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A LOGS_E, UNHA REFORMA EDUCATIVA CARGADA DE POLEMICA 

• San Cidre'90 
"Loitando polo pan e pola paz" 

• Asembleas de catequistas: 
Un acontecemento moi de Galicia 

O 
pasado 25 de Maio rematou o plazo 

de presentación de enmendas á Re
forma Educativa proposta polo go

- berno, a polémica LOGSE (Leí de Or
denación General del Sistema Educativo) . Ven 
cargada de polémicas, protestas e fo/gas de 
tódolos estamentos afectados: alumnos, profe
sores e ... lgrexa, como non podía ser menos. A 
nova Leí de Educación foi contestada esta volta 
tanto por sectores progresistas, coma por sec
tores conservadores, cada quen palas súas ra 
zóns propias, anque nalgunhas coincidían os do 
PP e os do PCE. Os sindicatos de ensinantes 
protestaban porque perpetúa os fallos en rela 
ción coa educación e o estatuto dos profesores, 
e os rapaces porque pensan que se perde a 
ocasión dunha reforma a fondo; a lgrexa porque 
a Relixión perde espacio na escala, onde xa 
está de feíto moi malparada (véxase sobre todo 
a inxusta marxinación dos profesores suplentes 

(Pasa a páx . 6) 



mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego que esquecimos. 

i mos sementando patria : 

.m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 
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2,3 doXuftode 1990 
1 C111 da Cultura 
Concello dofene -·. ·-A.e 

ASOCIACION UUU DE TUUUO 
SOCW. COMUNITAIUO 
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Encontro de mozos portugueses 
egalegos 

30 mozos labregos do norte de 
Portugal , pertencentes á JARC 
(Xuventude Acción Rural Cató
lica), terán un intercambio coa 
mocidade rural galega do Move
mento Rural Cristián durante os 
días 14 a 17 de xuño. Os encon
tros realizaranse en diferentes 
zonas dos arredores de Santiago 
e pola provincia de Lugo. 

Os interesados poden informarse 
en: 
Manolo Barreiro 
Santa María de Arzúa 
(A Coruña) 
Tfno: 981 - 50 02 79 

Daniel López Muñoz 

Ximnasia pasiva, ¡guau! 

P 
or fin, porque todo 
chega para quen no 
Progreso confía, des
cubriron a arelada 

fórmula. Rematou a contra
dicción que tanto amolaba ó 
home e muller guai dos novos 
tempos. Porque, a ver, dicían 
auténticamente compunxi
dos, cómo combinar eso de 
cultiva-lo corpo con esoutro 
de a vivir que son tres días. 

A cousa tiña a súa gracia 
porque despois de conquerir 
con gran sacrificio, sacrificio 
duns que viviron antes e dou
tros que viven agora neutros 
mundos menos guais pero 
máis paraguais, despois de 
tanto sacrificio, digo, para que 
un puidese pasar pola vida de 
moca sen o molesto inconve
niente de traballar, resulta que 
todo se reviraba coa cuestión 
esa dos corpos danone, nece
sarios para estar con xeito na 
movida sen o tremendo pe
rigo de da-lo cante e quedar 
colgados na hora tonta de 
cada noite de copeo. Porque, 
amigo, un corpazo deses de 
anuncio custa sudes e renun
cias, fútines, camiñadas, fle
xións e abdominais, acelgas 
con pouco aceite e auga mine
ral sen gas, no canto de sa
brosonas e graxosas hambur
guesas completas, hummm, e 
donuts de chiculambe con 

coca-cola, ahhh... o máximo 
colega. 

Pois nada, que todo chega. 
Acabouse tanta privación e 
tanto esforzo, conceptos to
talmente primitivos. Na xim
nasia pasiva está a solución, 
coas nosas amigas as máqui
nas, que cho tan todo, oe. Ti 
méteste no garito, átante a 
unha máquina, pensas no que 
queres e faiche unha cousa 
así, mira, zaca, arriba, abaixo, 
adiante, stop, de fuciños un, 
dous, turrum, turrum -é que o 
ruído non o eliminaron por 
completo- outra volta, arriba, 
sube e a dobrarse, a esterri
carse, turrum, turrum, sha, la
la-la-la-la, oh, oh, oh, -porque 
podes cantar e todo-, turrum, 
turrum, ale hop, e acaba a pri
meira parte. O resto é pareci
do. 

