REVISTA
QUINCENAL

Apoiemos ós inmigrantes
estranxeiros
scríbenos a Asociación de Solidaridad con los Trabajadores
Inmigrantes, con sé en Madrid,
invitándonos a participar nunha
campaña en apoio da regularización e integración dos inmigrantes estranxeiros en
España.

E

IRIMIA, como outras moitas organizacións ou entidades que, entre putras, van
desde Cáritas, Mans Unidas ou o SecretariaGo da Conferencia Episcopal de Migracións deica Xuices para a Democracia, "Izquierda Unida " ou CCOO, quere apoiar
esta xusta iniciativa que se concreta en dar a
coñecer a situación dos 600. 000 inmigrados e refuxiados que buscaron abeiro en
España, e mais en recoller adhesións e firmas que se dirixirán ó "Defensor del Pueblo" para que o inmigrante non sexa unha
persoa sen dereitos como parece ser que
pasa agora.

A Asociación de Solidaridad con los
Trabajadores Inmigrantes (enderezo : c.
Cava Alta, 25, 3° - 28005 Madrid) dinos
que hai perta de 300. 000 inmigrantes en
situación ilegal, aínda contando que moitos
deles levan, 5, 1Oou ata 20 anos trabal/ando
e vivindo en España. As causas de que non
teñan os pape is en regla parecen ser 1) O
pimeiro por non haber regulación oficial
como se España fose só país de emigración
e non tamén de inmigración. Ata o 1985 non
houbo /exislación ó resr ecto. 2) A penas se
deu en 1986 tempo nin información para
que os inmigrantes que xa estaban vivindo
·e trabal/ando aquí, poidesen amañar os
seus papeis. 3) As dificultades que poñen
as autoridades para que poidan viras familias dos inmigrados fai que moitas esposas
e fil/os teñan que vir ilegalmente e vivir prácticamente en clandestinidade ou agachados . 4) Moitos trabal/adores inmigrados están empregados no chamado sector de
" economía sumerxida ", sen contratos, que
poidan xustificar que se gañan a vida . E isto
non por vontade propia evidentemente.
Son uns máis a padecer esas condicións
pouco humanas de trabal/o dunha economía sumerxida que representa nada menos
que o 29, 7/da economía española.
Invitamos tamén ós amigos de IR/MIA a
que manden a súa adhesión a esta campaña
ó enderezo arriba sinalado, adxuntando
nome completo, firma e número de carnet
de identidade. E pídennos que o fagamos
antes do 30 de maio.

BOA NOVA
Daniel López Muñoz

Moral para andar pola casa

e

ando un líder da dereita afinna públicamente que nunca fixo
nin fará ningunha inmoralidade non está dicindo
unha parvada. Nin sequera,
quen o diría, botándose un farolazo, senón que está formulando un ha gran cuestión: o
característico concepto de
moralidade que semella ter
dende sempre o pensamento
liberal-conservador.
A moral para a dereita máis
clásica cando menos consiste, ó parecer, en cousas
ben concretas como respetala propieda:I privada, non fornicar con quen non se sabe,
observa-los bos costumes e
maneiras, obedecer ó superior, ir a misa os domingos e
ser un bo fillo da lgrexa mentres a lgrexa sexa unha boa
nai para un.
En cambio a moral non ten
oito que dicir nos asuntos
públicos, isto é, nos negocios
e na política, ou, aínda menos,
na política como negocio.
Por iso que Naseiro, Sanchís, Palop e compañía non
nos descubren gran cousa. Xa
sabiamos -máis ou menosf1Ue na cousa pública, cos cartos de todos nós, seica vale
todo, e, "o máis normal" é

Por unha moralidade social

que, por dicir algo, se fagan as
concesións de obras e servicios a cambio de cartos baixo
corda e a empresa que non
pase por "taquilla', pois, "a
por ela" ("¡que coño!", digamos para darlle un toque
auténtico) A cultura da esquerda tradicionalmente representaba o contrario, menos rigor moral no persoal e
privado, e honestidade e trasparencia coa cousa pública.
Sobre a actualidade deste
principio, se é que consideramos ó PSOE na esquerda, habería que talar tamén ben de
vagar.
O novo de todo o asunto
non é, polo tanto, que pasase
o que pasou, senón que houbese alguén capaz de sacalo á
luz. Velaí o novidoso e refrescante: houbo un xuíz que tocou ós intocables. Agora tódolos poderes conservadores
se volven contra él porque
rompeu a regla de xogo: non
ver, non oír, non falar.
Agardemos que os bispos,
conciencia moral da nosa sociedade se pronuncien, "tamén" aquí con enerxía,
mesmo no caso de que ese
sucio asunto afecte a algún
aliado doutrora na condena
do preservativo.
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A xente humilde, traballadora, normalmente
exemplo de honradez persoal e social
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A nosa meta é camiñar
(Dom. da Ascensión. 27 de maio)
"Galileos, ¿qué facedes o/landa para o ceo?" (Ft. 1,11 ). "/de
polo mundo enteiro. .. ensinándolles a gardar todo o que eu vos
dixen" (Mt. 28,19).

Para o cristián o punto de chegada, a meta, é o mesmo
camiño. Séntese chamado a vivi-la fe, a esperanza, e o amor no
acontecer de cada día. A tentación de fuxir deste mundo escapando das súas espiñas, das súas liortas e complicacións,
sendo moi humana, ten que verse superada. Os novos ceos e a
nova terra agramarán no "estercoleiro" desta nosa terra.

¿Qué espírito nos move?
(Dom. de Pentecostés. 3 de xuño) .
"Recibide o Espírito Santo" (Xn. 20,22).
Tamén entre os seguidores de Xesús hai tensións e divisións. Todos dicimos que estamos guiados polo mesmo Espírito, pero de feíto ben se ve que non nos entendemos. Ternos
que preguntármonos qué Espírito nos move, qué pretendemos, qué buscamos para que non nos entendamos. A patea
reconciliación son dous froitos propios do Espírito. Pódense
ter ideas distintas, como tamén pode haber diferentes maneiras de enfoca-la solución dun problema, pero o percura-la paz
e a reconciliación son dous froitos propios do Espírito. Pódense ter ideas distintas, como tamén pode haber diferentes
maneiras de enfoca-la solución dun problema, pero o percurala paz e reconciliación será sempre necesario para demostrar
que de verdade estamos movidos por un espírito "santo ".
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BOA NOVA

Mano.lo Regal/ Ramón Raña

Por unha moralidade social

e

omentábanolo hai pouco un
cidadan de Vilagarcía de
Arousa. Falábanos do "desánimo moral" que provocaba
naque/a poboación o feito do enriquecemento rápido e barato de determinadas persoas á canta de traficar con tabaco, antes, e agora con droga.

