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O medo da
vellez
Queda xa algo lonxe o día 25 de
xul/o. Queda /onxe con el aque/a
homilía requena do Sr. Arzebispo
de Santiago contestando ó esoeranzador discurso do Sr. Delegado do goberno en Galicia, Domingo García Sabe//.
Non compartímo-lo parecer dos
que criticaron as palabras do Sr.
Arzebispo coa pretensión de
reduci-los bispos e curas ás sacristías. Teñen dereito, como ca/quera cidadán, a unha palabra pública enxuiciando os acontecementos que a vida vai ofrecendo,
máxime se o tan intentando
descubri-la fondura humana e
cristiana deses feítos. Outra causa
sería fa/ar da oportunidade ou non
de seguir inantendo eses actos, e
da calidade maior ou menor dunha
determinada intervención.
En concreto ámbalas dúas intervencións do día de Santiago merécennos o seguinte comentario.
As palabras de García Sabe//
comentábanl/e ó apóstol a situación de crise que vive a humanidade e en concreto a ve/la civilización .europea, así como a nova situación que está a vivir España co
f/orecemento das culturas que

Unha escala galega de educadores especializados en marxinación

Lende a Resalía .......................................................... .
Como producir leite con pouco pienso ..................... .
Os Campamentos de "ESMORGA" ........................... .
Ollando unha revista .................................................. .
Sete razóns para un xexún ......................................... .
(a protesta de Miguel D'Escoto)

páx.
páx.
páx.
páx.
páx.

9

compoñen, e a reestructuración
do Estado nas autonomías. O oferente mantivo un tono esperanzador e sina/aba o camiño para bus-
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car unha saída positiva á crise: a busca da verdade con
humildade e no respeto da liberdade. Faloulle tamén ós que
temían pota desfeita.de España con optimismo e esperanza
aludindo a un novo estilo de uoidade e ó humanizador
espírito de tolerancia. Aproximadamente a mitade do seu
discurso foi en galega.

O arzebispo tamén usou os dous idiomas, pero tivo outra
linguaxe moito máis eclesiástica, . abstracta, maxisterial.
Comprendemos que lle saíse o tono maxisterial, pois como
bispo unha das súas funcións é ensinar. Contestando ó
discurso de ofrenda veu dicir que non se extrañaba que
Europa estivese en crise tendo abandonado como abandonara a gula cristiana tal como ilustraba a recente leí de
aborto.
Foi va/ente. Pero o que apena é que fose un pouco
miope. Tal vez raquftico, tal vez abstracto e intemporal con
linguaxe falta de vida. Critica-lo aborto, sí. Pero fíxoo sen
matices, sen faceto desde unha chamada á vida . Chamar a
Europa, ás súas orixes cristianas, tivo o valor da valentía
critica para o presente, pero nas súas palabras e naque/
contexto sonaba non como un afondar nos valores evanxélicos, cristianos, senon como unha volta á tutela da lgrexa. A
chamada á conversión non abrangufa á lgrexa. Daba pena a
falla d alegria misioneira da nasa lgrexa: nótase que non
stá mergullada na alegria do evanxelio, nin empuxada pota
abundancia do Esplrito, senón polo medo da vellez.

O TURISMO A GALICIA SEGUE MEDRANDO. O ano
pasado un setenta e dous por cento da capacidade
turistica do naso país estivo cuberta por estas datas. O
ritimo de este verán e aínda mais alentador. O naso país
oferece máis de sesenta mil prazas hosteleiras e de
campings, estando Pontevedra a cabeceira.
AS VISITAS OS MUSEUS poden ser unha das saídas
desta tempada de excursións. En todalas capitais ternos museus, mais, as veces, atopámonos con museus
en pequenas vilas e bisbarras, hoxe salientamos o Museu do Pobo Galega en Santiago, o Arqueolóxico da
~oru .ña, o Museu da Arte Contemporánea de CastroSada, o Museu Etnográfico do Ribeiro, ou o de Quiñóns
de León en Vigo ... A pena é que cese todolos museus
pechan en domingo.
A IGREXA DO BRASIL oferécenos distintas facianas;
frente a actitudes pasivas de certos sectores, outros
bispos, cregos ou leigos non fan máis que estar a carón
daqueles homes tan asoballados. Desde que o arcebispo Helder Camara denunciaba o asoballamento dos
que habitan nas fabelas, ata o bispo español Pedro
Gasaldáliga que traballa no Mato Grosso, onde un
crego ven de ser asesiñado e outro detido porque axudan as minorías que son asoballadas palas grandes
facendas do país e tamén palas multinacionais.
TAMEN OBISPO DE MALA-GA puxo o berro no ceo,
ante o despilfarro que se ven facendo na Costa do Sol ,
mentres en Andalucía hai fame, paro e miseria. E verdade que a lgrexa non sempre denuncióu estas corrupcións das clases altas, e moitas veces comulga con
elas ... ; agora obispo andaluz pon as causas claras ...
O VERAN CULTURAL é tamén unha realidade ... Hai
que salientar o traballo de moitas asociacións e poucos
concellos por facer unha oferta cultural digna nestes
meses. Algunhos centros con máis cartas fan unhas
montaxes non sempre adaptadas a nasa realidade, así
a Universidade do Atlántico en Poio alentada pola
Xunta de AP, ou a Universidade Menéndez Pelayo dirixida polo Goberno do PSOE. Neste centro veñen de
darnos estes números: para case un oitenta por cento
dos galegas, o caciquísmo segue pisando forte na nasa
terra, rexeitandoo coma un grande mal polo noventa
por cento dos enquisados.
O QUE PENSAMOS OS GALEGOS din por aí, que non
é doado sabela ... ; máis o profesor Santamaría despoís
de facer esta enquisa ten 111oi claro que para a maior
parte dos galegas o problema máis grande é o paro,
seguido pala agricultura e gandeiria, e os problemas
pesqueíros.
LUZES DE GALIZA é unha nova revista que dirixe o
xornalísta e poeta Manolo Rivas; con senso literario
teima ser fonda e festiva ... Un amplo plante de homes
das nasas letras e artes traballan para ofrecernos un ha
obra creativa que nos agasalla con máis libertade e
cultura. Hai outras revistas literarias coma Grial con
unha historia xa conquerida pero máis especializada
ou Escrita, outra boa revista.