Seica van perfeccionar aín
da o invento poñendo un cas
co insonorizador ó cliente 
cunha pantalla de vídeo de 
xeito que se poida un entreter 
e non estragar un tempo de 
ocio precioso. Evidentemente 
este sistema de estar en for
ma é inmensamente máis civi
lizado que o de correr ou ca
miñar polo campo, sempre ex
postos a recibir unha cagada 
de paxaro ou a pisar unha 
bosta sen rexistro sanitario. 
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BOA NOVA Manolo Regal /Ramón Raña 

Amóstratenos t~, Xesús resucitado 

María Magdalena buscadora 
somos nós, Xesús amigo amado, 
no harto das martes e dos medos, 
nas horas das ausencias e dos prantos. 

Camiñantes cara a Emaús tristes 
somos hós, Xesús, amigo amado, 
polo po das esperanzas rotas 
e dos soños pala vida profanados. 

Pescadores na noite, mariñeiros 
somos nós, Xesús, amigo amado, 
cansos do estarzo escuro, incerto, 
agardando algures o froito do trabal/o. 

iOuen puidese te-lo inmenso gozo 
da túa man da nasa man termando, 

· da túa voz na npsa voz fa/ando, 
do teu andar andando ó naso paso. 

Dáno-la graciéYde verte e contemplarte 
vivo na vida, /oitando ó naso lado, 
dáno-la gracia do teu alento santo, 
amóstratenos ti, Xesús resucitado. 

Libéranos dos medos, tainas libres, 
no amor e para o amor arreo ousados, 
dáno-la paz, dános confianza fonda, 
amóstratenos ti, Xesús resucitado. 

Querendo amarte a ti e ó teu andamos, 
entre os pobres buscarémo-lo teu rastro, 
servidores do pan, da paz e da xustiza, 
amóstratenos ti, Xesús resucitado. 

Que a ondaxe é moita e os tempos bravos, 
que nos costa verte preto, ó naso lado, 
que somos débiles, pequenos, maltratados, 
amóstratenos ti, Xesús resucitado. 

Devólveno-la música e o canto, 
que os rostros se transformen ó teu paso, 
tainas alegres, humildes e constantes, 
amóstratenos ti, Xesús resucitado. 

Testemuñas de vida, isa seremos, 
na vida e para a vida trabal/ando, 
mandados por ti, por ti amparados 
co gozo de sentirte ó naso lado. 

O/los novas para verte che pedimos, 
corazón limpo para amarte sen cansazo, 
pés lixeiros para te levar ousados, 
amóstratenos ti, Xesús resucitado. 
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Que a ondaxe é moita e os tempos bravos, que nos costa 
verte preto, ó noso lado 

REMOENDO O EVANXEO 

Sendo tres, son ún 
(Dom. da Stma. Trinidade 10 de xuño) 

"Que a gracia do Señor Xesús Cristo, o amor de Oeus e a 
comunión do Espírito Santo vos acompañen a todos" (2ª Cor. 
13, 13) 

¡Meterse no misterio de Deus! 
Parece un atrevemento irrespetuoso meterse na vida íntima 
dunha familia, para canto máis meterse na intimidade do mis
terio de Deus. Sen embargo esta é unha tentación que non 
podemos superar. Dende o comenzo da humanidade os seres 
humáns veñen preguntando por Deus. ¿Quen es ti, Deus? . E 
así seguiremos ata que o contemplemos tal como é. O home é 
grande non somente cando responde, senón tamén cando 
pregunta. A pregunta que máis grande fai o home é esta: 
¿QUEN ES TI , DEUS? . 

Un só corpo 
(Festa do Corpus. 17 de xuño) 

"E como hai un único pan, tamén nós, senda moitos, formamos 
un único carpo, porque todos participamos dese único pan " (1 ª 
Cor. 10,17) 

"Porque igual que o carpo, senda un, ten moitos membros e 
todos estes membros, con seren moitos, non tan máis dun 
carpo: así tamén Cristo. Porque a todos nos bautizaron nun 
único Espírito para formarmos un único carpo : tanto xudeus 
coma gregos, tanto escravos coma libres. E a todos se nos deu 
a beber un único Espírito". (1ª Cor. 12,12 ss). 

