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O SOLSTICIO DO INVERNO é o punto de partida das festas do Nadal dende sempre, que co
San Xoán (Solsticio de vrán), parten o ano en
dous. Os costumes galegos ~º!1 semellantes rara
ambalasduas festas: as lum1eITas do S. Xoan e
do San Silvestre agora, os atrancos de camiños,
o apedreamento das arbores, os coros de mozos
de porta en porta ... Son as duas festas estacionais con mais parentesco. Son noites de maxia e
olpresas.
O BELEN DE OURENSE é, sen dubida, o da
apeliña de San Cosme, que representa unha
aldea galega neste tempo de Nadal, obra do escult r Arturo Baltar. Os seus pastores lembrann a per axes de Valle Inclán. Ademais deste
e cultor e lab raron ncste Belén, os tamén artista. our n áns Virxilio e Que ada .

O B L N DO FERROL

u máis chama a ada rd •n erceira Franci cana, con
mai · d · trc · ·enta figura , algunhas delas con
movimento,
que o c upan vintacinco metros
·uac.lrado de uperfici E tamén un Belén artean
bon h maxe a estes artistas populares no
An Internacional do Artesanado que está a piques de rematar.
t ·nción ~

OUTROS BELENS que ertchen de musgo e ledicia as nosas casas e igrexas son os de Begonte,
en Lugo, froito dos adiantos electrónicos, e o
do Museo Arqueolóxico de San Antón, que
montóu o ano derradeiro o tamén artista Felipe
Senén o que foi a nova estrela do Nadal coruñés.
A PUBLICIDADE destas festas é unha bofetada
para aqueles que máis están sofrindo a actual
crisis. Un sabado destes cóstalle a calquera
champáñ seis millóns de pesetas só por pasar un
anuncio de trinta segundos, e si ese anuncio pasa nunha hora punta de TVE, e perante un minuto, subre a friolera de dez millóns.
OS XITANOS son un dos sectores galegos mais
necesitados. Dous mil catrocentos dos que acamparon en Galicia viven na miseria: só un
vintadous por cento son poboación activa; a mitade non pasan dos quince anos, e só un oito
por cento deles é beneficiario da Seguridade Social.
O TURRON xa fai tempo que magoa ós dentes.
O primeiro turrón data de mil seiscentos coar nta, cando Felip IV sitióu ós nacionalistas
a talán , d urant quince me es. Naq ueles tran es
fi r n un e n ur a ver quén fabricaba o alim nto mai
mpact e que miJlor e on ervai un tal Turr n o gafiador do C'oncur o
c ag ra famo o turrón d almendra e me!.

A ARBORE DO NADAL vai prendendo nas nosas casas. E unha tradición moi vella noutras latitudes. Xa antes do cristianismo, os exipcios e
os nórdicos europeos colocaban unha arbore
nas suas casas como símbolo da vida. Máis tarde
os alemáns chamaronno arbore de Adán e Eva
que festexaban 0 vintacatro de Nadal.
OS POBRES teñen que ter un asento nas nosas
mesas deste Nadal. O trece por cento dos españoles defendense como poden ... , sen poder despilfarrar nada.
OS PARADOS tampouco todos cobran un subsidio para poder facer algo extraordinario nest:I.
festas. So un coarenta por cento deles recihen ~1
pequena axuda do paro, os outros están a wla~
vir ...
AS COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES de Galicia xuntaranse en Vigo os próximo~
días 14 e 15 de xaneiro no seu encontro anual.
ste ano reflexionarán sobre o tema ''Paz e
violencia" .
UNHA XORNADA DE XEXUN E ORACION
pola paz tivo lugar o pasado día 17 na Coruña.
Os participantes querían sentirse irmáns d ,)
que xexunan obligatoriamente, e protestar pu!.
agresión americana en Centroamérica.
NON ABONDA CON REZAR, por eso as mesmas Comunidades Cristianas Populares galegas
enviaron unha carta ós bispos norteamericanos
para que promovan entre os católicos de alí solidaridade con Guatemala, El Salvador, e Nicaragua e protesten ante o goberno USA.
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Día do Nadal

