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Cavilacións dun .mestre (3)
O leite: un ·alimento esencial

r

AS VISITAS OS MUSEOS deben ser unha das ocupacións
das vacacións. En Galicia hai mais de · coarenta museos; · ·.
ademáis dos diocesanos e provinciais, ternos· o Museo do
Pobo Galego en Santiago que nos fala da Galicia de sempre,
o mesmo que os do Cibreiro, A Guarda e Oseira." Outros
111ostrannos páxinas máis de hoxe: os de Sargadelos., O Castro-Sada, Betanzos ... Fai pouco creáronse os do Castro de
Viladonga na Terra Chá, e o Etnográfico da Torre de Nada
en Friol.
¡·

SONOU A HÓRA DOS FESTIVALES. Cand~ todos lamentamos que o Festival de Ortigueira vaia morrer, outras vilas
prepáranse para estes acontecimentos culturales. O primeiro
domingo de agosto, farase en Catoira un novo desembarco
dos Vikingos; en Ribadeo celebrarase unha nova ~dición da
Xira de Sta. Cruz, con participación de varios grupos de gaita e danzas', e en Guitiriz terá lugar a cuarta Feira e Festa
da Mu ica e da Arte, onde miles de persoas disfrutarán das
distintas manifestacións de arte galega: música, pintura, es.cultura , fotografía, dibuxo infantil ... E aínda se pode escoller outra ruta e ir a Portomarín, tendo como fondo a . súa
fermosa igrexa románica, e participar no recital dunha coral
escomenzando así os seus Domingos Folklóricos, que se celebran nesta vila fai oncd anos.
OS ACIDENTES DE TRAFICO son unha das plagas dest~s
meses. Cada ano deixan a vida no asfalto mais de duascentas
cincoenta mil persoas e uns sete millóns quedan feridos.
Dende eiquí pedimos prudencia a todos, sen esquencernos
que Galicia ocupa un dos primeiros pastos en accidentes de
carretera.
A CONTAMINACION DAS PRAIAS ven producida por
dous camifíos: as augas do mar e as areas das praias, e aínda
que na nosa terra non produce graves q~brantos, pode producir enfermedades na piel, olios e oidos. O .cuidado das
praias pode ser un estimulante para educarnos no respeto ó
medio ambiente. E mais grave a acumulación de productos
perxudiciales que están facendo moitas especies marifías
que chegan ó home a traveso da alimentación. .
ANTON PETEIRO novo arcebispo de Tanger. Este franciscano de Santiago ven de ser nomeado bispo deste enclave
africano e que perteneceu. sempre a eva1;1X.elización desta orden . O pai Peteiro traballou moito no achegamento.dos relixiosos ós problemas da nosa terra. Sorte na nova tarefa
pastoral.
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DE 'CAN SEN DONO" ,

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (12, 13-21)
Díxolle entón un que estaba entre a xente:
-Mestre., dille ó meu irmán que reparta a herencia comigo.
El contestoulle:
. -Home, ¿quen me nomeou xuez ou amañador entre vós?
E ·logó díxolle á xente:
-Atención: gardádevos da cobiza1 pois por
moito que -µn teña, non por eso a sua vida depende dos seus bens.
E propúxolles unha parábola:
-As terras de certo home rico déranlle moito
froito. Púxose entón a cavilar para sí: "¿Que
farei, que non teño onde meter o froito?". E dixo: "Xa sei: tirarei os meus hórreos,. e construirei outros máis grandes; alí meterei todo o trigo
e tódolos meus bens. Logo direime a min mesmo: Amigo, xa tes ahí vida par~ moitos anos;
descansa, come, bebe e ¡a andar de farra!". Pero
Deus díxolle: "Insensato, esta mesma noite váiseche reclamar a túa vida, ¿para quen será todo
o que fixeches? ".
Así é o que. atesoura riquezas para sí, pero
non é rico· para Deus.

SALMO PARA ALABAR A DEUS
OUE NOS FJXO A TOD9S
E NOS OLIERE BEN IGUALIÑOS

SALMO PARA LLE AGRADECER
AS COL LE ITAS A DEUS

A labe_mos ó Señor,
que é cousa boa cantar/le
e o seu favor recordar/le,
pois foi el quen nos xuntou
cando andábamos perdidos
moi /onxe do seu amor.

O que sementa chorando,
cantando ha co//eitar;
triste vo_s é sementar,
tarea incerta e moi dura,
pero co tempo madura,
e a vida enche o fogar.

