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Cando na vida atopamos unha persoa que
é-excesivamente calada, non nos gusta. Preferinios poder dicir de calquera que é moi barulleiro, que ten ditos para todo, que dá xenio falar con el. Desd~ logo, a palabra é unha
riqueza moi grande. E o medio que Deus nos
~eu á xente, e só á xente, para que poidamos
exercer a tarea diaria da comunicación e do
encontro. A palabra é, polo tanto, un sinal
de verdadeira humanidade.
Sin embargo, como pasa con tódalas cousas, o exceso cría defecto. Non defecto da
palabra en sí mesma, senón da cualidade correspondente que, neste caso, é o silencio, a
posibilidade de acoller o que se f ala.
O tempo de Nadal é un tempo de moita
palabra. Tivemos a Palabra de Deus, con maiúscula, que é Deus qºu e nos visitou na persoa
do seu Filio Xesús. Tivemos a abundante palabra de familiares e amigos que neste tempo
nos chegou en fonna de carlina, de felicitación, de pequeno obsequio de Nadal o de
Reis. Tivemos tamén a abundante palabra de
quen, desde posicións de prestixio social,
n.os ofreceron os seus discursos ou prédicas
· co gallo do Nadal: o rei, os políticos, os bispos, os curas, etc. Tivemos, finalmente, a caladiña palabra de moita xente que neste Nadal, unha vez máis, se viu na obliga de observar de lonxe a abundancia dos máis en cartos, piso, traballo, mantenza digna.
Xa pasada toda esta barafunda de palabras e máis palabras, chega o momento· de
botar man da peneira para peneirar, para recoller as palabras que de verdade nos poidan
facer medrar en humanidade. As outras, que
son ben delas, será mellor tiralas ó recanto
dos recordos perdidos.
Hai pouca palabra chamada a se facer carne.

UNHA REVOLUCIONEN FAVOR DA INFANCIA ven de ser· proclamada pola UNlCEF, O seu obxetivo é moi importante: salvar a vida de-sete millóns de nenos que están
en peligro este ano.
NEN OS TORTURADOS, apaleados, explotados ... , suman máis de cincoenta millóns
segundo infonnes serios. Só en Inglaterra oito mil nenos reciben ó ano malos tratos.
VINTE NEN.OS MORREN cada día en Río
Xaneiro por beber augas contaminadas, por
falla de saneamento na cidade.
A FALLA DE ALIMENTOS é unha das causas da desnutrición e da morte de moitos nenos. As infeccións, os parásitos intestinais, a
sustitución da lactancia materna por outra
artifici~, o non dllnes allinentos com plementarios ó leite da nai... , van merman.do a
capacÍdade dos pequenos,e hai que ter en
conta que as tres cuartas partes do crecimento físico e cerebral do neno dase nestes primeiros anos.
OS NENOS DESAPARECIDOS na Arxentina foron moitos, pero sabese que cento trinta e seis deles siguen vivos nalgún punto
xeográfico daquel país.
O TRAFICO DE NENOS é unha realidade
diaria no Terceiro Mundo. En Colombia descubreúse un grupo de xente que vendera
máis de cinco centos ·nenos; o mesmo no
Perú. .. Un neno mercado en Tailandia por
cincoenta dolares, chega a alcanzar en Esta- ·
dos Unidos até quince mil dolares. lsto non
remata; só en Sao Paulo hai cincoenta mil
nenos de ninguén, agardando quén · se faga
care;o diles.
·
EN ESPAÑA cento cincoenta mil nenos estan recollidos en institucións benéficas. A
marxinación infantil é camiño directo para
a delincuencia xuvenil. Segundo un dos últimos estudos sobor da infancia, un dazaseis por cento dos nenos consultados confesa haber recibido malos tratos, e un coarenta por cento .afinna pasar menos de duas
horas co seu pai, o que enxendra distancias.
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Domingo despois de Reis
Batismo de Xesús
Xesús, bendec/moste,
porque eras un home inquedo.
Xesús, bendic/moste,
porque non te contentabas
con andar sempre
\
os mesmos camiños.
Xesús, bendicímoste,
por non repetires
os ditos valeiros
que outros dixeran.
Tí non creías eso de:
"Somos carne de can",
"Ás parcerías nunca foron boas",
"Castigoute Deus ", ,
"Nunca faremos nada", etc.
Xesús, bendic(moste,
por non te contentares
con seguir vendo diario
as mesmas inxusticias de sempre
contra Deus e .contra a xente.
Xesús, bendic/moste,
porque che fervla o sangue,
porque andabas (Í esculca
do ceo e da terra,
para descubrires ne/es
un sino/ de Deus
e unha esperanza para a xente.
Xesús, bendic/moste,
por seres un home inquedo,
1
por te xuntares con homes inquedos,
para atopáredes xuntos
unha salda na noite do pobo.
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XESUS VIAXA Ó XORDAN PARA SE BA TIZAR