O NACEMENTO DO NOSO SEÑOR XESUS CRISTO

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 a empadronar.
Tamén subiu Xosé desde Galilea, da vila de Nazaret,
ata Xudea á vila de David, chamada Belén, pois pertenecía á casa e familia de David, para empadronarse con
María, a súa muller que estaba encinta. E resultou que,
estando alí, chegoulle o tempo do parto, e deu a luz ó
seu tillo primoxénito. Emburullouno e deitouno nun
manxadoiro, na corte das bestas, pois dentro da pausada
non había lugar para eles.
Había naque la comarca uns pastores; que pasaban a
noite ó descuberto, vixiando o seu rebaño. Presentóuselles un anxo do Señor, e a gloria do Señor rodeounos co
seu resplandor. Eles levaron un gran susto. Pero o anxo
díxolles:
- Non vos asustedes, pois veño anunciarvos una boa
nova: vai haber unha gran alegría para todo o pobo. Hoxe na vila de David naceuvos un Salvador, o Mesías, o Señor. Este é o sinal: atoparedes unha criatura emburullada
e deitada nun manxadoiro, nunha corte.
E, de súpeto, arredor do anxo apareceu unha moitedume do exército celestial, que loubaba a Deus, dicindo:
i Gloria a Deus no ceo
e na terra paz ós homes
que gozan do seu amor!

O DEUS DO NADAL
Descubre a fondura do Nada!,
cando Deus,
··
do/do de nós ata o máis fondo,
e querendo pasar do simple !aio,
co!leu e f/xose home en todo,
ata o punto de ser por nós pecado.
Descubre a pobreza do Nada!,
cando Deus,
seguro de seren os humildes
o campo mellar pró seu trabal/o,
entre eles naceu en gran pobreza,
deles recibiu os agasa!los.
Descubre a humildade do Nada!,
cando Deus
naceu de prestado en casa a/lea,
tivo por pazo as pedras dun corte/lo,
recibiu a quentume dun burriño
e tapou o seu pe/ con panos vellos.
Descubre a revolta do Nada!,
cando Deus
aceptou ser cantado polos anxos
coa soa condición de que ese canto
fose anuncio de paz en igua/dade
prá xente opresa.crue el estima tanto
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A enerx ía en crise
A última suba da gasolina puxo de novo de actualidade a crise do petróleo e da e
produtos enerxéticos, especialmente no precio do petróleo, que supón un importante
produciu por casualidade senon que era perfectamente previsible, xa que o petróleo
mais ou menos vinte anos.
CAR BON
EE.UU.

Resto Europa

URSS.

China

Resto mundo
1

Re. ervas expresadas
en miles de miles
de millón de
1'011eladas Métricas

1400 a 1500

1a11to por ccnto da
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mundial
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560.000
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( 1) Protl u ·ción. 11011 Reservas

PETROLEO
A · Reserva on en datos de 1978 cííranse en 88.810 miles de millóns de Toneladas Métricas. Acapa rando os
dou tercio ( '2/3) da produción mundial us seguintes países por orde descendente : URSS. ARABIA SAUDI. USA .
IRAK. IRAN. KUWAIT. VENEZUELA. NIXERIA.

Un gasto tolo de enerxía
Todo o mundo sabe que os recursos enerxéticos son imprescindibles para o desenrolo dos
pobos, incluso se acostuma a 111edir o nivel de
desenrolo pola cantidade de combustib le líquido que se consume por habitante e ano. Responder por qué se chegou a esta aparente falla
de recursos enerxéticos non é doado; unha das
causas pode ser a irracionalidade do sistema
económico e social no que nos atopamos; despilfárrase gran cantidade de enerxía sin contrapartida social importante (coches utilitarios de
gran cabalaxe, industrias con sistemas pouco sofisticados e gran consumo, etc.). Non se utilizan
os recursos enerxéticos de forma racional ; como
xemplo podemos ver a sustitución do carbón
(moito ma.is abundante) polo petróleo dunha
forma alegre e pouco planificada. Esto último
d 'be e sinxelamente a que nove multinacionais
ontrolan o 90 por cento das reservas de petró1 o do occidente e xa abemos que as multinaci nai interé alle acar moito carto en pouco
temp , in ter en onta o perxud icial que poida
r ultar para a humanidade; omenres miran o
. eu lucro.