O razoamento que se fai é moi sinxelo e tóxico: un anda toda a vida procurando gaña-lo pan con suor e honradez, gozoso de ver que algo de vida,
pouco, vai medrando nas mans; e de
golpe vese ó veciño tal ou cal, moitas
veces nada afeito ó trabal/o, que da
noite para a mañá aparece rodeado de
millóns que in verte e "branquea" en
luxosas cafeterías, inmobiliarias, chalets nos me/lores sitios, etc.

~~~

A xente humilde, traballadora, normalmente
exemplo de honradez persoal e social
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DE

O asunto do tráfico de droga causa
certamente un tráxico influxo nas persoas que se ven empuxadas a un consumo progresivo das mesmas, pero
quizabes non sexa menos grave este
desfonde moral que pode causar en

:IGREXA

A nosa meta é camiñar
(Dom. da Ascensión. 27 de maio)
" Galileos, ¿qué facedes alfando para o ceo? " (Ft. 1, 11 ). "/de
polo mundo enteiro. .. ensinándolles a gardar todo o que eu vos
dixen" (Mt. 28,19).

Para o cristián o punto de chegada, a meta, é o mesmo
camiño. Séntese chamado a vivi-la fe, a esperanza, e o amor no
acontecer de cada día. A tentación de fuxir deste mundo escapando das súas espiñas, das súas liortas e complicacións,
sendo moi humana, ten que verse superada. Os novos ceos e a
nova terra agramarán no "estercoleiro" desta nosa terra.

¿Qué espírito nos move?
(Dom . de Pentecostés. 3 de xuño).
"Recibide o Espírito Santo" (Xn. 20,22).
Tamén entre os seguidores de Xesús hai tensións e divisións. Todos dicimos que estamos guiados polo mesmo Espírito , pero de feito ben se ve que non nos entendemos. Ternos
que preguntármonos qué Espírito nos move, qué pretendemos, qué buscamos para que non nos entendamos. A paz e a
reconciliación son dous froitos propios do Espírito. Pódense
ter ideas distintas, como tamén pode haber diferentes maneiras de enfoca-la solución dun problema, pero o percura-la paz
e a reconciliación son dous froitos propios do Espírito. Pódense ter ideas distintas, como tamén pode haber diferentes
maneiras de enfoca-la solución dun problema, pero o percurala paz e reconciliación será sempre necesario para demostrar
que de verdade estamos movidos por un espírito " santo".

moitos cidadáns mediante unha incitación indirecta ó abandono da honradez
como norma de conducta persoal, social. ¿E tan difícil investigar a xente de
crecemento económico fulgurante que todo o mundo coñece-, para que
dea razón do motivo dos seus ingresos? A guerrilleira nacionalista Xosefa.
Parca póñensel/e 16 anos de cadea por
poñer uns petardos á porta dunha entidade bancaria, e esta xente da que fa/amos adoita pasearse pala cadea tres,
seis meses, e .. . iáS andadas!.
Claro que boa parte da nasa clase
política -que é a que en definitiva debería preocuparse do asunto, polo que se
vai vendo caso tras caso (Guerra, Na seiro .. .) débese tomar moito a peito
aqueta do Evanxeo: o que estea sen
pecado, que tire a primeira pedra.
E os cristiáns debemos seguir teste muñando que ser honrados é o primeiro chanza da escada que nos leva á
fidelidade a Deus e á xente.

REMOENDO

O

EVANXEO

Fe e traballo humano
"O Concilio exhorta ós cristiáns, cidadáns da cidade
terrena e da cidade celeste, a que cumpran fielmente os
seus deberes terrenos dentro· do Espírito do Evanxeo.
Andan lonxe da verdade os que, sabendo que nós non
ternos aquí unha cidade permanente senón que
buscámo-la futura, coidan que por isa poden
abandona-los seus deberes terrenos, e non se decatan
de que por esa mesma fe están máis abrigados a cumprilos, segundo a vocación na que cadaquén foi
chamado.
Pero non menos equivocados andan os que, polo
contrario, coidan que poden adicarse de tal xeito ós
asuntos terrenos coma se estes fosen al leos de todo ó
relixioso, coma ·se o relixioso se reducise a certos actos
de culto e a determinadas abrigas morais. A penosa
ruptura entre a fe que profesan e a vida ordinaria de
moitos debe ser contada coma un dos máis graves erras
do naso tempo. Escándalo que xa condenaban con
moita forza os profetas do Antigo Testamento, e moito
máis Xesucristo no Novo Testamento, ameazando con
gravísimos castigos.
Non hai que crear, por conseguinte, oposicións artificiais entre as ocupacións profesionais e sociais por
un ha banda e a vida relixiosa pala outra. O cristián que
abandona as súas abrigas temporais faltan ás súas abrigas co próximo e con Deus mesmo, e pon en perigo a
súa salvación eterna".
(Concilio Vaticano 11, Constitución sobre a lgrexa no mundo actual, nº 43) .

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O SAN ANTONIO, trece de
San Xoán , é festexado en moitas das nosas parroquias,
nesta data, ou noutras épocas
do ano , salientando a romaxe
do San Antonio da Agualada,
en Bergantiños ou A Rigueira
(Xove) . Máis, o Santo máis feiticeiro
descubrímolo
no

CUBA segue vivindo momentos de tensión, acosada palas rabietas de Usa,
e influída polos novas aires
que veñen da . Europa do
Este. Fidel Castro "carga
pilas" na China, convencido de que o seu réxime
goza de boa saúde. Nas pasadas semanas tres millóns de cubanos, mesmo
nenas e mulleres, fixeron
prácticas intensivas de
exercicios militares, envolvendo a illa nun mar de
xestos militares.

Santuario das Angustias de
Cacabelos , no Bierzo , esa rexión tan nosa que aínda pertence á administración de
León. E un grabado que reproduce ó santo de Padua xogando ás ·cartas, coma moitos
dos nosos paisanos nestas
tardes e noites de lecer.

"O PATRON DE GALICIA":
cando algúns falan deste
xeito , non están a falar do
naso Señor Santiago, se non
que é o apelido coque algúns
dirixentes e amigos fieis do PP
coñecen ó Señor Fraga, quizáis traicionados polo subconsciente, de poder contar
cunha persoa con tanta protección como para poder xulgar ós xornalistas de bos e
malos, segundo sexan fil los de
fulano ou mengano , ou teñan
estas ou aquelas afeccións.

AS CAMELIAS que aínda visten
de cores a nosa terra, por exemplo, as Rías Baixas, viñeron doutros países, mais a diferencia do
eucalipto , asumíu o noso xeito de
vida. Hoxe hai plantacións de
máis de duascentas mil destas flores , e as árbores chegan ata os
sete metros de altura , como algunha das que podemos saborear
en Castelos de Vigo. Hai produccións selectas como as que está a
por no mercado Cándido Pazos , e
que van chegar nun par de anos a
cincoenta mil exemplares.
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"XUICES PARA A DEMOCRACIA" veñen de denunciar
"a delincuencia dos negocios" "que, segundo eles,
contamina gravemente alguns
dos sectores da actividade
politico-administrativa'' .
Frente ós que acusan á xusticia de parcialidade, eles denuncian "a dobr~ moral social
e politica" dalgúns politicos,
verdadeiros "xogadores de
avantaxe " .
O SALVADOR vive momentos de esperanza a moitos niveis ... A teima do diálogo entre
