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Deus cori nosoutros
-unha JJresencia· aue·nunca remata

(

NADALNON E ...
N ad al non son esos cincuenta millóns de persoas· que tiveron que deixar o seu país
e buscar traballo na emigración. En España hai dez millóns de emigrados.
N ad al non son esos medio millón de estranxeiros que viven eiquí sentíndose
marxinados.
N ad al non é o exilio de nove millóns de homes que tiveron que escapar da sua
nación porque pensaban distinto dos
que tiñan o poder.
Nadal non é o abandono en que están esas
trescentas mil explotación.s agrarias que
· hai en Galicia, suspirando aínda hoxe
por unha reforma agraria.
Nadal non é a explotación que levan ó lombo
medio millón de mulleres labregas que
traballan de sol a sol, pluriempleadas e
sen recibir nada nada en troque: amas
de casa, administrador.as e comerciantes,
la bregas e nais de familia ...
Nada! non son os atrancos políticos e os intereses capitalistas das grandes empresas
pesqueiras de altura que obrigan a dous
mil parad os no porto da Cruña e a mil
cincocentos no de Vigo a verse privados
dos seus dereitos.
Nadal non é o aban'dono, a falla de planificación e ordenación da pesca que
sofren os traballadores do mar. O
seu futuro incerto derivado de que
o noventa por cento viven e traballan en mares extranxeiros.
Nadal non é a morte de vinte millóns de
nenos en América, que morren antes de cumprir os dous anos, e que
son mais que os que naceron en Europa
desde 1970.
Nadal non son esos cento vinte mil desaparecidos a causa das dictaduras e
a represión.
Nadal non existe en Guatemala, Nicaragua ou o Salvador onde morreron
cen mil persoas por loitar en pro da xusticia.
Nadal tampouco é que dez mil nenos morran ó ano e quince mil padezan subnormalidade eiq uí en España. E mentras en
Madrid esta mortandade é de 16 por
mil, en Lugo é de trinta e tres por mil.
Nada! non é o analfabetismo de oito cent os millóns de persoas, e de douscentos millóns de nenas que non poden
prender a ler.
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Nadal sí que é toda laboura que se fai no
mundo porque medre a paz., a xusticia, a solidaridade ...
Nadal son esas xornadas do xogo e o xoguete
que organizou o Axuntamento, de Vigo pra evitar a explotación dos nenos
pola publicidade e o capital.
N adal son esos nacimentos artesanais, froito da arte e da fe populares que se
·convirten nestes días en focos da xuntanza e alegría popular: como o do escultor Baltar de Ourense, o electrónico
de begonte en Lugo ou o que colocaron
no monte mais alto de Galicia.
N adal é o respeto as tradicións do país, como a
recuperación do lume novo en moitas
comarcas galegas, que nos fala das raíces
destas festas: unha festa estacional en
torno ó reí sol que nestes días escomenza a medrar.
Nadal son os bandos de aguinaldeiros que recorren corredoiras e ruas da nosa terra cantando as panxoliñas de sempre e quentando os corazóns dos veciños.
Nadal é Cáritas que traballa día e noite para
que ninguén quede esquecido nestas festas e ó longo do ano.
Nadal son esos xantares de amigos e parentes
que enchen de ledicia e cantigas as nosas casas e xuntas.

MANUEL: DEUS CON NOSOUTROS
· Deus. está
no ceo, na terra
e en todas partes,
-dec/a o catecismo vello-.
E nosoutros crémo/o.
Eu seidun meiJ fil/o
a/ó en Suiza,
pero gústam.e te/o
cabo m in na vida.
Deus sabe de nós
acó por abaixo,
pero q u ere vir
e estar no fregado.

NADAL

t EVANXELIO SEGUNDO .LUCAS (2,1-7)
Saíu por aquel entón un decreto do Emperador Augusto, ordenando o empadronamento de todo o mundo. Foi o primeiro censo que se fixo; por entón era Quirino gobernador de Siria. E todos, cada un á súa cidade, fÓronse empadronar.
~
Tamén subíu Xosé desde Galilea, da vila
de Nazaret, hastra Xudea á vila de David, chamada Belén, pois pertenecía á casa e familia
de David, para empadronarse con María, a súa
muller, que estaba en cin~. E resulto u que,
estando alí, chegoulle o tempo do parto, e
den a luz ao seu fillo primoxénito. Emburullouno e deitouno nun manxadoiro, na corte
das bestas, pois dentro da pousada non había
lugar para eles.