Monseñor Rauco, arcebispo de Santiago

XOSE FORNEAS, creg~ de San Román de Cervantes
cumple vinte anos ó frente desta parroquia, neSte mes
de agosto. Felecitamolo desde as páxinas de lrimia
coma suscriptor e coma amigo.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

NO NOME DO UNICO SEÑOR DAS DUAS TERRAS
Ama as túas terras,
onde bóta-la semente cada ano;
ama os seus froitos,
froitos tamén dos teus coidados.

Domingo 21
do tempo ordinario

Ama os teus animais
os teus apeiros e ferramentas,
axuda indispensable cada día
para ver vida naque/o que sementas.

O ABANDONO DE MOITOS SEGUIDORES
Comprendendo Xesús que os seus discípulos murmuraban do asunto , díxolles:

Ama os teus costumes,
as túas tradicións e as túas festas,
a túa musica e o teu canto,
disfruta e medra pegado a e/as.

- ¿Escandalízavos esto? ¿E logo se virades ó Fillo do
Home subindo a onde estaba primeiro?. O espírito é quen
dá vida, a carne non serve para nada; as palabras que Eu
vos talei son espírito e son vida. Pero hai algúns de vós que
non eren.

Ama a túa paisaxe,
cada monte, cada val, cada ribeira,
cada arbre e cada flor,
ata a marte estarán a túa veira.

Pois ben sabia Xesús desde o principio quen eran os
que non crían, e mais quen o había de entregar. E
proseguiu:

Ama a túa /ingua,
cada palabra viva e certeira
coa que lle da-lo nome ás causas
e as fas así irmás ecompañeiras.

- Por eso vos teño dito que ninguén pode vira min, se
non lle é dado polo Pai.
Desde aquela, moitos dos seus discípulos botáronse
para atrás, e xa non andaban con El. Preguntoulles entón
Xesús ós doce:

Ama a túa familia,
recorda reverente ós que morreron,
coida a muller, o home, os fil/os,
e mima agradecido os nasos vellos.

- ¿ Tamén vós vos queredes ir?

E prepárate cos teus irmáns labregos,
con eles organiza os teus estarzas,
pois, xa sabes, só reunidos
atoparemos forza nos días mauros.

Respondeulle Simón Pedro:
- Señor, ¿onda quen iremos?: ti tes palabras de vida
eterna, e nós eremos e recoñecemos que ti e-lo Santo de
Deus.

Tarde ou cedo poseerás
ti ou os teus fil/os a terra enteira,
que Deus a todos nos entregou
como regalo de nacemento, como tarefa.

Xesús dixo aínda:
- ¿Non vos escollín Eu ós doce, e un de vós é un satán? .

El é o único señor das túas terras,
só a el lle debes reverencia.

(Xoán 6, 61-70)

TEMPOS DI; DECISl~NS
Chegaron os tempos das decisións, posto que estamos no
•
:
e
'
tempo de liberdade. .
Non se pode seguir formando parte do pobo de Deus sen tan
siquera ter conciencia de pertenecer a el.
Xesús tamén forzou ós apóstolos a unha decisión: ídevos ou quedádevos. Efectivamente, ,"moitos discípulos non volveron
.andar con El".
-·
.
.. ________ _
Fáisenos ho:Íce mes.rila preguñta~''l Tamén ti te queres ir?."
¿Asústache: ou · non ~ significa · nada para
ser discípulo de · Xesús?
·
Os discípulos de Xesús afirman expresamente. "nós eremos".
A fe refírese ó mesmo Xesús. Descobren que Xesús é quen ten
palabras de vida eterna e "saben" que é o Santo consagrado por
Deu~· .
·
·
·
Esto que comentamos axudanos a afoncia1 na& .nosa&
posturas: ..
·
·
·
- A crise pode ser boa e mesmo necesaria para madurecer
- Aínda que teñamos fórmulas de fe, non nos d1ran gran cousa
mentres non pasen pola nosa propia formulación. como froito
dunha experien.cia persoal

a

tiº

"O que en agosto non quenta a mola,
en xaneiro non quente a ola "
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Unha escola galega de educadores especializados
en marxinación
Ven funcionando en Santiago desde hai dous anos un Centro de formación de Educadores Especializados que pretende,
polo seu xeito de trabal lar, ser moito máis que un Centro de Ensino. Dalgunha maneira estáse a forxar alí un novo estilo de
trabal lo social en Galicia.