as partes enfren1adas na guerra , civil está dando os seus
froitos : a guerrilla e o goberno
están dispostos a dialogar,
empuxados palas organizacións sociais de base. Na foto
podemos ver a cidade: "Segundo Montes", un dos sexuitas asasinados na Universi-

dade hai unhos meses, e que é
froito do afán de xusticia de
fraternidade que vive o país.
Esta instantánea foi recollida
polo compañeiro Manuel Espiña que representóu a Galicia
nun acto de solidariedade que
tivo lugar alí. Bispos de moitos
países,· excepto de España,
entre eles Pedro Ca~aldáliga
déronse cita naquela homenaxe a estos santos de hoxe.

ººººº

A REAL ACADEMIA GALEGA non é un reflexo da
creatividade do naso país, e
está esclerotizada en moitos
dos seus fins. Son moitas as
voces que veñen de escoitarse, denunciando esta situación. Nos últimos meses, nun
xornal coma "El Correo Gallego", puidemos ler verdadeiros "sos" para remedia-la situación pala banda de escritores coma Manuel María, Francisco Pillado e outros. O presidente da Real Academia Galega é Domingo García Sabell ,
Delegado do Goberno central
en Galicia.

ººººº AS SOMBRAS DA COLONlZACION E DA EVANXELIZACION DE AMERICA foron remarcadas e denunciadas ó
Papa Xoán Paulo 11 por uns
cincocentos cregos de México que lle fixeron chegar
unha carta, cando el pisaba
aquelas terras, na que entre
outras causas pedían : " unha
palabra penitente arredor do V
Centenario , que abrise novas
espacios de esperanza ós nasos irmáns indios, golpeados
e despoxados secularmente ",
ó mesmo tempo qu~ pedían
recuperar "o que lles roubara
ós indíxenas: a súa terra, a súa
reorganización social, a súa liberdade e a súa cultura ".
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OS SALMONS non acudiron
á cita cos pescadores nesta
tempada, podemos dicir que
os salmóns están desaparecendo dos nasos ríos; as condicións de vida e reproducción non deixan rastro deste
fermoso compañeiro dos nasos ríos. ¡E un ha pena!. Hai
quince días os oito ríos máis
salmoneiros do naso país, só
deran unha ducia, e o Río Eo ,
tan famoso palas pescas de
Franco , que agasallara ós
seus capturadores con máis
de setecentos exemplares no
ano 1967, no que vai de ano só
deixóu ver un salmón xoguetón. A foto que reproducimos
"' é doutros tempos mellares.

OS CAMBIOS CLIMÁTICOS
como as secas que están a padecer certos países do norde
de España, e mesmo en Galicia, aínda que moito máis suaves, son intres excepcionais
que houbo tamén noutras
épocas da historia. O que sí é
verdade é que o home está a

influir nestes extremismos do
tempo por exemplo co chamado "efecto de invernadeiro": invadindo a atmósfera
de dióxido de carbono, metano, etc. Así, os gases procedentes da queima de combustibies, deteñen na atmósfera
unha parte do calor do sol.

ººººº
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OS PEQUENOS COMERCIOS
de Galicia están a sufrir unha forte
crise , devorados palas multinacionais , ante o auxe dos supermercados. Este declive non só
nos afecta aquí, en todo o Estado
estánse a pechar mil destes comercios cada ano . Os nasos comercios tradicionais convertiránse en sinxelos espendedores
de productos de consumo rápidos, ou en centros de venda especializados nun artigo . Sí en mil
novecentos oitenta e sete, estos
comercios quedaran reducidos
nun trinta por cento , dentro de
cinco anos serán xa a metade.

Xesús,
criterio da
nosa vida

A crise que
non cesa

Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

Por Eliseo Miguélez

a doctrina de Xesús e coa súa conducta o
home asume compromisos de solidariedade e
liberación. O recordo de Xesús obra sempre
nas nosas conciencias coma un crisol purificador, ou como di un famoso teólogo é un "recordo
subversivo", pela sinxela razón de que nos evoca a
historia dun marxinado que pala acci_ón de Deus líbrase da morte e vence dun xeito definitivo tódalas
forzas do mal.

a década dos 60 houbo un seleccionador español de futbol que chamou a un xogador
galega de segunda división, Amancio, para o
equipo español. A pesar de que todo o mundo
apostaba pela súa alineación, o Sr. Hernández Coronado fixo partidos de selección destinados a escoller
os máis aptos no momento. Todas as crónicas da
época destacaban o bo labor de Amancio que sobresaía por riba da media do seleccionado español. Pois
ben, ó final non xogou, disque porque procedía dun
equipo de 2ª división e carecía da necesaria
experiencia.

N

Toda a vida de Xesús constitúe un grito de liberdade
e un compromiso de liberación; el móstrase coma un
libertador do pecado e da morte é o "home solidario"
que pregoa a igualdade de tódolos homes por serfillos
do mesmo Pai , Deus; rexeita toda discriminación de
raza ou de sexo; libera a conciencia oprimida palas
precripcións legais; sana os enfermos, perdoa os pecados , converte os pecadores arrincándoos do niño
do seu egoismo e promete como remate do seu programa a liberación da marte, reducíndoa a un pasamento e non a un ha meta.
Decl ara unha loita diaria contra unha relixión reduc id a a un culto puramente exterior e abre ó home a
unha actitude de amor concreto e incómodo con respeto ó próximo necesitado. Disfruta estando en "malas compañías " e trata cos publicanos, as prostitutas,
os samaritanos e leprosos para demostrar que tódolos
homes son destinatarios da mesma salvación liberadora.
Esta realidade que supera a imaxe dun Xesús reducido moitas veces a unha pura interioridade e cerrado
por moitos nunha piedade invididualista e ata egoísta,
representa para os cristiáns un elemento de perenne
crítica e provocación. A crític·a da lgrexa e dos cristiáns, ou sexa a que a lgrexa e mailos cristiáns deben
facerse de sí mesmos, non ha ser outra que a mesma
persoa de Xesús. El é a crítica da nasa non-verdade,
pois é el a orixe de toda verdade. F:>ara decidir se nunha
sociedade dividida, asoballadora e alienante, a lgrexa
se traca ou non en alienante, dividida e cómplice da
opresión dos outros homes, o primeiro criterio e o
último ha de basearse en clarexar se Xesús lle resulta
al leo , ou se , pela contra, ven ser El quen determina e
especifica a existencia e mailas estructuras desa
lgrexa.
Xesús, en loita contra hipocresía e comprometéndose en todo intre a pral do home, convértese nun
desafio e nunha chamada para que tamén nós nos
comprometamos con el para libera-lo mundo de tódalas súas miserias e inxusticias e así colaboremos a
establecer nel a verdadeira fraternidade e a auténtica
paz.
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Nós sabemos, todo o mundo sabe, que a razón era
moi distinta. O Sr. Hernández Coronado tiña no Real
Madrid o clube dos seus amores, e el sabía que se
xogaba Amancio nos mundiais e o facía ben, como era
o máis probable, o valor no mercado dese xogador