0 querer de Deus
non é de quedarse no ceo,
rodeado de anxos e arcanx.os,
de grandezas sin límite,
de coros solemnes con grandes orquestas
mirando,
'
de vez en cando,
como sufren e /oitan e r/en
os fil/os que foro cuidando.
O querer de Deus é baixar
ostra os sitios mais baixos,
ostra as situacións mais rid ícu/as,
ostra os xentes menos tidas en conta.
U nha corte de bestas,
uns pastores a soldo,
un poi e unha mai reéhazados;
o m ux ido da baca por baixo
e o orneo do burro por alto
na orquesta da noite
á que atenden .c alados
as estre/as do ceo,
satisfeitas,
de ver o seu brillo aumentado
polo novo !uceiro
sen orixe n in o caso ,
Xesús, o recén nado.

Deus con nosoutros,
A !go mais que unha visita que pasa.
Unha presencio que nunca remata
O gozo de Deus .
é estar entre o xente pro todo,

sin nada que o asuste,
sin nada que o torne,
sin nada que o espante.
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Un Bispo f álanos d«
t Migu.el-Anxo, bispo de Mondoñedo-Ferrol.
VIVIR UN NADAL DISTINTO
Xa fai tempo que se nos veñen anunciando as festas de
Nadal. Pero o mensaxeiro dos nasos días xa non é o anxo do
Señor. Outros colleron esa misión con outros fins. A publici. d.ade trainos o ár doce dos vilancicos, amósanos arbres cheos
de regalos, aguillóanos a xuntanzas nas que non falte de nada,
fálanos dun N ad al feliz no qüe o despilfarro é a sua mellor
motivación. Prométenos un N adal no que o misterio de Cristo
que nace non ven a ser outra cousa que unha boa ocasión pra
un derroche de egoísmos, ainda que teñan un carácter familiar .· E un pregúntase, ¿astra que punto os cristiáns somos capaces de quedar ceibes dese bombardeo constante que encandila os nosos sentidos?

DEUS ACHEGASE O HOME DE HOXE
O Nadal c.e lebra o feíto máis importante da historia humá, porque celebra o acercamento visible de Deus ó home.
Deus sempre estivo cos homes, dende o día da creación. Pero
a sua presencia f ói perante moitos séculos invisible e astra temible. Agora, non. Faise visible e palpable nacendo neno.
"Deus fíxose home e prantóu a sua tenda entre nosoutros"
(Jo. 1, 14). E máis tarde poderá decir: "Ó me me viu amín,
víu ó Pai" (Jo. 14,8).
Pero o Nadal non e tan só a lembranza do Deus que veu,
ainda que nestes días recordemos con ledicia e gratitude aqne]
feíto histórico. Debe ser sobre todo a actualización na fé daquela vinda, porque Deus sigue nacendo en nosoutros, sigue
falándonos pola ~grexa, sigue estando, en cada un de nosoutros e en cada un dos nosos irmáns, Deus está nos acontece
mentos e atraveso deles siguenos chamando.

"O que me víu <

as fes as

a m ín, víu ó Pai"

