
de coñecerse, de domeñar a súa 
:vontade, de poñerse a proba. 

• o xogo axúdalle a desenrola-la súa 
capacidade de linguaxe e polo tan
to a súa intelixencia. 

• o xogo d~árgao emocionalmente, 
axudando a eliminar angurias, re
presións, medos, etc, fomentando 
así que salla únha persoa equilibrada . 

• o xogo; cando ·é con outros nenos, 
axúdalle · a entender a relación cos 
mais, o respeto a unhas regras iguais 
pra.todos, o saber gañar ou perder .. . 

·-1 
1 
! 
; 

Así que, se queremos ter 1rns fillos sa
nos e equilibrados, non só hai que deixarlles 
que xoguen, senón que hai que estimulalos a 
que o fagan, proporcionándolle-los medio~ 
axeitados pra que o poidan facer. E ca..-1do 
falo de medios non me refiro ós x.oguetes, 
que se pode xogar sen eles e, ás veces, con 
moito millor resultado. Refírome, sobre to
do, a deixarlles ós nenos e ás nenas a necesa
ria libertarle, tempo, espacio, etc., pra que 
eles poidan satisface-la súa necesidade. E ta
mén, ¿Por que non? a que xoguemos con 
eles, que a todos nos fai boa falla aprender a 
"perde-lo tempo~·. 

MA,DALENA MARIÑO 



d6eºstsa?~~':!c~~~ºc%a:º mrm:~!~~~Jl~[)!( m e sen outras ceremonias: ~ 
~ repartindo farcingulla,s enviade ós vosos nenas ~ 
~ porque xa chegou o vran. se podedes, ás colonias. ~ 

1 Nenas e nenos colleron Moita atenéión os labregos 1 
xa as súas vacacións da montaña, sobre todo: 

- pra disfru.taren acougo os vasos nenas están · ' 

1 ::::~ ~:;;;:~a~::;::s. ;:::::ª:::::~::;~a hora 1 
1 as esperanzas xa rotas de todos considerar 1 

despois de ter o disgusto que non debe ser un luxo 
que lles trouxeron as notas. mandar os nenas ó mar. 

~ Un consello do lrimego Claro que os labregos teñen ~ 

I
~ prós país de toda esta xente: que traballar c9ma tauros ~

1 paciancia, pois ninguén nace mentres moitos van ás praias 
aprendido de repente. a se poñer todo mauros. 
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11lrimia" pl>dese mercar: · 

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

• En-Lugo: Librería 11Biblos''~ Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Librería Seoane. / 
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