En busca de solucións
Podemos ver tamén no cuadro que tampouco é solución a longo plazo incrementar o consum·o de carbón, pois a.inda que as reservas son
importantes non son inagotables, durarían, co
consumo actual, unhos mil anos (incluido o
lignito). Se sustituimos o petróleo polo carbón
as reservas chegarían para algo máis dun século.
¿Que alternativas nos quedan? Preténdese
impoñer as centrais nucleares que aparte de seren moi peligrosas e con moita contestación social (problema de Lemoniz, Xove, etc.) non solucionarían o problema. Enriba de que o Uranio
é un mineral escaso a sua explotación estaría
controlada polas grandes compañías das que
falabamos o principio. (Ver libro de Costa Morata "Nuclearizar España").
Galicia: rica en enerxía
Ten que haber logo outras solucións, é decir,
outras formas de enerxía. Nós, os galegos, vivimos nun país, inmensamente rico en recursos,
sobre todo no tocante a enerxía hidroeléctrica,
pero, debido a irracionalidade mencionada antes ternos os millores vals intmdados e os hab i-

Ouédanos por mencionar a enerxfa producida pota fermentaci'ón anaerobia dos pozos de pu

Radal'
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Suplemento N.5 do Seman~rio "IRIMIA"
A INVITACION DO NADAL
"Como cada ano, o Nada/ de Noso Señor Xesús Cristo
ponnos ás portas do misterio de Deus, da súa pobreza e da
súa riqueza, invitándonos a coñecer no Xesús que nace, o
verdadeiro ser de Deus, e a vocación das creaturas humanas,
de todos nós, pobo estimado de Deus.
Pero o Nada/ é unha invitación, máis que a un coñece- ·
mento teórico, a un coñecemento práctico e experiencia/
da salvación en Xesús e no Esplrito vivo entre nós que o
Pai bon nos ofrece. Como desde hai case dous mil anos, a
lgrexa proclama a Boa Nova que anunciaron os
anxos. NNaceuvos un salvador". Esa mensaxe é
para tódolos homes como nos recorda a liturxia
navideña.
Moitos somos os que, ano tras ano, /aiamos
de que a festa do Nada/, valeirada do seu millor
contido sexa empobrecida: ou ben como unha
simple .memoria de algo que pasou sen apenas
significado para hoxe, ou ben como unha festa
de terneza superficial, ou ben como unha simple ocasión para comercializar os sentimentos
máis nobles do noso pobo.
Desexarlamos que a nosa lgrexa galega e o
noso pobo, recibise co Nada/ unha verdadeira
Boa Noticia, capaz de transformar a nosa· vida:
a boa nova da- tenrura de Deus que sigue actuando polo Esplrito, transformándonos arreo en
crea{uras novas coa libertade e a ledicia dos fil/os de Deus. E cun poder sempre novo e eficaz
para vivir e construir a fraternidade. Esa é a
mensaxe que como lgrexa debemos transmitir,
con palabras e feítos, ó noso pobo galega".
Miguel-Anxo Arauxo
Bispo de Mondoñedo-Ferrol
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CATECISMO DA DOUTRINA CRISTIANA
Con esta páxina de hoxe damos comenzo a unha serie de "leccións" que
formarán un Catecismo da Doutrina Cristiana. Vai presentado adrede na
forma máis tradicional, porque eremos que hai razóns de peso para seguir
mantendo esa forma.

PRIMEIRA PARTE: A VIDA DE XESUS
P.R.P.-·R.P.R.P..-

¿Es cristiano?
Sí, son cristiano, e para min ser cristiano é un regalo que Deus me fai.
¿Que quere dicir ser cristiano?
Ser cristiano quere dicir ser seguidor de Xesús Cristo.
¿Que debe facer un bon seguidor de Xesús Cristo?
Un bon seguidor de Xesús Cristo debe coñecelo e imitalo.
¿Por onde podemos coñecer a Xeús Cristo?
A Xesús Cristo podémolo coñecer sobre todo de tres maneiras:
- no vanxelio,
- na vída dos cristianos,
- nos máis pobres e humillados.
P.- ¿Que cousas sabes de Xesús Cristo?
R.- De Xesús Cristo sei que é o Fillo de Deus que naceli da Virxe María.
en Belén, no medio c;le moita pobreza.
P.- ¿De que lle serviu a Xesús nacer en pobreza?
R.- Nacer en pobreza serviulle a Xesús para vivir e entender a vida dos
pobres, e animarse a liberalos.
P.- ¿Sabes cando celebramos os cristianos o nacemento de Xesús?
R.- O nacemento de Xesús celebrámolo os cristianos o Día do Nadal, o
25 de decembro.

(Pódese /er: Mt. 1,18-2, 23,·Lc 1,26-38; 2,1-20)
P.-.- ¿Que máis cousas sabes de Xesús?
R.- De Xesús sei tamén que ata os 30
anos viviu cos seus país, María e
Xosé, traballando de obreiro.
P.- ¿Logo Xesús non era da clase alta?
R.- Non, Xesús non era da clase alta,
non fixo ningunha carreira, nin tivo
ningún cargo importante, nin tampouco foi do clero. Xesús foi un
obreiro, filio de obreiros.