Entón apareceu Xesús, que viña
desde Galilea ó Xordán, para ser batizado por Xoán. Xoán trataba de impedilo die indo:
- ¿Como ves ti onda min, se son eu
o que teño que ser batizado por ti?
· Xesús respondeulle:
-Deixa, que agora convén que cumpramos a vontade de Deus.
Xoán · accedeu. Tan pronto como
foi batizado, Xesús saíu da auga. E velaí que se abriron os ceos, e viu ó Espírito Santo babear como unha pomba
ata se pousar enriba del.-E oíuse desde
o ceo unha voz que dicía:
-Este é o -meu fillo benqueiido no
que me complazo.
(Mateo ·3, 13-17)

X esús, bendic/moste,
n_a túa viaxe
de Galilea ó Xordáti,
para col/eres forzas,
para enfórteceres as ilusións,
para aumentares a decisión
de ser semente de vida no ppbo.

-

ORIENTACIONS PARA NENC
1

Pasaron os Reis Magos e en moitas casas deixaron xoguetes. )
dos nun rocho da casa. O que nunca esquencerá o neno, se é ben e€
tá construindo a súa persoa. Tampouco o perden os adultos que os a
é o neno.

O XOGÓ ALGO NATURAL CO NENO
O neno xoga desde os primeiros instantes da súa vid~ co xogo vai
asentando seriamente as bases da súa intelixencia e do seu equilibrio
como persoa. Polo xogo o neno desenvolve a súa inventiva, o seu
dominio da fala, o coñecemento do mundo que o arrodea, a memoria, a
relación cos demáis. Polo xogo o neno encontra placer e dalle unha
canle construtiva ós seus impulsos. Por iso todos os educadores din que
o xogo é importantísimo na vida dos nenos. Sempre, pero quizais especialmente nos primeiros anos da vida. Pódese dicir que o xogo é a
principal actividade do neno astra os seis anos. Por iso é moi importante que se queremos axudar ó neno no seu desenvolvemento, aproveitemos a forma de xogo, dándolle 6 mesmo tempo unha orientación
educativa.
OSXOGUETES
O xoguete pode axudar moito ó desenrolo do neno. Ou pode ser
inútil ou aínda un estorbo senón reúne as condicións axeitadas. Todo
bon xuguete debe ser: atra/nte: que invite ó neno a xogar con el.
Activo: que o neno teña que poñer da súa parte. Imperfecto: que lle facilite ó neno xogar de moitas maneiras distintas con el, nas que o neno
poña inventiva ..Manexab/e: que non sexa máis complicado para o neno
do que el poda resolver. Duradeiro: que non haxa que cuidalo demasiado, que ature ben o trato normal nos nenos, que non sexa tan complicado que ós poucos días xa se lle estropee unha peza e pare de funcionar. Apropiado: ó interés que o neno ten en cada edade; se o neno xoga·
cun ladrillo a conducir un camión, está claro que naquel momento iralle
ben un camión. Por iso é importante estar atento á vida do neno.
AS HABILIDADES DOS XOGUETES
.
Cada xoguete pode facilitar nos nenos distintas habilidades. Poñamos
por exemplo:
Para dar forza, axilidade ou maña: doas para enfiar; cordeles para facer
lazadas ou nós; saltadores, bolas, etc.
Para axudar a espi/ir a inventiva: Construcións, tacos e bloques de colores.
Para axudar á imaxinac.ión, memoria e linguaxe: monicreques, disfraces.

e.

f'ara facilitar o desenvo
os que precisen compañe
Para axudar á capacidad
de dibuxo, pintura, barre
títeres.
CADA EDADE QUERE
Os nenos grandiños
ou pedir os xoguetes q
súa edade. Para os má
orientacións:

xcn;:c

>S MENORES DE SEIS ANOS

Ugúns van facer a ledic.i a dos nenos e oufros van quedar axiña'e~(¡·uenc~
~stá san, será xogar. Porque o nerio menlras xo~a non perde o tempo; escompañan no.xogo: están sementando aterra máis fértil do _m undo, que

,/vemento socio/: todos
!iros.
re artística: xoguetes de
J , xoguetes teatrais e de

O SEU XOGUETE
saben buscar, inventar
ue Hes precisan según. a
is cativos damos unhas·

_-.