"Este é o meu carpo, que se entrega por ~ós ; facede isto en 
lembranza miña" (Le. 22, 19). 



A PENEIRA 

AS RAPAS DAS BESTAS 
son unha chamada á festa 
tódolos domingos de xuño 
e xullo: a ledicia, o con
tacto coa natu reza, coñe
cer pobos e xente ... , axu
dan a pasar fi ns de semana 
fermosos. O primeiro do
mingo podemos achegar
nos a Toroña en Oia
Baiona; o segundo curro 
que sinalamos está perto 
do anterior: o de Mougás. 
Sen sair de Pontevedra, 

OS ATAQUES A NOSA 
LINGUA estanse a multipli
car non só pola política da 
Xunta, de librar a algúns ci
dadáns do estudio da lingua 
e deixando de apoia-la nor
malización linguística de 
comarcas galego talantes, 
tronteirizas coas lindes polí
ticas, pero pertencentes á 
nosa cultura, senón tamén 
pola banda doutras institu
cións dependentes da Admi
nistración Central pero que 
cobran os impostes ós habi
tantes galegos, como poden 
se-las Delegacións da 
Facenda. 

UuatradóndeAntonloS.uraparac.ntJpudeahfn. 

, 

Alfonso Blanco Torrado 

, 
SOMO-LOS PRIMEIROS NA 

SUBA DOS PRECIOS, segundo os 
dados do mes de abril. A diferencia é 
grande, pois se no resto do Estado 
chegaron a subir un 0,2 en Galicia 
acadouse un 0,9%. lsto é grave 
tendo en conta que o noso país é 
rico en materias primas, e sobre de 
todo en fontes de alimentación , 
mentres tanto os productos do agro 
e do mar son vendidos polo noso 
sector primario por catro cadelos. 

o dezaoito, podemos parti
cipar na "rapa" de Morga
danes en Gondomar. Polo 
San Xoán agárdanos A Ca
pelada en Cedei ra. Os dous 
primeiros domingos de x-u
llo están cheíños: o pri
meiro: Sabucedo na Es
trada e Candaoso en Vi
veiro , e no segundo: Amil 
en Maraña e o da Cu rota na 
Serra do Barbanza. Boas 
festas. 

XOSE ANXO VALENTE, 

tempo traducidas ó catalán 
e castelán. Foi a lonxanía 
da emigración a que axu
dou a manter vivo o idioma 
da infancia neste escritor 
de Ourense que vivíu antes 
en Suiza, Francia ... , e 
agora en Almería. Toda a 
obra completa vai ser pu
blicada por Ambit Serveis 
Editorials, e o libro que co
mentamos está ilustrado 
polo gran pintor Antonio 
Saura. 

poeta en galego e castelán , 
vén de ver publicadas as 
súas "Cántigas de alén " na 
lingua de orixe e ó mesmo 

Guía de libros recomendados para E.XB. 

1 º••to ......... _. 
Alberto Avendaño. 

8 lato~-"'o ..... 
G Janer Manila. 
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2 '-~-· 4 .. ..... --.-. 
Paco Martin. 

O~o. 
Anloirfe 
de Sainl·Exupery. 

9 O.ollee ....... 
M. Angels Gardella lo 01: ........ ... ........ 

P. Carballude. 

·5 
A_.... _ ....... 
David Otero. 

11 " ...... y ....... 
X. Neira Vilas. 

6 
A clNi_ ... ..._ 
Antonio 
García Teijeiro. 

12 
&p.lltallo 

. . .... o . 
· X. Neira Vilas. 

Á R B O R E 
{)f),..,~,.,~Í.(l(hl1(Jíl 

Coleccióil 
de li&eratilra nifantil · 

e iuvenil 

* ••• ga¡. ·. 



Ei xo dos negocios europeos 
consolidarase no centro do 
continente . 

