A nosa ·insensibilidade cos devanceiros
destrúe o- noso pasado _

OS EMIGRANTES
Coa primavera chegar~n ás anduriñas, paxaros emigradoiros que sempre retoman ós seus prop~os niños. Co
vran voltan o~ no~s familiares que están na emigración~
O feito da emigración fai /, que a
padece mais consciente das súas propias raíces. Mal se pode saber o que
tira a terra por un, astra que non se
deixa. Pero tantas horas, días e anos
lonxe da terriija_, pasando moitos mais
traballos dos que se contan, fan que o
emigrante se apegue ó seu niño, ás súas rafees.

Por iso mesmo, benvidos sexan
eses amigos e famlliares que veñen a
pasar as festas patronais connosco, ou
traen os seus fillos_ a batizar. Moito
mellor aínda se, unba vez voltos, atopan honestar e acougo aquí e non téñen que marchar mais.
Soñamos co día en que Galicia
poña en marcha -tódalas súas riquezas
e .poida menter a tódolos seus fillos
para que ninguén teña que marchar á
forza. Porque a vida do _emigrante évos .
ben dura e resulta un froito da inxusticia actual por falta de oportunidades
pra medrar dentro do propio cban.
Ben ·dos sexan os emigrantes
a emigración q e
os

"-'"U.&LUL-'"'

En casi todas as parroquias de. Galicia
hai monumentos que salvar: castros, mámoas, igrexas ... ·que nos falan da nosa propia
. historia.
DESTRUCION DE MONUMENTOS

Cada vez que irnos mais pra alá, parece
como si a xente se voltase mais insensible
prós nosos antergos.
Nestes días o Castro de Elviña na Coruña sufriu unha vez mais os paus salvaxes

dun grupo de xente ... Tampouoo as autoridás están de todo convencidas da necesidade
dunha vixilancia e protección destas ruínas:
os Castros de Santa Tegra e de San Lois en
Noia foron perxudicados por obras comunitarias.
O colmo deste desprecio pola historia
pasada, foi a construción do tramo Vigo.Pontevedia da Autopista que deixóu un rastro de desfeitas arqueolóxicas ó seu _paso.
O COÑECEMENTO DO NOSO PASADO

Pra neutralizar esta insensibilidade, van
xurdindo grupos de ciudadáns que fan o imposfüle pra conservar estes monumentos.
O Museo Arqueolóxico de Ourense ó
mesmo tempo que fai excavacións explica á
xente a historia da súa comarca a partires da
arte que teñen alí... Tamén son interesantes
as excursións arqueolóxicas que ven organizando -o Museo da Coruña e nas que poden
participar todos... Pra mais información podedes acudir ó Museo de San Antón .

Non debía pasar o vran sen. coñecer algo mais a nosa arte a través destes restos dos
n.osos antergos.

PRA UN DIA DE FESTA

Felices de nosoutros,
que sabemos facer festa,
.que 8$1/UBncemos de momento
os trabal/os que a vida conleva,
e achegámonos ó adrio en armonía,
cheos de irmandade e de alegría..
Felices de nosoutros,
que abrimos as portas da casa
a todo aquel que nos visita,
que of111cemos mao e mesa
pra que ne/a apousen con' contento
o familiar, o amigo-, a xente a/lea.
Felices de nosoutros
que así damos alento
á tradición dos nasos vellos~
e non deixamos que morra
a bonita herencia que nos deron:
unha festa.parroquial
vivida con espírito cordial.
Felices de nosoutros,
que pasamos do adrio á lgrexa
pra celebrar ós nasos santos,
pra ver ne/es un camiño,
e unha luz.gcesa,
que nos guía e nos alegra
día a día, ano a ano,
festa a festa.
Felices de nosoutros,
aquí xuntos pra esta misa,
xuntos no recordo de Xesús,
irmao de tódolos labregos,
irmao dos mais ousados e sufridos;
xuntos baixo a mao do Pai do ceo,
na alegría de sabermos os seus "1/os;
· xuntos polo Espírito de Deus
acougo e alento de espilidos.
Felices de nosoutros,
felices na nósa festa,
na unión e na alegría,
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EVANXELIO ,SEGUNDO XOAN (6,24-35)

