i mos facendo
r ecobrando o

memoria:
ser plego
•
que esqueclmoe.
1 mos sementando pauta:
con man lnxertandoa
entre os vectñoe.
mos facendo outra biatoria.
favor dos rebaixados e
oprimidos.
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Entre o 21 de abril e o 3 de maio, celebraranse nos colexios de toda España
(E.X.B., bacharelato e Form . Prof.), as
eleccións para a constitución dos " Canse/los Escolares " .

¿Quen integra o "Consello Escolar"?
• O director do centro,
• O xefe de estudios,
• Un cancel/al do axuntamento,
• Profesores do centro,
• País de alumnos,
•Alumnos,
• O secretario do centro.

¿Cal será
Escolar"

o

labor do

"Consello

• Elexi-lo director do centro.
• Propor a revocación do nomeamento
do director
•Decidir sobre da admisión de alumnos.
• Resolve-los conflictos e impar as sancións en materia de disciplina de alumnos.
• Apr ba-lo proxecto de presuposto de
alumnos.
• Establece-los criterios sobre a participación do centro en actividades culturais,
deportivas e recreativas .
• Aproba -lo regulamento de ré xime inte-·
· rior do centro.
• Promove-la renovación de instalacións
e equipo escolar e vixiar a súa
conservación.
•Supervisa-la actividade xeral do centro
nos aspectos administrativos e docentes.
•Aprobar e avalia-la programación xeral
do centro.

¿Cando se reunirá o "Consello Escolar"?
Sempre que o convoque o seu presidente ou sempre que o
soliciten un tercio (polo menos) dos seus membros. No caso de
que· ninguén solicite unha xunta é obrigatorio reunirse unha vez ó
trimestre .

Importancia do "Consello Escolar"
Estas eleccións para a constitución de " canse/los escola (Pasa a pax. seguinte)
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res", son as primeiras que·se celebran na historia da
educación en España. Foi sempre o mestre a única
voz autorizada na educación escolar dos nenas. Esto
levou á un desafortunado divorcio entre escala e país.
E tamén a situacións de autoritarismo e incluso de
inxusticia na relación mestre/a - nenas/as. O tempo
veu demostrar que a me/lora da educación escolar
non era posible se país, mestres e esca/antes non se
poñían de acordo e axuntaban estarzas e
entendimento.
Estamos pois, diante dunha ocasión histórica. Hai
que perder medos e participar. A voz de país e alumnos é necesaria para que os expertos (neste caso os
profesores) poidan acertar coa correcta dirección do
seu labor educativo. Se houbo madurez suficiente
para ter un fil/o, ten tamén que habela agora para
axudar a educa-lo.
Nestas eleccións xógans :os país un ha boa parte da
calidade do ensino dos seus fil/os.
Da receio escomen zar pero ... hai que tace/o.

XA TEMOS TELEVISION PRIVADA
O Consello de Ministros aprobou o pasado 4 de abril
o anteproxecto de lei das televisións privadas, que autoriza polo dagora a posta en marcha de tres canais
privados de televisión, que deben ter emisións estatais
·
e locais.
Os tres grupos aspirantes son:
- Tevisa, formada por: 10 periódicos (entre eles "La
Vanguardia", de Barcelona, e "La Voz de Galicia"),
Antena-3 de Radio e Radio-80, e a Editorial Espasa
Cal pe.
- Sogetel formada por: "El País", Cadena SER e
varias editoriais mais.
- Univisión, a empresa do Grupo Z, que edita entre ·
outras, a revista "lnterviu".
¿Servirá para algo mais que multiplicar os filmes
yankis e os "consellos" comerciais para "ser mais
felices " ?.

XOSE LOIS , o humorísta de moitas das nasas IRlMIAS, é un dos creadores dunha nova revista : "Follas
Secas ", Revista de creación , humor e ensaio, que se
tira ás rúas desde Ourense; cidade da que é veciño
Xosé Lois, inxenieiro e traballador da cultura na Asociación Cultural Auriense. O seu humaré unha raiola de
esperanza nas mañáns de moitos galegas: "A Nasa
Terra ", " La Región " " Can sen dono" agasállannos coa
súa retranca e humor popular.
GALICIA TEN AS PEORES ESTRADAS, segundo informes técnicos destes meses. Tamén somos dos primeiros en accidentes de tráfico. As estradas comarcais
e locais rexistran máis accidentes cas estatais, por estar peor acondici'onadas e con pouca seguridade,
como mal señalizada estaba en estrada do radio do
Ferrol, denunciada moitas veces polos veciños e que
costóu a vida de dous irmáns, alumnos dun colexio, a
comenzos deste mes.
·
CASTELAO segue senda actualidade cultural. O ministerio de Cultura de Madrid fixo unha exposición que
agora viaxará por Galicia: Santiago, Vigo, A Coruña ... , a
partires do mes de maio. Debuxos, pinturas, obxectos
persoais ... , poderán ser vistos por todos. Xa no outono,
visitaranos o Tren Castelao.
O LIBRO é un dos protagonistas da primavera. Mais,
qué lonxe están os libros das nasas casas, das nasas
aldeas, dó's nasos concellos. Aquí en Galicia tócanos
0,12 libros por habitante, nin un libro por cada cidadán,
se repartimos os libros que hai en todalas bibliotecas
dos nasos pobos e cidades, chamadas bibliotecas públicas. Agora, que tanto se tala de Europa, para estar a
un nivel aceptable, habería que multiplicar por vinte as
nasas bibliotecas e libros.
NIN UN LIBRO CADA ANO lemas os españois. Os que
máis tempo adican ós libros son os mozos ... Nas cidades hai máis tempo e máis espacio para ler, e a lectura é
máis doada para as amas de casa que para os cabezas
de familia, se ter.nos en canta algunhas enquisas que
ternos diante.
BOTAR LEÑA O LUME é o que ven facendo o Presi-