1993 é unha desas datas 
máxicas, para proxectos e mí
tines ... E Ano Santo en Com
postela e os políticos xogan 
con ese acontecemento, máis 
tamén é o ano do "mercado 
único", que favorece ás re
xións e países ricos de Eu
ropa: e marxinará a outras 
para sempre, e entre estas 
pode estar Galicia, pois aínda 
que queda Portugal, aquí a 
un ha beira, os estudios que se 
están a facer dín que o núcleo 
que vai dar vida ás comunica
cións de Portugal co resto de 
Europa vai estar en Valladolid. 
O centro de Europa será qüen 
xere a actividade económica 
que chegará ata Catalunya, 
Euskadi, Madrid e pouco 
máis .. . 

ººººº 

Lothar de Maiziere y Helmut Kohl, presidentes da ROA e RFA 

A UNIDADE DE ALEMANIA 
vai por bo camiño como mos
tra o idilio entre os dous presi
dentes; o un de xullo escome
zan por solda-la unidade mo
netaria, económica. e social. A 

República Democrática Ale
mana deixará de ser un estado 
e voltará ó leito de antes, con 
vistas a que Berlín sexa dentro 
de pouco tempo a gran capital 
económica do Mercado único. 

ººººº 

PALESTINA volta a ser 
acribillada pelas trot>as is
raelís, a pesar de que os so
cialistas xudíos veñen de 
recoñece-lo dereito á auto
dete.rm i nación da uel o-
RlltlA- 5 

bo. Homes, mulleres e ne
nes son víctimas dunha 
das guerras máis arrepian
tes. A "intifada" volta a 
rexurdir. 

A FESTA DO CORPUS, a 
pesar o cambio de data, 
conserva a súa forte rai
game na nosa terra, e Pon
teareas e Redondela volta
rán a vestirse de flores, e 
cidades coma Lugo e Ou
rense encherán os seus 

ceos de sons e festa. Estas 
tradicións son máis fortes 
cós cambios políticos ou 
cós espectáculos dos me
dios como a retransmisión 
dos mundiais de fútbol que 
tanto preocupan ós man
datarios de Ourense. 

ººººº , 
UNHA ENCICLICA SO-

# 

BREAS MISIONS é a oitava 
que da a coñece-lo Papa 
Xoán Paulo 11, urxindo ó 
compromiso cristián no 
Terceiro Mundo. Con oca
sión da Festa de Pentecos
tés (tres de xuño), fálase
nos tamén neste texto da 
inculturación ou encarna
ción do Evanxeo en tóda
las culturas tendo en conta 
a identidade de cada pobo. 

ººººº 
GALICIA: A PORTA DA 

COCAÍNA PARA EUROPA, 
non é un eslogan máis, é 
unha tráxica realidade que 
tala con números no que 
vai de ano dobrou o con
sumo de droga na nosa te
rra, e foi incautada cocaína 
por valor de sesenta mil mi
llóns de pesetas. As finas 
redes do contrabando de 
tabaco que operan nas no
sas rías poden se-la canle 
desta nova situación, que 
afecta ó indice de consu
midores é á cobiza de moi
tos negocios. O branqueo 
de cartas, moitos proce
dentes deste contrabando, 
están facendo xurdir moi
tos negocios no noso país. 



(Ven da portada) 

de relixión, que por non ter non teñen nin o dereito a que se 
//es pague con regularidade e pouco que se /les dá) . 

Atai..agora é só un proxecto que sen dúbida sufrirá numero
sas variacións ó seu paso polo Parlamento, pero en conxunto 
posiblemente saia adiante como está, e cómpre ter elementos 
para enxuiciala e non talar ó tun-tun como se fixo nas últimas 
semanas por parte de máis dun. No calendario de implanta
ción pénsase que se promulgue este ano 1990, se derenrole 
a Leí no curso 1990-91 ~ se empece a implantar progresiva
mente entre os cursos 1991-92 e 1996-97. 