DESCUBRIR A DEUS EN CADA IRMAN
Se Xesucristo é Deus con nosoutros, dificilmente poderá
ninguén creerse cristián se non quere sentirse, como El, irmán
dos demáis. Se El veu pra establecer un Reino de xusticia e de
paz, se o sinal dos seus seguidores tén que ser o amor ós demáis, se o seu amor a nosoutros levourio astra a radicalidade
de identificarse con cada un dos humanos, o Nadal non pode
tér outro significado nin pode supoñer outra chamada que
non sexa a que os cristiáns traballemos pola xusticia dun
mundo máis fraterno. El chámanos a que nos sintamos capaces e esforzados construtores da paz , a· ser signos visibles, non
en palabras, senón en obras e de verdade, do amor que El ~e
rramóu en nosoutros, a vivir esa caridade con tal forza de fé,
que sexamos capaces de descubrir en cada irmán a °face de
Xesucristo .
A POBRE ZA DE BELEN UNHA LUZ PRA NOS
No misterio de Belén acéndense pra alma cristián todalas
luces· cap~ ces de alumear os nosos pasos. Alí danse cita a humildade, ..L sinxeleza, a obediencia, a ternura, o sofrimento_ o
- desprendPmento, o achegamento de Deus ó home E se o Nadal de Belén, nin t én vaJ or algún, nin merece a pena anuncialo, nin rr:.enos vivilo . ¿Pra qué engañarnos cun ritualismo valeiro de n ntido?
Os no·~ne s esperaron arelantes, moitos ~en sabtJo, a chegada do Salvador. Hoxe, moitos que eren Nel, .e nutras que
non eren, siguen esperando unha confirmación da sua fé ou o
seu mesrao alumbrarnento, na caridade efectiva do cristiáns.
Non, o J'Jadal non é despilfarro e luxo, egoismo e sP.mu.alida.de. O Nadal é ,gozo e paz prós homes de boa vo.atade: prós
que a pobreza de Belén é unha chamada dos seus irmáns que,
como Cristo, viven na necesidade e saben responder a ela co
achegafü e:::to, a acollida e a tenrura de irmáns.
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Un Deus sinxelamente

H

OXE vouvos contar, se
mo permitides, un caso
que aconteceu aló hai
moito tempo. Resulta que unha vez, ¡quen sabe o tempo
que haberá disto! ocurríuselle
a tod o un Deus esquencerse
por unha tempadiña de que era o Todopoderoso Deus do
Universo e facerse home para
ensiñarlles ós homes, desde a
sú mesma realidade, que é
posible vivir na verdade, na irmandade, no amor; é decir:
que é posible vivir con toda a
dignidade o feito de ser home
ou muller.
Cando se tivo noticia das
as intencións, os entendidos
en programacións espectaculares, (que nunca faltan nistes
casos), agardaban, e así lle lo
fixeron creer a moitos, que
tratándose de todo un Deus,
aparecería no mundo como
todo un home feito e dereito,
con toda a barba, con voz de
baixo profundo e con cara de
destetar nenos. Pero El, que
e lugar de ter a afición de facer solitarios, entretense ás
veces levándolles a contraria
6s especialistas en programacións espectaculares, decidíu
pola sua conta e sen consultar
con ninguén nacer d uns pais
pobres e con voz moi feble de
neniño aterecido pola friaxe.
Unha idea tan xenial somentes podía ocurrirselle a todo
un Deus. Foi un dos nacimentos mais pobres da historia.
Tan pobre foi, fixádevos,
que cando aconteceu casemente pode decirse que non se enterar n mais ca uns pobres

que pasaban a noite ó ventimperio. Non tiñan portas que
os gardasen, porque nada tiñan que gardar. Eran eles os
que gardaban os rebaños dos
~us amos e señores, que sí tiñan portas por teren moito
que gardar. Pero estes daquela
non chegaron a enterarse precisamente por non querer abrir as suas portas a un home
e a unha muller que andiveran
pola vil.a ó anoitecer pedindo
casa cuberta.
Os pastores que pasaban as
noites ó ventimperio, cando
souperon tal boa nova, pillaron tanta ledicia que rebrincaban de ledos coma os seus cabritiños. E desde aquela tódolos anos celebraban o cabodano de aquel acontecemento
que tanto os aledara. Entre
outros varios xeitos, celebrábano con algún diferente á cena. E así, ceneban, poño por
caso, requesón, figos pasos,
noces, uvas pasas e outras lambetadas que non se comen todolos dias. O requesón e as
noces tíñanas eles, en cainbeo
os figos tiñan que mercalos.
Pero, resulta que, como todo chega a saberse Diste pícaro mundo, tamén aqueloutros
que non quixeran abrir as portas a aquel home e a aquela
muller, enteráronse· pasado algún tempo do nacimento de
todo un Deus feito neniño. E
cando caeron na conta de que
aquél home e aqueta muller eran os país que El escollera,
cabrearonse móito e comentaban durante os· descansos
dos seus bailes benéficos:

xen~al.