dente de Estados Unidos ... ; que re que Libia salte ante a
súa fachenda de pasear as súas tropas polo Mediterráneo, ou mar naso, é dicir dos países do Norte de Africa e
do Sur de Europa. Non se cansa de pinchará Honduras
para que faga a guerra con Nicaragua. Reagan esquécese que a violencia C(Jnduce amáis violencia.
AINDA HAI CONCELLOS QUE SABEN DE CUlffURA,
coma os da Ría de Ferrol, que celebran nestes días a 111
Mostra de Teatro Infantil Galega. Once grupos do Ferrol, F~ne, Narón ... revalidarán con outros grupos profesionais doutras vi las e c.idades galegas.
25 DE ABRIL DE 1974: Portugal vive un rexurdir da
súa conciéncia coma pobo. Atrás quedan 48 anos de
fascismo. Non foi só un golpe militar, foi todo o pobo
que fixo a revolución, envolto en coraxe, flores e
música.
A ALIMENTACION a partires dos nasos productos
está medrando; tamén a súa industrialización e comercialización. As industrias alimentarias galegas son das
que gozan de mellar saúde por estes lares. No ano
pasado as cincoenta primeiras empresas deste ramo
venderon por valor de máis de douscentos mil millóns
de pesetas.
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Domingo 4.º de Pascua

Xesús,
coma unha ove/liña túa
eu quera escoitarte.
Quera aprender
a distinguí-la túa voz entre moitas.
Quera coñecerte
para seguirte,
Xesús.
Quera aprender
a diferencia-los teus rastros
nas pisadas dos camiños da vida.
Quera aprender
a escoita-/o teu asubío
por entre a rama/lada,
Xesús.
-

Ouh Xesús,
¡como me sinto seguro e agradecido
nas túas mans poderosas!
Ti coñécesme,
e énchesme coa túa vida,
co teu atento,
coa túa resistencia,
Xesús.

Xesús dixo:
- As miñas ovellas escoitan a miña voz: Eu
conózoas, e elas síguenme; Eu doulles vida
eterna, e non se perderán para sempre: ninguén
as arrebatará da miña man. O meu Pai, que más
deu, é máis que todos, e ninguén pode arrebatalas da man do Pai. Meu Pai e mais Eu somos un.
(Xoán 10, 27-30)
1
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Quera ser amigo teu,
quera estar unido a ti,
e contigo
quera estar unido ó Pai de todos.
E contigo e o Pai,
quera estar unido
a tódo/os que sofren marxinación.
E trabal/ar con e/es,
con intelixencia,
por unha vida digna na terra .
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Quera coñecerte e seguirte,
Xesús.
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t~.-· .. X~sús -non quereque sigamos a cegas,_c~mo, .

~( por exemplo, moita xente, que sigue ós -políticos
~·' sen coñecer realmente .as ideas e os intereses .
~f·q~é _d efende .ese político. Xesús quere que sigamos;.- pero ' quere que antes nós o coñezarrios,
~:~ pa,ra q_
u e o nosó seguimento sexa c~nvencido. E
~~'.' o certo é que entre os que nos dicimos cristiáns
(: hai moi pouco _coñecemento de Xesús, a fondo,
?:> de·. corazón;
e. por ·eso
hai. tamén moi pouco sel"
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O Señor resucitou ...
Fa/ar da "RESURRECC/ON" ... E isa ¿qué é?, preguntará algún lector. Entendémola pregunta, porque fa/ar da resurrección é situarnos "noutro mundo", é
fa/ar de algo do que non temas experiencia, xa que
sobrepasa o mundo en que vivimos, está "máis aló" do
naso tempo e espacio. Pero ímos tentar pescudar algo
maís.

"Xesús vive"
Con todo, "Xesús vive" é a afirmación de femáis
fonda que tai o crente cristián. Dicindo isto escomenzaron os primeiros cristiáns. Aqueles discípulos, desconcertados polo final tráxico e absurdo do
seu mestre, recompóñense e aclaránse cunha experiencia única: o encontro con Xesús vivo, o mesmo
Xesús que morrera axusticiado publicamente, dun
xeito deshonroso. E agora empezan a comprender.

¿Cómo foi ese encentro co Señor Resucitado?.
Non se pode describir con exactitude: pertenece á
experiencia relixiosa daqueles homes. Eles están
seguros de que viran a Xesús vivo, despois de
morto; e nárrano coa mesma linguaxe das aparicións de lahvé no A.T. Do que podemos estar seguros é de que estes encontros con Xesús Resucitado
non son invencións deles, son.absolutamente reais,
senón non nos explicamos cómo é posible o cambio
de vida que aconteceu naqueles homes: do medo
pasaron á da-la vida con valentía, de homes acobardados pasaron a recorre-lo mundo espallando esta
BOA NOVA.