Así .pois, vendo a xente que Xesús non estaba ali,
nin tampouco os seus discípulos, montaron nos
botes, e chegaron a Cafarnaún, buscando a Xesús.
Atopárono na outra banda do mar, e ~éronlle:
-Rabbf, ¿cando chegaches aquí?
Xesús contestoulles:
-Con todá verdad e volo aseguro: buscádesme non porque vistes sinais, sen6n porque comestes pan astra fartarvos. Traballade non polo pan
que se acaba, sen6n polo que dura deica á vida
eterna, o que vos dará o Filio do Home: pois El é a
quen o Pai, Deus,,marcou oo se selo.
Eles; pregmrtáronlle.
-¿Que temos que facer para realizar as obras
de Deu?
Respondeu Xesús:
-Esta é a obra de Deus~ que creades naquel
que El enviou.
Replicáronlle:
- ¿Que sinal fas ti, que véndoo creamos en
ti? ¿Que podes facer? Os nosos pais comeron o
maná no deserto, conforme está escrito: "deulles
a comer pan do ceo".
Entón dixolles Xesús.
,
-Con toda verdad e volo aseguro: non foi
Moisés quen vos deu o pan do ceo ; meu Pai é quen
vos dá o verdadeiro pan do ceo: pois o pan de
Deus é o que baixa 4o ceo, e lle dá vida ao mundo.
Dixéronlle entón:
-Señor, danos sempre dese pan.
Xesús respondeulles:
-Eu son o pan da vida: quen ven onda min,
non terá f ame, e quen ere en min, endexamais non
terá sede.

no foguete estoupón,
na boa mesa.
Felices de nosoutros,
un ano mais, felices,
felices nesta festa.
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AS ASOCIACIONS DE PAIS DE ALU
Unha das ·maneiras de comprobar o grado de progreso e desenrolo cultural dmi país
canto mais culto e desenvolto é o país, mais sociedades hai. Sociedades de moitas·dases: de
de profesións, cooperativas, etc. Hoxe irnos falar sobor dunhas que poden ser importante:
las funcionan a medio gas: as Asociacións de Pais de Alumnos·e Amigos da Escola, que com
Os nenos, a casa e a escola
Os nenos pasan dianamente na escola moitas horas. O
Colexio ven ser un medio moi importante prás relacións dos
cativos con outros nenos (nalgún caso pola falla de nenos nas
aldeas é a única oportunidade que teñen, de rozarse con outros picariños) e incluso con adultos. Xunto coa familia, e, ás
veces, o vecindario, ocupan toda a vida do neno.
Por outra. banda, os que se ocupan con interés da educación dos pequenos, teñen cada día mais claro que pra que
funcione ben hai que coñecer e ter en conta as circunstancias
familiares e sociais dos alumnos. Consideran que é ideal que a
escola non sexa un cambio brusco do que se -vive na familia,
na aldea ou no barrio.
Os mestres veñen ser uns colaboradores dos país, que
fan por eles o que estes non poden facer cos seus ftllos: ben
por falla de coñecementos ben por falla de tempo. P~ro a
educación é moito mais que a transmisión duns coñecementos: é levar, 11xudar ó neno, a que desenvolva a súa personalidade senda capaz ·de integrarse na sociedade, non como un
pasmón senón como un elemento vivo e creativo.
Por iso xa non se pode cavil¿µ na educación como un
simple mandar á escola, despreocupándose de todo ou descansando exclusivamente no labor que poidan facer os mestres. Cómpre un interés e un seguimento da marcha do alumno e unha participación nas decisións que afectan á educación ..

As Asociacións de Pais de Alumnos (A.P .A.)
Pra que haxa mais colaboración entre os país e a escola, pra que as familias poidan seguir e intervir na marcha da
escola xurdiron as A .P.A. A presencia ·<los pais na escola é un
dereito dos pais r~gulado por varias leis (a do 14/ 1970 do 4
de _agosto q u~ apareceu no Boletín Oficial o 6 de agosto de
1970, a Lei de Centros escolares que apareceu no B.O.E. o 19
de xuño de 1980) pero mais ben cumpriría falar dunha obriga
dos país tanto como dun dereito.
A leí recoñece ás asociacións de pais (que se amparan
na íei Xeral de Asociacións do. l 964) unha presencia na escola. Teñen dereito e obriga a estar na Xunta económica do
éentro que é a encargada de programar e controlar os gastos
da escola elaborando os presupostos. Pero a lei recoñécelle ós

OS NENOS SON OS PER
CANDO OS PAIS NON SE OCl
país o dereito a estar no principal

Consello de Dirección.
Que poden facer as A.P.A.
Os pais poden e deben estar
Dirección da Escola, que está form~
fesores, 4 pais, 2 alumnos da segu
non mestre, e 1 delegado do axuntar
As competencias do Consello
tantes: a el tócalle elaborar o Regl
Centro (tanto prós alumnos como I
seu cumprimento asi como resolver
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1-MNOS .·E AMIGOS- DA ESCOLA
.

