
1 mos facendo memo:da: 

recobrando o ser galego 
• que esqueclrnos. 

1 rnos sementando patrla: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 rnos facendo outra histo:da. 
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!QUE PASCOA CONTIGO, TIO! 
Taize e as Pascoas da Mocidade 

GOBERNARÉ GOBERNAR 
O mércores, dla 20 de marzo, celebrouse un ple- · 

no no parlamento galega. Tratábase de debatir unha 
comunicación da Xunta sobre a posición de Galicia 
dentro das negociaci6ns para a entrada de España na 
C.E.E. O pleno rematou sen ningunha resolución 
concreta, anque cun claro acordo entre AP e PSOE, 
no -senso de se bañar e garda-la roupa ámdolos dous 
grupos; eles son os responsables do que se fixo e non 
se I'ixo no eido da entrada na C.E.E., e da posición 
galega ante iso. 

Cando o actual goberno vai cumplir axiña catro 
anos de idade en Galicia, cando todo parece indicar 
que a entrada da C.E.E. é causa dalgunha liortiña 
máis e que todo está feíto e rematado, resulta ridlcu
lo que a Xunta, e un pleno parlamentario con ela, se 
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(Ven da páx. anterior) 

poña a dicir agora que a cousa é así ou asá, que 
nos vai pasar isto ou aquelo. 

Desde hai anos, técnicos galegos en cuestións 
relacionadas co Mercado Común vi'ñannos repe
tindo que o ingreso non nos fa ser nada -benefi
cioso. Primeiro contest6uselles co menospreci. 
Logo foise calando, e agora asúmense as súas 
posicións que demostraron ser moi certas e ben .. 
baseadas nun· bo coñecimento da nosa realidade 
e da realidade da C.E.E. 

Pero por preguiza ou escasa preparación, per
deuse a oportunidade de colle-lo boí polos cor
nos e de collelo no seu xusto momento. E velei
qui estamos agora ante declaraci6ns de última 
hora, na que todo o mundo se quere quitar do 
lombo a responsibilida'cle. Que un saiba, os go
bernantes son para gobernar; e unha das fun
cións dun goberno eficaz é defende-las condi
cións de vida presentes e futuras do pobo que 
goberna. E niso cómpre invertir cartos, tempo, 
imaxinación, accións certeiras, protestas serias, 
esixencias, viaxes ... , anque a un non lle quede 
logo tempo part#cer inauguracións de merca- -
dos, festas e fe'ifas~ ·por moito que as fe iras cele
bren o 'bo v1'fto . de Chantada ou de Amandi. 

,'. ., ..... . , . ' , .. 
'. 

DIA MUNDIAL DA SAUDE (7 de abril) 
pónnos <liante a situación real deste sector da 
riosa terra, certamente moi atrasado ou terceiro
mundista. Así , a provincia de Pontevedra ocupa 
o derradeiro posto en canto a camas hospitala
rias por habitante: menos de dúas por mil habi
tantes, mentres que no resto de España chc,an 
ás catro camas e noutros países europeos a dez 
pola mesma proporción de cidadáns. 

A SAUDE XA TEN QUE PREOCUPARNOS 
ANTES DO NACEMENTO ... Neste Estado no 
que hai moitas sombras, nacen cada ano, tres 
mil cincocentos nenos con enfermidades conxé
nitas , pola carencia de hormonas que se non ·se 
lles suministran a partires dos vinte primeiros 
días, se converten para sempre en subnormais 
profundos. 

SURAFRICA segue sendo un dos focos máis 
quentes de represión, e case sempre desde o po
der, por exempro, reprimindo manifestacións e 
concentracións que reclaman os dereitos máis 
elementais. No oitenta e catro mataron deste 
xeito a máis de douscentos cincoenta negros ... ; 
e todos lembramos con moita rabia aquel día 
de 1960 cando a policía deixóu no asfalto a 
s senta e nove participantes nun acto cidadán. 

OS GRUPOS ECOLOXISTAS xúntanse nestes 
días no concello de Oleiros para dar alento á vi
da que nos envolve: animais, montes, costas, 
flora ... , sobor de todo ós que están magoados 
ou sofren calquera desfeita. Nun Oleiros que 
respira moita sensibilidade ecolóxica; dando in
formación ós cidadáns ou sostendo a grupos co
mo "Habitat". 

ottO SEGUNDO CICLO DO ENSINO MEDIO 
XA ESTA A PUNTO. Vai escomenzar a experi
mentarse no vindeiro curso. Unha vez superado 
o "ciclo · polivalente'' (dous anos que extenderán 

· o ensino obrigatorio atá os dezaseis anos). Este 
segundo ciclo de tres anos terá tres ramas a. es
coller: o bacharelato humanístico-científico o . ' 
artísti.co e o técnico, ademais dunha parte co-

. mún que teñen que cursar tódolos escolantes, e 
e que acadará un trinta por cento de tódafas ma
terias. 

O <:;ARBALLIÑO loita por converterse no fo
_gar dos centros galegos qüe andan espallados po
lo mundo. E vai, e mandan ó seu profesor e 
gaita a Panamá; a nación daquel continente on
de· non había ningún centro galego, a ver si 'con 
gaita e pandeiro anima a xuntarse ós máis de 
cinco mil ourensáns que hai por aquelas terras. 