Un campo de actuación: a marxinación

A sociedade actual vai tendo cada vez máis conciencia
certa de que todos somos os responsables do benestar e
da saúde de todos. A idea de igualdade foi pouco a pouco
abríndose paso entre nós.
Pero, curiosamente, ó mesmo tempo, o ritmo social que
vivimos vai creando grandes bolsas de marxinación, grupos de xente que están en peores condicións materiáis
(alimentos, vestido, vivenda, saude) e en peores condicións saciáis (traballo, cultura, participación política ... ).
Todo ese mundo da marxinación é o terreo de actuación
dun novo grupo de profesionáis que a sociedade reclama:
os traballadores saciáis.

Un oficio: educador especializado

pos, casas de acollimento familiar, comunidades terapéuticas, ... e tamén Colexios, Residencias, etc ...
Dentro do conxunto de traballadores saciáis hai un labor especial que linda con todo o que é a educación.
O lugar onde se fai ese labor son os grupos marxinados
(menores, drogodependentes, ancianos, disminuidos, minorías raciáis, barrios empobrecidos, zonas ruráis
deprimidas ... )
O tempo no que se fai ese labor é o da vida diaria, o
tempo libre, na convivencia, ...

Un centro de formación: a escola de educadores

Xa vai para tres anos que nacéu da man do Colectivo
Galega de Promoción do Menor Inadaptado a Escota da
que talamos. Está subvencionada pala Consellería de Traballo da Xunta de Galicia que é a que ten as competencias
no terreo dos Servicios Saciáis.
Os grandes obxectivos desta Escala son:

A "técnica" dese labor é saber vivir cos marxinados,
organizatos, educalos, establecendo unha relación personal que os axude personal e colectivamente.
Todo este labor educativo estivo astra agora en mans de
personal pouco preparado. E, aínda máis, estivo pechado
en Centros, Internados, Reformatoris, Asilos, ... Eran cuidadores, vixilantes, ... Hoxe o campo de actuación é moito
máis aberto, conforme as novas concepcións dos Servicios Saciáis. Centros de día en barrios, animación de gru-

- Formación de alumnos: Por medio dun programa de
Ensino regulado impártese a formación teórica e práctica
precisa para o traballo posterior. O alumnado pode acceder directamente desde o e.o.u.anqueé moi normal que
acuda xente de mais idade e mesmo con certa experiencia
no terreo da marxinación. Así na primeira promoción a
media de idade é de 28 anos e unha terceira parte tiña
algunha experiencia previa no trabalto con grupos
marxinados.
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- Formación permanente: A Escala tamén oferta cursos de formación a xente que xa está traballando en Colexios, Asociacións, Casas de familia, etc ...
- Centro de investigación e documentación: A Escala
organiza encontros exornadas de discusión sobre marxinación e Servicios Saciáis; investiga a realidade social e
propón á Administración as solucións máis humanas e
eficaces; trata de sensibilizar a tódolos galegas acerca
dos problemas dos marxinados; elabora, ordena e facilita
información sobre Servicios Saciáis e Marxinación.

Hoxe o campo de actuación dos servicios sociais é mais aberto

Un programa de traballo: saber, saber facer, saber ser
Nos programas da Escala búscase un novo tipo de formación. Unha formación que dea coñecementos teóricos,
que facilite técnicas e recursos para aplicar no traballo concreto (prácticas e obradoiros), que axude no proceso de
maduración personal do propio alumno (área de "clínica").

- Coñecementos teóricos
área

primeiro

Psicoloxía

Introducción á Psicolexía evolutiva.

Pedagoxía

Correntes pedagóxicas
Pedagoxía da marxinación.
Introducción á
Socioloxía
Historia social

Socioloxía

Servicios Saciáis

Servicios Saciáis 1

segundo

Psicoloxía de grupos
Procesos Socialización
Análise da práctica
educativa
Técnicas de investigación

Servicios Saciáis 11

terceiro

Técnicas de intervención.
Psicopatoloxía
Técnicas
ldentidade do
educador
Socioloxía de
Galicia
Socioloxía da
marxinación
Aspectos xurídicos da
marxinación

-Obradoiros. Viñeron funcionando nos pasados cursos os seguintes obradoiros: Expresividade e mimo; Títeres e
marionetas; Xogos; Plástica; modelado e carámica; montaxe de espectáculos; organización de Colonias e campamentos; animación musical; expresión oral; diseño gráfico; Ecoloxía e medio ambente.
- Prácticas. Os alumnos realizan parte do curso participando en actividades, asociacións e institucións que
traballan con marxinados.
-Area clínica. Neste área inclúense un ha serie de
actividades dirixidas ó desenrolo personal dos futuros educadores. A través dunha serie de técnicas os
alumnos aprenderan a coñecerse millor e a millorar
o seu trato social.
- Aulas de debate, pelas que van pasando as
realidades máis importantes que hai en Galicia no
terreo dos Servicios Saciáis; animación socio.cultural e educación especializada.

