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' .'Un grupo qüe-reflexione 
e actúe en cada parroquia" 

- E N T O U R O B O T A N A A N D A R --

- ¿ OUERE A XUNTA FUNDIR PR.EESCOLAR NA CASA? 



OS NENOS NOS AGARDAN 
Moitas veces ternos talado nesta revista 

de Preescolar na Casa e do labor educativo 
que ven facendo con pais e neniños de 3 a 6 
anos no mundo rural galega. Son xa sete 
anos de traballo que foi quitado adiante gra
cias a un amor sen límites ós máis febles da 
nosa Galicia. 

Pois ben, Preescolar na Casa pode mo
rrer porque lle negan os cartas para seguir 
funcionando. llluen llelos nega? 

Preescolar tiña xa concedidos arredor de 
nove millóns de pesetas por parte do Ministe
rio de traballo. A Xunta reclamou argumen
tando que todo o relacionado coa asistencia 
social era da súa competencia e que polo tan
to calquera distribución de cartos nese cam
po lle pertenecía a ela. Entón Preescolar so
licitou á Consellería de traballo e asistencia 
social os cartos necesarios. A resposta foi 
que Preescolar realiza un labor educativo e 
non de asistencia social, polo que alí non ha
bía subvención para el. Namen~res, e no mes
mísimo día da negativa, a Consellería de tra
ballo concedía 60 millóns para construcción 
dunha gardería no barrio de Paradai en Lugo. 

Toda gardería cumple unha función 
educativa indiscutible, a non ser que se faga 
a modo de curral para nenos namentres os 
pais traballan. 

Antóllasenos que inda os neniños do 
campo non parecen ter diante da Xunta a 
categoría de cidadáns como a teñen os da ci
dade. Para 50 ou 60 nenos de Lugo non se 
repara en 60 millóns. Para 1.200 nenos do 
rural e 600 pais labregos ata 9 millóns seme
llan un estrago. 

i Cousas da X unta! Cando veñen cartos, 
poñen atrnacos (porque non son eles quen 
os dan). Cando é de reclamalos (e son xa va
rias as competencias asumidas sen que os 
socialistas soltaran os cartos obligados) to
dos calados. 

CERAMICA DO CASTRO cumple anos este 
domingo, pois nacéu un dazanove de febrei
ro do coarenta e nove. Pouco a pouco foi 
colocando as súas pezas en todolos países. O 
Castro fabrica detalles con dibuxos dos 
pintores e dos estilos máis representativos de 
Galicia. Perto de Sada, ofrécenos hoxe un 
complexo artístico no que salientamos o 
Museo Castro Maside e o seu parentesco con 
Sargadelos. 
A NOSA LIGOA segue ganando pleitos, 
agora foi na Audiencia Teritorial da Coruña 
que fallóu a favor do Axuntamento daquela 
cidade, dándolle a razón na su esixencia de 
pedir o galego a un funcionario que quere 
traballar no concello. Trátase do artigo 
quinto do Estatuto Galego que declara 
o dereito de coñecer e usar a nosa ligoa 
O ALCOHOLISMO preocupa en Vigo a Aso
ciación Viguesa de Alcoholoxía. Segundo 
eles uns cento vinte mil vigueses están presos 
nesta droga, e un de cada dez morre a causa 
do alcohol. Non é a única asociación que tra
balla cos alcoholícos, tamén ternos as Aso
ciacións de Alcoholícos Rehabilitados que 
teñen locais en Lugo ( San Roque, 2-2º); A 
Coruña (C. Arenal 16); Ourense (Curros En
ríquez, 20-2º ) e Ferrol (Canalejas 204). 
A POESIA AMOROSA coñece novos pulos 
sempre que chega o San Valentín e a festa 
dos namorados. Hai todo un filón deste ma
terial na nosa literatura: desde as cantigas 
medievais, paciando por Rosalía, No riega, 
Amado Carballo, Cunqueiro, ata Méndez Fe
rrín ou Claudio Rodríguez Fer. 
MAIS PARO que no resto de España é o que 
estamos conseguindo en Galicia. Mentras que 
máis alá de Pedrafita, no oitenta e tres, o 
paro medróu un oito noventa, na nooa terra 
chegou a un dazasete ·por cento. Total: vin
tecinco mil douscentos trinta e un galegos 
que veñen a reforzar esa bolsa de pobreza 
que son os cento cincoenta mil parados vi
ciñoo nosos. 
OS URUGUAIOS están loitando por recupe
rar a democarcia estrangulada hoxe polos mi
litares que ocupan o goberno no Palacio Es
tévez (apelido galego) de Montevideo. Neste 
país hai un rastro galego doado de seguir, e 
nesta hora compre solidarizarnos cos urugua
ios. Alí ternos moitos centros galegos como 
o Patronato de Cultura Galega. 