E I sana os corazóns
e venda as cortaduras,
el conoce nas alturas
as estrelas co seu nome,
mais só a muller e o home
repiten a súa figura.

Estivo grande o Señor,
entre nós hai gran conte{1to,
el fa} agora o portento
de nos facer so/ecer,
coma un do que, ó correr,.
troca en xard/n o deserto.
(sL 125)

Aqu/ non vos canta a forza
do home ou do animal,
ante Deus é causa igual
ser mu/fer ca ser varón,
val somente o corazón
tendo a Deus por bon puntaJ.
(sl. 146)

"O LEITE : UN .AL

Noutras ocasións ternos falado deste tema: "O estatuto do leite", "Os precios... " H
O leite é o primeiro dos alimentos que re~ibe o ser humán. Gracias a él xa. ós seis mese
Referímonos, naturalmente, ó leite de vaca, J
Importancia do consumo do leite
O consumo do leite é importante en todalas edades. En termos xerais, medio litro por persoa cada día sería suficiente.
Os nenos e as mulleres embarazadas ou que dan o peito deberían tomar ata un litro diario. Aoo.nséllase sustituir na dieta o
consumo deleite puro por queixo, yogur, flan, natillas, arroz ·
con leite, etc.
·
Nos últim"s 15 anos a talla dos nenos en edade escolar medr u en 5 cm. sendo en gran parte ·consecuencia da millora da
alimentación. Con todo, o consumo deleite no estado español
tá p r debaixo do europeo. Aactualmente a media e·un chisc superior ó cuartillo por persoa no día.

Valor nutritivo
O leite ten un contido de gran valor biolóxico en proteínas
animais ( compárase sempre coas carnes e os hovos) e resulta
fundamental o seu aporte de CALCIO, que constitue a base da
composición do noso esquelete. Por enriba desto propordonanos PROTEINAS, CALORIAS, VITAMINAS {Vitamina A
- que é a que se acha na graxa do leite-, B-1 e B-2). .
A lexislación do estado español fixa un 3 por cento do contido mínimo de graxa no leite.
·

D iferentes tipos de leite que podemos mercar
A) Leite líquido: PASTERIZADO, ESTERILIZADO e
UPERIZADO.
..
PASTE RIZADO: Sométe-se a 72 de temperatura durante
15 segundos destruindo así os microbios transmisores de enfermedades: tuberculosis, brucelosis, etc. Conservarase a temperatura fría e por un tempo non superior ás 48 horas. Non perde
valor alimenticio.
·
ESTERILIZADO: Trátase a unha temperatura de 110-115°
durante 20-30 minutos. Cambea un pouco o sabor e mais a
color pero as vitaminas A e B-2 permanecen. Pódese conservar

°

ata 6 meses. O envase debe "leva1
servación. Logo de abrilo covén
tes.
·
UPERIZADO: Trátase a 140
seren menor o tempo, conserva rr
B) Leite concentrado: CO ND 1
CONDENSADO: concentrado
EVAPORADO: concentrado e

IMENTO ESENCIAL" .
oxe voltamos mirar pro leite pero dende outro punto de vista. O da alimentación.
s de vida pesamo-lo doble que ó nacer. Esto nos da.unha idea do seu valor nutritivo.
por ser o seu consumo o mais xeneralizado.
O leite concentrado (sexa dun tipo ou outro) reduce a un
tercio o seu volume orixinal. Ten unha conservación moi prolongada constituindo unha verdadeira reserva de· leite. No caso
da CONDENSADA.; o seu outo contido en zucre (50 por"lOO)
asegura unha perfecta conservación. O valor nutritivo do leite
concentrado disminue · en canto a PROTEINAS e· CALCIO.
Aberta a lata, debe 'consumirse en 48 horas se o leite é EVAPORADO e nunha semán se é CONDENSADO.
C) Leite en p6: ENTEIRA, . DESCREMADA e SEMI-D.ESCREMADA.
.
Enténdese por ''Ieite en pó", Q producto .secó obtido mediante a deshidratación do leite natural pasterizado en estado
líquido. E dicir, redúcese o seu contido en auga a· tan só un
5 por 100. Exemplo craro· son os_tipos de "leite en pó" que
se lle suministran ós nenos. Convén ter os recipientes ben cerrados.
·
·

CONSELLOS

~

sinalada a data to~ de conconsumilo leite nas 48 seguin-

0 en escasos segundos (2). Por
iais natural a color e o sabor.
~NSADO e EVAPORADO.
e con zucre.
! sen zucre.