A MATRICULA

Unha das condicións de bon funcionamento é asegurar
un número baixo de alumnos por curso. Por eso a Escala
marca en 50 alumnos ese tope por curso.
O precio de matrícula é de 30.000 pesetas, e o prazo é do
1 ó 20 de setembro.
Para máis información en :
r/ República Arxentina 6 - 1.0 A
SANTIAGO
Teléfono 563584
Daniel López Muñoz
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LENDO A ROSALIA
Palas palabras do prólogo ó libro "Cantares
Gallegos" que o outro día reproducimos, verás
que Resalía de Castro escribíu a súa obra cunha
intencionalidade literaria e algo máis. Resalía facía poesía, pero tentaba tamén facer pobo coa
súa poesía; tentaba erguer e facer Galicia. Se o
pensas así, decataraste de que a obra de Resalía
tiña unha intencionalidade política; quería axudar a que propios e alleos caísen na canta das
grandezas que acocha a nos Terra, para tace-lo
contrapunto das desgracias e miserias, que non
son poucas e que Resalía ben coñecía.

Probe Galícía, non debes
chamarte nunca española,
que España de tí se olvida
cando eres, ¡aí!, tan hermosa.
Cal sí na infamia naceras,
torpe, de tí se avergonza,
í a naí que un tillo despresa
naí sin corasón se noma.
Naíde por que te levantes
che alarga a man bondadosa;
naíde os teus prantos enxuga,
í homílde choras e choras.
Galícía, ti non tes patria,
ti vives no mundo soia,
i a prole fecunda túa
se espalla en errantes hordas,
mentras triste solitaria
tendida na verde alfombra
ó mar esperanzas pides,
de Dios a esperanza imploras .
Por eso anque en son de festa
alegre a gaitiña se oia,

Resalía ollou apaixonadamente toda a realidade rural galega, e ofreceu para a súa transformación o instrumento de que ela dispoñía: o seu
sentimento e a súa pluma. Outros virán despois,
que cheguen onde ela non chegou, que afonden
no ser da vida, e das causas cos instrumentos que
ela non tiña nas súas mans. Ela observou as causas da vida, e deu o primeiro paso de sentilas,
festexalas ou choralas. Nosoutros hoxe igual podemos tamén cambialas.
De algo de todo isto fálanos o poema titulado
"A gaita Gallega", que podes ler completo en
calquera libro dos "Cantares Gallegos". Da súa
bonitura fálache este adianto.

eu podo decirche:
non canta, que chora.

Manolo Regal

"Crónicas da
verdade oculta"
1

Pere Calder$. a
literatura catalana
de hoxe.
en traducción
de Xavier R.

NOVIDADES l

"RATO PÉREZ"
Os con tos universais na versión
galega de Valentín Arias, e cun
deseño de avangarda.
Agora:
~A BELA DURMINTE DO BOSQUE"
_ _ _ _.....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • .. A BELA E A BESTA ..

'

..- - - - - - - - - - - - - - - -

.. AS TRES LINGUAXES ..

m edicións xerais de galicia
Doct0< Moroñón.10. Tlfs. 296116- 296232. VIG0· 11
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O CAMPO

Como producir leite con pouco pienso
(Segunda parte)

¿En qué consiste?

Os partos prodúcende desde primeiros de xaneiro a
finais de marzo. De primeiros de xaneiro a primeiros de
marzo tódalas vacas están estabuladas, en estabulación
libre con cubículo, comendo herba ensilada da primavera
anterior. As vacas preñadas e secas so toman ensilado, 50
kg. pór cabeza e dia. As que pariron xa toman ademais 6
kg. de pienso ó dia, de duas veces (a mañán e a tarde, tras
muxilas).
A primeiros de marzo, data na que o crecimento do
pasto comenza a notarse, tódalas vacas saen pastar, en
pastoreo rotacional. Para isto o pasteiro divídese en varias
parcelas, a poder ser de un tamaño semellante non ínferior ás 0,5 Ha. para que sexa posible a mecanización con
cosechadora. As vacas botarán todo odia no pasto, onde
han ter sempre auga disponible. Desde a salida, o suplemento con pienso reducese de 6 a 3 kg. por vaca e día. As
preñadas seguen sen tomar pienso. Darase un pastoreo a
tódalas parcelas, procurando que pase un mes desde que
o gando dai da parcela ata que volte á mesma. Despois do
1. 0 pastoreo, cara a primeiros de abril, resérvase para
ensilar a mitade da superficie. Entón as vacas deben permanecer doble número de días en cada parcela que na
primeira rotación, para seguir mantendo o intervalo de
pastoreo dun mes.
A primeiros de abril coménzase a inseminar cada vaca
que sal en celo, independentemente da sua data de parto,
e a primeiros de xuño métese un tauro no rebaño, ata final
do mes, para asegurar. que a meirande parte das vacas
queden preñadas no período de cubrición (abril-xuño).