O ESTILO DE DEUS 

Deus, 
ti non es vengativo, 
ti non as gordas, 
ti non esperas o momento ó xeito 
para lle facer unha putada 
a quen cha fixo, 
ou /la fixo 
a algún dos teus fil/os queridos. 

Deus, 
ti non mides o mal, 
ti non contestas con mal 
ó mal que facemos. 
Nunca, 
nin nesta vida 
nin na outra. 

Deus, 
ti non es agresivo, 
es forte e resistente na !oita, 
pero non es agresivo. 

Deus, 
ti quéresnos a todos, 
xenerosamente, gratis, 
sen facer distingos. 

O mesmiño que a choiva 
baixa e rega 
a terra do bon e do mal o, 
as/ o teu amor 
baixa e enchoupa 
o corazón limpo e lixado. 

O mesmiño que o sol 
ofrece a súa calor 
ó casal do bon e do traveso, 
as/ o teu agarimo 
quenta por igual 
o ánimo xeneroso e o perverso. 

Deus, 
neste mundo. 
cheo de leis de venganza 
e con xente que nada mais quere 
a quen os quere, 
neste mundo, Deus, 
ens/nanos a vivir 
ó teu estilo. 
Amén. 

Domingo sétimo 

do tempo ordinario 

SOBOR DA VEN.GANZA E O AMOR 

Xesús falo u e dixo: 
- Ten des oído que se vos dixo: "Ollo por olio 

e dente por dente". Pero eu dígovos: non devolva
des mal por mal. Ó contrario, se alguén te zorrega 
na túa meixela dereita preséntalle a outra; a quen 
queira pleitear contigo e che leve a túnica, déixa
lle ir tamén o mantelo; a quen te obrigue a cami
ñar con el unha milla, acompáñao dúas. A quen 
che pide, dalle; e non lle devolvas a espalda a quen 
che pide prestado. 

Tendes oído que se vos dixo: "amarás ó teu 
próximo e odiarás ó teu enemigo". Pero eu dí
govos: ama de ós vos os enemigos, e pregade polos 
que vos persiguen. Así seredes fillos do voso Pai 
que está no ceo, que fai sair o seu sol sobre malos 
e bos, e chover sobre xustos e inxustos. Porque se 
amades ós que vos aman, ¿que recompensa ides 
ter? ¿Non fan o mesmo os recaudadores de im
postos? E se saudades tan só ós vosos irmáns, 
¿que facedes de mais? ¿Non fan o mesmo os pa
áns? Así, pois, sede bos sin exclusións como o 

voso Pai celestial é totalmente bo. 

ti quéresnos a todos 
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XORNADASAGRARIASENTO 

No· municipio coruñés de Touro, perto de Santiago, .e lindando xa cofl pr 
cocer" como di a vella cantiga, pero non unha cacicada, senón unhas xomadas 
conferencias de técnicos a~arios) desen paso a unha millor organización comur 
vida, dar forza á organización entre os veciños: este era o pan que o concellal e 
ron que había que chamar ó traballo. Entre. todos puxéronse a camiñar. Algo x 
mos que saquen bon pan del: o bon pan da organización veciñal, do cooperativis 

Alguén ten que chamar 

E se son moitos a chamar 
millor aínda. O concellal e mai
lo cura puxéronse a pensar nas 
conferencias quemáis interés t,e
rían para a; viciños do seu mu
nicipio. Pero non o fixeron séii. 
Convocaron a un viciño de cada 
parroquia, total 22, e entre to
d revisaron a primeira idea e 
pr pararon o programa definiti
vo qu o que s va; detalla, a 
carón. 