(Pódese /er: Mt 13,53-58; Me 6,1-6;
Le 4,14-30).
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e: un ben limitado
nerxía. Durante a década dos setenta prodúcese unha importante suba nos precios dos
freno para o desenrolo económico do mundo occidental. Agora ben, esta crise non se
non é inagotable (ver cuadro), até o punto que de seguir o actual consumo . durara
tantes desas zonas case todos na emigración.
Dende o meu punto de vista a solución está en
fomentar a investigación e perfeccionar as enerxías limpas, que non emporcallan, así como racionalizar o seu consumo. Galicia está plagada
de grandes embalses para produción eléctrica a
gran escala; agora ben, estes encoros asulagan as
milores terras de labor, propiciando ó mismo
tempo unha morte lenta pero progresiva daqueles animais que alternan a vida no mar e nos
ríos para realizar o seu ciclo vital (anguilas, salmóns, lamprea), animais que dan vida a un sector da poboación. Estas grandes construcións,
con un plan máis adecuado e con unha inversión algo máis alta podíase ter sustituído por
unha rede de pequenos saltos de auga moito
menos perxudicial para a vida dos nosos ríos.
Todos recordamos as pequenas "plantas" de
luz esparexidas polas parroquias antes de que
houbese electrificación, plantas que hoxe ben
estudiadas e cos medios técnicos adecuados
podíanse facer rentables: as parroquias contarían con excedentes enerxéticos durante o inverno.

Enerxía solar e enerxía de vento
Capítulo aparte constitueno a enerxía solar i

a eólica (producida polo vento), esta última ven
sendo utilizada polo home dende fai moito tempo, lembremos a navegación a vela. os muiños
de vento, etc. Un xenerador eólico consta básicamente dunhas aspas movidas polo vento que
van conectadas a un xenerador . A enerxía pr0d ucida é moi variable de ahí que se dispoña de
sistemas de almacenamento a base de batenas
para acumular os excedentes. Esta alternativa
sólese utilizar en combinación con outras fontes
enerxéticas. Hasta agora os xeneradores eólicos
que funcionan son para casos pequenos (unha
granxa, unha estación repetidora .. ), pero no futuro pénsase que poiden revestir moita importancia en instalacións moi grandes.
A enerxía solar aprovéitase de duas formas
diferentes. unha, dispoñendo dun nilmero de
radiadores para quentar a auga que se pode
utilizar na calefacción de edificios, e outra producindo electricidade xa directamente mediante placas solares que convirten a enerxía lumínica en eléctrica (efecto fotoeléctrico). Hoxe en
día a enerxía solar non satisfai somente pequenas necesidades senon que xa están funcionando grandes plantas solares. Un exemplo témolo
nos Pirineos, esta planta ten o seguinte esquema:
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Algún dixo que o Farruquiño non era un
non-violento, senón un comenencias. Pode ser
pero eu non o creo. Home, é certo que os comenencias ás veces poden semellar non violentos, sobre todo cando talan con alguén ó que
consideran de maior dignidade ou autoridade.
Sí, nises casos póñense moi leiseiros, voz moi
modosiña, modales moi repousados, expresión
de rostro beatífica, lpara qué seguir, se todos
o conocemos? Pero, entroques, cando son eles
mesmos os que se consideran superiores, ai, da quela berran pegan patadas as portas, dan puñados nas mesas, xuran, etc.
Por iso coido que o Farruquiño non é un comenencias, senon un non-violento; porque non
se alteraba normalmente. Sempre se ve do mesmo ser
Outras das súas saidas non violentas que tamén lle deu resultado foi aquela vez que despistadamente deixou aparcado o turismo diante
dun garaxe deses que teñen na porta a sinal
'·Salida de vehículos". Cando foi retirar o coche estaba agardándoo o propietario doutro
turismo que, según mesmo veu o Farruquiño,
increpouno.
- iEh! lVostede non ve, ou qué?
-lE logo? - . preguntou o Farruquiño.
-lOué dí esta sinal?
-Dí: "salida de vehículos"
.
O increpante cada vez increpaba mais forte
-Levo media hora agardando pra entrar.
O Farruquiño sen inmutarse respondeu
--Home, pois xa podía ter entrado se fora ó
redor. porque a porta· de entrada estará por trás.
Aí dí: "Salida"
O increpante quedouse por un momento sen
palabras. O tempo xusto para que o Farruquiño
se metese pró coche sen apurarse. Pero, cando
aquel recobrou as ideas, aínda .berrou
- i Hai que pensar mais o que se fai !