¿Como expresar ben que "Xesús, despois de
morto, vive"?
Non era doado, faltaban palabras; a experiencia
de "Xesús morto, está vivo" escapábase a calquer
lóxica humana; máis alá e por enriba do naso tempo
e espacio. Non había linguaxe adaptada.
Unha clásica linguaxe do A.T.: Deus exaltou a
Xesús (Feitos 3, 13). Aqueles xudíos estaban afeitas
a pensar que Deus "sentaría.no trono celeste ó Rei
de Israel" (Salmo 11O,1 e Feitos 2,34-35). Os teólogos xudíos do tempo, talando de maneira apocalíptica (revelación dos plans misteriosos de Deus}, recollían frecuentes "raptos" de persoeiros famosos:
Elías (11 Reis 2, 1-11 ), Henoc (Xénese 5,22-24), etc.
Estes personaxes "foran levados con Deus", estaban gardados vivos xunto a Deus, e voltarían ó final
dos tempos; así o andaban esperando nos tempos
de Xesús.
E foi esa a primeira linguaxe que os primeiros
testigos cristiáns usaron para talar de "Xesús,
morto, pero que está vivo". Querían dicir: Deus
levouno consigo, arramplou con él, como fixera con
Elías: está sentado a dereita de Deus, en gloria, en
pago da súa xusticia.
Moitos textos que lemas estes días talan con esta
linguaxe: "sentado a dereita de Deus", "exaltado",
"glorificado" ...
Unha linguaxe nova: "Deus resucitou a Xesús"
(Feítos 2,24.32). A linguaxe de rapto, era tradicional,
pero insuficiente para expresa-lo que eles querían
dicir: non distinguía ben a Xesús de outras persoas
do A. T. e ademáis dei'xaba a Xesús mo-i arriba, moi
celeste, moi lonxe-deles que o experimentaran despois de morto moi perta, compartindo con eles,
abríndolles a mente ...
Por isa acabaron impoñendo outra linguaxe: a
resurrección. O ser unha linguaxe pouco usada
aínda non estaba feita e podíana encher do novo
contido experimentado: Xesús tora resucitado. Era
unha imaxe quitada da experiencia de quen seergue dunha posición tumbada, ou de quen desperta
do sono (así os dous verbos gregos "anistemi" ou
"egeiro" respectivamente). Eran imaxes quitadas
da experiencia diaria coas que expresaban cómo
Xesús morto estaba vivo.

Xesús segue vivo na comunidade

(Pasa á pax. seguinte)
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(Ven da pax. anterior)

Malas entendedeiras ...
Pero tamén esta linguaxe era pequena e
pobre. De feito, non era ven entendida palas comunidades gregas (1Cor15 é un bon
exemplo). A cultura grega concebía ó
home dividido: alma e corpo; e non compría a resurrección, xa que desde catro
séculas antes ensinaran os filósofos que
alma era inmortal; a resurrección, se cabía, era soamente para o corpo. lsto ós
gregos non lles gastaba xa que coidaban
que o corpo era ruín, un ha cárcere, da que
tíñan que liberarse. Non lles cabía ben na
cabeza unha resurrección corporal. ..
¿para qué? pensaban.

a

Por iso, os evanxelistas de ambiente
grego (LUCAS e XOAN) insisten tanto no
realismo da resurrección corporal: "tocámoslle", " comimos e bebemos coél " , " un
espíritu non ten osos" .. . Todas estas expresións son o intento dos evanxel1
izadores de ambiente grego por lles face r entender unha resurrecc1
i ón da persoa enteira e corporal tamén polo tan to .

Era a cultura hebrea quen mel lor expresaba a resurrección: eles non pensaban o
home dividido en alma e corpo, im.portaba .
a persoa enteira, unida: a resurrección
non era só para o corpo, senón para a
persoa total. Era unha transformación
completa de toda a persoa, que agora xa
·non vivía sometida á dimensión " espacio tempo", senón que vivía definitivamente
no mundo de Deus (na eternidade", dicimos nós) chegando á plenitude da súa
realización como home e como criatura
divina. E foi isto o que anunciaron de Xesús , despois da súa morte: estaba na plenitude de Deus. Así Deus facíalle a xusticia
frente a inxusticia dos homes que o condenaran; así Deus avaliaba as palabras e
feítos daquel Xesús condenado polos homes, pero recoñecido por Deus coma Fil lo
seus. Esta foi a BOA NOVA que os primeiros cristián comenzaron a espallar. Mellor
o u peo r, tamén a seguimos anunciando
11ÓS .

Xosé Antón Gonzál~ez

Congresos Diocesáns de Catequistas
O longo do mes de marzo e remates
de febreiro viñeron celebrándose nas
distintas dióceses galegas os Congresos Diocesáns de Catequistas
cunha asistencia duns 2.500 en total,
aínda que o número real de catequistas en Ga1icia é bastante meirande.
O programa destes Congresos foi
en todos o mesmo, previamente elaborado despois de varias xuntas polo
equipo composto polos secretariados das cinco dióceses, e consistíu
no seguinte: Acollida e presentación,
proxección dun audiovisual, expresión dramatizada, traballo en grupos,
celebración da Eucaristía, comida,
posta en común do traballo dos grupos intercalada con actuacións festivas e, finalmente, xesto de envío e
despedida.

Como dato curioso quizaves poida
salientarse o especial coorido que
este ano tiveron os Congresos, de:bido ás pañoletas ,que nun xesto simbólico se impuxeron a cada un dos
participantes e que sobre a bandeira e
o mapa de Galicia tiñan esta lenda;
" Preogoeiros da Boa Nova. Catequistas Galicia" .

Este ano celébrase tamén o Congreso Nacional de Catequistas de
toda España en Madrid os días doce e
trece de abril con representación das
distintas dióceses. Con vistas a el , traballouse nas fases parroquial e diocesán sobre os temas: Vocación , Misión
e Formación do catequista para os
témpos novos. De Galicia asistirán
uns noventa catequistas a este encontro estatal que tén como primeiro
obxectivo reencontrarse gozosamente como catequistas das distintas
igrexas diocesáns.

A celebración da Eucaristía estivo
presidida polos bispos, menos en Ourense por coincidir cunha viaxe de
Monseñor Temiño e en MondoñedoFerrol, por estar aínda sen bispo (anque supliú ben a súa falta o Administrador, D. Uxío).
E de destacar o clima de ledicia
destes encontros e a gran colaboración dos catequistas das distintas
dióceses para axeitada realización do
programa en cada un ha delas.

En ningún dos Congresos Diocesáns faltou tampouco a lembranza
garimosa e apaixoada para Manolo
Cillero, que foi ~n vida progoeiro esgrevio' da Boa Nova e sigue senda en
espírito impulso e alento para os que
seguimos " coas mans xunguidas teimando por poñer paz e amor na vida
de Galicia!' .