Despois de escoitar, andar 

Como vedes tiveron 1 O con
ferencias que resultaron concu
rridas e interesantes. Pero bon 
foi que ademáis da información 
parece que as charlas axudaron a 
que algúrn viciña; se comprome
tesen a botar un paso adiante. 
Estcs f oron algúns dos compr~ 
misa; do rema te: 1-/ Asegurar 
que haxa un grupo en cada µi
rroquia, de polo menos 4 ou 5, 
para continuar estudiando nos 
problemas da base da xente. 
2-/ En catro das parroquias xa 
quedaron contituida; grupos. 
3-/ Millorar o leite con tanques 
de frío : xa existen 17 de grupo 
en todo o municipio. 4-/ Chegar 
a ter salas de muxido tarnén en 
grupo. 

Pero despois das xornadas 
ós v ciña; de TOURO quedou
lle máis claro c::tl é o canliño a 

andar nos tempa; de hoxe: nes
ta mesma páxina dannos noticia 
das súas conclusións. 

E tamén pedir e reclamar 

Pedir e reclamar si, pois se a 
xente do campo galeg¡i ten moi
to quei cambiar non é prnco ta
mén o que tería.f que mudar a 
Administración Non vale espe
rar que o goberno amañe todo 
el, pero tampouco que non cur& 
pra coas súas obrigas. Q; viciña; 
de Touro presentan ó Cornel~ei-
1ro de Agricultura da Xunta ·os 
'seivicia; que botan a faltar con 
máis urxencia: 
- Cretos a 1 ongo prazo e baixo 
interés: 20 ano; e non pasar dun 
8 por cento. Serían millores que 
a; actuais cretos con sub
vencións. 
- Concentrar os cretos dun úni
co organismo para evi taÍ que os 
pillos saquen para a mesma cou
sa de tres ou catro sitios. 
- Electrificación decente, vías de 
comunicación, traídas de auga, 
etc. 
- Apoio ás cooperativas. Contar 
con elas µi.ra ,a lexislación coope
rativa. 
-- Concentración dos montes. 
Roturar o roturable e o resto · 
convertilo en bosque útil. 
- Millora xenética do gado. 
- Plans de mill ora para cada 
bi~oorra (comarca) con acompa
ñamento té.cnico. 

CONCLUSIÓNS DAS XORNA 
(Camino a andar) 

1. CAMPAÑA DE MENTALIZ 
- Para saneamento do gad1 
- Medra do sentido com1 

moitos campos: compr 
instalacións, venta do q1 

2. MI LLORADA DA INFRAE: 
- V(as de comunicación, t1 
- ·servicio eléctrico suficie 
- Centros· de inseminación 
- Básculas de grupos de v 

po, etc. 

3. CAMPAÑA DE SANEAM 

4. CONCENTRACIÓN E ROt 
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IURO: PRA BOTARSE A ANDAR 

·opincia de Pontevedra, U1'- cura e mais un concellal do axunta.mento "acordaron de 
•agrarias, é decir, unhos encontros cte veciños que recibindo información (houbo 10 
11al e individual dos seos bes. Millor aproveitamento da producción, elevar Q ni~el de 
mailo cura querían cocer. Como a leña estaba no monte e a fariña por moér, pensa

:a fixeron e pode ser unha ruta que sirva noutros lugares. O forno está aceso., esp~ra
omo, da millora na producción. 

~DAS 

'.AClbN 

º· unitario e cooperativista, aplicados a 
·a maquinaria. piensos, abonos, certas 
ue producimos. 

STRUCTURA 
raídas de augas. etc. 
in te. 
l, 

dciños, naves para maquinaria de gru-

IENTO E M 1 LLORADA DO · GADO 

U RACIÓN DOS MONTES 

1 as XORNADAS AGJ'IARIAS --------.. 

AXUNTAMENTO DE TOURO 

LUGAR: CENTRO CUL TURAJ_ DE LOXO. 
FECHA: DO 30 NOVEMBRO 0 15 DECEMBRO. 
HORA: 8 DO SERÁN. 