medraría como a escuma, e o clube albo, que tiña un ha
opción de compra sobre o xogador, tería que desembolsar moitos máis cartas. Preferíu facer un favor a
unha entidade particular antes que a unha colectiva,
beneficiar antes a un poderoso (O Real Madrid) cá un
máis modesto (o Deportivo).
A historia seica se quere repetir pero no campo da
política e do sector lácteo. En efecto, cando escribo
isto, o 7 de maio, todo parece indicar que as organizacións de productores demandan participar na próxima
ampliación de capital de LARSA, e como non teñen
cartas solicitan a Xunta que lles facilite o acceso ó
accionariado desa empresa mediante a concesión de
créditos en condicións favorables. Pois ben, ese favor
élles negado, probablemente por inconfesables
razón s.
Nós ainda non sabemos, pero todo o mundo anda a
dicir, que empresas moi importantes, algunha multinacional, están moi interesadas en facerse con
LARSA, e se cadra dende as instancias do poder (só
Romay sabe) ándase a favorecer esa operación poñendo escollos á entrada dos labregos como accionis. tas das empresas ás que abastecen de materia prima.
Se isa fose así, sería verdadeiramente lamentable que
outra vez se favorecese ó poderoso en detrimento do
débil. Agardemos que ese rumor non responda á
realidade.
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311 .- "Versos satánicos".
312.- Morte e resurrección no campo galega.
313.- O resurxir dunha esperanza (As eleccións da
perestroika)
314.- Comulgar polo civil.
315.- Un novo sindicalismo para o campo galega.
316.- ¿Que Europa? (As eleccións europeas)

317 .- Saneamento: anguriados labregos.
318.- "Xornada mundial da Mocidade" e visita do Papa.
319.- Cavilacións despois das eleccións (europeas)
320.- No día da Patria (25 de Xullo).
321.- O Papa en Santiago coa mocidade do mundo.
322.- Coa mafia ás portas.
323.- Unha Biblia para un pobo.
325 .- lgrexa, Cáritas e Declaración da Renda.
326.- 29-0: O reparto da fame.
327.- ¿Que cae co muro de Berlín?
328.- O sí e o non do nacionalismo.
329.- Os 80 , anos intensos.

COLUMNAS
307.- Un aplauso ó Conselleiro (E. Miguélez)
- Dimensión política da caridade (M.A. Araújo).
308.- Por unha evanxelización do gratuito (F. Carballo).
-A polémica das vias rápidas (Tintxu).
310.- Un ha boa noticia (M.A. Araújo)
311.- ¿A quen serve a televisión? (Tintxu).
- Terrorismo e sociedade (M . A. Araújo).
312.- Unha ética civil (F. Carballo)
313.- O debate do estado das autonomías.
-A opinión pública dentro da lgrexa (M.A. Araújo).
314.- Estamos perdendo moitas posibilidades (E. Miguélez)
315.-A nación (F. Carbal lo).
- Pero nós, primeiro (M. A. Araújo).
316.- Eleccións europeas (Tintxu) .
- O futbol e o sector lácteo galega (E. Miguélez).
317.- A escala (F. Carbal lo)
318.- Tempo de vacacións (Tintxu) .
319.- Revolución e relixión (F. Carbal lo).
Msr. Arauxo , homenaxe Otero Pedrayo (Torres Queiruga).
320.- Tempo de festas (Tintxu).
321.-A sociedadede consumo (M . A. Araújo).

- Romeiros do Alén (F. Carbal lo).
- O Trasno (Daniel L. Muñoz): Nacionalismo e postura
corporal.
322.- O rebumbio preelectoral (Tintxu).
-A calidade do sector turístico (E. Miguélez) .
- O Trasno: Susan Mendoza.
323.- Un Xesús para o noso tempo (M. A. Araújo) .
- O Trasno: País de tribus, pero menos.
324.- lgrexa e democracia (F. Carballo) .
- O Trasno: Negra é a noite.
325.- O Trasno: Caramelitos centralistas.
326 .- O Parlamento Galega (Tintxu) .
- Xesús , algo mais ca un home (M. A. Arauja) .
- O Trasno: De compango ... liberdade.
327.- As sinais dos tempos (F. Carbal lo).
- Outra oportunidade (M. A. Arauja) .
- O Trasno : A miopia dos elefantes.
328.- Votas por ... (Tintxu)
- O Trasno: Seica Deus está vivo .
329.- Memoria histórica: 50 anos da Guerra Civil (F. Carbal lo).
- O Trasno: Santa Constitución .

En tódolos números o magacine A PENEIRA (desde o Nº 321 con dúas páxinas e ilustracións das not icias) .

BOA NOVA

Nº

Nº
- Quen é quen (Do . 14º T. O.)

306.- Retrato (A Santa María no seu santo)

- Non ós hipócritas (Do. 15° T. O.)

- Glorificade a Deus no vaso carpo (A Xesús no seu

320 .- Santos , líderes, ídolos ou amuletos .

santo) .

- Tanto queremos facer que nos desfacemos (Do.
16º T. O.)

- Que xermole a xustic ia e a paz.
- Un home libre (Bautismo de Xesús) .

- O Noso Pai (Do . 17º T.O .)

307 .- A unidade dos c ristiáns (1)
- Compartí-la ledic ia (Dom. 2º T. O.).

321 .- O primeiro lugar para os pobres .
- Palabras de lg rexa.

- Vaia programa! (Dom. 3° T. O.).

-Remoendo o Evanxeo : Pobre de tí se non te fas valer (Do .

308.- A unidade dos cr istiáns (2)

22 T. O.), lsto non é broma (D . 23º T. O.)

- Vendo , no n vemos (Dom . 4° T. O.)

322 .- Deus vai de discoteca

-A Coresma.
309.- A unidade dos cr isti áns (3).

- Palabras de lgrexa : A lgrexa e as culturas .

- Hai que segu ir (11. Do . Coresma)

- Remoendo o Evanxeo: Evita as malas compañías (D . 24º

T. O.). Quérote fiel á miña medida (D. 25º T. O.).
323 .- Por fin a Biblia en Galego!.

- Cambios para un mundo novo (11 1Do . Cor.).
310.- No tempo de Coresma.

- Palabras de lg.: Presentación da Biblia en Galego .

- A marcha atrás (IV Do. Cor. ).

- Remoendo o Ev.: Vén de vello (D . 26º T. O.).

- Todos ternos abando que rascar (V. Dom . Cor J
311 .- Unha lgrexa que tome partido.

Ditoso tí porque criches (D . 27º T. O.).
324. - Cristiáns maduros para un mundo mellorado .

- Morrer (Do . de Ramos)

- Palabras de lg.: A catequese de adultos .

- Vivir (Pascoa)

- Remoendo o Ev.: Unha gran verdade (D . 28º T. O.) .

312.- Sinais do resuc itado (poema)

Non lle merecia isto a Deus (D. 29º T. O.).

- Ancorados no porvir (1 1Dom . Pascoa)
- Cristo, sacramento do encon tro do home con Deus (111

325 .- No día dos defuntos.
- Palabras de lg.: Sinxeleza na liturx ia dos defuntos .

Do . Pascoa)

- Remoendo o Ev.: Orar para avanzar (D. 30° T. O.).

313 .- Xoan Paulo 11 en Santiago .

lsto é serio (D. 31 T. O.).

- Os nosos pastores (IV . Do . Pascoa)

326 .- Rezar ben e con xeito.

- ¿E ser io talar de amor? (V. Do. Pasc oa) .

- Palabras de lg.: Loita e liberación .

314 .- A grandeza das palabras pequenas.

- Remoendo o Ev.: Amigo da vida (D . 32º T. O.).

- O espírito que Xesús promete (VI Do . Pasco a) .
- Ascensión.

Continuadas decisións (D . 33° T. O.).
327 .- Com unismo , capitalismo , fe .

315 .- Coida da comunidade (poema) .
- ¿ Quen nos move? (Pentecostés) .
- A Santísima Trinidade .

- Palabras de lg.: Comunismo e capitalismo .
- Remoendo o Ev.: O " rei " crucificado (Cristo Rei).

316 .- Unha lgrexa enferma .
- Mal nacido (Dom. 8° T. O.) .

Oxalá veñas logo, Señor (l. Do . Advento)
328 .- A sinxeleza e a audacia dos mártires .

- Recomendacións (Do . 9º T.O.).

- Palabras de lg.: Amor, confl icto e persecución .

317 .- A miña lgrexa querida (poema).