'. A CITROEN que moito traballo ten dado en 
Ourense e Vigo, quita agora o sono a moitos 
.obreiros da ría de Vigo. Desde 1979 (naque} 
ano houbo unha sacudida que deixós sen posto 
de traballo a mil cincocentos, xa por' xubila
ción anticipada, xa por contrapartidas _económi- . 
cas), a producción non fixo máis que baixar· e · 
neste ano pensan vender en Espafta cincoe~ta 
mil coches menos que naque} ano. 

UN BANCO DE SEMENTES ven funcionan
do en Madrid.. Con isto . quérense conservar as •. 
especies da nosa ·flora que están amenzadas, po
la contaminación ~ pohi transformación de agros, 
montes, acantilados ... ·~· 



CANDO AINDA ERA ESCURO 

¿Quen poderá descubrirte entre nosoutros 
resucitado e vivo nesta terra ' 
loitando e admirando ó nos~ lado, 
escorrentando a noite e afogando as tebras? 

¿ Quen terá o amor curtido e fresco 
para se erguer, a(nda no escuro, 
e anunciar ós durmidos e esgo tados 
o triunfo de X esús, firme e seguro? 

¿ Quen espallará esta nova por Galicia, 
quen !les contará ós que nela sofren marte, 
quen no lo dirá con sinais evidentes: 
que chegou o dza e viróuseno-la sorte? 

¿ Quen irá aquz' correndo a todá présa 
descubrindo restos da marte derrotada 
aloumiñando entre a xente os detalliñ;s 
que pregoan unha vida conquistada? 

¿ Quen terá aqu z' fe clara e fonda 
para crer entre as sombras de sartegos 
que X esús fai connosco a nasa lo ita 
confusos nós, sen saber onde o pux~ron? 

E se falla a nos a fe nesta tare fa, 
e se falla o naso amor ousado 
e se falla a esperanza dura e c~rta, 
amóstratenos ti, X esús resucitado. 

Domingo de Páscoa 

RESURRECCION DE XESUS 

O día primeiro da semana María Magdalena foi ó 
sepulcro moi cedo, cando aínda era escuro, e viu que a 
pedra do sepulcro estaba quitada. Botou a correr, e 
chegando onda Simón Pedro e onda o outro discípulo, 
a quen amaba Xesús, díxolles: 

- Colleron do sepulcro 6 Señor, e non sabemos 
onde o puxeron. 

Pedro e mallo outro discípulo saíron correndo ca
ra ó sepulcro. Corrían os dous á par. Pero o outro dis
cípulo corren máis axiña ca Pedro, e chegou primeiro 
ó sepulcro. Abaixándose, viu que estaban os lenzos, pe 
ro non entrou. Entón chegou tamén Simón Pedro, que 
o seguía, e entrou no sepulcro. Viu os lenzos pousados 
alí. Pero o sudario que envolvera a súa cabeza, non es
taba cos panos, senón aparte, enrolado noutro lugar. 
Entón entrou tamén o outro discípulo, o que chegara 
primeiro, ó sepulcro; viu e eren. Pois aínda non enten
deran que, conforme á Escritura, era preciso que resu
citase de entre os mortos. Entón os disciípulos volve
ron para a casa. 

Xoán 20 ,1-10 

DOMINGO DE PASCOA 
Vive! 
Tráxico e terrible sería se a vida dun home bo coma Xesús 

remata~~ pendurado da cruz. El, que pasou a vida facendo 0 
ben. e f1andose da bondade de Deus-Pai, sería un sinal de que es
ta vida ten ben pouco sentido. 

Os ~póstolos e os, primeiros cristiáns déron-nos fermosos 
t:stemunos de que Xesus vive. "O que matástedes na cruz resu
c1tou.'' 

Unha festa! 

P~r7ce coma se. aló no fond~ da alma se notara un grandísimo 
alivio ó de,scubrir. que Deus ni~_é un milagreiro (deixou que a vi
d~ de X7sus segu1ra o seu camino) nin é un desalmado ou un sá
dico (de1xando que non florecera aquela semente tan boa e que 
todo rematara en puro e simple esterco). 

Por eso, a festa de Páscoa é para nós unha festa. O que lle 
paso.u a Xesus é un espello do que nos pasará a nós. Nel ternos 
os cimentos da nosa esperanza. Ternos abertos os hourizontes 
da transcendencia. 
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!QUE PASCOA CONTIGO, TIO! 

As Pascoas da Mocidade 

"¡Que Páscoa contigo, tio!" , "Non esperes milagres ... ¡abre camiños!", "Unidos podemos 
cambialo, ¡decídete!", "Cremas, por iso loitamos", ... Son algúns dos lemas que veñen procla
mando mozos dos máis diversos puntos por estas datas desde hai uns anos. É o "boom" da Pás
coa. Concretamente destas que se veñen chamando dun tempo a esta parte PASCOAS DA MO
CIDADE. 

¿De que vai o rollo? ¿É unha "comedura de coco" máis? ¿ Outro invento dos curas para 
que os poucos mozos que seguen indo a igrexa non se Hes vaian? Unha revista española contra
poñía hai uns anos "Páscoa inútil"(a de tantas das nosas parroquias) con "Páscoa da mocidade" 
sinalando este fenómeno como un dos máis significativos da lgrexa nos últimos anos. 

TAIZÉ NAS RAÍCES 

A cousa ven desde hai máis de 1 O anos, no es .. 
tado español, sen dúbida como un froito dos mo
zos e dos sectores pastorales inquedos da igrexa 
española, pero moi especialmente como un froito 
de Taizé. 