-TEMAS-. 

DÍA 30.- ANALISES DA SITUACION ACTUAL DA AGRl
CUL TURA EN GALICIA. 
- COMPARACIÓN COA SITUACIÓN DE ZO

NAS EUROPEAS PARECIDAS. 
- Eliseo Miguélez- Enxeñeiro Agrónomo. 

· Diplomado en Comonidade Europm. 
DÍA 1.- QUE Í:: O MERCADO COMÚN E AS SÚAS REPER

CUSIÓNS NA AGRICULTURA GALEGA. 
, - Eliseo Miguélez . 

. DIA 2.-COOPERATIVISMO NO CAMPO. 
· - Antonio Campos Bei.ro - Perito A!J"'ícola-. 

DÍA 5.- NOVAS TÍ::CNICAS DA PRODUCCION DO LEITE 
- SISTEMAS DE EXPLOTACIÓNS E ALIMEN

TACIÓN. 
- CONSTRUCCIÓN E MAQUINARIA. 

- Carlos Posada - Perito Agrícola. 
DÍA 6.- CALIDADE E COMERCIALIZACIÓN DO LEITE 

- Xosé Turnes - Capataz Esp. en Industrias 
Lácteas. 

DÍA 7.-AL TERNATIVA Ó LEITE 
- Díaz Pardo - Perito Agrícola. 

DÍA 9.- SITUACIÓN DA NOSA ZONA. 
- Claudia Ansede- Tllcnico Extensión A~aricl 

DÍA 12.-SANIDADE .E MILLORADA DO GADO. 
- Veterinario. 

DÍA 13.- ASPECTOS XURÍDICOS (PERMUTAS. CONTRATOS. 
BIENES MATRIMONIALES. TESTAMENTOS E 
PARTICIÓNS). 

· -Abogado. 
DÍA 14.-AXUDAS INSTITUCIONAIS. 

. - Xurso Santiso. Enxeñeiro Agrónomo. 
DÍA 1 5.-ACTO DE CLAUSURA. 



SE CADRA. O FARRUOUIÑO TAMÉN É UN HUMORISTA e 

Teño matinado mais dunba vez se o se
gredo da non violencia do Farruquiño non 
estará no seu senso do humor. Nese profun
do senso do humor que durante tantos sécu
los veu sendo mecanismo de defensa e com
pañeiro inseparable de inapreciable axuda 
para o sufrido pobo galego,- que ter sido o 
único xeito de que os problemas mais serios 
que na; esmagaban non nos esganasen e a 
única maneira de ir tirando e folguexando 
sen deixaise esmagar de todo, coa esperanza 
de que chegaría un día en que puidésemos 
volver a ergue-la t.esta e respirar folgada
mente. 

Poi sí, poida que o Farruquiño sexa ta
m 'n un humorista práctico. Fonnulacións 
teóricas do humorismo non tén, como tam
pouco nonas tén da non violencia. E poida 
ser tamén que non violencia e humorismo 
camiñen parellos; que algo diso debeu que
rer decir don Wenceslao Fernández Flórez 
naquela súa afirmación: "No fondo .non 
hai nada máis serio ca o humor, porque po
de decirse de que está de volta da violencia 
e da tristura". 

Dende logo, calquera teórico do bon 
humor, do senso do humor ou do humoris-

mo, atoparía no Farruquiño os compoñen
tes temperamentais necesarios e máis co
múns de todo home ou muller con profun
do senso do humor: humanidade e inxe
nio, sutileza, ironía, senso crítico, contras
te, tenrura e poesía, e todo iso na debida me
dida e proporción. Claro que, por sorte, aín
da son moitos os paisanos do Farruquiño 
que están feitos desta masa. Con excepción, 
claro está, dos extremistas de dereitas .ou de 
esquerdas; que a estes descompuxéronselles 
os humores e perderon a medida e propor
ción. 

Pero, excepcións á parte, disque, por 
desgracia, van perdéndose moitos deses com
poñentes e con eles o senso do h.umor. O Fa
rruquiño sospeitouno nesa viaxe a Madrid 
da que falábamos o outro día. 