- Remoendo o Ev.: A conversión esixe cambios (11 Do.

- Padecer con (Do . 11º T. O.) .

Advento ). Falar con feitos (111 Do . Advento ).
329 .- Apostemos pola paz.

318.- O Deus que está e tala na vida.
- Tempo de exámenes (Do. 12º T. O.).
- Partidos (Do. 13º T. O.) .

- Palabras de lg.: O noxento comercio de armamento .
- Remoendo o Ev.: Non ternos unha biografía de Xesús (IV

319.- Polos camiños de Deus.

Do . Advento ), O amo r feito carne (Sagrada familia) .

LABORAL
306 .- ¿Celulosas para Galicia? . Datos para pensar.
307 .- Os intereses que defende o goberno.
309.- ¿Qué pasa con MAFRIESA?
313.- Citroen Hispania (Vigo) en conflicto colectivo.
325.- Alumina-Aluminio , despois de dous anos do " Casón ".
327 .- ASTANO : Un marta mal enterrado.

O CAMPO
Nº

Nº

306.-Agrupación de venta en común deleite en Oirán .

319.- Nova sociedade leiteira.

- Cursos gratuitos de aprendizaxe agraria para xoves .

320 .- O sector lácteo en Galicia (1 ).

308.- O emprego axeitado dos praguicidas .

321 .- O sector lácteo en Galicia (2) .

309.- Historia da agricultura (e 3) .
310.- A exportación de flor galega.

322 .- O sector lácteo en Galicia (3) .
323 .- Lumes do verán .

311 .-A selección do gando vacuno leiteiro (1 ).

324 .- O Monte do Gozo , unha paisaxe luar.

312 .- A se lección do gando vacuno (2)
313 .- Unha asociación cultural na Fonsagrada.

325 .- Futuro das cooperativas agrarias (1 ).
326 .- Futuro das cooperativas agrarias (2).
- O saneamento gandeiro.

314.- Novas axudas para o campo.
315 .-

111

Congreso de Comisións Labregas.

327.- Os augardenteiros .

316 .- Os veciños organizados mellaran a parroquia Vilabade
317 .- Día do Sn. Cidre Labrego .

328 .- As VI Xornadas Agrarias.
329.- LARSA ¿A crise da madurez?

INTERNACIONAL
306 .- Noticias sobre Armenia.
318 .- Noticias de China.

324.- Alemania do Leste¿ Un país en desbandada.?
325 .- Sudáfrica : A opresión do diñeiro .
326 .- A URSS e os nacionalistas.

319.- Arxentina : A revolta da fame .
321 .- Colombia , país da " coca ".

SAUDE
309.- lnfeccións respiratorias agudas .

315 .- Ficheiro de primeiros auxilios : Queimaduras.

311 .- O nena que non come .

316.- Ficheiro de primeiros auxilios: Hemorrax ias .

312.- Ficheiro de primeiros auxilios : Feridas .

317.- Ficheiro de primeiros auxilios: Respiración artifi c ial.

313 .- Ficheiro de primeiros auxilios : Picaduras-mordeduras .

318 .- Ficheiro de primeiros auxilios: Electrocución .

314 .- Ficheiro de primeiros auxilios : lntoxicac ións.

319.- Ficheiro de primeiros auxilios : Golpes e caidas .

MISCELANEA
321.- Os nasos lugares: O camiño francés a Santiago .
- Familia: Papá e mamá danse un bico!.

- TV: Televisión espectáculo .
- Saúde: ¿Alimentan os xe lados?
- Pasatempos.

322 .- Os nasos lugares : As primeiras noticias de Ga licia.

- TV: Ecoloxia e documentación .
- Saúde: Alimentación sá (2) .
- Pasatempos.

326 .-.0 s nasos lugares: San Andrés de Teixido .
- Familia: Aprendendo a descansar.

- TV: Documentos TV

- Familia: ¡As carreiras da mañá!

- Saúde: Obesidade infantil.

- TV: De videos.

- Pasatempos.

- Saúde: ¡Que pasa co aceite de oliva!.
- Pasatempos

323 .- TV: Os informativos.

327.- Os nasos lugares: A torre de Hercules.
- Familia: Sobretele ou sobremesa.

- TV: Contrafío .

- Saúde : O medo!.

- Saúde : Infección de piollos.

- Pasatempos

- Pasatempos.

324 .- Os nasos lugares: " Montañeses ".

328 .- Os nasos lugares: Santa Marta de Ortiguei ra.

- Familia : O diálogo .

- Familia : Facemos festa.

- TV: Debuxos animados.

- TV: Benvido Epi e Bias.

- Saúde : Alimentación sá.
- Pasatempos.

325 .- Os nasos lugares : Camiños de entrada.
- Familia : O avó.

- Pasatempos.

329.- Familia: Por un ha nova forma de xogar e viv ir.

- TV: Tempo de xoguetes.

VARIOS

Nº

Nº

306 .- Especial A. IRIMIA (4 pxs .).
- Obispo de Ourense reclama mais atención ó galego na
lgrexa.
- Cando soa a gaita avívase a alma e medra o espírito
galego.
- Declaración Universal dos Dereitos Humanos (2) .
307.- Decálogo do galego falante .
- " A doble historia do Doutor Valmi " .
- Declaración dos Dereitos Humanos (3).
- Bendicións de anciáns .
308.- Lembrando unha Romaxe feminista .
- IRIMIA : Dez anos da Asociación e 300 números da
revista.
- A HOAC de Mondoñedo por un amor eficaz .
- Declaración dos Dereitos Humanos (4) .
- ¿Galicia? Galicia catro .
309.- Catro mentiras sobre afame no mundo .
- Por qué son obxector de conciencia.
310 .- A Declaración de Colonia : Teólogos critican á lgrexa.
- O centenario do " descubrimento", un ano de loito .
- Falamos do tempo.
- Bancos e sa ias.
- O " Día da paz " no Colexio " Mestre Rivera " de San
Cibrao .
3 11 .- Especia l Semana Santa : Para andar o Calvario.
- Europa e as linguas non estata is.
- 50 anos da morte dun poeta.
- Vidas que dan luz: Morreron coma Cristo .
312 .- 111 As . de Enc rucillada: Ga licia ante o reto da
postmodernidade.
- ¿Que pasa no conce llo de Vigo?
-34 .000 firmas en defensa do patrimonio forestal galega .
- Vidas que dan luz : Giorgio la Pira .
313 .- A adquisición da linguaxe infantil.
- Os imaxineiros.
- Vidas que dan luz : Antonio Gaudí.

314 .-A educación en Galicia. Informe cero.
- "Cantareliña" 89.
-11 Congreso de escritores en lingua galega.
- Os que veñen empuxando.
- Vidas que dan luz: Manuel Carrasco.
315.- Día das Letras Galegas: C. E. Ferreiro , un poeta
comprometido.
- Un ha galega desde Exipto .
- Vidas que dan luz: Dorothy Day.
316.- Pascoa na HOAC: Liberación dos obreiros por Cristo.
- Brigadas de traballo para Nicaragua.
- Exercito guerilheiro , ETA e pacifismo.
317 .- Sobre os plans de pensións.
- Carta de Xan paisano a un bedel.
- Sussan Bihles , peregrina da paz .
318.- Un plan contra a pobreza en Euzkadi .
319 .- ¿Calé o idioma da lgrexa Galega? .
320 .- Gracias a Deus por Galicia.
- Tómanlle o pulso a Galicia.
321 .- Un ha ducia de Romaxes .
- Crónica da Xornada Mundial da Mocidade.
322 .- Educación infantil: ¡Papá vai a escala!.
323 .- Presentada na XII Romaxe a Biblia galega.
324 .- Jesús Martín , pioneiro da HOAC.
325 .- Barreiro absolto .
- Tempo de soutar.
326 .- O mar: un mundo duro e problemático .
327 .- Obxección fiscal: Desarma os teus impostas.
- A caza das muxicas:
328 .- V Asamblea de Encrucillada : O desafio das eleccións .
- As eleccións galegas nome a nome.
- Preparando o Nada!.
329 .- Os 80 , historia de 10 anos (en Galicia e no mundo . 3
paxs.)
- Unha festa para os vellos (guión).

RELATOS
306.- Oebaixo da Figueira. As vodas de ouro .
- O meu abó.
307 .- Debaixo da figueira. A figueira quedou soa.
316.- Os oídos teñen as súas raices no corazón .

317 .- ¿Esperar? ¡Crear esperanza!
318 .- Facendo comunidade .
319 .- A vida complicase.
320 - 324.- Nun cemiterio de coches .

A FALA E CAMIÑO
306.- ¿Que pasa neste intre?
307.- Verduras e outras causas.