As parecelas reservadas córtanse para ensilar cara a
mediados de maio, época na que escomenza o espigado
da herba. Oeste corte ha sair todo o ensilado da herba
preciso para alimenta-las vacas nos períodos de escasez
de pasto; normalmente entre xaneiro e febreiro, e de mediados de agosto a mediados de outubro. Equivalen a uns
6.000 kg. de ensilado por vaca e ano. Pra cubrir estas
necesidades habemos obter un rendimento duns 30.000
kg. de herba verde por ha. tendo en conta un 20% de
pérdidas no ensilado.
Cara a mediados de xullo podemos xa incorporar ó
pastoreo as parcelas de silo. Para aquela teremos dado xa
catre rotacións as restantes parcelas, e ata mediados de
agosto poderemos dar unha nova rotación, reducindo a
mitade o tempo de permanencia do rebaño en cada
parcela.
Da mitade agosto a mitade de outubro o gando volta á
estabulación libre, xa que a sequia do verán fai que o
pastoreo escasee nesta época. Entón as vacas, con producción media arredor dos 13 litros diarios voltarán alimentarse con silo (50 - 55 kg./dia) e o mesmo nivel de
pienso que no pastoreo de primavera - verán (3 kg./vaca
por dia).
A mediados de outubro volven as vacas ó pasteiro, comendo en toda a superficie sen o suplemento do pienso
ata fi.náis de decembro, en que volven á estabulación.
_Neste pastoreo de outono daránse unhas dúas rotacións a
tódalas parcelas, e durante o mesmo procederáse ó seca-

do das vacas, de xeito que permanezan se daren leite
durante un periodo mínimo de 60 dias para que recuperen
carne e cheguen ó parto en bon estado.

Cando e como facer o abonado

O abonado fosfórico e potásico das pradeiras realízase
en xaneiro, ou a primeiros de febreiro. O fósforo bátase a
razón de 400 kgs. de superfosfato por hectárea no total da
superficie. A potasa bátase a razón de 150 kgs de Cloruro
potásico por hectárea nas parcelas de pastoreo, e a razón
de 400 kgs. por hectárea nas parcelas para silo.
O abonado nitroxenado faise a base de nitrato amónicocálcico, na forma seguinte:
- Parcelas de pastoreo:

150 kgs. por hectárea a principios de febreiro.
150 kgs. por hectárea en marzo (despóis do primeiro
pastoreo)
150 kgs. por hectárea en abril (despóis do segundo
pastoreo)
150 kgs. por hectárea en setembro.
- Parcelas de silo:

150 kgs. por hectárea a principios de febreiro.
240 kgs. por hectárea en marzo
150 kgs. por hectárea en maio (despois do corte para
silo).
150 kgs. por hectárea en setembro.
Con estas doses de abono consíguense en Mabegondo
de 45 a 50.000 kgs. por hectárea e ano. Incrementando as
doses, especial(Tlente as de abono nitroxenado, aumentaría a producción de herba. Este sistema de producción hai
que consideralo como un primeiro paso a dar pero non
como o obxectivo final, que pode ser máis ambicioso.
Ramón González Santillana
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EDUCACION

Campamentos de vrán "Esmorga 85"
O derradeiro en acampadas "pousmodernas".

Campamentos de aire libre:
Son como sabedes, os que se tan co aire salto con toda
natural idade.
Nesta modalidade, ESMORGA ven de desorganizar varios campamentos a nivel NACIONAL entre os que destacamos o de: "¿cántas vacas ten O PEPE?", a celebrar do
31 de setembro ó 1 de outono no FRIOL DO CAUDILLO. O
tema central da "película" será "A CORNAMENTA e a súa
evolución ao traveso da historia".
Haberá importantes charlas, coloquios, debates, (tamén
de beisbol), algunha mesa redonda e un par de bancos.
(de gran interés para os cansados). Excursión en "burrobus" á zarra de Baixo. Rematar¡ín as actividades co famoso baile "ESTE CORNO NON E MEU", no que actuará o
grupo de "Cornos e danzas A VER QUEN OS TEN MAIS
MERECIDOS". Sortearase entre os asistentes un exemplar do famoso disco de Xulio Capelas, "I have MORRIÑA
because 1 am LONXE DOS TEUS LARES".
Desplazamentos e hospedaxe por canta dos "manitas"
da organi~a~ao.
En todo caso, é imprescindible que traiades: billete de
autobús, (a ser posible de ida e revolta), algúns cartas,
(máis ou menos a mitade dos que levou Ruiz Mateas a
Alemania), mochila ven provista, a saber: un par de chourizos, un cinceiro, unha presa de CELTAS, un xamón a
estrenar, unha vela (de barco), un coitelo que non corte,
un plato, un litro de bon viña, un vaso en caso de non
beber pala botella, mochila con tirantes, tenda de campaña impermeable, chaquetón impermeable, paraugas
impermeable, bañador impermeable, sandalias impermeables, boina impermeable, saco de dormir impermexable, (por se acaso ... ), papel, (xa sabedes, un rollo), máquina de escribir e goma de borrar, e demáis obxetos de
aseo personal como: martelo, abrelatas e trade.