• E necesario garantizar o bon estado sanit~rio do leite p9is ·
pode ser un medio de transmisiórt dalgunhas enfermedades.
Por eso, nas casas convén facer un fervido correcto do leite,
· permitindo que éste soba tres veces polo mepos.
• Débese cuidar a limpeza dos envases nos que se bota o leite.
Conservar én lugar fresco ou frigorífico.
• Os envases do leite deben estar fora do alcance ·da luz. Evítase así a perda de Vitamina Ce tamén certos cheirós.
• O leite envasado ofrece unha maior garantía ó estaren debidamente hixienizado e tratado. Hai que ter cuidado ó manipular o leite da casa.
• O leite PASTERIZADO, ESTERILIZADO ou ·UPERIZADO
así como os outros tipos restantes se poden consumir sen ferver xa que foron tratados nas centrais leiteiras.
·
• Hai moitas formas de poder tomar éste alimento na familia:
natural, ix>stre, puré e outras preparacións.
• Queixo, yogur e· outros poden ser un bon sustitutivo do leite natural.

O LOBO E A GRULA

A:trancáraselle a un lobo · nas galaxes con .iso de que pasan horas e horas fincaun o dun coello de monte, que el atra- das nun pé só, apampando cara o televipara. un día mentres dormía. Esgarrafe- sor. E, xa fose polo seu pampallonismo
x0u os mil esgarrafoxares, e non foi ho- conxénito, xa pola sua bondade natural,
me darse librado do osiño, de xeito que ·accedeu ó que lle pedía o lobo, e todo
nin podía atravesar bocado nin oubear resultou do mello.r. Moito mellor ca se
tivese lugar· a operación pola Seguridad e
.e.ara a lúa chea.
Entón,. víuse abrigado a pedir axuda, Social. Ademais de extraerlle o corpo ex- o lobos só piden axuda se se ven abri- traño aínda lle fixo as curas nove dias segados, só se sinten solidarios para atacar guidos. Os nove días de- ritual.
n manada- . E veu en matinar que quen
Cando, pasado un tempo prudente,
m llar podería servirlle era unha grula, volveron a atoparse, astreveuse tímidap r i. d qu t ñen o peteiro tan longo mente a pedidle a grula ó lobo a paga
n n on nada súpetas nos seus movi- prometida. Este case se alporiza e con
todo o pelo do carreir 0 das costas orizam no.
hora d pedir, xa se sabe, todas son do, respondeu:
- iHou, animal desagradecido e ingraboas palabras, aloumiñamentos e promesa de eterna gratitude. Imploraba o lobo to! ¿como ousas pedirme nada? Se irnos
a esas, aínda teríamos que ver quen ten
<leste xeito:
- Muller, eu ben sei que non son o que pagadle a quen. Tiveches varias veces
mái~ indicado para pedirche causa riipa tua cabeza na miña boca. Eu non tetía
gunaa; pero de todos é coñecida a tua mais ca pechar as miña.S fauces e izás! .,
disposición de servicio, 'ninguén que pe- adeus grula. Se eu che debo a saúde a ti,
tase á túa porta volveu coas mal)s valei- ti débesme a min a vida, · ¿que.n debe
ras. ¿sería moito pedirche que m~ axu- mais a quen?
dases a liberarme dun oso que teño aPasoullea grula d mesmo ca unha patrancado na gorxa, e que despois me fi- renta miña que despois de gastar tempo,
xeses as curas con algunha untura soa,vi- cartos, tranquilidade e amistades en. ben
zante? Eu agradeceríacho na alma ade- dunha familia que pola sua mala cabeza
mais de corresponder como é debido. pasábaas apuradas, recibíu a paga duns
Noh teñas medo que non has. ter queixa berros soberbos, acusadores, despreciatide min. Sei pagar coma o primeiro.
vos e ingratos. 1 é que o mellor remedio
As grulas son medio pampallonas, so- para non deber · favores é poñerse a mal
bre todo desque se inventou a televi~ión, con quen os fixo.
X. M. Carballo ·

A

(Salvo no caso da Seguridade Social, esta fábula tamén é de E sopo)