308.- Mel sobre filloas.
309.- Xogar co galega.
310 .- Castrapeando.
311 .- Non os hai.
312.- Inaudito, pero non inédito .
313.- Equivalencias.
314 .- A flor de toxo .
315.- Has de cantar.
316.- Habería de facelo ben.
318.- Debe comer e debe de comer.
(Tamén saíu o Cantar do irimego en cada número desde o 321 ).

319 .- O fala r perifrástico.
320 .- Perífrases temporais .
321 .- Ler en galega.
322.- Obriga e hipótese.
323 .- Non saben empezar.
324.- A acción que se desenvolve.
325 .- Comendo o polbo.
326 .- Proceso concluido .
327 .- Os días da semana.
328.- Xa vai ben de perífrases.
329 .- Dez anos camiñando desde a fala .

Amerecida homenaxe ópoeta Xosé María Uíaz Castro
día vinteún de abril houbo en Guitiriz, alí onde
a Terra Chá escomeza a ser, un acto moi fermoso: unha Asociación Cultural, Xermolos,
un ha comarca, a Terra Chá, e un grupo de escritores xuntáronse arredor dun poeta: Xosé María Díaz
Castro. Non sempre os homes estamos tan xenerosos
en tempo e en xestos, ou agardamas a que morra alguén
para homenaxealo, a non ser que aínda poidamos acadar a traveso del algún favor. Máis en Guitiriz a convocatoria era ben diferente ...

O

Oíaz Castro conversa co Delegado de Cultura, con Ramón Piñeiro,
X. L. Franco Grande e Bernardino Graña

Xosé María Díaz Castro naceu en Guitiriz (1917) , indo a
estudiar ó Seminario de Mondoñedo coma moitos outros poetas: Aquilino Iglesia Alvariño, o seu gran amigo,
Crecente Vega, Noriega Varela ... O estudo fondo das
linguas clásicas levárono a dominar tódolos idiomas
occidentais, trabal landa coma traductor no Instituto de
lnvestigacións Científicas en Madrid; é por isa que o
naso poeta estivo ata agora alonxado do mundo creativo da súa terra.
En mil novecentos sesenta e un publica o seu libro
"Nimbos" que foi acollido coma un dos mellares libros
de poemas da postguerra. A súa poesía é total , fondamente humana, moi relixiosa.
Costumes, paisaxe chairega, homes e mulleres labregas, a vida, que traspasan case toda a poesía de Nimbos.
Antes e despois de Nimbos houbo varios " cadernos " de
poemas, alguns xa desaparecidos, e ·outros que aínda
poden ve-la luz.

Uxio Novoneira no recital de poesía con Manuel María, Carmen Blanco, ,,
eXulio Xiz

Facer poesía para Díaz Castro é alumea-las causas ,
facelas resplandecer-no medio da escuridade, quizáis
dalas a luz. Hai unha constante na súa poesía: a contraposición entre a luz e a escuridade. Nimbos son poemas
de luz.
Nesta xornada de festa viñeron a Guitiriz moitos escritores·, non irnos citar agora tódolos nomes ... Houbo
"taboa redonda", recital de poesía e xantar amistoso , e
tódolos actos estiveron arroupados polo calor do pobo ,
dos paisanos de Xosé María. Este acto rachóu con moitas ideas prefabricadas e falsas, pois tanto a mocidade
como a xente do campo gustaron da poesía e disfrutaron coma endexamáis cos versos recitados por Uxío
Novoneyra, Manuel María e Bernardino Graña, e vibraron coa palabra quente de escritores coma Xosé Luis
Franco Grande, Carmen Blanco, Xulio Xiz , Xesús Rábade Paredes, Xosé Antón Miguélez, Miguel Anxo
Fernán-Vello.

O que está de espaldas aquí a esquerda é o naso director Victorino, de
frente os escritores: Rábade Paredes; Elena Vi/lar, Lois Diéguez, Paco
Martín e Carmen Blanco, pota outra banda: Antón Santamaría, Fernán Vello,
Manuel María, o Alcalde de Guitiriz, Diaz Castro e outros".
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Foi unha cata fonda da poesía total por riba das modas e das escalas.
A.B.T.

ACOLLEMENTO FAMILIAR:
Ser solidario cos menores marxinados

o

caso de Monse, a
nena do Sida, non
é unico. Son moitos máis os nenas
e nenas que padecen a curiosa situación de seren
tratados coma verdug.o s ,
cando son as víctimas inocentes de tódalas brutalidades que cometemos os
adultos.

Quen son os
marxinados

Un dos obxedivos da
nova ~ei de Adopción e
Acollemento Familiar era
superar a vella idea pala
que se buscaba un nena
que se adaptase ás necesidades das fam i 1ias demandantes (normalmente , en
boa situación económica) ,
antepoñendo agora o interés do menor sobre o das
fa m ilias .

menores

Entendemos por menores marxinados aquel colectivo de nenas e nenas
que padece máis severamente as inxusticias e desigualdades do naso sistema social. Para concret ar mellar, podemos c las ifi ca r as situacións marxinadoras en 4 categorías.
A) Abandono total dos menores, debido a que os pais
non cumplen coas súas
abrigas paternas (ausencias prolongadas do fogar,
inhibición e falta de control
sobre os tillos ... ).
B) lmposibilidade de atención ós tillos debido a graves incapacidades crónicas ou transitorias dos
pais : enfermedades físicas
ou psíquicas, deficiencias
ou minusvalías, alcoholismo ou drogadicción , etc.
C) Inadecuado cuidado
dos menores: malos tratos ,
ambientes
inapropiados
(mendicidade,
prostitución , delincuencia ... ) situacións insalubres, etc.
D) Carencias que dificultan
a atención ós menores: au-
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Quen necesita máis dun
acollemento fam iliar

sencia de un dos pais (fam ili as
monoparentais),
grave e prolongada escasez de recursos económ icos, etc.
En Gal id a, según os cálc u los feitos polos· sindicatos, habería uns 20.000 menores en situacións de marxinación, e pobreza, dos que
só uns 5.000 contarían con
apo ios da Administrac ión
(X unta,
Deputac ión s,
Concell os ...).

Que é
familiar

o

acollemento

O Acollemento Familiar
é unha figura , con respaldo
legal, pola que a Ad m inistración (no noso, caso , a
Xunta de Galicia) encomenda a garda dun menor
a unha persoa ou familia,
que ten a obriga de coi-

dalo , alimentalo e educalo
por un tempo , a fin de integralo nunha vida familiar
que sustitúa ou complemente carencias familiares
destes menores.
A filosofía que inspira
este novo recurso é moi vella: desde sempre , na historia dos pobos, houbo familias que espontánea e
solidariamente axudan a
outras familias no cuidado
e atención dos seus fillos .
As avantaxes que o Acollemento Familiar tén sobre o internamento en
Centros (que vén senda a
medida máis habitual a
aplicar) Permiten un trato
máis humano e persoal cos
menores , unha vida cotiá
mái s normali zada e po lo
tan to ma iores posib ilidades de integrarse activamente na sociedade.

Sen embargo , na práct ica aínda existen moitas
familias que agardan por
nenas pequenos e guapos
(pero hai poucos) e moitos
nenas internados, maiores
de 8 anos que agardan por
familias acolledoras (pero
hai poucas).
·Consecuentemente con
todo esto , pódese dicir que
os menores máis necesitados dun Acollemento Familiar son :
- Aqueles menores que
levan moitos anos institucionalizados sen coñecer
(nin siquera en vacacións
ou fins de semana) a vivencia dun ambiente familiar
normalizado.
- Menores de máis de 8