Como remate das actividades deste
curso haberá unha última xuntanza a
nivel de toda Galicia en Santiago , o
día 2_4 de maio.
Non faltou nos Congresos a lembranza
garimosa para Manolo Cillero

X. M. Carballo
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SEMANA VERDE DE SILLEDA 86
(Novena edición)

CUARTAS XORNADAS AGRARIAS
GALEGAS

IV XDRft4DIS AGIAllAS GALEGAS
24, 25, 26 de Octubro de 1986
OURENSE

SEMANA VERDE DE GALICIA
IX Edicion SILLEDA 86
28 - 29 - 30 e 31 de Maio e 1 de Xuño

Nos días 28, 29, 30, 31 de .maio e 1 de xuño, vaise
celebrar en SILLEDA (Pontevedra) a novena edición desta mostra agrícola, gandeira, forestal e
alimentaria. Abrangue unha variada e extensa exhibición de productos galegas, españois e europeus. Acompañando á mostra, teñen lugar unha
serie de conferencias e mesas redondas sobre da
actividade e problemática dos sectores que concorren ó certame. A exposición gandeira xunta
arredor de 1.000 cabezas selectas de gando vacuno, ovino, porcino, caprino. Cunicultura, apicultura e avicultura tamén teñen representación.
Compre tamén suliñar a presencia de maquinaria e complementos para as explotacións agrícolas, gandeiras e forestais.
Na pasada edición fixéronse presentes 350 expositores e 14 delegacións extranxeiras.

O 24, 25, e 26 de octubro de 1986 terán lugar en
OURENSE as Cuartas Xornadas Agrarias Galegas. Son
tres as áreas de estudio e debate.
- Area técnica, na que se tratarán os seguintes
temas:
• Gandería Extensiva: Vacún, ooino, caprino, equino.
•A pataca.
•O viña.
• Sanidade animal. Campañas oficiais.
- Area económica que leva por temática:
• "A procura_ dun mod~lo de desenvolvimento
propio" .
-Area social na que se abordará a problemática de:
•"A muller na sociedade Agraria Galega".
Quen desexe participar con algÜnha ponencia deberá envia-lo seu título antes do 30 de abril; e un resume da mesma (2 folios) antes do 30 de xuño .
Os interesados en asistirás xornadas enviarán nome,
enderezo e profisión a: XO~NADAS A0RARIAS GALEGAS, Apdo. 595, A CORUNA. Así como. ingresar 500
ptas. na canta corrente n.º 1 545/2 da Ca1xa de Aforras
Provincial de Ourense, Rúa Federico Tapia, 17, A
Coruña.
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O CAMPO
Mellora das vivendas rurais

A casa, o segúndo c9rpo
Nas nosas aldeas, a casa, é un lugar moi
importante, por canto é o centro fami liar
onde se desenvolve a vida diaria. É por
esto que a viven da debe acadar un ha serie
de comodidades, que faigan máis fácil e
cómoda a vida nas casas.
É tamén lugar de reunión para veciños e
amigos, en calquera época do ano. Todalas vivendas deben dispoñer polo menos
de: Auga dentro da vivencia, luz eléctrica,
e cuarto de baño .
Pero aínda quedan nas nosas aldeas casas que rion dispóñen destas tres causas
tan elementais. Debemos por tanto ter en
conta que se cómpre na actualidade
adapta-las explotacións agrarias ó resto
das explotacións da C.E.E . para conseguir
delas unha rentabilidade mellar, non é
menos certo que isto leva consigo que
tamén as persoas debemos mellorar a
· nosa propia calidade de vida.

Hai axudas para mellora-la vivenda rural
- Tan só co esforzo da propia familia,
que a maioría das veces leva a cabo estas
pbras con recursos limitados e falla dun
bo asesoramento.
- Solicitando ó mesmo tempo unha
axuda, das que recentemente foron establecidas pola administración.
- Oeste tema precisamente irnos talar,
xa que na actualidade a XUNTA DE GALlCIA a través da Consellería de Ordenación
do Territorio e Obras Públicas ten estable..cidas un has axudas de cara a lograr a
REHABILITACION das vivencias do medio
rural.
- No presente artigo non irnos toca-las
· peculiaridades que presenta a casa do
medio rural, ·nin tampouco a información
e asesoramento que todos deben buscará
hora de querer facer reformas na vivencia,
co fin de sacarlle o maior rendimento e
non destruir o valor arquitectónico que
poidan ter. Estes temas penso darán pé a
outros artigas sobre do tema das Rehabili- .
tacións que en moitos lugares de Galicia
se están a facer . .

maiormente en forma de créditos . Ditas
créditos van dirixidos a potenciar a
"REHABILITACION de · vivendas familiares con destino á morada habitual e permanente que se atopan no medio rural e
que non estean incluídas en terreo urbano
ou urbanizable dos núcleos de máis de
1.500 habitantes".
BENEFICIARIOS.- Tóda-las . persoas
propietarias ou titulares dun dereito de
uso ou disfrute (arrendo no caso dos
caseiros) .
Os beneficiarios poden solicitar CREDITO MAIS SUBVENCION ou tan só
SUBVENCION.
LIMITES DO CREDITO.- Dentro dos límites que marca o decreto n.º 258/ 1985 o
presuposto de rehabilitación non poderá
ser inferior a 200.000 pts. nin superior a
1.500.000 pts/ vivenda.
SUBVENCION.- A subvención a fondo
perdido poderá chegar a 20% ·do presuposto de rehabilitación protexible e cun
máximo de 300.000 pts. por viven da.
INTERESES.- Os intereses a cargo do
beneficiario do préstamo serán do 8%
_anual. A diferencia deste 8% e o tipo de
interés concertado nos préstamos será
obxeto de subsidio por parte da XUNTA
DE GALICIA.
AMORTIZACION.- 8 anos, máximo, con
garantía (incluído o ano de carencia).
13 anos, máximo, con garantía hipotecaria (incluído o ano de carencia).
CARENCIA.- En todos los casos, 1 ano .