Foto tomada na acampada do ano {Bsado

O plazo de inscripción para este acontecemento xa está
aberto dende o amencer e pecharase pala noite. Pregamos avisen tamén os que non van vir.
O precio en réximen de pensión completa será moi caro,
suxerimos acollerse á tarifa reducida.

Campamento de aire preso
Como o seu propio nome indica, son aqueles nos que o
aire o levamos comprimido, porque non hai o intre apropiado para soltalo. lsto é moi mal sano para a saúde, pois
pode crear problemas atasexuais; razón pala que os organismos oficiais case nunca patrocinan este tipo de actividades. Nós en cambio, podemos facelo porque solucionamos o problema en cuestión, instalando unha cámara de
descompresión con televisión incorporada, (xa que está
demostrado científicamente que esta ultima, exerce unha
influencia sobre o indivíduo, claramente positiva nestes
menesteres), a entrada do "camping" en cuestión.
Nesta especialidade teremos o importante "I ENCONTRO NACIONAL DOS AFLIXIDOS DO AIRIÑO REVOLTO"
promovido poi a sección aérea de ES MORGA en colabora~
ción co club "SACAVENTOS".
Por problemas de última hora non vos podemos adiantar ainda cál será o emplazamento deste interesante certamen, pois parece ser que existen serios problemas para
instalar o silenciador na cámara de descompresión. O que
sí vos podemos dicir, sempre según os compañeiros da
organización, é que a TERRA CHA parece descartada xa
que a ausencia de montañas favorecería unha posible
contaminación, caso de rachar o silenciador.

Un risco dos ''Campamentos de aire preso ''

Palas nasas partes nada máis, só desexarlles moita
sorteos participantes, ¿quén sabe? se cadra desta volta
acaban inventando o "aerobic"

EDUCACION

Ollando unha revista
Hai que desapega-los das saias

Moitas nais levan sobre delas e durante todo o ano, o
traballo da crianza do pequeno. As veces ocurre que deberían ausentarse da casa pero o cativo non quere dar facilidades para que tal causa vaia adiante.
O cativo non está disposto a que ninguén sustitua á
persoa que sempre o atende. Un nena de curta idade pode
negarse a comer ou ben armar calquera outra regueifa se,
de súpeto, o seu pai ten que facerse cárrego del. A cousa
se complica xa que o pai carece, con bastante frecuencia,
das mañas precisas no cuidado dos pequenos.
De remate a nai, tarta de tanto choro e do pouco xeito do
seu home, decide quedar na casa e atende-lo pequeno. O
bebé está excesivamente apegado ás saias da nai. lsto non
fara así se desde os primeiros días a nai ensinara ó seu
marido a realizar estes deberes. O cuidado dos nenas é
causa dos dous anque un teña que dedicarlle mais tempo
que o outro. Esta afirmación última ten a sua razón: "Os
nenas que medran baixo os cuidados de duas persoas
veñen a ser mais despertos".

Un, dous, tres ... ¿cantos fil/os?

Moitas mulleres ó redor dos trinta e cinco anos apúranse a ter outro fil lo. Pensan que están a piques de perder
a sua capacidade biolóxica. Unha actitude así pode ter un
efecto negativo xa que o se desexa non é un nena senón a
confirmación de que son novas e fecundas. Ningún medo
é causa xustificada para levar algo adiante. Anque a decisión de ter outro fil lo non pode deixarse indefinidamente o
actual desenvolvimento da mediciña permite a unha muller ben entrada nos trinta anos pospor a decisión ata que
estea segura.
No verán .. . o problema dos xelados

Pode que nos sorprenda saber que os xelados de calidade son sans e ali.m entan. O pasar pala boca e mais polo
esófago (gorxa), adquiren a temperatura do carpo e non
hai perigo de que produzan molestias no estómago.
Os xelados elaborados con leite conteñen sustancias
alimenticias ben importantes. Para mostra abonda con
dicir que un xelado é suficiente para cubri-las necesidades diarias de calcio. E, aínda por riba, saben ben.

Por outra banda, as mulleres que así o fixeron, falan de
que os embarazos serodios salen ser bós tanto para a
parella coma para os nenas.
Os pais que enxendraron un tillo ós corenta anos experimentan algo novo na sua vida, ment~es que os seus
amigos cavilan xa no retiro.
Os tillos de pais maiqres son polo miúdo máis estables
xa que o.s seus proxenitores disfrutan da tranquilidade
dunha vida asentada.