-De una cosa así se avisa,
¡pardiez! Hemos quedado en
ridículo ante el mundo ... Que
coJ)ste que si hubiésemos sabido, qqienes eran habríamos
.dado las órdenes oportunas a
nuestras,. doncellas y criados
para que, de rodillas si preciso
fuera, colocasen bajo sus piés
la a1fombra reservada para las
grandes ocasiones... ¡Y es ·
más!. .. Seríamos muy capaces
de poner a la entera disposición de aquella bendita mujer
a nuestro ginecólogo particular.
Total, que, como se sentían disculpados, tamén se sumaron á celebración do cabodano do nacimento. E así, comían, poño por caso: foigrás,
caviar, angulas, ensaladilla rusa, capóns e outr,as lambetadas que non se comen tódolos
dias. · O caviar e as angulas
mercábanos, en cambeo os capóns regalábanllelos, na maioda dos casos os que lles debían
algunha· recomendación, tal
coma meterlles un filio incompetente nun cargo pró
que non estaba capacitado,
ou darlle, despois de moito
premer aquel outro cargo ó
que xa tiña dereito por méritos própios. Claro, como nacera o Deus da xusticia era
boa ocasión para celebrar as
iilxusticias. Os que non lles
regalaban o capón mercábario
eles caladamente, para despois presumir á hora do té de
de tam~n lle lo regalaran, e
celebrar así, coa humildade
que corresponde, nacimento
tan humilde.
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Taqién, polo visto, os sen
porta, por te:r;en caído na conta de que aqu~l neno era filio
do Deus do Amor, aproveitaban a noite do cabodano para
xuntarse cos parentes e veciños querid0s e cantar xuntos
cantigas de reís. xugar unhá
biriscada ou irá misa do galo.
Algúns dos qe moj.tas portas
tamén. Tamén para celebrar o
amor aproveitaban isa noite
para xuntarse coa querida nun

bungalow.
Un bungalow, como o seu
nome indica, é unha edificación xeneralmente fea das
aforas das cidades con moitos
dormitorios que se prestan
para mais que paµ dormir.
Por exemplo, para mirar pró
mar.
Según me dixeron, en moitos sitios aínda hoxendía síguese celebrando o cabodano
de aquel nacimento de xeitos

variados e contadictorios.
Se por casualidade donde
tí estás é un deses sitios quero
advertirche, por se te sirve de
"algo, que o que se vende non
é a rapaciña que entre o que
amosa e o que se adiviña pode
meterche sede no corpo. Non;
o que se vende é o champagne
que ela anuncia para matarche
a sede que ela puido meterche
no corpo.
- ¡Ai, iso ben!

........._....................·.·.·.·.·.·.v.·.·.·.·.-.·.-.·.·······W'll"······"'··.PANXOLIÑAS

Hoxe naceu un meniño
eu non sei de quen sera.
Que quere amañar o mundo
eu non sei se o acadará.

Por entre as silveiras
cantan alegres os paxarfüos
anunciando a todos
con grande primor
que nasceu o neno mais escelente
e mais bonitiño
que ven a ser o fillo
do noso Señor.

Al LALARALA
AILALA LA LA
ESCOMENCEMOS O NOSO .CANTO
ESCOMENCEMOS A CANTAR XA.

O neniño que hoxe nace
eu ben sei o que fará:
na efensa dos humildes
moito ha de traballar,
e loitando morrerá.
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Disq.ue hoxe no río brincan
e bailan troitas e peixes;
lrimia,~por non ser menos,
ife/icidades a feixes!

Pero mira como beben
tro(tas e peixes no r/o:
e a pesares do inverno,
os ricos, o champán frío.

Cara o portal de Belén
chegou un día un parado,
~ dlxpJ/e a San Xosé:
imeu rapaz, vas apañado!

Queremos a Noiteboa
moi feliz pero sen ferias;
a!gúns viven ben, e outros
comestos polos miserki;.

<;,amo soñes con ceor hoxe
pavo asado ou capón,
véxote mal, meu parado,
has.turrar, pro sen turrón.