¿Que é isto de Taizé? Taizé unha aldeiña do 
centro de Francia, a 80 quilómetros de Lyón, 
que seguería sendo descoñecida se non fose por 
unha comunidade de monxes instalada nese ou
t iriño aló polo ano 1949. Esta comunidade de 
monx s ten como característica orixinal, e a bon 
s guro única no mundo, ser unha comunidade 
ecuménica, é dicir, formada por cristianos de di
f r ntes confesións: protestantes, católicos e or
t doxos. 

Un "Concilio dos Mozos" 
A vitalidade desta comunidade foi atraendo 

pouco a pouco a mozos de tódalas partes, que 
empezaron a achegarse alá polo ano 1960, para 
atapar paz e senso ás súas vidas (algúns lembra-

rán a importancia de 1968 para a mocidade, "ma
io do 68", morte de ,·'che", ... ). Aló foron chegan
do mozos cristianos e non cristianos, mesmo non 
crentes. E pouco a pouco foi madurando a 'idea 
dun CONCILIO DE MOZOS, que tras debates e 
preparacións proclamouse aberto na Páscoa · de 
1970, escomenzándose oficialmente o 30 de 
agosto de 1974, acto no que participaron 40.000 
mozos. 

No fondo a Páscoa 
A experiencia !Jascoal é a rarz de todo este 

movemento según rezan constantemente os seus 
manif estos: 

Cristo resucitado vén animar unha festa no máis 
fondo do home. El prepáranos unha primavera da 
Igrexa; unha Igrexa desprovista dos medios de poder, 
disposta a compartir con todos, lugar de comunión 
visible para toda a humanidade" (Páscoa 1970). 
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~s ta experiencia pascoal significa pasar da 
morte á vida, buscar canles de resurrección no 
noso mundo tocado de morte. Non é só cousa de 
rezar. O lema de Taizé é LOIT A E CONTEM
PLACION, un compromiso na liberación do ho
me na loita de cada día, compromiso alimentado 
precisamente pola experiencia pascoal, a expe
riencia de que a salvación de Xesús non é un con
to doutra época, senón unha realidade viva a aín
da eficaz hoxe. 

AS P ASCO AS DA MOCIDADE 

O ano pasado máis de 20.000 mozos en toda 
a xeografía do estado participaron nunhas 200 
páscoas da mocidade, certamente unha pinga de 
auga nos perto de 9 millóns de mozos. Pero é 
unha realidade ahondo esperanzadora con tódalas 
súas contradiccións, acertos e erros. O feito de 
que un grupo significativo de mozoi;; entre 15 e 
25 anos, desafiando ó mal tempo destas datas, e 
vencendo a tentación da comodidade das "vaca
cións de Semana Santa", se enrollen con Xesús e 
celebren o acontecemento central da experiencia 
cristiana, é algo certamente esperanzador. 

As celebracións veñen sendo preparadas des
de meses atrás por grupos e comunidades. A ora
ción, reunión e celebración son os seus elementos 
claves, buscando formas de compromiso concreto 
na loita por cambiar o mundo que os rodea e 
manter acesa a esperanza, poñendo a Xesús e os 
seus valores como centro das súas vidas. 

1 EnAndaluc(a e Extremadura xa levan caselO anos 
facendo a Páscoa dos Mozos. Foron convocados nos últi
mos anos por lemas como: "¿Indiferentes? Non. Ti es ne
cesario"."Xesús morreu libre por ser libre". "Unidos po
demos cambialo". 

2. Os mozos de Valencia e Aragón convocados por 
frases tan occurrentes como aquela de hai dous ans: 
"¡Que Páscoa contigo, tío!", din que a súa Páscoa non é la 
parada dun momento, como as fallas valencianas. 

3. En Asturias e Cantabria as chamadas foron: "Ama, 
comparte, loita e ri: Cristo vive", "un vive o que ama'' ... 
O mosterio cisterciense de Cobreces leva varios anos xun
tando os mozos por ·estas datas, unidos no mesmo espíri
to e creando alí unha boa canle de encontro. 

3. En Euskadi e Cataluña ... Téñenas feíto nalgunha 
ocasión en marcos tan pouco usuais como hospitais e cem 
tros psiquiátricos, coa participación dos enfermos. 

5. Os mozos de Castl/la-León, veteranos nestas cousas, 
véñenas facendo ultimamente non eles sós, senón xun
tándose cada ano en pobos rurais, convivindo cos veci
ños. 
6. En rm, na nasa Terra, a P&coa da Mocidade vense 
celebrando desde hai uns dez anos en Vilagarcía de 
Arousa, cunha participación ultimamente de perto de 
500 mozos de toda Galicia, de parroquias e colexios. A 
preparación comenza no mes de novembro afondando 
na fe e programando as celebracións e econtros. 

¿QUE DICIR DE TODO ISTO? 

En primeiro lugar cómpre dicir que, anque 'ca
da unha ten o seu peculiar -cousa boa polo crea
tivo e por responder ós obxectivos de cada gru
po-, todas teñen unha serie de características co
múns: 

•son grupos de xente nova, entre 16 e 25 anos, 
•a liturxia ou celebración está feita con aires de 

mocidade, ricos en símbolos e xestos, 
• a convicencia é sumamente rica en tódolos ca

sos. Cómpre destacar o tono festivo e o aspecto 
de apertura a outros mozos, escoitar, compartir e 
dialogar, 

•créase un clima de intimidade e convivencia, 
que é bo se non cae nun intimismo evasivo, 

• outro dato común é que de ordinario realízanse 
fóra dos lugares de residencia habitual. 