Para menos de 6 meses: Cousas para observar: globos ou móviles.
Cousas para soster ou roer: axouxeres o sonaxeiros de distintas formas
para que o neno os agarre, e aros para roer.
Para nen os de 6 a 18 meses: algún xoguete molo (osiño ou moneco que
poida soster e apreixar). Obxectos caseiros: papel para rachar, enrugar e
facer ruido; caldeiros para encher e valeirar cousas do neno; carretes de
fío, etc. Xoguetes que se complementen: cabras ou vasos que se complementen, encaixen ou apilen. Xoguetes para empurrar ou turror
deles: animais sobre rodas, carretillas, etc. Xoguetes de baño: parmlos
de plástico, xerros para encher e verter; flotadores, etc. ·
Para nenas de ano e medio a 3 anos: Xoguetes que se complementan
bandeixas de pezas, rompecabezas sinxelos con pezas grandes de madeira, xoguetes de tomillos. Xoguetes de acción: tractores ou coches para
conducir, triciclo, cabalinos con movemeilto. Xoguet.es para fóra da
casa: caldeiros e palas para are a, estruturas para gabear, randeas. Caso
de xogar: ferramentas de xoguete, monecas, berce, cacharros de cociña,
teléfono. Para dibuxar e pintar: ceras, follas grandes de papel,encerado.
Para nenos de 3 a 6 anos. Construcións: canto máis noviños máis
grandes as pezas. Casa de xogar como pára o grupo anterior. Dibuxar e
pintar: pinceis, pinturas preparadas e todo o do grupo anterior. Fóra da
casa: triciclo máis grande, patinete, zancos, trebellos de labrar, bicicleta con rodas laterais. X ogos: dominó, dados, cartas. Monicreques:
monecos de guante. X oguetes de recortar e pegar: tixeiras mmbas, albumes de recortar e pegar. De representación: soldados e animais,
deportistas, pequenos coches para usar sós ou con equipo (garaxe, cuartel, granxa, que se podan facer con táboas ou ladrillos): caix.ón de ropas
para se disfrazar. Un último consello: cando o xoguet.e está nas mans do
neno ha ser el quen lle tlea a orientación que queira, porque esto é o
que o seu xogo precisa.
De o x ogo e os xoguetes.
Preescolar na casa.
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Un dos meirandes 'valores que ternos
en Galicia é a hospitalidade. Agás rarns
cxcepcións, non se pecha a porta a nin!:,YLlén, e calquera que veña á casa é convidado co que haxa. F.sta hospitalidade maniféstas de xcito especial en tres ocasións: nas festas da parroquia, polo antroido e nas festas do Nadal.
Había polo Nadal nas nosas parroqtúas
un costume que viña de moi vello e que
certamen te era un ferrnoso costurre: cantar a; reis. Pícaros e mozos ían en leda e
algarcira. compaña cantar polas casas as
úas panxolifías e recoller o que lles dcrdn. Sempre eran convidados cunhas lamretadas, e recibían ademáis algunha que
outra cousa, nunhas casas rnáis, noutras
menos. Pero nllilca recaía a ledicia.
É un costume que case se pergeu .nas
1

nosas aldeas; foise coma
tantas cousas boas que
hábía. Cousas que cómpre recuperar, porque
forman parte do noso
ser galegos, axudan a unir
ós viciños, e aledan a vida
dura de cada día.
Cando ían a unha casa
"requena" ou "agarrada", sen deixar de lado
o bon humor e a foliada,
cantábanlles en tono bur1 iro, anque sempre garimoso, cousas como esta:

CANTAMOSCHE OS REIS,
GUEDELLOS DE CABRA.
CANTAMOSCHE OS REIS,.
NON NOS DECHES NADA.

Sómolos reis do "quiquiriquí",
vimos a ver que nos botan aquí;
sómolos reis do "cacaracá", ·
vamos a ver que nos botan alá; .
sómolos reis da "cabra fanada",
viñemos aquí, non nos deron nada
Aquí vimos catro, cantaremos oito,
déanos o aguinaldo, "fociño de cocho",
se nos dan touciño tamén o levamos.
Sómolos reis do "quiquiriquí"
se non nos dan nada... cagámoslle aquí.