Estes tres "recortes" que hoxe vos aterecemos taran extraídos (anque con certos toques e recambios) da revista educativa SER
PADRES.
Sen interés algún por facer/le propaganda, queremos recomenda/a a tódolos que vos preocupe a educación dos fil/os e a vida da
familia. Resulta doado atopa/a en ca/quera "kiosco" ou libraría.
Marta Sopeña
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A historia dunha meiga
Cap. IV.- DASE CONTA DO PRIMEIRO EXITO
DA MEIGA ADEGA NA VILA DE VERIN.
I

"A meiga Adega, que me traía novas desacougantes da miña dona alía Torrijas mesmamente
onde eu afiaba, tomou terra dacabalo da súa basoira coa suavidade e o aplomo domáis experim
entado piloto do máis vello DC9. Claro que a
Ádega tén tamén moitas horas de vóo, pois dende
hai trinta e dous anos fai liña regular entre Verín e
Chaves sobrevoando a fronteira con Portugal.
Para aló pasaba raíz de mandrágora, levística e
herba de cabra que lles suministraba a certas
meigas portuguesas; e para acó traía fío portugués e café "Xical". En Verín había quen non
probaba un grelo de CJlfé a non ser que fose do
contrabandeado pela Adega.
Era miña veciña porta con porta desque recaeu
en Verín, pero xa cando veu voaba pela súa conta
e sen necesidade de copiloto axudante.
Nada máis ós tres meses de aveciñarse na nosa
vila tivo un acerto que lle deu moita sena en toda
a bisbarra. Polo sistema de pescudar unha paisaxe no fondo dunha palangana chea de auga,
conseguíu que fose posible dar cunha recua de
reses do monte que se extraviaran por entre a
brétema da Gudiña. Costoulle traballo. Tres días
e tres noites pasou ollando sen pestenexar para o
fondo da palangana.
- Non vexo claro. Non vexo claro.- Dicía.
Era motivo á brétema.
Xa antes de poñerse en trance contemplativo
pasara outros tres días coas súas noites correspondentes sen atravesar bocado. Só bebía infusión de raíz de mandrágora cocida con auga lustral. Ésabido que hoxe a auga lustral faise con sal
derretido e cinza virxe. Para os non iniciados,
cinza virxe é a que procede dun lume que chegase a consumirse sen quentar cousa ningunha.
E lía. Lía moito nun libro que, por referencias,
chamábase "Ritual Egipcio del Gran Copto". Estaba tamén en posesión de "El Gran Grimorio",
"La Cabra Infernal" e o "Ciprianillo" en edición
bilingae revisada.

Mentres estivo titando ó fondo da palangana
non mudou a Ádega os pés dunha especie de
estrela de cinco puntas que previamente trazara
no chan e á que lle chamou pentaclo. Os trazos
fixéras cunha fouciña de apaña-lo calexo coa que
antes tronzara ounha soa tallada a cabeza dunha
rá verde. Neste caso admitíu presencia de testemuñas oculares; pero ninguén máis ca ela chegou a contempla-la paisaxe na que estaban as
reses arremuiñadas.
O malo foi que na visión tamén descubríu ó
Rafael que lle faltaba á muller dende había sesenta e catre días xustos. Sí, atopou aló nunha
vagoada do Patrimonio Forestal e non estaba só.
Soubose do caso máis polo descubrimento do
.
Rafael ca polo das reses. E' o que teñen os signos
cabalísticos, que tanto valen para unha cousa
como para a outra.

,

Desde aquela nunca lle faltou á Adega traballo
na súa profesión nin pan que levar á boca. A
aquela boca desdentada que só conservaba un
dente cairo de baixo e unha pá no medio e medio
do padau de riba. Aquela boca facíalle cara de
vella antes tempo e por veces semellaba a entrada traseira do interno. Foron centos as mulleres de Ourense que someteron ós seus maridos á
proba da palangana".

X. M. Carbal/o
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Nicaragua, unha nacion
cercada
No ano 80 a guerrilla sandinista cun apoio popular fóra
do ·normal conseguía derrotar ó exército do dictador
Somoza.
A "Revolución bonita" como foi chamada distinguiuse
de tódalas anteriores polo seu tono humanista e polo gran
apoio das comunidades cristianas. Perdón ó enemigo
(non houbo fusilamentos), campaña de alfabetización masiva, campaña de nutrición, ... Era un camiño aberto para
tódalas nacións pobres de Centroamérica.
A Revolución avanzou e plantoulle cara ás grandes empresas multinacionais norteamericanas. Favoreceu unha
economía é servicio dos pobres.
Nicaragua era un perigo para o capitalismo norteamericano, afeito a estraga-la riqueza natural dos países latinoamericanos no seu proveito. Axiña empezou o cerco.
No norte de Nicaragua está Honduras. Alí se asentaron e
organizaron as tropas do exército somocista. As mesmas
que reprimiran e torturaran a miles de nicaragtlenses. E
desde alí recibiron instrucción e millóns de dólares por
parte do goberno e exército norteamericano.
Varias veces se falou de invasións das tropas norteamericanas, pero hai algo que bota para atrás a Reagan: a
unidade do pobo nicaragüense e a fe deste pobo nun
futuro en liberdade.