- 2. ª copia para o solicitante.
Nas entidades financeiras dispoñen de
tres impresos chamados (S1, S2 , S3) , que
nas mesmas entidades financeiras poden
cubrir.
A maiores deben presentarse os seguintes documentos:
- Fotocopia do documento Nacional .
de ldentidade.
- Os documentos que acrediten a titularidade da vivencia. No caso de que o solicitante non sexa propietario, este debe tela autorización do dono para poder
realiza-las obras.
- Fotografías da vivencia ou vivencias a
rehabilitar.
Os Bancos ou Caixas de Aforras son as
encargadas de selar os tres exemplares
entregando o solicitante a 2.ª copia.
Cando somente se dexese solicitar subvención, a solicitude poderá ser presentada na Delegación Provincial da Consellería do M.O.P.U. polo · solicitante
directamente.
Entidades financeiras
Caixa de Aforras de Galicia. Caixa Provincial de Aforras de Ourense. Caixa de
Aforras Provincial de Pontevedra. Caixa
de Aforras municipal de Vigo . Banco de
Bilbao . Banco Pastor. Banco Español de
Crédito. Banco Simeón . Banco de Galicia.
Banco de crédito e inversiones. Banco de
Vizcaya. Banco Hispano Americano.
Banco Central.
Onde se pode buscar mais información

¿Quén ten dereito ás axudas?
¿Cómo facer? ¿que che piden?
O pasado oito de xaneiro, apareceu publicado un Decreto no Diario Oficial de
Galicia que viña tan só en parte a resolver
a falla de recursos que as familias teñen,
cando pretenden levar a cabo as reformas
nas súas casas, pero que ofrece axudas,

O impreso de solicitude constará de
tres exemplares:
- Orixinal para a Consellería de Ordeación do Territorio e Obras Públicas.
- 1.ª copia para a Entidade Financeira.

- Nas entidades financeiras (Bancos
ou Caixa de Aforras)
- Na oficina provincial da Delegación
do M.O.P.U.
- Nas oficinas do servicio de extensión
agraria da súa bisbarra.
María Xosé Martínez
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Morrer para dar vida (1)
Un feito natural

Foi unha crencia cristiana de
sempre : " Morrer para dar vida " .
Seguramente case todos ternos
escoitado a frase aquela do evanxelio: " Se o gran de trigo non cae
na terra e marre ... ". Este dita de
Xesús non inventa nada novo.
Confirma mais ben a existencia
do proceder da natureza. Marre o
día para que naza a marte, marre
a semente para que naza a planta,
avellentan os país mentres medran os fil los. As formas cambian ,
mellaran , pero as realidades básicas se repiten.

compartida, prestada ou doada.
Cando nos negamos a que un ril,
un corazón, un olio propio, pasen
ó servicio de outro ser, esquencemos que o naso carpo é tal gracias ás axudas · e os sacrificios
doutros carpos anteriores. Aqueles a quen podemos chamar:
papá, irmán, amigo, compañeira ...
Aprender a comparti-lo propio
carpo cando a un xa non lle serve
para nada; saber morrer para que
outro viva; son ensinanzas da
existencia que deberían empezar
a ser recollidas nos libros das
escalas.

ma.is entre outras moitas. E non
se poderá andar pedindo un corazón para Manoel ou Pilar. Porque
os peticionarios serán miles.
Cando isa aconteza (e falta ben
pouco), tamén se precisará que
os doantes non sexan tres ou catro esforzados. Terán que existir .
miles. Compre por elo irmos convencendo de que é necesaria a
xenerosidade de todos; ou quizabes simplemente o " sentidiño"
de todos. E un paso máis cara
un ha convivencia ·da que non andamos moi sobrados.
O transplante.

Urxencia en aumento
Educadores no individualismo

A pesares desta fermosa · lecc ió n de de pendencia entre as
ca usas e entre os seres , nós fornas ed ucad os na mais estricta
in d ivi d ualid ade. Devastamos a
natu reza, prescindimos dos que
viven o naso carón. Coma se nós
non dependéramos de ninguén e
t odo dependera de nós.
Cavilamos na nasa existencia
co mo se dunha aventura exclusi va se t ratara. E onde mellar se
ref lexa este xeito ·de pensar é na
idea que ternos do naso propio
carpo . Esa propiedade privada
que en modo algún pode ser

Hai ben poucos días aparecían
na televisión as voces e as caras
de persoas que precisaban doacións urxentes para poder seguer
vivindo . Para algunha delas a solución non chegou a tempo . Outras respiran hoxe gracias a
aquela chamada. Pero isto que
hoxe é novidade, mañá pasará a
ser rutina. En marzo de 1986 a
T.V. proporcionou nome e apelidos de cada paciente. Dentro de
moi poucos anos, os pacientes
non serán 5 nin 1O. Porque un
trasplante deixará de ser aquela
complicada operación obxeto de
aparecer nas noticias. Será unha

Faise necesario para a recuperación dalgunhas zonas do organismo. Na actualidade as p~rtes
do carpo que poden ser transplantadas son: córnea, pel, sistema vascular, ósos e tendóns,
·médula ósea, pulmón, corazón,
fígado , páncreas, e riles.
Solución de vida.

O deterioro dalgúns órganos
non teñen outra resposta que o
trasplante: No caso dos enfermos
de riles poden ser tratados médiante diálise. Sen embargo o ril
artificial non suple completamente as funcións do órgano. A
dependencia da máquina, durante 12 ou mais horas á semana,
perxudica progresivamente ó organismo. Só o trasplante é capaz
de ofrecer a recuperación total.
Eficacia dos transplantes.