.

s, é mirando as asociacións ou sociedades que hai nel Sempre se dá o caso de que
eportiyas, sindicais, de vecif\os de barrio, relixiosas, culturais, científicas, políticas,
~ prá nosa terra, e que en .moitós sitios están xa constituidas aínda que as mais deno teñen un nome longo, coñecense potas breves siglas de A. P. A
Tócalle tamén aprobar os presupostos que lle presenta a Xunta econónúca. e escoller os pñncipi415 e obxetivos principais
da educación que se vai dar na escola. E, por fin, correspóndelle tamén planificar as activi4a<1es culturais ou deportivas,
que fóra das horas de clase poden axudar moito á educación
dos alumnos.
Pero as A.P A. non son somente prós pais que escollidos democracicamente por tódolos país que forman a A.P.A.
estan .presentes nos mganismos da escola. Todos poden e deben colaborar aportando as súas ideas, ou iniciativas pra que
o centro funcione.
En moitos colexios son as A.P A. as que organizan cam. peonatos deportivos, viaxes culturais ou simplemente de distraimento. aID. asociacións de país que organizan conferencias
prós seus fillos e que ás veces están presentes nas clases da escola falándolles ós nenos dalgunha cousa na que son especialistas. Por veces organizan proxeccións de películas pra que
os nenos vaian aprendendo a ver cine dexergando a calidade
e o bon e o malo. As posibilidades de colaboración son moitas e ás veces pode ser tamén económica: con pequenas cotas
poden ir creando un fondo prá millora da escola.

Tomar en-serio a presencia
e a colaboración coa escola
lXUDICADOS
:UPAN DA ESCOLA
1 organismo da escola: o ·

presentes no Consello de
tado polo Director, 6 prollnda etapa, 1 empr~gado
mento.
> de Dirección son imporµamen to de disciplina do
prós mestres) e velar polo
·r os casos de indisciplina.

Non son poucas as dificultades pra que as A .P.A. fun ~
cionen. A principal sexa qu.ll.a:ves que os pais non están afeitos a ter voz nin voto na educación escolar dos seus fillos e o
· exceSivo respeto -mal entendico- que ás veces, se lle ten ó
mestre. Outras veces a dificulta.de está nos mestres que teñen
medo ó control que os país poídan exercer. Outras nos mesmos pais que poden ter ideas moi diferentes entre si sobre
como educar ós nenos.
Pero todas esas dificultades poden superarse con boa
vontade e con esforzo pra conseguir que o ensino sexa un
traballo conxunto exercido polos tres grupos interesados:
alumnos, pais e mestres. E a misión dos pais resulta tan decisiva coma do profesor ou do propio alumno.
Pra que na nosa tena milloren as escolas cómpre que
funcionen e milloren as A.P A .. Amigo lector: pon o teu grao
de area.
Xosé Laxe Grand ío

MACIAS O N·A MORADO
HISTORIA de M~ías o Namorado,
troveiro galego, pontevedrés, e . o derradeiro dos grandes troveiros ·medievais en
lingua galega, é a mais dramática das historias de amor galegas. Macías era un doncel,
"xa famoso no seu tempo polas súas cantigas,
que servía na casa do Mestre de Calatrava,
Enrique de Villena, tamén trovador; e un
bon día namorouse de Elvira, unha fermosa
doncela, que servía na mesma casa. E a cotio
compoñíalle Macías fermosas cantigas inspiradas por ela, quen lle correspondía garimosamente.
Pro acontecen que nunha ocasión en
que Macías estaba ausente, o mestre de Calatraba casou a Elvira co señor de Procuna,
·que· quedara enfeitizado polos encantos da
moza. A súa volta, Macías sentíu como se
· unha frecha lle fendese o corazón, e coidou
que os sentimentos que se tiñan os dous namorados non se podían crebar por tal casoiro, e seguiu mandándolle _cartas á súa amada,
e adicándolle as $Úas niillores cantigas. Mais