CA VILACIONS DUN MESTRE (3)
Aló pola primavera do ano
1967 pubricábase en Italia un
libro que levaba por título:
"Carta a unha mestra". Esta ba escrito por oíto rapaces, fiÍlos de "labregos e alunos da
escola dunha aldea de montaña chamada Barbiana. O seu
mestre era D. Milani, cura párroco do lugar. Estes rapaces '
1
viñan rebotados doutros cen- 1
tros que no nos creron capaces . O libro, escrito por nenas
considerados "parvos", foi un ·
acontecimento. Primeiro escanda 1izou. Logo houbo premios, mencións ...
Po is ben, este 1ibro escomenza así: "Este libro non
foi escrito pros profesores senon pros país. E unha invitación para que se organicen".
lPor que dicían esto os rapaces? Deixemos que se expliquen: "Sucedeu (na clase)
que ningún dos rapaces soupo
resolve-lo problema. Resultado : 24 suspensos entre 26 .
Saía (o mestre) logo decindo
que lle tocara unha clase de
parvos" .
Os rapaces escriben logo a
ontinuación: "lOuen tiña
ue atal o? Podería facelo o
ireitor ou os profesores . Non
fixeron . Poderían facelo os

¡

avel !entando".
Pouco hai .que engadi r. Os
raoaces son craros e contundentes. Se na semán anterior
falabamos da necesidade de
entender que nin a escala.nin
o mestre son infalibles e· que
por tanto é necesario perdelo
medo, achegarse ó mestre.
perguntar polo fil lo, non d~i
xar que o rapaz aprobe ou
suspenda sen saber porque
eso ocurre ... , Nesta semán
queremos dar un paso mais:
Hai que organizarse. Os país
teñen o dereito (e o deber). de
participar como grupo na
educación dos fi llos. ~a Xunta económica e no Consello
de Direición do Centro haivarios asentos reservados (en
- . . -- --- -, ·1ei) para eles. A sua presencia é necesaria para animar,
correxir ; dialogar, criticar o
que se fai na escola ou se pode facer. N inguén como o que
ten o enfermo na casa (e volta
o exemplo de sempre) sabe
como lle está sentando a cura.
Mais nada. Non quera repetir
o que xa noutro número da
ción de pa~s e na is capaz de
revista (39) se dixo sobar das
recordarlles que lles pagamos
asociacións de pais. Compre
nós e pagamos. para que nos
que todos a. leamos de novo
sirvan e non para botarnos fapara matinar no que al í se dira. No fondo lles viría ben.
cía.
Xosé Lois:
Ouen non recibe críticas vaíse
país, pero namentras os profesores teñan o poder na man
os pais estarán calados. Entón
ou se lles quita o poder (notas,
exames ... ) ou ben se organí~
zan os país. Unha boa asocia-
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De novo os galegas ternos
outra vez ben pouca sorte:
van verter no noso mar
res/dµos que levan morte.

Col/eron un autobús
cheo desde proíi a popa)
marcharon pro Inglaterra
espertando a toda Europa.·

Con todo, unha noticia
non deixa de ser extraña:
non queren os mariñeiros
dos barcos da Gran Bretaña.

O nome da nosd terra
por. outra vez na historia
foi coñecido no mundo
pota súa /oita e gloria.

A razón é que en Galicia
moveuse moi ben a xente
levando adiante protestas
dun xcito intelixente.

Os eco/oxistas deron
desta vez un forte berro
que chegou a arrepiar
á Tachtcher, dama de ferro.

~
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AFALA é CAMlRD
Sega-la herba

O mes de xullo é o da sega;
nel adóitase sega-la herba e
mailo trigo. Pero agora interésanos saber por que non escribimos "segar a herba" e
me.ternos ese noxento guión
polo medio.
Para ninguén que fale galego é .un segredo que hai qué
sachar patacas; pero tamén é
certo que se ó verbo "sachar"
lle engadímo-lo artigo as , entón realízase un cambio na
pronuncia e o r do verbo de-

saparece en favor da segunda p]o·, ti cólle-lo pan, nós xogáforma do artigo que é las : rn0-la: partida, vós facéde-lo
la%0111} dlespru:ecen en favor da
sacha-las patacas.
(Podes consulta-lo núme- seguncllai forma: do artigo. A
ro b 1 de lRIMIA onde se ex- nova palab·Iiai formada co
plica isto).
guión constitúe· 1u111la lfunicai
Pois ben, as norrÍl.as do no- palabra e , polo mesmo, acenso idioma, aprobadas oficial- túase de acordo coas regras
mente , determinan que se si- xerais; así, aínda que "sachanale mediante o gujón o que mos" non leva acento , "sadesde sempre o noso pobo chámo-las patacas" sí, porque
vén pronun ciando: que o r do a nova palabra pasa a .ser esinfinitivo do verbo ou o s dou- drúxula, e antes . era palabra
tras forma!:> verb ais l por exem- . grave . .
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