anos con posibilidades de
adopción ou Acollemento
Familiar
(temporal
ou
definitivo) .
Menores que palas
súas deficiencias físicas ou
psíquicas ninguén quere.
En Galicia, o temor ó sida
tamen marxina ós nenas: un
dramático
exemplo
de
todo esto constitüeo o

caso dun pequeno con anticorpos do sida, que
desde que naceu leva máis
de 2 anos internado no
Hospital Materno - Infantil
da Coruña, porque ningún
Centro nin ningunha familia se quere facer cargo del.
Este nena, como tantos
outros, víctimas deste deshumanizante sistema social, necesita un ha familia.

¿Como se pode acoller a
un neno?
Para poder informarse
mellar sobre todo o proceso que hai que seg_uir
para acoller ou adopt* a
un nena, estos son os· enderezas provinc1a1s das
Delegacións da Consellería de Traballo e Servicios
Sociais con competencias
no tema:
A CORUÑA
Servicio de Acollemento
Familiar e Adopción.
R. Plaza Maestro Mateo, 3
Entlo. C.
Telf. (981) 25 06 98
LUGO
Servicio de Acollemento
Familiar, Adopción, Valoración e Atención ó Menor.
R. García Portela, 11
Teléfono (982) 22 47 58
OURENSE
Servicio de Acollemento
Familiar, Adopción, Valoración e Atención ó Menor.
R. Avda de Habana, 105-2º
Teléfono (988) 24 44 00
PONTEVEDRA
Servicio de Acollemento
Familiar e Adopción
R. Benito Carbal, 47 - 1º
Teléfono (986) 84 10 18
Jésus Medín Roca - (Cambre)
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ANACOS DE VIDA
Armando Requeijo Cuba

A catedral e a rúa
Hoxe
o
autor
decidiu firmemente visita-la catedral. Facía tempo que desexaba facelo pero ata entón
non se decidira. Con todo,
vestiu a súa chaqueta e foi.
O primeiro que o sorprendeu e ata agradou foi o silencio do lugar. Era unha sensación indefiniblemente reconfortante poder disfrutar, inda
que só fara por uns intres da
paz que emanaba aquel lugar.
Aínda embelesaba máis ó autor a sensación das súas pisadas sobre o chan , sentilo xelado , granítico, case que vivo.
As figuras do Pai celestial axudaban a tranquiliza-lo seu axitado espírito: un Cristo pastor,
un Cristo sangrante, un Cristo
da última cea ...
O autor saíu da catedral
senda un home novo, e imaxinaba que aquela opresión por
séculas depositada no máis
fondo da súa alma se esvaíra
no cálido aire da catedral.
Pensaba con novo gozo interior nos amigos , no traballo ,
nos pais ... na súa existencia. E
dicíase a si mesmo, con estraña sabiduría renovada , que
a vida hai que sentila, mimala,
amala, minuto a minuto , segundo a segundo, e saber
aprecia-lo don impagable do

que Deus nos fixo entrega.
Nestes e outros pensamentos andaba o autor sen o máis
mínimo acordo da realidade
cando alzou a vista e puido
percibi-lo latido intenso da cidade: nenas que corrían en bicicleta, rapazas novas que flirteaban con mozos, neniños
loiros que camiñaban collidos
da man de repoludas nais, hippies adictos con adornos de
coi ro pendencio do colo , bigotudos señores con garavatas
de seda ... o pulso continuado
e perpetuo da urbe, a vida feita
acto que o rodeaba , que o envolvía,
que
o
absorvía
materialmente.
Non sabía que hora era nin o
tempo que pasara pero o autor
sentiu frío e instintivamente
ergueu a cabeza e fitou para o
ceo onde a lúa escomezaba a
extende-lo seu imperio celeste, a noite arrastrábase sixilosa e o vento zoaba nos muros das casas ... Nada, silencio ,
imperturbabilidade, o autor e
Deus . .

xOxOxOx

Cumpreanos
O autor, sabe moi ben por
qué, lembrouse hoxe do día

••

do seu dezaoito cumpreanos .
Fara un día triste , verdadeiramente penoso. Un día que pasara, coma tantos , sen pena
nin gloria, sen pastel con veliñas, sen amigos ó redor , sen
sequera regalo.
O autor, acórdase ben , chorara de rabia. Sentírase impotente, tremendamente frustrado tanto que dende aquel
día non voltara a se-lo mesmo .
Certamente aquel infausto día
fixéralle comprender algo que
ata entón non entendera. Si ,
tantos anos de estudio , tantas
horas de lectura non lle souberan comunica-la sapiencia
inconmensurable que a vida
mesma lle descubrira entón .
Comprendera máis tarde ,
non antes, por que se sentira
tan mal: era pobre , tremendamente pobre pero... era tamén , i Ironía! , rico , abraiantemente rico .
Rico porque , inda que pasara malos tragos , sentía a
alegría de vivir, de falar , de pasear, de escoitar, de ler ...
Así fara e así se sentira porque estaba orgulloso de , o
pouco que tiña e sabía , habelo
gañado co traballo dos seus e
a suor da súa fronte . Oeste
xeito e reflexionando sobre tales causas , aprendeu unha
lección que endexamais esquecería.

A razón do meu credo
Xulio de Abral

Eu sei que hai Sebastopol ,
que hai Manila e hai Sangai ;
ainda que non brille o Sol
eu sei de certo que o hai
Xamais puiden ver o vento
cando nos tellados brua,
nin subir o firmamento
a ollarlle os cornos a Lúa.
O carabel cando esperta
ninguén o arume lle olla,
nin ten a cor da folerpa.
nin verdega coma a folla.
Aínda coa vista apagada
atopa o cego vieiras ,

sen meter o dedo a chaga
ere no sol e nos luceiros.
¿ Quen fixo o primeiro abrente?
¿Quen inxeniou o sol por?
¿Quena primeira semente?
¿Quen fixo o friu e o calor?
¿Onde veño? ¿pronde vou?
¿ Nacín pra pasar trabal lo?
¿E vou cair ó achou
coma folla dun carballo?
Eu non viñen a este chan
nin a ser Reixo nin Roque;
alguén me leva da man
e voume cando me toque.

Os nosos lugares--------....,

A Berenguela
rama e señora das
campás de Galicia, a
campá grande da Berenguela, foi estreada
o 24 de xullo de 1729. Construída polo mestre campaneiro Pedro de Guesmes, cun
metal que se tiña que derreter
ó pé da torre segundo era tradición , esta campá medía 1,92
cm . de altura, 2,73 cm. de diámetro e pesaba 6.500 quilos.
Sentíase amáis de 3 leguas de
distancia. A xente aínda lle
amecía algo de máis cando talaba de que baixo dela cabían
12 xastres coas súas máquinas e que o martelo das badaladas era de madeira de buxo
para que non escachasen os
vidros das casas e non se malograsen as mulleres preñadas . Parece que esta vella
campá puido ser feíta con outras anteriores que o reí de
Francia, Luis XV, mandara facer en 1481 para a catedral
compostelá. E mesmo pode
ser que nela tamén estiveran
fundidas as campás que Almanzor fixo levar no 997 ata
Córdoba sobre do lombo de
c ri sti áns cautivos e que despo is fo ron rescatadas por Fernando 111 o Santo en 1326.
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Deixou de toca-lo 7 de setembro de 1976 e foi baixada
da torre de Berenguela en setembro do 89 para logo levala
a Holanda (Asten) onde se fixo
unha nova fundición.
En febreiro deste ano foi de
novo erguida e colocada na
torre e xa está de novo a tocar.
Aínda que rion a gusto de todos. Porque é máis doado
conserva-la historia e a memoria ca o son preciso dun
único e irrepetible metal.

Nen os
non
machistas
unha
conversa
cun grupo de mulleres expresaban