Sete razons para un xexun
O dia 7 de xullo pasado o sacerdote Miguel D'Escoto,
ministro de Exteriores do goberno nicaragüense, deu comendo a unha folga de fame que él chama "xexún pela
Paz". Posteriormente sumóuse a este xexún obispo brasileiro Pedro Casaldáliga, moi coñecido tamén pela defensa
das minorías indias aldraxadas no Brasil. D'Escoto falou
de sete razóns para a sua acción. Dixo D'Escoto:
"Fágoo ... "
1.- Porque se respete o dereito.á vida e áautodeterminación do pobo de Nicaragua e dos pobos de América Central, de América Latina e do mundo.
2.- Como expresión de repudio cristián á política de
terrorismo de estado imposta polo goberno norteamericano contra Nicaragua e como expresión relixiosa de condena dos secuestros, torturas e asasinatos sistemáticos
das nasas irmás e irmáns polos contrarevolucionarios que
financia e dirixe o goberno norteamericano.
· 3.- Como unha mal.'leira de manifestar o meu amor a
Deus, o meu pobo, á lgrexa, e o meu fondo desexo de que

P. Miguel O' Escoto, Ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua

se peña fin á agresión e encetar unha nova fase de relación entre os Estados Unidos e Nicaragua, que sexa xusta
e respetuosa dos nasos dereitos como nación soberana e
i ndependente.
4.- Para extender unha man de amistade ó pobo dos
Estados Unidos invitando fraternalmente a tódolos norteamericanos de boa vontade a acompañárenme nesta
acción de denuncia para que entre todos logremos unha
paz xusta e duradeira. Extendo tamén a miña man e a miña
voz ós pobos crentes e oprimidos de América Latina para
que reforcen cas suas oracións e as suas accións as aspiracións de xusticia do pobo nicaraguense.
5.- Como unha forma de desenmascarar a quen, abusivamente, se autoproclamaron defensores dos máis sagrados valores xudeocristiáns e pretenden xustificar con eles
a sua inmoral e cruel guerra contra Nicaragua.
6.- Para pedí-lo perdón, a gracia do arrepentimento e a
rectificación de aqueles irmáns na fe que debendo
denuncia-lo crime contra o naso pobo inocente, gardaron
silencio cómplice con quen, seguindo o exemplo de Herodes, ordenan a masacre dos nasos tillos, mulleres, vellos e
mozos.
7.- Como unha testemuña de que o naso pobo e o
goberno non garden máis que sinceiros sentimentos de
fraternidade centroamericana, alleos a todo afán de intervención en asuntos que sori da exclusiva competencia dos
pobos centroamericanos.
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Xosé Chao Rego
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¡O paisano ese!

CONSULTORIO
Rda do Vllar, 37-.39, 2·
SAN TIA (j.".

Xa hai tempo que un paisano me pasou un feixe de preguntas, das que aínda quedan algunhas por contestar. Por
exemplo: " ¿Calé a forma correcta "orgaizar", "orgaísmo" (¡non!, digo eu) ou organizar, organismo? A primeira das
formas dina moitos locutores de radio (e escríbena xornalistas)". Pois aló eles, meu paisaniño, porque sonche
formas cultas que non perderon esé n que xa ternos chamado aquí intervocálico.
Por certo que os locutores fan o que poden e non o que queren: o galega aínda non está moi imposto. Así,
escoitamos dicir que na Volta ciclista a Galicia os corredores subiron (cando non din "rubiron", qu~ é causa ben
diferente..:: agatuñar) ó " auto" de tal; cando debería dicir ó alto, porque, como xa dixemos aquí outra vez, "auto" é un
arcaísmo que xa só se utiliza nqs topónimos: ~ontouto, Picouto, etc.
Na mesma consulta pregúntase por que virxe (do latín "virgine (m)") e en cambio virxinidade, o mesmo casó e, en
cambio, solitario. Pois porque nos segundos casos (virxinidade, solitario), ó seren cultismos, non desaparecen o n
nin o 1 intervocálicos. En cambio, se é certo que se di saír, cabe dicir tanto saínte (forma patrimonial) ou saliente
(forma culta) . E así o naso paisaniño consultante ha ir quedando contento, aínda que lle quedan preguntas por
responder. Outra vez será.

Poema a Virxen
Deus xa te salva, María.
para mín , todo misterio, ti és chea.
O se ñor é contigo
-xa sabes que case vivo sen timáis eu non son ó teu lado .
Ló uvote entre tódalas mulleres,
con tódalas mulleres, por todas nós
-no n che pese ser muller-;
louvado é o miragre nas túas entrañas,
tamén é ignorado, esquecido , .despreciado,
¡Quero ser tan valente coma ti!
Santa María, nai de Deus,
¿quén é primeiro : o ovo ou a galiña?
Acórdate de mín , pecadenta con luz,
agora
que estóu así medio de coña
e máis na hora
da miña morte, que será coña e media,
e acórdate dos que eu me acordo
e dos que ninguén se acorda.
Amén. Que sexa así.
Que sempre, como hoxe,
remates tí o meu esbardallar
ríndete como te ris .
Quérote.

Foi noticia que en USA
todo o señor presidente
fose operado dun cáncer
que se hospedara no ventre.
Nun país que manipula

a información a eito,
é exemplar que esta noticia
saia axiña e ó dereito.
Cantrasta esa claridade
cos seus soviets enemigos,
que alí os presidentes m01tos
por un tempo seguen vivos.
Quizais o que máis soprenda
sexa que o mesmo paciente
é informado polo médico,
sobre o que está doente.
Talé o sistema médico
normal, norteamericano:
aínda que pareza duro,
seméllanos máís humano.
I

Oiga

E posible que se sufra
e que lago se soporte:
ihai que ser dono da vida,
e aseñorarse da marte!
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