Que é e que pretende a 
LOGSE 

A nova Lei de Educación é 
unha Reforma esperada que 
ven sustitu¡r ó actual sistema 
educativo, vixente desde 
1970, ano en que se promul
gou a "Lei Palasí" (polo nome 
do ministro franquista que a 
impuxo); tora a Lei que im
plantara a EXB e o BUP en 
sustitución da escala primaria 
e o vello Bacharelato e Maes
tría. E a terceira en cen anos, o 
cal non parece precisamente 
excesivo. 

Cáseque tódolos sectores 
sociais cadran dacordo na ne
cesidade da Reforma, e maior
mente tamén nos obxectivos 
de :· mellara- la calidade do en
sino ; facer unha escala 
aberta, democrática e plura
lista; adapta-los plans de estu
dio á sociedade actual nas 
portas do século XXI; alonga
lo ensino obrigatorio e gra
tuito e reforma-la Formación 
Profesional. 

As súas orixes están nos 
movementos de renovación 
pedagóxica que desde hai 
moitos anos veñen reflexio
nando e propoñendo alterna
tivas do que debe ser a nova 
escota: que potencie as capa
cidades e creatividade do 
nena e o mozo, un ensino ac
tivo e experimental, máis que 
instructivo, unha escala de
mocrática e participativa, que 
abra a escala ó seu entorno 
social, etc. E tamén que sexa 
sobre todo pública, que po
tencie a calidade do ensino 
para tódolos sectores da so
ciedade e compense as dife
rencias sociais. 

Algo desto quere recolle-lo 
PSOE co seu intento refor
mista, respondendo ás pro
mesas feitas cando chegou ó 
poder en 1982. O ministro Ma
raval xa promovera outra po
lémica Lei : a LODE (Lei Orgá
nica do Dereito á Educación) 
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que quería facer só un ensino 
público e · que rematou por 
acepta-lo ensino privado (sub
vencionado) palas mobiliza
cións que tivo que aturar. Os 
plans ambiciosos progresistas 
víronse pouco a pouco rebai
xados palas opcións "realis
tas" do PSOE e as súas postu
ras liberais, máis que socialis
tas, a valoración máis do pro
ductivo e o eficaz que o pro
piamente educativo, etc. lsto é 
o que ocasiona que as críticas 
se fagan tanto desde a es
q uerda como desde a dereita 
(que xa se opuxera á LODE, 
defendida desde posturas de 
esquerdas). 

Cales son os cambios máis 
salientables que introduce 

Como pode ollarse no reca
dro do lado, ternos en primeiro 
lugar unha serie de cambios 
na estructura educativa: 

1 º.- Haberá un período de 
educación infantil que irá de 1 a 
6 anos e que terá caracter vo
luntario, e constará de dous 
ciclos (1-3 anos e 3-6 anos). 
Este feíto de ser voluntaria 
pon en perigo o compromiso 
de crear postas escolares sufi
cientes, como denuncian os 
sindicatos. Perigo que afecta 
sobre todo ós núcleos rurais e 
máis desfavorecidos, pois 
para os outros estarán os cen
tros privados, que xa recla
man a subvención. 

2º.-A educación primaria obri
gatoria irá dos 6 ós 12 anos, e 
será tamén impartida polos 
mestres nos centros da actual 
EXB. Constará de 3 ciclos de 2 
anos cada un, organizados 
por áreas. 

3º.- A educación secundaria 
(ensino medio) irá dos 12ós 18 
anos, e constará de dúas eta
pas ben definidas: 

a) Educación secundaria obri
gatoria (12-16 anos), que cons
tará de dous ciclos de 2 anos 
cada un e será xa impartida 

A LOGSE, unha reforma educativa ce 

por Lice~ciados. Ó remate 
conseguirase o título de Gra
duado en Educación Secun
daria 

b) Bacharelato ( 16-18 anos), 
que remata co acceso á Uni
versidade. 

Ou Formación Profesional, de 
grao medio, que presupón a 
formación profesional básica 
na secundaria obrigatoria, o 
que deixa esta educación 
nunha situación ambigua. Os 
sindicatos denuncian tamén a 
posible intromisión das em
presas privadas na planifica
ción deste ensino según os 
seus intereses productivos. 