(Páx. 6) 
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Prevención dos accidentes nos nenos 

Para evitar queimaduras · 

A) Non colla cazos ou tixolas que teñan lí
quidos quentes, coas mans molladas, pois po
den esbararlle, e queimarse vostede ou os ne
nos que estean perto de :vostede. 

B) Faga que os nenos non estean sós naco
ciña mentres estea acesa, e mantéñaos o máis 
posible alonxados do lume. 

C) Traballe na cociña con cazos e potas 
que non volquen facilmente. 

D) Faga que os mangos dos cazos e tixelas 
e as asas das potas non saian fóra da superfi
cie da cociña, para evitar que os poidan coller 
os nenos ou empuxalos e así volcar o contido 
dos recipientes. . 

E) Cando prepare as comidas ou bebidas 
quentes dos pequenos, teña ollo coa tempera
tura das mesmas, non sexa que estean moi 
quentes e poidan producir queimaduras na 
boca lingua, etc. 

(Ven da Páx. 5) 

¿Demostran que non tódolos mozos de hoxe 
son uns pasotas, cómodos desganados? ¿Demos
tra que hai unha mocidade inqueda que segue a 
buscar algo mellor? ¿Demostra que Xesús segue 
interesando hoxe, e que é posible interesar á mo
cidade cando a oferta é leda, festeira e positiva? 
¿Demostra que unha festa pode ser algo máis cá 
esmorga discotequeíra e verbeneira, converténdo. 
se en reflexión fonda e compromiso serio? · Al
gúns así pensan. 

Pero non se pode esquece-lo pelidro de crear 
un mundo aparte, que a Páscoa sexa unha eva

F) Nunca deixe ó alcance dos pequenos re
cipientes que teñan auga ou outros líquidos 
quentes. 

G) Protexa ben as estufas e braseiros, para 
evitar que os nenas poidan caer neles ou toca
los e dise xeito sufrir queimaduras ou tamén 
para evitar que poidan meter neles obxectos 
que poidan arder. 

H) Evitar sempre facer lumes en sitios bai
xos, onde poidan chegar facilmente os peque
nos. 

I)Impida que o neno ~ogue con obxectos 
que · poidan facer lume, como snn mistos, 
mecheiros, etc. 

J) Non deixe pitillos sen apagar sobre as 
mesas ou sobre obxectos susceptibles de ar
der e apague sempre as colillas, pois pódese 
provocar o incendio do obxecto, ou o peque
no, ó ver o pitillo, pode intentar collelo e 
queimarse. 

K) Teña ollo de que o neno non colla a 
plancha da roupa cando está encendida, pois 
pode producirse queimaduras importantes. 

L) Nunca deixe líquidos que poidan arder 
coma gasolina, petróleo, etc. 6 alcance dos 
nen os. 

En caso de producirse unha queimadura o 
máis importante a facer é botar auga sobre a 
zona afectada e cubrir a mesma cun pano o 
máis limpo posible que teñamos a man e acu
dir de contado 6 persoal sanitario .• 

Pauliño 

sión roáis da realidade, que se quede nas nubes. pio pobo coa súa lingua e a súa cultura? En fin 
Caer nun "idealismo" que non se concrete des- que todo isto quede en algo moi bonito, pero 
pois en nada real. Caer nun falso universalismo aillado, como dixo un mozo "unha esm_orga 
que· esqueza a realidade do propio pobo, no noso con Eucaristía final"• 
caso o da nosa Terra e o da nosa xente: ¿como V ictorino Pérez Prieto 
celebra-la libera?ión de Xesús ~squecendo o pro-
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lCofiece vostede 
O CAMPO 

o campo galego? 
Xosé A. Miguélez 

Producción leiteira e entrada no Comunidade Económica Europea 
¿Sabi'a vostede ... ? · 
* ¿Que en Galicia se produce ó redor de 1.500 millóns de litros deleite ó ano? 
* ¿Que deses 1.474.346.000 litros deleite, Lugo produce o 43 por cento, A Coruña o 31 

por cento, Pontevedra o 20 por cento e Ourense o 6 por cento? . 
* ¿Que Galicia vende ó ano uns 400 millóns de litros de leite fresco sen elaborar a empresas 

de fóra de Galicia? 
* ¿Que na nosa terra :recollen leite, só para levalo a fóra, unha empresa de Valladolid, outra 

de Burgos, dúas de Asturias, unha de Granada, dúas de Valencia, unha de León e unha galega 
que entrega o que recolle a empresas de fóra? 

* ¿Que ó producirse a entrada na CEE (Mercado Común) moito dese leite non vai ter venta 
porque os nosos actuais compradores van ter un leite de m.ellor calidade polo mesmo precio e 
con menos gastos de transporte no sur de Francia? 

* ¿Que algunhas desas empresas andan ofrecendo moi bos precios para gañar clientes que 
poden ter un futuro moi incerto cando esas empresas podan encher o seu cupo de leite con 
compras na CEE? 

*¿Que só un 1 O por cento do leite que se produce en Galicia está elaborado e comercializa
do a través de cooperativas? 

*¿Que en Francia o leite comercializado por cooperativas equivale ó 48 por cento do total 
producido, en Bélxica ó 65, en Alemania ó 79 e en Holanda ó 90 por cento? 