case todas o difícil
que era " convertir" ós maridos en colaboradores das
tarefas da casa: lavar, coser, frega-los
pratos ...
Aínda seguen dicindo que
eles van trabal lar fóra e ven
lles chega. A muller atende
o gando e as terras, a casa,
os nenos .. . ¡coma se trabal lar na casa non fara traba- tempo de que os nosos tillo! . Pois se é difícil con- llos, nenos, non sexan mavencer ós compañeiros chistas. Deixémoslles axuquizabes
esteamos
a dar igoal cas nenas. Eles

,
I'

1
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tamén poden axudar a barrer, fregar ou facer punto.
E seguro que mellar que o
home dese último anuncio
da tele que mentras atende
ós nenos bota por fóra das
potas a comida e caen lle as
causas.
Esperemos pois que as
compañeiras dos nosos fi-

1

llos
non
teñan
que
reclama-lo
dereito
a
comparti-los labores da
casa.

Radiografía dos escolares españois
A saúde bucal parece ter
avantado definitivamente. O
65% non padece dores de
moas. Quizáis e en parte ,
como consecuencia de que un
67% limpa á diario a boca.

A

dictas ás sustancias
doces e á televisión ,
os adolescentes españois probaron case
todos o alcohol e mailo tabaco. De entre eles, ·os tillos
dos obreiros son os que presentan unha situación máis
inquedante.
Son rapaces de entre 11 e 14
anos e foron obxecto dun estudio sobre os hábitos dos escolares en relación coa saúde.
Estudio que foi apoiado pala
Organización
Mundial
da
Saúde (OMS).

Tabaco e bebida

Entre as bebidas, a cervexa,
é a máis recorrida. O seu consumo ocasional acada unha
media do 60%.
Un 19% dos preguntados
manifesta que cando menos,
unha vez, chegou a poñerse

lren ó colexio

bébedo .
O tabaco, sen embargo, ten
menos partidarios, aínda que
un 5% de rapaces de 14 anos
afirman mantener un hábito
diario de consumo e un 3%
unha frecuencia semanal.
Cómpre salienta-lo feito de
que son os nenas que viven en
zonas rurais e os tillos de
obreiros aqueles que máis
fuman .

A inxestión de medicamentos é alta. Medicinas para o
resfriado (31 % ), e dores de cabeza (29%).
Pero o dato máis chamativo
é ese 8% que usa medicamentos para os nervos e o 4% que
precisa de pastillas para
durmir.

Os nenas de medios rurais,
ós que lles gusta máis iren ó
colexio cós de cidade, vense
con menos posibilidades de
continuar estudiando. Enxergan o futuro con máis inseguridade e pensan en que moi
cedo terán que inicia-la vida
laboral.

r Pasatempos - - - -AUTODEFINIDO
-------

Saúde

Para durmir mellar

Un bo consello con garantía de moitos anos de
experiencia: tomar unha
infusión despois da cea ou
antes de deitarse.
Hoxe en case que tódalas vilas algo importantes
hai algunha tenda de dietética ou herbolario?. Onde
podemos informarnos do
t.ipo de herbas que máis
nos conveña para preparalas nasas infusións. Tamén
nos supermercados ou

RlttlA -11

Medicamentos

Os adolescentes espano1s
deixan ver que a apetencia por
iren ó colexio disminúe a medida que aumenta o grao dos
estudios. O 74% dos alumnos
de 11-12 anos están satisfeitos
da escala. Pero esa cifra redúcese ata o 51 % tan só dous
anos máis tarde.

tendas empeza a verse
máis variedade e nas etiquetas podemos informarnos das cualidades das
mesmas.
A modo de exemplo citaremos algunhas: a tila para
os máis nervosos, o anisen
grao ou en estrela para os
que sufren de gases, o
boldo para dixerir graxas e
mellara-lo fígado ...
Pódense tamén mesturar ou mercar un preparado axeitado á nasa doencia. Calquera enfermidade
ten algo de alivio coas infusións e polo menos seguro
que
habemos
durmir
mellar.
Este consel lo válenos tamén para os máis pequenos. ¡Cómo lles sabe a taciña de auga quente cunha
culleiriña de mel! Axuda a
col le-lo sano.

. ~.
L-

- -

Hll-

1.'!'ali'll

11

11111•.

. llUIA

•. 111111

111111•

1

~n
IÍIHIJ
•

1

111111

'

'

>.-

1

f--

1. . 1111

~

111111111

111111-.
Tlllll-

llHl\11111

1
l

(IPIWlll ,__
UITU!

UllllU
._____

ln;¡¡:--

CllllH•

IWllll

111111111
111.-11 f--

~
u 111111111

1

n 11WJ•

·mwm

...__

'---

Jl:l1.'I!

f--

'riill

111
1un11111111

CllUIW

11111

lftl.S
IÍll

1a11w11.11

1

1

~11

¡

-

1111

e-

~-

lll~AU

1

lllW.W

llllllWllll

• •\1111

'
1

flUAlutA a..-

~hfülll

l lllllUll

111111111• '--·

1l:uU

¡

111111111
1111111
llll lll

111111

f-- '

~

ITIWllll

11111111

1
11ní1.111

1m.ms

rmm 1h
t-TUlllill

Solución ó autodefinido

¡

1

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Cousas xustas
Sería conveniente (e non
" convinte " -nin con trinta-)
que todos aprendesemos a respectar (non "respeitar" ) á xustiza. Respecto a (con relación a)
este asunto, eu desde (ou
dende) neno gardei moito respecto ós xuíces. E con isto xa
vou indicando, -aínda que resu lte algo complicado- que a
diferencia que hai en castelán
entre "el respeto " (a consideración que se lle debe a unha
persoa) e a expresión "respecto a esta cuestión' ', por
exemplo, non se dá en galega ,
que nos dous casos é respecto.
Falando do señor xuíz deberiamos desexar que el sexa o
que diga a derradeira palabra
porque, se algún fóra del xulga
a un ha persoa, esta pode resul tar prexudicada ("perjudicada",
en castelán), precisamente
porque é prexudicada ou prexu lgada : xulgada antes de

tempo. E así ese prexuízo
("prejuicio" en castelán, xuízo
antes de tempo) prodúcelle un
prexuízo (" perjuicio " ou dano ,
en castelán). E xa vemos, de
novo, como a Normativa galega utiliza a mesma palabra prexuízo- para significar iso
que os casteláns din con dúas
palabras. Non sei se é máis bo
ou menos bo, pero así están as
causas.
Non -sexamos, lago , xulgadores da? persoas antes de
tempo, ·;coma aquel escribán
que cometía ·a inxustiza de
adiantar prognósticos sobre a
inocencia ou culpabilidade das
persoas , causa que lle cumpría
facer ó Xu/gado, que neste caso
presidía un ha xuíza, que afortunadamente o da xudicatura é
un eido no que se ven incorporando algunhas mulleres, que
quizais
se
fixeron
antes
avagadas.

O CANTAR DO IRIMEGO
Vai adiante a primavera
e outra vez chega o momento
de que os nasos estudiantes
padezan o seu tormento .
A vista están os exames,
instrumentos de tortura:
o que se aprende pra eles
por desgracia pouco dura .
Tampouco os bos estudiantes
non o pasan nada a gusto
co sistema académico
que resulta moi inxusto.
Estas coplas eu dedico
sobre todo ós profesores
pra que enmenden o sistema
facendo causas me/lores.
Que teñan boa memoria
e recorden o de antes:
o que eles mesmos sufriron
cando eran estudiantes.
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Coma os nenos
Ver, tocar,
reñer, chorar,
rir, xogar...
Sen cansa-la alma,
sen mata-lo tempo,
sen cauta-los sañas.
Vivindo ó minuto,
gozando co pequeniño,
compartindo os achados.
Xuntos,
sempre xuntos,
necesariamente xuntos.
Coma os nenas.
M.R.
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