Por outra banda, un dos 
puntos máis debatidos é o que 
se chama o "deseño curricu
lar". O "currículum" é -
segundo a mesma Lei"- "o 
conxu nto de obxectivos, con
tidos, métodos pedagóxicos e 
criterios de avaliación de cada 
un dos n iveis etapas, ciclos, 
graos e modalidades do sis
tema educativo" (Art. 4º). Ou 
sexa, como vai ser en con
creto a educación que se vai 
impartir nos centros docen
tes: que se vai ensinar e como 
se vai ensinar, ademais de 
como se vai organiza-lo cen
tro. Preténdese dar resposta 
ás distintas realidades sociais, 
por iso hai diversos niveis de 
concreción curricular: 1) O Mi
nisterio elabora un programa 
fundamental ("Deseño curri
cular base"). 2) Ese programa 
ten que ser adaptado e con-

cretado palas distintas Admi
nistracións Autonómicas. 3) 
Lago cada Centro terá que 
elabora-lo seu "Proxecto cu
rricular do Centro". 4) E final
mente cada mestre fará o pro- · 
grama concreto para a súa 
clase ("Programación de 
aula") . 

Valoración da Lei 

Xa dixemos que a Reforma 1 

responde a unha necesidade 
sentida na sociedade, e cóm
pre salientar que aporta avan
ces importantes respecto do 
sistema vixente : Ampliación 
da educación escolar obliga
toria e gratuita ata os 16 anos. 
Importantes mellaras nos 
plans de estudios e no intento 
de adaptarse ás situacións 
particulares dando máis auto
nomía ós centros (os distintos 
niveis de concreción do "cu
rrículo"). Potenciación de 
áreas coma a expresión artís- . 
tica e a tecnoloxía, a avalia
ción continua e a acción dos 
titares de curso. Impulsa-la 
formación permanente do 
profesorado (reciclaxe), etc. 

Pero suscitou numerosas 
críticas por parte do alum
nado e o profesorado, e me
rece tamén valoración negati
vas pola nasa parte, sen 
desdecí-los seus valores 
positivos. 

a) Os sindicatos criticáronlle 

·@ ~moog ~ rt*l&it 
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a privatización do ensino, po
tenciada sobre todo ó deixar 
desprotexida a educación in
fantil, ou no caso da Forma
ción profesional fronte ó intru
sismo das empresas; fálase de 
que un plan semellante na Ale
mania Federal fixo que nese 
país "a patronal domine o sis
tema escolar", tal como foi re
coñecido no recente Con
greso Galega de FP. (Desde a 
banda contraria critícase que 
se pon en perigo precisa
mente o ensino privado). Os 
sindicatos critican tamén a se
lectividade, non referida só ás 
probas de acceso á Universi
dade (crítica unánime de .tó
dolos partidos), senón as ba
rreiras constantes que se lle 
poñen ó alumnado, seleccio
nando progresivamente un 
pequeno grupo de élite para 
os estudios superiores. E fi-
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nalmente critícase a xerarqui
zación do profesorado (a " ca
rreira docente"), ou sexa, a 
distinción entre "profesores" 
e "mestres" e as distintas ca
tegorías de profesores, coa 
correspondente repercusión 
económica e educativa. Tam
pouco esquecen os sindicatos 
o problema de financiación: 
se non se aumenta o presu
posto de Educación (a costa 
doutros presupostos coma o 
de Defensa, etc.) toda a re
forma verase condenada ó 
fracaso. 

b) Desde o punto de vista cris
tiá, ademais de compartir moi
tos dos presupostos apunta
dos polos sindicatos, teriamos 
que achacarlle á LOGSE sobre 
todo que reflexa os valores 
dominantes que priman o pro
ductivo e rendable sobre o 
verdadeiramente educativo 

• SISTEMA D! PORMACIÓft 
TÉCftICO PROFESIOML 
F.SP!CÍFICA D! ESTRUC
TURA MODULAR 

TRABALLADO

US 
SEMM:UALill

CADOS 

POBOACIÓl'I 
LABORAL 

(humanizador), de non posibi
litar realmente a igualdade so
cial (non conta moito cos po
bres ecos fébles, nin se men
ciona o gravísimo problema 
do fracaso escolar, ... ): cám
biase a escola para servir me-

. llor ó sistema, non para 
cambia-los sistema, anque 
este é inxusto e insolidario. Os 
movementos de Acción Cató-
1 ica publicaron un comuni
cado desde claras posturas 
progresistas, no que suliñan 
dúas "asignaturas penden
tes", "a liberación dos pobres 
da súa explotación e a conse
cución dunha alternativa ó sis
tema cultural-ético da 
sociedade". 