A el maliciouno ver que as xentes de 
Madrid andivesen tan apuradísimas e co en
trecello tan engurrado, e tentouno o diaño, 
-un diaño galego-, a facer un experimento. 
Foise ó rastro un domingo pola mañá e, 
despois de botar unha ollada de dúas ho
ras a tódolos tenderetes, reparou nun que 
entre moitas outras chilindradas tiña pei
nes, .en bon galego dise peites-. Dirixíuse ó 
home, serio e de bigotes, que estaba por 
trás da mesa e díxolle: 

- Mire, ¿tería dentes de reposto para 
peines? É que eu teño un que o aprecio moi
to, porque xa foi da miña aboa, pero fáltan
lle dous dentes e ofrecéuseme un mecánico 
dentista pra facerlle un "puente" se lle levo 
os dous dentes do mesmo número. ¿ Voste
de tén? 

O home mirouno con cara da ferreiro 
e limitouse a responderlle: 

-"Usted está loco. ¡No hay dientes de 
repuesto para peines!" 

Repetíu a pregunta dúas veces máis 
en dous sitios diferentes e a resposta veu 
sendo a mesma. Só variou cando lle pre
guntou a unha mociña de decenove anos. Es
ta entre gargalladas e risas contestou: 

-"Tiene gracia. ¡Que Dios le conserve 
el humor!" 

- Moitas gracias, mociña, e a ti tamén. 



TV: ADOLESCENCIA, ¿IDADE DO PAVO? 

Non hai moitos días causou un cer
to rebumbio nacional o feito de que un 
libro de "Educación sexual para nen os'' 
figurase na biblioteca dalgúns centros es
colares de Andalucía. Tamén por esas da
tas program ou a TV a película "Y a soy 
mujer" na hora de maior audiencia. Nes
ta cántanos Summers, entre bromas e ve
ras, as peripecias polas que van pasando 
algunhas adolescentes, alumnas dun co
lexio de monxas, no seu desenrolo físico, 
síquico e afectivo ata que descubren que 
"xa son mulleres" e senten a chamada do 
amor. Unha cousa do ano 75, axeitada a 
aqueles tempos; pero aínda así tivo os 
seus comentarios. Oque non deixa de ter 
a seu aquel, despois do que levamos pasa
do de "destape" e similares ... 

Pero, a marxe da anécdota, se pen
samos no trasfondo destes feitos, hai 
causas que chaman a atención. A sensa
ción coa que un remata é de pena ó ver 
que aqueles adolescentes están deixados 
da .man dos homes; teñen que enfrentar
se sós ós seus problemas, sen poder con
tar con ninguén: No colexio, as mc;mxas, 
enredadas coa montaxe das súas festiñas 
e no seu mundo ficticio, non se enteran 
para nada das realidades que están a vi
vi-las alumnas. Na clase de relixión, o cu
ra vello non sabe de qué vai a cousa, e o 
novo, a pesar de dar ben o tipo e da boa 
intención, perde o tempo explicando o 
s~ mandamento cando as rapazas xa ían 
polo 6º ... E na súa casa, calquera alusión 
a estes problemas recibe a resposta "te 
cruzo la cara". 

Para agravar máis o caso, a socieda
de na que viven, fortemente represiva e 
"tabuizada" no sexual, non Hes permite 
a máis mínima expresión e vivencia das 
arelas que levan dentro. Non teñen outro 
remedio que falar, verse e experimentar 
por libre e ás escondidas. ¡Que triste 
que todo o misterio dun corpo adoles-

cente en desenrolo e toda a maravilla 
dun amor que nace haxa que aprendelo 
malamente e vivilo coma un pecado! 

É verdade que segundo os meus 
alumnos, hoxe a cousa xa non é tan así. 
Alégrome. Pero teño as miñas dúbias de 
que algunhas polo menos non sigan coma 
daquela. Eu preguntaría: 

Os colexios unitarios -de frades e 
monxas sobre todo- ¿préstanse a un 
desenrolo tan natural coma a vida., que é 
mixta? ¿Non ocorre algo do da película? 
Habería que preguntarlle ós alum
nos. 