* ¿Que no ano 1981 o 37 por cento da riqueza que xenerou o campo galego debeuse á pro
ducción de leite? 

Producción de carne no horizote da C.E.E. 
c$abia vostede ... ? 
* lOue no ano 1981 a producción de carne de vacuno representou o 21,4 por cento da riqueza total pro

ducida no campo gal ego, e a de porcino o 17 ,6 por cento o mesmo ano? 
* lOue en contra do que moitos pensan a CEE non é deficitaria (pouco productora) en carne, pois xa no 

ano 1980 foi excedentaria en carne e exportou 642 ~000 toneladas máis que importou (356.000 toneladas)? 
* lOue a producción de carne de vacuno en Galicia ven disminuindo, e mentres que en 1976 se sacrificaron 

133.300 toneladas vivas, en 1981 foron tan só 109.000 toneladas? 
* lOue neses fllesmos anos a producción de aves, parcos e coellos aumentou considerablemente pasando a 

ser a de parco de 52.400 toneladas vivas en 1976 á cantidade de 123.500 no ano 1981? 
* lOue dos becerros de recría que se vencieron no Mercado de Santiago o ano 1981 un 35 por cento foi pa

ra cebadeiros de Barcelona? 
* lOue moitos dos becerros que agora se venden para recría en Cataluña, Aragón e Levante poderán quedar 

sen mercado coa entrada na CEE pola competencia da gandería francesa tan próxima a eles? 
* lOue en contra do que moitos pensan a boa sona dos xatos galegas non é moita, posta que en Ma_drid e 

Barcelona páganse menos os puchos galegas, non por seren doutra raza senon por seren galegas? 

Concentración parcelaria 
¿Sabia vostede ... ? 
* lOue en Dinamarca empezaron a facer traballos de_ 

Concentración Parcelaria a finais do século XVII, hai 
200 anos, e en España a partir de 1952? 

* lOue a finais do ano 1981 o Servicio Estatal de 
Concentración Parcelaria, tiña concentrado na meseta 
de Castela un total de case catro millóns e medio de hec
táreas (4.433.750) mentres que en Galicia só se concen
traron 178.368 hectáreas? 

* lOue a finais do 1981 aterra concentrada en Caste
la representaba o 40 por cento da súa superficie, men
tres que en Galicia esa proporción era do 20,5? 

* lOue en Galicia quedan ai'nda por concentrar 
unhas 700.000 hectáreas? 

* lOue perto dun millón de hectareas, case un tercio 
da superficie total de Galicia está ocupada polos montes 
venciñais en man común? 



IRIMIA -8 

• 

• 

o 
u 

J;.- Autonomia de Galicia . 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de , 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hac~a . o progreso n unha 
Gahc1a viva. o 

on . 
. 

. 

·" 

PUBLICIDAD E 
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ED UCACION 

O meu rapaz vai ir ó instituto 

Cando un rapaz ou rapaza acadou o título de Gradua
do Escolar ou rematou o 8° de E.X.B. e decide seguer adian
te nos estudios facendo o B.U.P. ·au a Formaci.ón Profesio
nal, caseque nin se da canta de que o que lle ven enriba é 
ben diferente do que fixo ata agora. 

Vai entrar nuri mundiño novo, no ambiente dos "ma
iores" e da libertade. Vai ter por compañeiros de Centro a 
mozos xa feitos e dereitos; os profesores que . irán desfilan
do pola súa aula serán máis numerosos e mesmo de variada 
personalidade e ideoloxías diferentes. Pola idade séntese xa 
menos neno, pero aínda non persoa segura nin capaz de asi- ¡;» 

milar tanta novidade. As responsabilidades tamén se van • 
multiplicar; frente ás cinco horas de clases de EXB (respar
tidas en tres pola mañá e dúas pola tarde), agora son sete 
longas sesións, cada unha con cadanseu profesor. As asig
naturas teñen a súa complexidade; esixen máis esforzo e 
traballo personal; logo hai que ler algúns libros, sequera de ' 
literatura. Total, que con tantas horas de clase, queda me
nos tempo para o estudio, personal ou colectivo. 

Na primeira evaluación (o primeiro exame) poden xa 
chouta-los primeiros fracasos e frustracións, sobre todo en 
asignaturas como lingua, idioma, matemáticas ou ciencias 
naturais. Algún, con notas medias altas durante a última 
etapa de EXB, compraban como aquí "cambian as cau
sas". Pode chega-lo desalento. Noutros casos, tenciónase 
procurar algún culpable e botaselle a culpa á pouca base 
que se trae da EXB' 

Ademáis dos culpables (que os hai e non ternos por 
que agachalos) debemos · tentar de buscar os remedios. A 
continuación propoñemos algunha medida que pode server 
de axuda ou orientación: 

1. AMAÑAR UN LUGAR TRANQUILO 

3. 

• Sen teles, radios ou conversas 

• Mesa e sillas axeitadas 

•Boa luz 

• Sitio onde colocar libros con orde ... 

NON BERRAR SEN ANTES SABER 

• Se a rapaza suspende, buscar con ela as 

causas do fracaso. 

• Escoitar e deixar que ela diga as súas ra

zóns 

• Despois pedirlle que mire poi as solu~ións 

• Logo, esixirlle que as leve adiante 

X urxo S. Lobato 

2. ORGANIZA-LO TEMPO E O TRABALLO 

4. 