O problema das clases de 
Relixión 

Este é o tema máis contro
vertido por parte da lgrexa e o 
punto polo que máis entrou en 
polémica co Estado, acusán
doo de promover unha educa
ción tecnicista e pragmática, 
que nega a dimensión tras
cendente e moral da persoa, e 
esixíndolle o dereito funda
mental da formación relixiosa 
e moral na escota. 

Cómpre dicir primeira
mente que non é certo, como 
se dixo e escribiu, que a asig
natura de Relixión vai caer 

fóra do horario escolar, ou 
tora do " curriculum" (esta úl
tima afirmación é dun editorial 
da revista "Religión y Es
cuela", recollido en "Vida 
Nueva" nº 1734). Anque si é 
certo que o proxecto de Lei 
relega o tema a dúas liñas 
dunha disposición adicional 
onde suliña: "O ensino da Re
lixión ... será de oferta obrigato
ria para os Centros e de carácter 
voluntario para os alumnos". E 
nesto último é onde recae a 
preocupac1on dos bispos, 
porque coidan -con moitos 
profesores- que se se quita a 
alternativa obrigatoria da 
ética, os rapaces van preferir 
quedar sen nada. 

Certamente é de preocupar 
para un cristián esa especie de 
" alerxia" que o goberno e cer
tos grupos sociais e persoas 
teñen ós valores trascenden
tes e ó feito relixioso. Pese a 
moitos "peros", pensamos 
que o feito relixioso e moral 
debera ter un espacio especí
fico nos centros docentes. 

Pero é comprensible a crí
tica pala maneira como se veu 
facendo a clase de relixión : 
unha indoctrinació,n que con
tinuaba a mala prédica domi
nical que non escoitan os ra
paces na igrexa; en moitos ca
sos foron os propios profeso
res os que desprestixiaron a 
asignatura. Anque non se es
quecen as continuas zancadi
ñas que a asignatura tivo en 
moitos centros. Por outra 
banda, foi un erro contrapoñer 
Relixión-Etica desa maneira 
tan alternativa, como se fose 
preciso separar cristiáns de 
ateos, católicos dos demais, ... 
ovellas de cabras. 

Cumprirá unha iniciación 
no feito relixioso e moral, sen 
dúbida especialmente no feito 
relixioso cristián, que é o que 
máis peso ten na nasa cultura, 
pero deberá ser unha tarefa 
máis propia de leigos cristiáns 
formados debidamente, e pro
fesores de plantilla nos cen
tros, que cousa de curas. De 
tódolos xeitos, a mellar pre
sencia da relixión na escala 
será que os militantes cris
tiáns fagan presentes no seu 
medio os valores do Evanxeo. 

· Fronte á competitividade 
da sociedade e ó sistema edu
cativo, Cristo dí: "felices os 
que prestan axuda". 

· Fronte á superficialidade 
da sociedade preocupada por 
aparencias e titulos, Cristo dí: 
"felices os limpos de 
corazón". · 

· Fronte a unha sociedade 
que ensina a aproveitarse dos 
demais, Cristo dí: "Eu estou 
entre vós coma o que serve ... 
asívós". 

Victorino Pérez Prieto 



SAN CIDRE'90 
Loitando polo pan e pola Paz 

Houbo tempo para todo. E ánimo para todo tamén. Porque para 
todo a vida diaria está aberta. Faláronse cuestións de fondo do 
momento actual labrego, coa axuda técnica de Elíseo Miguélez; 
fíxose a Misa, como cadra, ó Santo; comeuse un xantar de festa, 
espallados os carpos e as almas pala chan comunitario dun re
canto precioso de Galicia,· bailouse ó son dos nasos gaiteiros ata 
máis non poder; e todos, homes e mulleres, tiveron a palabra, o 
tempo, a gracia ó seu dispar. En conxunto un día de S. Cidre ledo, 
san e proveitoso. 