Xunto co de córnea, o transplante de riles é o máis practicado
polo seu elevado índice de éxito.
Nos transplantes de riles, a super~
vivencia do enxerto achégase ó
80%. no caso doutros órganos, o
control progresivo do rechazo
está prolongando espectacularmente a esperanza de vida duns
enfermos que, a curto prazo, estaban condeado a marte.
Xosé Lois Vilar
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Castelao Sempre .
2.- "COUSAS" (1926, 1929) - (1)
O conxunto destas cousas leva unha introducción titulada
"A carón da Natureza", onde Castelao recoñece que a pintura
non pode comunicar tan axeitadamente as ideas que un tenta
expresar.
Cada cousa leva na cabeceira un debuxo, ou ilustración,
que completa e recalca o texto escrito. Asi ternos: debuxo _
texto - "cousa", a fórmula literaria máis característica e orixinal de Castelao, que, nestes libros, acada o equilibrio das
dúas facetas artísticas: o debuxante e mailo escritor.
Nestes textos nárrase a historia ou algún acontecemento
dos diferentes personaxes. Tódolos relatos están envoltos
dunha difusa tristeza, que reflexa a fonda comprensión e
amor que Castelao sentía palas xentes que sofren inxusticias,
tanto os relatos máis cómicos como os máis serios e tráxicos.
Os temas aquí presentes poden agruparse maiormente en
dous.
1º.- A emigración, contemplada desde varios puntos de
vista: o final macabro de Ramón Carbal lo, tralas súas sucesivas marchas polo mundo adiante; a morriña qt1e sente Bieito ,
emigrante na Argentina, por volver a Galicia; o relato da vida
de Panchito, o "negriño cubano " que trouxo á súa aldea
galega un emigrante enriquecido ; o encontro emocionado de
varios mariñeiros galegas e mailo taberneiro que os servía na
taberna dun lonxano porto norte.
2º.- Os problemas e miserias dos mariñeiros: a rexa personalidade do " Rifante ", aquel vello mariñeiro que tivo que
cambiar de vida cando " as traíñas mataron o xeito " ; os rezos
que polos afogados no mar facía a señora Sinforosa; a dramática chegada ó porto do carpo do mariñeiro morto.
Non se podía dicir máis en menos palabras sobre da nasa
psicoloxía colectiva, a nasa economía e mesmo a historia da
nasa Terra.

" Cando Bieito quedou orfo de pai e nai chegou das Américas un
parente e /evouno consigo.
Na víspera de emprender a viaxe colleu o camiño do monte e alá
enriba, no cu ruto de todo, deixou ben agachando un ichaviño. Foi a
idea sentimental dun nena de doce anos.
Oespois, nas Pampas arxentinas, apurráronlle tódolos cans,
cando aínda non sabía gobernarse na soidade dos campos sen
camiños. E moito padeceu para aprender a encararse cos homes,
rillando as ganas de chorar.
A troco de anacos do espirito, Bieito conqueriu un sentido no vo
e, trabal/ando sen acougo, ganou riquezas abando. Casou, nacéronlle tillos e prendeuse en terra a/lea.
Os trafegos da súa vida non lle deran lecer para /embranzas
sentimentais, e foi ó cabo de trinta anos de taita cando Bieito
alentou forte e puido virarse cara o pasado. E neste punto a morriña
metéuselle na caixa do peito.
Caheando nos currunchos da memoria as farraspiñas esquecidas do sea ledo vivir de nena, Bieito sempre acababa pensando no
icha viño que deixara gardado no curuto do monte. E non podendo
vivir máis tempo sen visitar os eidos nativos, meteuse nun barco e
chegou á Terra .
As verbas esquecidas do naso talar, o musgo, os cause/os, os
fieitos , e tódalas causas que ía atopando no camiño enchía n de
ledicia o seu corazón. Cando chegou ó curuto do monte, os o/los
revíanlle felicidade. No mesmo sitio en que o deixara encontro u o
ichaviño, e non hai parolas no mundo que poidan darvo s ideas de
emoción de Bieito naque/ intre . Despois marchou cabo dos fil/os.
Agora Bieito ten un ichaviño pendurado na súa leontina de ouro e
ten unha mágoa na ucha do peito. (De " Causas ").
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* cartas ó meu sobriño
Querido sobriño:
Moi ben, moi ben, alégrame moito de que vaias coñecendo
xente, iso é boa ca usa ; canta máis xente coñezas mellar.
Así que esta vez presentáronche un grupo de rapaces e rapazas
que están nunha agrupación cristiá . Paréceme moi interesante
tratar con xente que comparte ideas semellantes, pero contra eses
grupos teño tamén as miñas reservas. Hai causas que parecen moi
bonitas ó primeiro pero á larga poden chegar ata a ser perigosas.
Verbo dos grupos poderíanse dicir.moitas causas. Na lgrexa hai
cantidade deles. Aquí na nosa terra tamén temas un bo feixe:
agrupacións de oración, de reflexión , de estudios bíblicos, de
mozos do rural, de estudiantes universitarios, de viuvas, de rapaces que traba/Jan con nenas segundo distintas metodoloxías , de
caridade. Hai de todo.
En teoría estes grupos xorden para facer un bo labor en determinado ámbito e responder ás expectativas de cada quen. Unha
persoa á que lle gusten os nenas e estea preocupada por eles
encaixaría mellar nun grupo que se adicase a iso, que non nun
grupo de oración. Como ves dáse unha especialización relativa,
causa que ó meu ver, é moi positiva. Cada grupo ten un ha maneira
de ser que se lle deu en chamar "es tilo " e aplica ese estilo ó seu
trabal/o no eido que sexa,· mesmo nun mesmo campo pode haber
varios grupos trabal/ando cada un co seu estilo.
Todo isto paréceme moi ben, cómpre estar unidos para trabal/ar,
p ro non atados, que cada quen actúe no que saiba mellar e máis
lle guste; sen embargo, e desgraciadamente, non todo funciona así
do ben.