Coa parsimonia de sempre botou a cabez
pola ventaniña o Farruquiño para responder.
-Pois sí señor, hai que pensalo mais. Se no
teñen mais ca unha porta, poñan "Salida y e
trada de vehículos"
Supoño que non é mal sistema enfrentar
humor. ó cabreo. Case sempre gana o humo
Como seguro que sempren perden os dous es
enfrenta cabreo a mais cabreo. Disque o cabre
tén un compoñente multiplicador que o fai d
xenerar en violencia.
X. M. Carbal!

A CA=tOn clo LUmi
XOLIÑAS

NOITE DE PAZ

VINDE VER O NENO

Noite de amor, noite de paz,
de esplendor sin igual,
doce a prácida noite inmortal,
que nos enche de felicidá,
porque naceu Xesús,
nesta noite de paz.

Vinde ver o neno que está despidiño
e acurrucadiño ao pé dos seus país.
E máncano as pallas en que está deitado
e o noso pecado inda o manca mais.
PORROPOPONPON

Ben dixera un porropoponpon,
o noso Deus naceu - - - todos levémoslle un regaliño ao Reí - - - pra adorar ao Rei no portal
Noite de paz, noite de luz, •.__ ._....,_
moito sano ten Xesús,
unha nana se escoita cantar
entre arra/os durmidiño xa,
durme nena Xesús,
durme nena Xesús.
IMOS PASTORES

lmos, pastores, que o tempo pasa
imos pra a casa do naso Deus (bis)
Alí veremos e adoraremos
e lle daremos o corazón (bis)
Pastores a Belén imos con alegría
a ver o noso Deus, o Fil/o de María,
alí, alí, alí está Xesús (bis).
Levemos, pois, queixiños e me/
pra lle ofrecer ao neno Manuel (bis)
ai Manuel, ai Manuel, ai Manuel.

~

Xesusiño - . - - - - non teno que traguer - que lle aqueza a un re/ tocarei pra ti - -- o tamboril.

-i- eu son !!obre tamén -

María ri pra min - - - o boi levaba o son - -- toqueille o tamboril - - toqu(!ino para el - - - sorriu pra min - e pró tamboril.
VINDE GALEGUIÑOS

Vinde, galeguiños, vinde,
vinde con pandeiro e gaita
que un meniño moi riquiño
naceu hoxe na montaña (bis)
Naceu un neno moi feito,
naceu un neno moi guapo,
a sua nai siquera tüía
nin un probe farrapo.

i>O i=timi:GO
O lrimego considera
o seu labor principal
felicitar ós lectores
polo festa do Nada/.

Case a seis leguas distante
da capital Compostela,
a ponte do U /la separa
Coruña de Pontevedra.

Reunida en Santiago
a Comisión da Romaxe
decidiu cambia la data,
e tamén traca a paraxe.

A/¡' o U/la abre os brazos
nunha aperta que te pilla:
é unha fermosa insua
á que tamén chaman il/a.

Porque a vindeira Romaxe,
a/nda senda e/a mesma,
non será no Xirimbao,
senón na Ponte Ledesma.

Co Nada/ e Aninovo
dáse un feito extraordinario:
a nosa Romaxe empeza
xa o seu itinerario.

L
Neste mes de decembro,
chamado tamén de Nadal po
lo día vintecinco (do latín
'natale" ou do nacemento)
irnos cantar vilancicos, ós que
tamén se coñece co nome de
panxoliñas. Esta palabra ben
seguro que procede do hi.'llno eucarístico que fixera Santo Tomé de Aquino e que
principiaba así: '·pange lin
gua'', que significa '-canta
lingua", e que cantabamos hai
anos tódolos seráns na exposición do Santísimo

***

Bo Nadal e Aninovo
Tralo Nadal vén o trinta e
un de decembro, que non só é
o último día do ano senón tamén o derradeiro , porque tras
del non veñen máis neste ano.
E a festa que se celebra na
noite -cando se toman doce
uvas dóces- évo-lo Aninovo.
O último aninovo (¡non o derradeiro , a Deus gracias!) pasámolo moi ben e case quedamos bébedos por culpa dun
viño que fai escuma e que en
Francia chaman da Champagne, pola rexión na que se colleita.