• Cada dia da semana pode e debe estar re

partido en. horas de estudio e en horas de 

vagar: tele, amigos, saídas ... 

• Esta programación é bon que se faga de 

mutuo acordo entre o adulto responsable 

e o rapaz. Escoitándose o un 6 outro. 

FALAR COS PROFESORES 

•No inicio do curso, axudándolles a ver as 

particularidades do rapaz 

, •cada certo tempo, anque todo marche 

ben 

• sempre que haxa dificultades no estudio 

ou na educación do filio 

Manoel Díaz - Marta 
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Era unha vez un peixe que foi botado á orela dunha praia por unha onda nun día de forte mareira. Fi-
xo mil intentos, mais non deu volto á auga. Pasou un home por aló e o peixiño berroulle: 

-- IEil faga o favor, bóteme unha mao, estou fóra da auga e ... 
- Home, síntollo ben, pero vou decantado pedir unha subvención para a Asociación. 
E o peixe reflexionou: "A verdade que isto soa a causa noble, certamente non pode perde-lo temoo." 
- Oiga, chistsss, oiga -berroulle a un turista que pasaba a carón- lpode mandarme á auga de novo? 
E dixo o turista: 
-É que eu non sei, ... se ti vera ... 
E díxolle o peixe: 
- Tanto ten, use un pau, calquera cousa, deame unha patada .. . 
E o turista cavilaba: " ... e se o boto á auga ... e se non o boto ... puidera ser ... 
E o peixe quedou só e tamén cavilaba: "Vaia, é un home que mira os pros e os contras. Ouixo axudarme, 

está claro. Non caeu na conta que se me está facendo difícil respirar .. "E o peixe seguía buscando axuda. Epa
sou unha señora. 

- Perdoe, señora, pero estou en apuros, aqui' fóra da auga ... e preciso volver. E máis ten que ser canto an-
tes, xa me é dif(cil respirar. 

E a señora díxolle moi pensativa: 
- Oes, lpódesme contar algo do que che pasou? A ver se así poido entender mellar a túa situación. 
Daquela o peixe faloulle da súa familia, de como os fillos precisaban del, de .que era moi importante que 

volvera á auga. E notábase que a muller entendía o seu problema. E dixo: 
- Antes de te botar unha man, lpensaches se tes culpa no que che está pasando? Porque, claro, desque 

valvas á auga, lque has facer para que non che volva a pasar outro tanto? lPensaches que podes facer por ti 
mesmo neste momento? Así que vai cavilando, que volverei nun bocadiño a ver que pensaches. 

E o peixe laiaba: lai que non pensara neso! lTerei eu a culpa? iAi que mal me atopo! Non poido pensar, 
non respiro, non vexo nada ... iSocorro, axuda! 

E pasou un vello. E non oíu. E o vello dida: "O mar é cruel cando se pon bravo." . 
E o peixe viuno alonxarse. E morreu. E a praia quedou silandeira. Subíu a marea e o mar levou o peixe. E 

vol ve u a señora e como non o v íu, sentencióu: "A fame aguza o inxenio" 
(Tomado de "Un pueblo pobre", Cáritas 1985) 

• cartas ó meu sobriño 
Querido sobrlño: 
Non me extraña que canses de rezar. Na túa carta su/lñel a/gunhas palabras nas que pode esta-la clave do 

teu cansazo: "repetir'~ "fórmulas", "tóda/as no/tes'~ "falo eu só", "sen ganas'~ ''sempre o mesmo'~ ''sen sen
tido" ... 

A mln paréceme mol comp//cado o tema da oración, molto; é algo que nlnguén ten demasiado claro, qui
zals porque é tan persoa/ que o xelto de rezar dun non vale para outro a malar/a das veces. A mln, por exemp!o, 
nunca ma atraeron mo/to as oraclóns dos grandes santos, non, porque eu nunca fun grande nin molto menos 
santo, e tampouco porque case todos fa/aban cunha //nguaxe que hoxe pasou de moda, que envellentou ata que
dar balelra ás veces. 

Deus é o naso Pal, é o mellar amigo, e ti, ó teu mellar amigo non lle fa/as da súa "Infinita bondade ";dirás 
-conézote- que é "un tío que manda cara/lo'~ po/s así, e a/nda máis a Deus, por mol Irreverente que polda pare
cer. Tampouco fa/as co teu pal en castelán, pero cJ Deus si, a forza de o/r rezos nesa //ngua. Se ti fa/as galega coa 
túa xente, fá/alle galega a Deus, non o delxes fóra, habédesvos sent/-los dous cómodos, a/nda que o prime/ro se 
faga raro. · 

Eu caldo que as oraclóns non deben reducirse a fórmulas; ha/ fórmulas boas e respetables pero, ás veces, re
zamos coma se cubrísemos unha Instancia. Fá/alle como che pete e con boa vontade, xa me contarás. 

Non te preocupes da cantldade, /so non ten que ver. 1As veces false cada comercio! "Mañá vou ó dentista: 
tres avemarías para que non me do/a"; ''para que me toque a quin/e/a: sete veces o Naso Pal"; "o exame o luns, e 
eu sen dar golpe: cento vlnte e tres salves para aproba!o". Nin que Deus fose un empresario. ¿E /ogo -dirás ti
non se lle pode pedir nada? Pois si, pero en troques de pedir/le para aprobar, p/delle que ~he dea forzase ganas . 
de estudiar e estudia, pols c6mpren as dúos causas; só por rezar non aprobas, slnxe/amente porque Deus non 
che pode da-lo aprobado se ti non queres, creo que entenderás lsto a/nda que non é doado. 