En troques de ser unha lgrexa unida que fai causas diferentes,
parecen igrexas diferentes que non están unidas e apenas fan
nada. Non te asustes que non acorre con tódolos grupos, algúns
hai que funcionan ben, aínda que outros sexan decepcionantes. Oá
a ·impresión de que alí o único que interesa é mandar, ter algún
cargo, ser alguén importante. Son grupiños moi estructurados,
coma se foran un pequeno exército. Celebran eleccións, mandan
notas á prensa , sacan folletos ... case son unha institución . Ben,
non sei, parece que máis ca ter como meta facer un bo labor, un
servicio, están orientados ó medro persoal dalgúns. Nos meus
aniños xa che levo visto causas ...
En ocasións algúns destes grupos están enfrentados entre si, de
xeito que tales non aturan a cales xa que cada quen pensa que o
seu estilo é o mellar. As veces, coido eu, isto é tan forte que máis
ca agrupamentos o que hai son sectarismos ou pouco menos.
lsto é o malo sobriño, os grupos non deben ser pechados nin
sectarios, non deben esquecer que todos van ó mesmo aínda que
por diferentes camiños. E cómpre entender que a un mesmo lugar
se pode chegar por moitos sitios, ¿non che parece?.
Agarimosamente: O TEU TIO SINGALA.

P.S. : "Vós presumides de perfectos, pero Deus coñecevos por
dentro; e o que loce en sociedade é noxento para Oeus " (Le. 16,

Na practica acorren causas ben diferentes, ou mo parece a min.

15).

X---------------------------------------.-------------------A.- DATOS XERAIS
O debuxo da ficha representa un ha femia ( ~ ) que. a
diferencia do Macho (~) . que tén a cauda e a cabeza azuladas. presenta unha tonalidade castaño-escura no conxunto
da súa parte superior. O distintivo principal deste pequeno
falcón é a súa capacidade de manterse suspenso no aire,
facendo pé, movendo ritmicamente as alas como se peneirase . de aí outro dos seus només máis comúns na nasa
lingua : peneireiro.
A súa voz é algo así coma un anguriado kikíKIKIKI ... , que
vai sub indo de intensidade e frecuencia.
Aproveita niños de corvos , pegas, gaios, etc .. buratos de
penedías e rochedos ou mesmo edificios en ruinas onde a
femia choca de 3 a 7 ovos de finais de marzo a maio.
É unha especie a piques de se extinguir por mor das
alteracións do seu hábitat e do uso indiscriminado de pesticidas agríco las.

D.- ACTIVIDADES
1. - En galega chámaselle lagarteiro, peneireiro, ...
¿con que outro nome se coñece pota túa comarca?
·

2. - Sabendo que esta especie está a piques de desaparecer, convence ós teus amigos para que a respeten e
non destrúan os seus niños.

o

3. - a) Destas tres siluetas ¿cal corresponde ó xénero

falco?

B.- TECNICAS DE CAZA
Amáis habitual é a de facer pé no aire. peneirando , para
despois caer en picado en fases sucesivas de riba das súas
presas : grilos, saltóns, ratos, lagartixas, paxariños .... A este
xeito de cazaré ó que, na linguaxe da cetrería, de ordinario
se coñece coa expresión de "face-lo espíritu santo".

oU.a
b)

¿Cal

dos

tres

esquemas

corresponde

ó

lagarteiro?.

C.-ANECDOTARIO
Por experimentos feitos nas diversas fases de rehabilitación dalgúns exemplares. ternos observado que é capaz de
caza-lo saltón de alas azuis sen necesidade de se apousar.
coméndoo lago de o descabezar e proseguindo con normalidade o seu voo. Poi a contra os polos que nos chegaron de
niños expoliados precisaron dunha pequena aprendizaxe
para poderen capturar lagartixas.
Normalmente a xente sóeo confundir co gavilán , atribuindolle a este a facultade de facer pé no aire.

o
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MOCIDADE
•
COMIC/

A movida comiquera nacional no 85 - (1)
Este artículo tenta reseñar os
acontecementos máis relevantes
do mundo do comic en España no
pasado ano. O comic adulto nest~
país acadóu un has cotas elevad1simas de creatividade e traballos
de autor. así coma difusión e ventas de albunes e revistas de comics nos anos 83-84. Por iso, ó
facer un pequeno balance sobre
da situación .do · ano pasado danos coma resultado que non ten
sido un ano favorable para . o
comic.
Autores e editores deixáronse
levar en certo sentido polo boom
do comic adulto, expoñéndose
demasiado. Os autores elaborando un has producc'ións de altísima calidade (o que resulta positivo) pero que esixían exc;esivo
sacrificio e esforzo económico; e
editores poñendo no mercado·
demasiado ·número de títulos,
competindo á hora de dar máis
por menos cartos. De todas fo~
mas, supuxo un ano determinante en canto .as predileccións
do aficionado e posibilidades do
medio, o cal non deixa de ser moi
positivo.

Salóns de comic, concursos e
demáis movida.

• Na decimoterceira edición do

"Salón do comic de Angouleme"
(Oeste de Francia) resultaron premiados Jordi Bernet e Sánchez
Abulí pola súa serie "Torpedo
1936" , coma mellor álbum extranxeiro. En España foi publicada nas revistas "Creepy" e
"Comix Internacional" (ambas de
Toutain Editor). É· unha serie de
aventuras policíacas e de gángsters; no que o bloque dibuxoguión forma un entramado tremendamente duro e violento pero
realizado con gran maestría. Este
· salón tamén lle adicóu este ano
especial atención a chamada "escola valenciá'·' de comic.
• En maio celebróuse a "Semana da historieta de Madrid".
Os madrileños, tan centralistas
como de ·costume, deixaron que
se ·q uedara riunha especie de reunión de amigos sen meirande
impo'rtancia.