Virá despois o Día de Reis
(non "reises '') no q u;.:: os costumes, que son coma leis(non
"leises") obrigarannos a facer
gasallos ou regalos ás persoas.
que queremos ben ou que debesemos querer. E así segue o
tempo ata que veña a Candeloria ou Festa das Candeas , e
o antro ido ou entro ido, antes
de entrarmos na coresma, tempo de xexún, se é que nos toca xexuar. Pero, ¿quen pensa
niso estando por diante os capóns de Vilalba?

***
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Feliz ANO NOVO.
O momento das grandes decisións.
Que viva o bon viño.
Eu anunciovos.
¿Quen se apunta con Xesús?
Oración dun pescador de homes.

85.- Salmo para reflexionar na
bendición que son os tillos.
Salmo para agradecer a Deus o
seu coidado da vida e a saude.
86.- Cousas de Xesús.
87.- Os xornaleiros de Deus.
(Vocación).
88.- Cada día.
67 .- Deus escolle ós pobres.
89.- A bendición que é ter amigos.
90.- Cando decimos Galicia.
68. - As tentaciós do servidor.
( 1ºDomingo de Coresma)
91 .- Salmo para lle agradecer as co69.- Andar polos camiños de Deus.
lleitas a Deus.
(2° Domingo de Coresma)
Salmo para agradar a Deus que
70.- Corazón de figueira.
nos fixo a todos e nos quere ben
( 3° Domingo de Coresma)
igualiños.
71. - A alegría de Deus.
92.- ¿Onde está o teu corazón?
( 4° Domingo de Coresma)
9 3. - Décimas sobor da paz.
72. - A forza do perdón.
95.- Os primeiros na festa de Deus.
( 5º Domingo de Coresma)
96.- Decídete por Xesús.
73 .- As derradeiras palabras de Xesús.
97.- O Deus de Xesús.
(Domingo de Ramos. Semana
98.- Facede ben coas riquezas inxustas.
Santa)
99.- A verdade dos pobres.
74. - Salmo para alegrarse con Deus pola l OO.- ¡Auméntano-la fe!
liberación que chega.
1O1.- Gracias
Salmo para pedir a axuda de Deus, 102.- Non canses.
defensor do seu pobo. (Pascua)
l 03. - A chulería non leva a Deus.
7 5. - A presencia de Xesús resucitado.
104.- Hoxe teño que parar na túa casa.
76. - ¿Rapaces, tendes algo que comer? 105.- Deus non é un Deus de mortos.
77. - Xesús é o teu pastor.
106.- Virá un mundo novo.
107.- Xesús é rei. (Cristo Rei)
J8. - O mandamento do amor.
79 .- Paremos vida contigo.
108.- Coplas de cego por Galicia agar80. - En memoria de San Cidre Labrego.
dando a nosa hora.
Salmo para decir o bonita que é
f 1 ºDomingo do A dvento)
109.- Convírtete amigo.
a nosa fala.
(2º Domingo do Advento)
81. - Os regalos do Espírito Santo.
(Pentecostés)
l 1O. - Cousiñas.
( 3° Domingo do Advento)
82.- ¡Pobriño do so!
(Domingo da Trinidade)
111.- Versos a Virxe María.
( 4° Domingo do Advento)
83 .- Loita con Xesús, loita pola vida.
serán os primeiros.
11 2. - Día do NADAL.
84. - Os últimos
1
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61.- Eleccións dos representantes dos
traballadores.
62.- Bemposta, a cidade dos rapaces.
63. - Alimentarse ben.
64.- O milagre de San Alberte.
65. - O mahatma Gandhi.
66. - A típula das pradeiras.
67 .- Escoitar ó papa.
68. - Galicia: país mariñeiro.
69 .- ¿É <loada a lectura da Biblia?
70.- ¿ Quefacemoscosasistentessociais?
71 .- A Asociación Cultural "Xenilolos".
72. - No Seminario no interesa o galego.
73. - Para andar a Semana San ta.
74. ~ A asistencia psiquiátrica ós enfermos mentalés.
75. - As estabulacións libres do gado.
76 .- A suba da contribución rústica.
77 .- O fracaso escolar en BUP.
78. - O axuntamento que podería ser.
79 .- As ikastolas, escalas populares
vascas.
80 .- Leiras Pulpeiro.
81. - Nacemento dos evanxelios.
82. - No mes de Maio, o ensilado.
83.- Loitar pola paz: non ahonda con
rezar.
84.- A cooperativa "Os Innandiños".
85.- O aborto.
86.- Paraéntendennosóhomedotempo.
87.- Nicaragua.