Rezar -oiría/o maltas veces- é fa/ar con Deus; faino cando che apeteza e cóntalle causas; xa verás como res- . 
pande se escoltas, porque sen escoltar n(Jn oen nin os elefantes, por malta ore/la que teñan ¿non che parece? 

Agarlmosamente O TE T/O 
P.D.: "V6s rezade así; Naso Paiciño que estás no ceo ... " (Mt 7 7,9) 

Sin ala 
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Ame rica ··La tina hoxe: o exilio 

Do catro ó oito do mes de marzo celebrouse aquí, 
en Compostela, un Seminario de Literatura . Hispano
americana. Neses dnco días un grupo de varios escrito
res de América Latina· faláronnos sobre a literatura dos 
seus países e a particular situación que estes viven na 
actual ida de. 

Os escritores Beatriz Guido (Arxentina), Salvador 
Garmendia (venezolano), Jorge D íaz (chileno) e os 
uruguayos Mario Benedetti e Cristina Pero Rossi fixe
ron que os participantes chegasemos a sentirnos enor-

. memente solidarizados con tódolos que padecen a tor
tura, o exilio e a prohibición de todo o que supoña 
cultura ou expresión das libertades humanas. Foi im
presionante, sobre todo por se tratar de feitos qu 
acontecen hoxe mesmo. 

Dous exiliados e escritores uruguaios, Benedetti e 
Peri Rossi, daban contada vida no seu país antes e des
pois do golpe militar. Uruguai era un pa-ís tranquilo, "a 
Suiza de América". A el (an moitos exiliados doutras 
nacións. Nunca os uruguaios pensaron, como dicía Be
nedetti, que eles non tardarían tamén en ter que refu
xiarse fóra das súas fronteiras. De súpeto, coa dictadu
ra militar, a censura e maila tortura física e moral es
tán á orde do día, incluso polas rúa·s. Os militares re
xistraban as casas buscando sospeitosos de estar cons
pirando contra o Estado; a xente era detida e tortura
da e respirábase un ambiente de medo e terror entre a 
poboación. Ninguén estaba libre de sospeita. As rapa
zas non podían saír soas á rúa porque, de cando en 
cando, organizábanse batidas en procura de adolescen
tes para seren violadas. 

A censura chegou incluso a ser económica. E así, 
dun periódico censuraban unha determinada parte sen 
importancia e deixaban, en cambio, un artigo en ·con
tra da tortura, por exemplo. Como isto se facía xa im
primido o periódico, os militares cubríanse as costas: 
non se podía dicir gue non deixasen publicar artigas 
que os criticasen a eles; pero eses artigas nunca vían a 
luz porque a empresa non tiña diñeiro para edita-lo pe
riódico sen aquel anaco sen importancia que prohibi
ran publicar. A crise económica era impresionante: a 
inflación chegou a ser dun 800 por cen. A pesar destes 
feitos (que despois nos eran confirmados e ampliados 
a postura de finxida ignorancia e de non querer saber 
nada para evitar problemas era adoptada por parte da 
poboación. 

Outro tanto se pode dicir de Chile ou de Arxentina. 
Unha película producida neste último país hai moi 
pouco tempo, púñanos en imaxe o frío, a fame, a im
potencia e o medo duns mozos de 18 anos que se viron 
abrigados a ir loitar ás Malvinas para servir ós intereses 
dos militares que gobernaban o país nese momento. 

Unha das consecLHmcias de todas estas situacións 
ata aquí enumeradas é a chegada ó noso país, coma a 
outros moitos, dos ~xiliados. Son xente que se atopa 
nun ambiente extraño por máis que, no noso caso, en
tendámo-la súa li11gua. Non poden compartí-los recor
dos da infancia, as costumes ... Para no caeren na de
presión, teñen que intentar ser de utilidade na terra á 
que viñeron a parar. Son conscientes de que hai un sec
tor da poboación que os axuda. Pero tamén ven que a 
prensa lles pon acento "sudaca" a tódolos ladróns, se-

xan de onde sexan, e que, cando un exiliado vai pedir 
traballo, mírano ben de arriba abaixo para ver se non 
é un deses escapados que veñen -aqui' a meter lío. 

Decátanse igualmente de que, cando ós seus países 
volve a democracia, nós axiña lles preguntamos por 
que non van agora para alá. esquencéndonos de que a 
vida que eles tiñan alí xa está desfeita. Voltar supón, 
para moitos, sentírense extranxeiros na terra que os 
viu nacer. 

Un exemplo significativo: un mestre gaña hoxe en 
Uruguai arredor dunhas doce mil pesetas. A vida está 
varias veces máis cara ca aqui'. Montevideo esperta po
las mañás cheo de mendigos que buscan atopar algo 
que comer r:ias moreas da vasura. Gran parte da cidade 
pasa a rioite ás escuras porque as familias non poden 
paga-lo consumo de electricidade. 

Cruz latina 

Se a isto lle sumámo-los mortos, os exiliados e os 
que están presos, non é difícil decatarse de que o país 
que quedou xa non é o de antes. Alguén sai'do del hai 
dez anos non o vai coñecer agora. E non digamos aque
les que marcharon con seus pais sendo nenos. 