Que os socialistas nos traían ·
Aninovo de xusticia:
O lrimego ten anceios
de bon Nada/ pro Ga/icia.
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As imaxes da Virxe
Chega o Nada! e coel -ou
con el, se preferides- as agarimosas imaxes da Virxe co Neno no berce e· os certames de
v.ilancicos. Se facemos resumes
das orixes da festa de Nada!,
darémonos de conta de que a
súa celebraéión nos actuais
léximes da sociedad e de . consumo cadra lonxe da súa pure7.a orixinal.
Ben te decatas de que este
anaco de prosa que liches es-

tá artificialmente elaborado e
leva a intención de nos facer
cair na conta dunha cousa: o
plural de imaxe, orixe, resume, réxime, certame, e outras
palabras polo estilo -exame,
dictame, etc.- fórmase engadindo" un s ó singular. N qn se
debe dicir, xa que logo, nin
imáxenes, nin resúmenes, nin
oríxenes, nin rexímenes, nin
exámenes, nin certámenes,
nin dictámenes ... , que serían
un evidente .c astelanismo. O

mesmo que se dí virxes e non
vírxenes.
Pola mesma razón debemos f alar dos Reis Magos -e
non dos reises-, o mesmo
que cando nos referimos á
Constitución estamos a falar
da Leí de Leis -e non de leises-:-, porque rei e leí forman
o plu,ral engadindo un simple
s. E se me doen os cadrís non
debo dicir que son os cadrises
os que me doen.
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50.- lQué pasará ·co campo galego se entramos
noso país . .
O IRIDA e a concentración parcelaria.
no Mercado Común?
San Osear Romero.
51.~ As Eleccións do día 28.
Estatuto do leite.
52.- ·os abortos no ganado vacu.no.
A morte de Xesús.
53.- A "Universidade· Popular de Vran" de
·
Corcubión.
i iXesús vive!!.
Informe sobre o tabaco.
54.- ·Qué pasa en Alumina-Aluminio.
Axudas pra vivenda rural.
55.- Os periódicos, flor dun día.
Informe sobre a d~oga.
56.- Escoitar ós xordos.
Día das letras galegas.
57.- A raiz dos nosos males (comic).
A cuota el?lpresariaJ agraria.
58.~ Falernos das abellas.
As novas ·axudas do Ministerio de Agricul- 59.- Qué é o nacionalismo galego.
t ura: mais farelo que fariña.
60.- Un bispo fálanos das festas de Nadal.

..A CARON DO LUME"
N.º

·1.2.3.4.S.6.7.8.9.10.11 .. .:. .
12.13.14.lS.16.17 .18:19.20.21.22.-

23.24~~

25.:..:...
26.27.28.29_.30.31.32.-

N.º

Atención os nenos pequenos.
Os nenos listos lnacen ou fa·nse?.
O leite da nai, o alitnento mais san.
Libro.s prós nenos.
Por qué fracasan os nenos na escala?.
Por qué hai nenos con eneurese nocturna?.
Amañan algo as malleiras?.
Xogar pra qué?.
Os xoguetes.
A familia. ,
Duas mane.iras de educar nas familias.
Qué esperan os pais dos fillos?.
Celebrar o domingo.
Os nenos e a televisión.
Un conto.
Os dous vetliños cegos e o maJ veciño.
As me~tiras dos nenos.
Os nenos zurdos.
Afimenta~ión dos nenos de 2 a S anos.
A educación da conciencia.
A adiviña como medio educativo.
A mocedade rebelde.
Medrar na fe.
Cremos na vida~
Dislexia e inseguridade afectiva.
A ~oda do pioUo e. a pulga (canción).
Distintos tipos de nar.
A importancia do idioma dos pais.
Os nenos aprenden o que viven.
Un amigo dos bós: o libro.
Ternos que volver ós cantos.
Ahí veñen .as notas! (1 ).