88.---:- 'fA NOSA TERRA". Periódico
galego.
89.- Santa Uxía do monte: unha
parroquia viva.
90.- "O Día da Patria Galega".
91.- O leite: un alimento esencial.
92.- "O Patriarca", esperanza contra a
droga.
93 .- INTELSA da Coruña.
94.- VI Romaxe de Crentes Galegos.
95.- Para coñecer a ONU.
96.- E despois de E.X."B. ¿que facemos?
97 .- Cousas.do mar.
98.- Criar as vacas na casa.
99 .- A cría do vacuno.
.
100.- Coñecer a Formación Profesional (F.P.).
1O1.- A pesca da merluza.
102.- Os organismos da ONU.
103 .- Xente da nosa Terra.
104.- O PSOE de Madrid non quere o
galego.
105.- "Solidaridad Humana".
106.- A lonxa de Silleda.
107 .- Marx sen cornos nin rabo.
108.- As "lrmandades da Fala".
109 .- Salcedo: un aplauso _en unhas
preguntas.
110.- Rostro e dordeAméricaLatina( 1).
111.- Axudas para a producción leiteira.
112.- Enerxías alternativas.

UA CARON DO LUME"

66. - CONSELLOS:
Alegría. Amistade.
68.- Compromiso.
69.- Cultura.
70.- A saude mental.
71.- A voltas co xogo.
72.- Dous xogos.
73 .- Un xogo.
74. -· Humor. (Chistes)
76.- ¿Hai nenos imposibl s de educar?
82.- ¿Sabe vostede que come cando

come pan branco?
83.- Un pan bon para cada día.
84. - U nha <lucia de adiviñas.
85.- Reflexións sobordo home.
86.- Decálogo do nacionalista galego.
87.- O xogo das diferencias.
88.- O paro xuvenil.
89 .- Cavilacións dun mestre ..... (1 ).
90. - Cavilacións ... . .......... (2).
91. - Cavilacións .............. (3 ).
92.- Para a xudar a renacencia de
Galicia.

-=,·,
~

93.- Lib:-os para o vran ... ·.. . . .. (1 ).
94.- Libros para ·o vran .......· (2).
95.- O xogo das diferencias.
96.- A analise da auga. ·
97 .- Dereito laboral.
98.- A solidaridade da xente mariñeira.
99. - O comenzo da escola.
1OO.- Decálogo dun pai cando escom
za o curso.
1O1.- O hábito de ler..

N.º

102.- Aprender en galego_
.
"'
103 .- A TV ¿.un ha caixa ton ta? . ·.--:-( 1 ). .
104.- O tempo do millo.
,
105 .- Os anuncios e mailas mulleres.
· 106.- ¿Que foi do Balbino?
107 .- Educar criados obedie11tes ou cidadáns responsables?
'
108.- A TV ¿unha caixa tonta? ... (2);
109 .- A fia do liño.
110. - Testamento e mellorada.
1 11. - As sanción.s, con afecto e respeto·.
112.- Panxoliñas.

"AS NOSAS LETRAS"

61. - Esplendor e grandeza da Edade
Media.
62.:- A nosa literatura da Edade Media.
63.- As cantigas de amigo.
64.- As cantigas de amor.
65 .- As cantigas de escarnio e
maldicer.

66.- A prosa medieval galega.
75 .- Os chamados séculas escuras.
77. - O renacer das nosas letras no século XIX.
79 .- Rosalía de Castro.
80.- Textos de Leiras Pulpeiro.
81.- Eduardo Pondal.

"PA RABO LAS"

61.- Cavilaciós arredor das sinais de
tráfico . ~ .............. ( 1).
62.- Cavilaciós .............. (2).
63.- Cavilaciós . .' ............ (3). ·
64.- A navalla. (Paco Martín "Muxicas no espello")
Os ricos. (id)
65.- A escola. (Paco Martín)
O oito. (id)
66.- Un nome. (Paco Martín)
O verme. (id )
67 .- O con to do Toño.
68.- Galicia.
69.- Á sombra da figueira.
70.- O rio.