No caso dos escritores a súa obra non é coñecida alá 
polo que a volta é, tamén para eles, case imposible. Pr 
outro lado, a recuperación da democracia non supón a 
absoluta tranquilidade; á desastrosa situación económi
ca, engádeselle agora o exilio dos torturados e dos que 
levaron ó país á ruína. A tensión continúa. 

Con todo este panorama coidamos que, frente ó 
exiliado, só caben a comprensión e a solidaridade. Os 
que témo-la sorte de poder vivir na nosa terra, debe
mos comprende-lo desarraigo de quen non goza desa 
mesma sorte. Non se trata de compadecelos ou de lles 
pedir que s.e sintan galegos ou españois. Fai falla inten
tar que se sintan útiles e saiban que teñen algo que di 
cir e facer aquí. 

A nós perécenos que non é pouco o que nos están 
dicindo. 

Sara e Carme (Santiago de Compostela) 
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Xosé Chao Rego lQue facia a ve/la? 

Ternos pendentes estas dúas 
frases, das que xa tera-la solu
ción, ben seguro: 1. A vella es
taba berrando. Pois ben, esta é 
unha perífrase ou rodeo do 
idioma porque, en primeiro lu
gar, o verbo estar ten un signi
ficado de seu que aquí perde 
en parte: non é o mesmo dicir 
~que estaba berrando ( é un ha 
forma que auxilia a berrar) ca 
"estaba na casa'', aquí co signi
ficado propio de remanecer, es
tar. En segundo lugar, non é es
trictamente necesaria esa forma 
auxiliar, porque podemos dicir 
"a vella berraba" e afirmamos 

practicamente o mesmo. 
Pero vexamo-la segunda fra

se: 2. A vella falaba berrando. 
Non é perífrase porque, se dici
mos, "a vella berraba" non afir
mamos f!Ue falase: pódese be
rrar sen falar, botando, poño 
por caso, un aturuxo. Estamos, 
logo, ante un complexo verbal 
ou reunión de verbos que tefien 
cadanseu significado: 

Se digo: "irnos ó traballo", 
non · hai perífrase ningunha, 
porque xa non hai dous verbos. 
Pero se o que digo 'e que "irnos 
traballar", dependerá se é que 
marchamos a aigunha parte 

(nese caso non sería perífrase), 
ou se, simplemente, estamos 
ante un movemento non físico 
(non fai falla desprazamento ), . 
senón intencional: equivalente 
a "poñémonos a traballar", do 
que a traducción é "traballare
mos axiña". Futuridade inme-
diata, logo. · 

Todo isto a propósito dunha 
xa vella consulta sobre Vir de, 
do que dubidamos de que sexa 
perífrase galega (no canto de 
"acabar de") e non un cako do 
francés. 

CONSULTORIO 
Rúa do Vilar. 37~39, 2 • 

SANTIA 1~ 

~v1f CAntA=I i>O i=lirili:GO 
Ós Señores Bispos de Galicia 

lrmáns: 
Con sinxeleza e mais co xusto respeto, queremoslles 

amostrar como Comunidades da lgrexa, o naso apoio e 
total adhesión para co traballo que están a facer en Ni
caragua os nasos irmáns Ernesto, Fernando e mais Mi
guel, sacerdotes ministros do goberno sandinista. 

Coidamos e senti'monos cheos de convencimento ó 
pensar que o seu traballo é un verdadeiro SERVICIO Ó 
POBO, a unha xentiña que sofre e loita con esperanza, 
aínda que a súa taita -por outra banda ben exemplar
puidera non responder ós esquemas ideais artellados pa
la nosa cultura nos nasos ambientes europeos. 

Nós, que ternos feita, e de cotío renovada, na nasa vi
da a opción por Xesús de Nazaret, e polo seu Reino, na 
lgrexa, arelamos fondamente e eremos nun xeito de vi
vi-lo sacerdocio non arreciados da vida e dos gozos, das 
esperanzas e mais dos sufrimentos da xente, máis ben, 
pala contra, buscando e vivindo co pobo os camiños do' 
Reino de Deus na historia, para axudar a face-la historia 
da Salvación, na que se proclame a Boa Nova ós pobres, 
na libertade, na xusticia e mais na solidaridade fraterna. 

Coa libertade propia dos filias de Deus queremos non 
somentes amostrarlle-la nosa protesta potas decisións 
que a xerarqu (a tomou con eles, senón tamén pedirlles 
a vostedes, os nasos Bispos Galegas, que fagan sabedores 
do pensamento das nosas Comunidades a aqueles que, ó 
tomar tales decisións, fan pensar 6 resto do mundo que 
cantan co apoio de todo o Pobo de Desús. · 

Comunidadf"s C.ristiáns Populares de Galicia 

Anda na nosa Galicia 
un asunto algo feo: 
o noso pais vai ser 
queira ou non queira, europeo. 

Claro que a nosa cultura 
e nosa nación é Europa; 
pero no asunto económico 
non nos vai ir vento en popa. 

Ser do Mercado Común 
para os productos galegos 
se non cambian, é un mal, 
ou estamos algo cegos. 

Xa nos "entraron" .na Otan 
sen que tivesemos ganas: 
.cada vez son máis presentes 
as bases americanas, 

¡Pobre poboación galega 
tan paci'fica e civil! 
E ·agora vixiada 
polo radar e o misil. 

Mercado Común e Otan 
son unha parella extraña: 
o Mercado, un problema, 
a Otan, mala compaña. 
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