¿De segum que os pais -cidades e 
aldeas- toman en serio a educación afec
tiva e sexual dos seus tillos ou · só se 
interesan polos estudios? ¿Poden os seus 
rapaces falar con naturiilidade destes 
problemas nas súas casas? ¿Cando 
deixaremos todos nós de ve-lo mundo 
afectivo e sexual coma unha cousa da 
que non se pode falar coa naturalidade -e 
a seriedade- dou- · ~ \~ 
tras importantes? ~t 

E ¿cando a 
lgrexa tomará un
ha postura positiva 
nesto e se conver
terá en liberadora e 
non opresora dos 
sentimentos máis 
profundos e fer
mosos do ser 
humano? 

Gustaríame ter resposta 
Antón Miramontes 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~ " . 1 ~ 
1 ~ 
SS Lei Orgánica do Ensino, Queremos moitos cristiáns )S " ~ SS á que tamén chaman LODE: para todos a docencia ~~ 
SS católicos que non queren sen que o diñeiro común SS 

~~ que esta leido ensino rode. sirva para a comenencia. SS 
~ ~ 
~~ , E h d d e~ ,, Sonvos aqueles que amda que nun a sacie a e » 

~~ viven cos seus privilexios tan plural como é a nosa, ~~ 
~~ e que queren que os seus fil/os ha vivirse ó aire libre ~~ 
SS teñan especiais colexios. a dimensión relixiosa. SS 
1 ~ 
1 1 
SS Monxas e frades que queren ·Viví-la fe nun colexio SS 

~~ facer ó pobo servicio; fuxíndo//e á luz do d/a ~~ 
~~ escollen os barrios pobres é cal troíta non de r/o ~~ 
SS e fanno con sacrificio. mais de piscifactoda. <~ 
SS ,' 
~ . » 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OS CALOS E MAILOS CALLO.S 

¡V aia ~rato ... que nos 
toca hoxe. Porque, ·¿como 
habemos dicir, callos ou 
calos? Os casteláns non te
ñen problema, porque tra
ducen por "callos" tanto o 
latín '~callum", que signifi
ca durén coma o tamén la
tín 'coagulum", de onde 
vén o cultismo coagular e 
coágulo (por exemplo, de 
sangue) e tamén a voz _pa
trimonial galega coallar 
ou callar: así, o leite calla
do. 

Está ben claro, logo, 
que se alguen ten un durén 

nas mans porque traballa e 
non é señorito, neste caso 
ten calas, e se lle premt::.n 
os zapatos nas dedas (de
dos grosos dos pés), terá 
que ir ó calista ou podólo
go. Pero en todo caso, hai 
que traballar, haberá que 
da-lo calo porque, xa se sa-

_be: gañara-lo pan coa suor 
da túa fronte. 

Pero, ¿como se chaman 
eses anacos de estómago 
de vaca ou de porco que 
tan ben nos saben e que os 
galegos comemos con ga
rabanzos? A pesar de que 

EDITA: "Asociación ffiIMIA" 

·o estudioso Corominas se 
inclina a facelos vir do la
tín "callum" 'ou. durén, 
nós pensamos que hai que 
diéir callos, do latín ''coa
gulum"; e a _proba é que 
chamamos calleiro ó ban
dullo dos animais que re-· 
moen e onde calla a comi
da. Tamén metafórica e 
humorísticamente ·chama
mos calleira ó cerebro, on
de coagulan as ideas. 

Sigamos, logo, a comer 
pratos de callos e que 
aproveite, se non é que a 
dor dos calos non impide. · 
disfrutar dese xantar. 

DffiECTOR: Victorino Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lugo) 
' RESPONSABLES: Alfonso Blanco Torrado, Manolo Regal, Xosé-Antón Miguélez, 

Xosé-Manuel Carballot.Paniel López Muñoz, Pepe Chao e outros colaboradores 
EDICION e DISTRusUCION: Mosteiro de Sobrado dos Monxe5 (Coruña). 

PEDIDOS e ADMINISTRACION: Apdo-. 5, Villalba (Lugo). Tno. 982-510487 
Conta na Caixa de Aforros de Villalba, n. 04950/0 

DEPOSITO LEGAL: C-1417-81 

PRECIO: TRES PESOS 