• o "5.º Salón de comic de Barcelona" celebrado en xuño , estaba incluido na Feira Internacional de Mostras, a po.uca señalización ó 'lado de semel lante montaxe fixo que pasara case desapercibido, ó contrario que outros
anos.
• Jean Pierre Dionnet, cofundador de. "Les Humanoides Associeés", deixa a dirección da r~
vista "Metal Hurlant" (con edición da mesma eiquí en España)
para adicarse a T.V. franc~s~.
Unha pena, pérdese un dos max1mos espoñentes da escala
francesa.

Portada do N. º 1 de Fan Comics,
pu/Jlicación especialmente adicada
ó estudio do comic adulto.

• Pero non todo van ser malas
noticias, Toutain, o máximo impulsor do comic en España, pu bl icóu o seu "Fan comics", revista trimestral basada no estudio

Portada do 3º tomo da obra de Abulí
Bernet, Torpedo 1936, premiada no
13 Salón de Comic de Angouleme,
un dos certámes máis importantes
no mundif¡¡] dos comics. ·

do comic a nivel mundial , (entre.vistas, ensaios sobre certos temas, novas, etc.). Contido interesante e colaboradores que din
moito, como Carlos Giménez ,
Will Eisner ou Milton Cannif.
• Outra revista parecida, pero
dirixida máis específicamente ó
debuxo de historietas, "La Técnica del comic" producida e editada por un debuxante do qqe sobra todo comentario, Josep M.
Beá.

• Galicia tampouco se queda
atrás, a asociación " Amigos da
Cultu.ra " convocóu fai unhas semáns o "I Concurso galega de
comic" con participacións exclusivamente en galego. Esta Asociación tenta potenciar o desenrolo desta arte en Galicia ó
mesmo tempo que desfacer ese
confusionismo entre o " pop-art "
americano e o com ic da mesma
nacionalidade, con grafismo narrativo do noso país.
Cotumis
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Haberá que vernizar
" Hache quedar moi guapiña
esa mesa cando a vernices", dicíame a Estrela, unha velliña que
termou de min de nena, no colo, e
eu a cavilar que a mulleriña metía
a pata. Ou non, penseino mellar,
unha miguiña escaldado polo
aquel de que a xentiña fala mellar
do que nos parece e, desde lago ,
do que ela ere.
Pois ben, non se trabucaba: a
palabra latina " veronix, veronicis" refíresevos a unha resina que
recende e da que sae o naso gal ego verniz, que os casteláns trocaron en "barniz", e alá eles, que
co seu pelexo poden facer un

pandeiro
naso.

coma

nosoutros

co

Vén isto a canto de que un
amigo de Noia, o Suso, pregúntame polos criterios de cando hai
que utilizar B e cando V, e se hai
que saber latín (e algo de cantas)
para todo este choio.
Xa o dixen outras veces: hai
que ir á escala e, como non
houbo (nin hai de todo) escala en
galega, por isa ternos estes problemas e sempre estamos pensando no galega a partí r do castelán, mesmo cando é el o que está
en desacordo coa orixe ou et t-

moloxía da palabra.
Hai outra cuestión de fondo: ó
non distinguirmos nós, galegas,
nin o resto dos españois (agás ós
valencianos) entre a pronuncia
do Be mais do V (os portugueses
distinguen) caemos nese fenómeno fonético que os gramáticos
chaman betacismo, e que consiste na confusión entre o B e
mailo V, que se pronuncian o
mesmo. Nese caso, ¿non sería
máis axeitado suprimí-la labiodental V e poñer sempre a bilabial
B, que é a·que realmente se pronuncia? Isa xa non é causa nasa.
Pero habemos volver sobre o
asunto.

AQUILINO
Naceu en Seivane. Concello de Abadín (Lugo) . No
mes de San Xoán, día 11 , ano 1911 . Na Terra Chá
Luguesa. Da súa vida rural de neno e mozo arrincan
os mais delicados e fermosos sentimentos poéticos.
Aquilino será homenaxeado este ano no día das
Letras Galegas.
HAI QUE TRABALLAR
Lumbriga o día .
Hai que trabal/ar.
Non é moito o que se aganza
e aquí ten que quedar.
Pero hai que trabal/ar.
Un día apuxa ó outro.
Trabal/o non ha faltar.
Pero hai que trabal/ar.
Bu/e a gaita na festa
e os pés piden bailar.
Pero hai que trabal/ar.
Ferve o gozo nos o/los.
¡Que alegría ruar!
Pero hai que trabal/ar.
O trabal/o non espera.
¡Se puidera esperar!
Pero hai que trabal/ar.
A noite lago chega.
Puidéramos largar.
Pero hai que trabal/ar.
Aquilino Iglesia Alvariño - (Poema escrito no ano 1960)

Andan buscando o teu carpo,
Cilistro, no naso río;
chamaron por ti as augas
na mañá de choiva e frío.

•

O naso sagro Pai Miño,
que de fondura vai cheo,
acolla o teu feble carpo
nas ondas do seu bo seo.
E que o Pai que está no ceo
che abra a ti os brazos, ledo
pra que o teu corazón canso
lle cante o seu segredo.

"O segredo do humor"
escribiches ti un día,
e agora bañan as augas
a túa melancolía.
E eu, Cilistro, o/lo ó ceo
preguntando ós rumorosos
por que tanto sufrimento
para os bos e xenerosos.
As bágoas do irimego
son e/exía galega:
choran por ti, Celestino,
ti, Fernández de la Vega .
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