71.- O carballo e os eucaliptos.
72. - Manoel. Consueliño.
73.- Benaventurados os espatelados.
74.~ Nunca como troitas.
O home e o anxo.
· O home e a pomba.
O home e o merlo branco.
75.- .O caso é quedar ben.
76.- A vaca. (Paco Martín)
O enterro.
77 .- Dibuxo. (Siro)
78.- A tortilla da festa.
79 .- Un vagalume de carne e oso.
80.- Relembros parabólicos.
81.- A guerra dos parvos.

.

,

&2. - A.inda'é n.eite'. A compútadora.
1

~

83. =-- Ñmariquiña de sete puntos.
Navarro.
84.- Un paxaro egrexio nunha gaiola
esmendrellada.
85.-.Mario no armario. (Cómic)
86 . .,,-- A troita do Miguel.
87.- O' lobo e o añiño. (Versión
libre
.
l
·
de un ha fábula de Esopo)
88.~ O rato, ara e q gavilán. (Esopo)
89 .- O can de palleiro e a ovella
. entre as vacas. (Esopo)
90.- Repetición da anterior.
91.- O lobo e a grula.
92. - O piñeiro.e o carpallo.
93 .- Historia da Cuca ......... ... (1 ).·
94.- História da Cuca ... ...... (2).
95. - Historia da Cuca ......... (3).
96. - His'torja .da Cuca ......... (4).
97. :_ Historia da Cuca ......... (5).
98.- Historia da Cuca .......... (6).
N.º

99 .- O rato doméstico e o rato do
monte. (Esopo)
1OO.- Un vagalume desconcerto de
biólogos.
t O1.- A burra e a cadela.
l 02.- O Farruco, un home que por
pouco perde o autobús.
103.- Unha pega célibe ¿ou solteirona?
·1 04.- A triste historia dun burriño que
q uixo estudar para cabalo ( 1).
t 05.- Cómic.
106.- A triste historia dun burriño .... (2).
107 .- A triste historia .......... .• . (3).
108.- A triste historia .......... ... ( 4 ).
109 .- Un home feliz, moi feliz.
1 l 0. - O Farruquiño, un home non
violento.
111.- Ponlle ti a palabra. (Dibuxo-concurso)
112.- O Farruquiño ¿non violento
ou comenencias?

"A FALA E CAMIÑO" ,

6 l. - Para celebrarmo-lo Aninovo.
2. - Todolos días da semana.
63 .- O último e mailo derradeiro.
64. - lde calquera día quen queirades.
65. - ¿Irnos' a romaxe? Vamos.
66. - Galego na escola.
67 .- O catedrático e mailo secretai;-io.
68. - O catedrático na súa cadeira.
69 .- Os rán é un tempo serodio.
70. - A Coresma tempo de xexún.
71. - Polo preceuto a doutrin a.
72. - Nesta zona zoa o vento.
73 .:_ O coello ten antollos. ·
74. - Paga a pena que cavilemos nes tas
palabras do gran mestre Castelao.
75. - Non hai que se pasar.
76 .- Vranear en Sanxenxo.
77. - Casa, miña filla, casa.
78. - Quen casa ¿afoga?
79. - A chorima non murcha.
80 .- Ti es p~sado coma un chumb o.
81 .- Coidadiño cos "achádegos" portugueses.
82. - As normas do galego . .. ... .(1).
83 .- As normas do. galego ....... (2).
4. - A normas do galego ....... (3).
85 .- AL ido galego.

a6. - Día mundial do medio ambiente.
87. - Pasarse de enxebre.
88. - O latín é influente.
89 .- Perdoade o .atrevemento.
90. - Recantos da lingua.
91. - Sega-la herba.
93 .- O máis e mailo mais.
94. - ·¿U-las chaves?
9 5 .- Díxenllo ou Díxenllelo.
96.- Llo (=lle o) e llelo (=:=lles o)
97 .- Trala viaxe ó garaxe:
98.- Compre que o que cumpre gañe.
99 .- O ferreiro funde o fer~o e fóndelle o tempo.
1OO. - As sete magníficas.
1O1 .- Que renazam qs galegos.
102.- A sorpresa.
103 .- A mocedade de o.n te , vai xa lonxe.
104.- Onte foi Xoves e fomos a escola.
105.- Ninguén viu a gaiola do xílgaro.
.106.- O lume e inailo fogo.
107 .- Nunca bebas un xugo.
108.- Vai de alterne.
109. - As aparencias poden en ganar. .
110.- O corre que hai que se converter.
111 .- Dos arquiv os do trasno.
112.- Bo Nada1 e Aninovo.