33.- Ahí veñen as notas! (2).
34.- Por qué falamos noutra lingua cos rapa·
ces? (1 ).
3S.- Os nenos necesitan xogar.
36.- Por qué falamos no'utra lingua cos rapaces (2).
37 .- Qué cousiña pra adiviñar é?.
38.- "lrmáns, en pé'' (poema de R. Cabanillas)..'
39.- Como e cando preguntarlle ó n~no.
40.- Mandamentos do educador galego.
41.- "Galicia" (canción de Manuel María).
42.- A mocedade de hoxe sin ilusións.
43.- Xogo das diferencias (dibuxo).
44.- Quen moito pregunta, moito saberá.
4S.- "Lingua proletaria do meu pobo" (poema .
de C. Emilio Ferreiro).
46.- Os nenos e as nenas (1).
47.- Os nenos e as nenas (2).
48.- Os nenos e as nenas (3).
49.- Floreciñas de S~n Francisco.
SO.- Qué cousiña pra adiviñar é?.
Sl .- Busca as diferencias (dibuxo).
S2.- Falernos das casta.ñas.
S3.- Falar é comunicarse.
S4.- Galería de alumnos 1 (dibuxo).
SS.- Galería de alumnos 11 (dibuxo).
S6.- Educaré sementar.
.
S7 .- A tddo porro lle chega o seu Sanmartrño (1 ).
SS.- A todo porco lle chega o seu Sanmartiño (2).
S9.- Atencións sanitarias no embarazo.
60.- Panxoliñas.

1,."

. '

"PA RABO LAS"
N.º

N.º

O.-

Q vagalume.
1.- Autonomía ou outonía?
2.- E os vivos?
3.- O pápaventos.
4.- Un home valente porque cadrou (1)
5.- Un home valente porque cadrou (2)
6.- Os avisas da morte~
1.- Cuspe de paxaro.
8.- Os soños do alfareiro.
9.- Parábola sin palabras (dibuxo)
10.- As pombas.
11.- Cavilacións do burro (Castelao)
12.- As formigas.
13.- O segredo.
14.- O Rifante (Castelao) (1)
15.- O Rifante (Castelao) (2)
16.- Haber hainos •. io caso é dar con eles! (co17 .- Tantos homes, catro cabezas.
/mic)
18.- Cando merquei o meu gabán.
19 - O burro das antiparras mouras.
20.- Untia pega branca.
21.- Na boda de Luisa.
22.- Non hai de qué!
23.- A Señora Sinforosa (Castelao)
24.- O meu mellor amigo.
25~- A carón dun castiñeiro.
25;- O Principiño no planeta do vanidoso
(A. de Saint-Exupery)
27.- O Principiño e mailo raposo.
28.- A lúa. Cantiga do berce (Amado Carballo)
29.- O. Principiño no planeta do home de negocios (A. de Saint-J::xupery)

30.- O Principiño no planeta do borracho.
31.- A historia de Xoan Salvador Gaivota (1)
·
(R. Bach)
32.- Historia de Xoan Salvador Gaivota (2)
33.- As rás e a n·ata.
·
44.- Parábola ecoloxista (comic).
45.- A Toña e o Manuel (1 ).
Desde aló lonxe, moi lonxe.
46.- A Toña e o Manuel (2). ·
Dous vellos e unha·soa soedade.
47.- A Toña e o Manuel (3)
HospitaJidade ancestral.
48.- A Toña e o Manuel (4).
·
Un tesauro que latexa.
49.- A Toña e o Manuel (5). Fas Únhas roscas,
· Toña, que son coma drogas.
50.- A Toña e o Manuel (6). Un segredo.
51.- O home da bicicleta.
52.- O vagalumé que resistiu.
53.- Cousa~ de nenos.
='
54.- No cimeterio de coches (1·).
Un seiscentos que pasaba frío.
55.- No cimeterio de coches (2).
Un mercedes moi célibe.
56.- No cimeterio de coches (3).
Un Rolls nun cimeterio de barrio.
57.- . No .cimeterio de coches (4).
Un Peugeot moi pincbo e parecido.
58.- Unha muller como hai poucas ...Tan
poucas?.
59.- A soidade dunha deusa.
60.- Un Deus sixelamente xenial.

"LENCAS GALEGAS"

34.- O sartego de pedra e a raiña Lupa.
35.- O descubrimento da tumba do Apóstolo
e a orixe das cunchas.
36.- O diaño e a ovella.
37 .- A Santa Compaña.
38.- A historia da bandeira galeg~...

39.- Macías o namorado.
40.- _A historia de Pardo de Cela, "O Mariscal" ·.

41.- Os orixes da ·nosa Terra.

42.-

San Andrés de Teixido.

43.- San FroHán.