A CA~On clo Lum,
OS ANUNCIOS E MAIS NOS

,,
~'foutrd

,,.

ocasión falamos aquí da publi- mulleres. E ós nenos, xa todos sabemos o
cidade, dos anuncios que petan en nós <loado que é enchérlle-la cabeza de pax~- ;
ata convencernos que debemos mercar ros.
lavadoras super-automáticas, chourizos
Antes de facer eses anuncios que tanto
con letras na tripa, ou folliñas de queixo chaman a atención realizan o que lle cha- :
envoltas en papel ·de pra~a e pagadas a man "estudios de mercado" para sabe-los :
precio de ouro.
posibles das vendas. E se non conseguen j
Será ben que volvamos ou tra volta co vende-lo que pensaban, gardan a mercantema, máis que nada pola cantidade de cía por algún tempo para poñela noutra
cousas que nestes días de Nadal e Reis volta á venda con ou tro nome e outra
nos queren vender, meténdesenos na casa presentación distinta. De xeito que a
por esa xanela da televisión que parece meirande parte das veces acabamos mercando o que queren eles. máis polo anunnon ter fecho.
Desde un ou dous meses atrás, os cio que polo que a nós nos covén.
anuncios do turrón, do champán, dos reDesde lago é moi difícil defenders~ de
galos, dos xoguetes, veñen argallando un toda esa leria. Pero se queremos ser xenambiente de alegría artificial para facé- te, persoas capaces de decidir pola nosa
rennos · pensar que só se pode disfrutar , canta, é preciso pensar por un mesrrto.
dunhas festas felices e te-la familia xunta Para empezar, sería bo que antes de mer- .
e contenta metendo moito diñeiro en to- car algo, botásemos contas de cáles son
das esas cousas. Hai quen o ere, e gasta as causas que necesitamos de verdade,
en catro lambetadas e dúas argalladas os dos nasos posibles e dos resultados da cartos que non ten, matinando que dese com pra. E despois, fa ce-lo que más nos
xeito hanse parecer a toda esa xente gua- conveña sen nos deixar engaiolar nesa arpa e ben posta que aparece na publicida- gallada.
de.
Pilar.
Xa dixéramos que se Hes ten demasiada fe ·:·ós anuncios, e que eso non é bo.
Os que viven da publicidade téñeno
todo moi ben estudiado. Entenden o seu
negocio e coñecen a maneira de pensar .
das persoas ás que Hes' queren vende-los
productos. Diríxense maiormente ás .mulleres, porque case sempre son elas as q'\}e
administran os cartos da casa, e para .
convencelas póñenlles por <liante o ben
do home e máis dos fillos e a felicidade
da familia. Ós homes fanlles c'rer que han
ser máis homes ou ter máis éxito coas
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¿Que é o que din os rumorosos
e cal é a súa mensaxe?
Os piñeiros de Ga/icia
xa nos falan da Romaxe.

O lrimego pra ese d/a

anuncia unha nova estre!a:
haberá "Festa do Lume"
na vi/a de Compostela.
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A árbore de Nada/
coa súa frouma ou arume
non morre, porque convida
a prender un novo fume.

Desde as once da mañá
ata as catro da tarde
val''acenderse" a Romaxe
(l1entres fume novo arde.

Por iso, os irimegos
ternos este mes enteiro
para camiñarmos xuntos ·
cara o catro de febreiro.

Dese xeito a Romaxe
xa comenza a súa historia
nese prender lwne novo
na festa da Cande!oria.
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ADEUS E ABURIÑO
O Aninovo fixo de porta
entre dous anos. En latin, a
lingua nai do galego, porta
dise "ianua", de onde procede a nosa palabra xanela
(portiña), que significa ventá ou fiestra ou fenestra.
Xano °("Ianus", en latín)
era o deus itálico que simbolizaba o paso dunha cousa a
outra e, polo mesmo, presidía o fin e o principio do
ano, as portas, etc, sendo representado con dúas caras,
unha: que ollaba para atrás e
outra para adiante. (E que

non se diga que os irimegos
non sabemos latín e .algo de
contas!).
Neste ciclo que vai de
Nadal a Reis, en moitas partes de Galicia cantaban as
xaneiras. Outra cousa ben
distinta é a frase "andar á
xaneira", que recollo do
Dicionario etimolóxico de
Corominas e que el traduce,
con perdón da cara dos presentes, por "andar cachonda", por ser xaneiro o mes
no que as gatas se poñen

quentes. E cita a Castelao:
"Hai no meu hotel unha 'gata' que anda á xaneira, pero
eu coido que o finxe".
Adeus logo (non "adiós",
que é castelán) ó vello ano
ou, se preferides, abur, que
vén do vasco "agur" (e les
calntan "agur jauna", adeus
señor), que á súa vez proce- ,
de do latín "augurium", en
galego agoiro. Aburiño lo- :
go, bos agoiros para este novo ano e. que camiñemos todos coa nosa fala de compaña.
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