A

tales amores non se lle pasaron por alto ó señor de Porcuna, que de contado lle foi coa
queixa ó de Villena.
.
E o mestre de Calatraba, anque estima-¡
ba moito a Macías, por lavar a mancha que
caíra sobre da súa casa" desterrouno, e encheuno de cadeas no castelo de Arjonilla,
perto de Jaen. Non obstante, sabendo que a
sua amada non deixara de querelo, o troveiro
seguiu mandándolle doídas cartas de amor.
Pero como o marido dela se enterara
· co conto, xa aborrecido de tanta carta e tanta cantiga foi ó castelo, e atravesou o Namorado coa súa lanza. O seu corpo foi posto
nunha urna ·de cristal, a través do que podía
s~guirse vendo como o corazón do Namorado seguía a deitar sangue, e tiña ó seu carón
a lanza traidora.
E cando o cortexo fúnebre ía xa pró
c~menterio, a súa amada abriu a urna de cristal, puxo nela a coroa de flores, e deitándose
o carón do difunto, durmiu con el o sono
eterno.

Cómo e cando preguntarlle ó neno

A

UN NENO cómpre preguntarlle dándolle ánimos e
seguridade en si mesmo: xa verás como sabes".
Non deix~ndo de premiar con loubanzas as boas respostas.
Disimulando en vez de resaltar a parte posible de erro; neste caso, empezar decindo "sí" ó que está ben e suavizar o
"non" ante o erro. A un neno a quen habitualmente se lle
dí "tí acertas" ~ o mais pr9bable é que habitualmente acerte, xa que a nosa mente inflúe poderosamente-na súa.
11

Cómpre serlles sinceros ós nenos nos eloxios, simplemente porque adiviñan o pensamento. Se dís que te fías
del, e non te fías. non é nada.
Pregunta(lle de forma clara e concreta fixándon~ se
comprendeu e refacendo a nosa pregunta antes de dar por
mala a súa r~sta.
-

-

Preguntarlle "lCando?'-' non antes de.ter a seguridade
de que vai responder con éxito; nisto vale o refrán: "Vísteme despacio, que teño présa ou aquel !JUtro: "O que non
fai as .cousas ben unha vez; tainas dúas ou tres". O rapaz
que respondeu ben a primeira vez que lle preguntamos unha cousa, _grabouna na súa mente con claridade e certeza; e
con esa mesma seguridade reproducirá a resposta cada vez
que lle fagamos a -pregunta. Poi~ _ contra. se abrigamos a un
nen o a responder cando a índa ten dúbida. será a dúbida o
que grabe no seu cerebro. e logo será a dúbida e posiblemente o erro o que reproduza na súa mente cando lle volvamos preguntar. E ó cabo duns cantos fracasos o neno
negarase a responder.
11

;

Aínda lhaü mari1s, o 111eno qUJe arerta á prmmeira e lle
seguridade en sí mesmo e séntese seguro, base da felicidade
futura; :-nentres que se calle a mala experiencia oe que el se
engana , "'e que r:icm se pode f,a:- de sí, de que é eproclía~o
~ en ez os a-:err::::do os corr1 11 lexo5 -=1Ue xenera póden'J ace
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Son emigrante que veño_
de trabal/ar da A lemoñli,
e olí botei moitos anos
tendo suspiros de España.

Para durmir atopei
un posto nunha barraca: ·
pouco_mellor do que dorme
nun corte/fo unha vocu.

Pero na reolidade
entre tristura e ledicia
do que eu tiña saudade
era da miña Ga/icia.

Agora veño de volto
deses a/leos países
nor eu ver de non perdere
da miña terra os raíces.

Téfiovos pasado moitas
mesmo as de ~an Quintín;
se eu vos contase agora
non tería o cqnto fin.

¿por que terán que emigrar
tantas mulleres e homes?
iCondo darás ben goñado
aquí opouco que comes!

Cando a esos terras cheguei
tiven cho.lo de repente:
os trabo/liños peores
que non queré oque/a xente.

Berrorei sempre con rabia
a todo platilto e bombo
que o emigrante leva a marca
do sufrimento no lombo.
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..lrimia" pódese mercar: ·
• En Santi"9Q: ~ibrería ~·Agarimo,... Praza de Cervantes.
• En Coruña: Librería ..Nos". Praza do libro.
• En-Lugo: Librería ,.Biblos"~ Dr. Fleming.
• En Pontevedra:
.
Ic.~S-

Librería Seoane.
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