ASEMBLEAS DE CATEQUISTAS 
- Un acontecemento moi de Galicia ~ 

I 
odolos anos, polo 
mes de maio, celé
brase en cada unha 
das dióceses galegas 

a xa tradiciona l Asemblea de 
Catequistas. Centos de mozos 
a adultos que se dedican e esa 
tarefa, xúntanse un día para 
compartí - las súas experien
cias , a súa fe , as súas ilusiós ... 
e ata a mesma comida e a ale-
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gría dunha festa feita por 
todos. 

Cada ano a Asemblea cén
trase nun tema que xa foi tido 
en canta a t ravés de todo o 
curso nas catequeses. O deste 
ano anunciábase baixo este 
slogan: "A fe, un tesauro que 
hai en t i, descúbreo" . 

A elaboración do cont ido 
destas asembleas e todo o que 

supón a organización das 
mesmas debése ó equipo de 
responsables da catequese 
das cinco dióceses de Galicia. 
Precisamente cun deles cru
céi estas palabras: 

- ¿Cómo vos arreglades -
lle dixen- para sorprendernos 
cada ano con causas tan ben 
preparadas e tan orixinais? 
i Estou admirado da vasa 
c reatividade ! . 

- E verdade -contestou
que hai un traballo persoal e 
de equipo que leva moitas ho
ras e que se convertiu en algo 
característico naso a través de 
todos estes anos ... 

- ¿Cantos, por certo? 
- Moitos ... non che sabería 

dici-lo número exacto pero 
moitos. 

- E a pesar de tantos anos 
non vides abaixo, nin vos se
parades ... ¿podería dicirse de 
vós que sodes un equipo 
ideal? 

- Bo, tal vez o mellar que se 
poderá dicir de nós é que, 
senda ben distintos uns dos 
outros, témo-la capacidade de 

compartir, en tantas horas que 
pasamos xuntos, o naso tra
ballo, as nasas luces, as nasas 
dificultades e sobre todo a 
nasa amistade e moito da 
nasa propia vida. 

- Así que, deste xeito , xa 
nos poñemos a espera-la do 
ano que ven ¿ou non? 

- Eso esperamos, con
tando coa vasa colaboración . 
Vosoutros sóde-los que face
des asemblea, nós somos só 
os que botamos un pouco a 
causa a andar. 

E, despois desto , só me 
queda dicir ós lectores que 
paga a pena que siga adiante 
este realidade tan da nasa te
rra -¡en todo momento se em
prega a lingua galega! e tan 
trascendental de cara ó crece
mento do nena e do home se
gundo o proxecto e a imaxe de 
De u s. 

Redacción 



A 
xente do Move

mento Rural Cris
tián de Galicia or
ganiza cada ano a 

celebración, do S. Cidre 
patróns dos labregos nun 
punto distinto da Galicia 
rural; este ano foi na parro
quia de Trasanquelos, pola 
zona de Curtis, na Coruña. 
Entre 250-300 persoas 
xuntámónos este ano para 
facer esta festa co 'lema: 
"Loitando polo pan e pala 
paz". A situación actual no 
campo está seriamente 
comprometida polo baixón 
dos prezos do leite, pola in
seguridade na recollida e 
no pago do leite, e pola 
previsible aplicación das 
cuotas á producción do 
leite para un has datas pró
ximas. Este é o ambiente 
que se vive en cada fogar 
rural, e no contexto deste 
ambiente quixemos facer 
celebración e festa este 
ano. 

Sen embargo, seguindo 
unha moi sá tradición ru
ral, os problemas da vida 
non nos impediron espa
lla-lo humor por todo o re
cinto festivo da parroquia 
de Trasanquelos, tan axei
tado por certo. Animados 
xa desde a mesma che
gada ás 11 da mañá pola 
estupenda acollida 
"tentempé" incluído- do 
grupo dalí, tivemos boa 
disposición para tace-la 
Misa labrega do S. Cidre, 
moi de tódolos labregos, ti
vemos vagar e xenio para 
escoita-la explicación do 
técnico Eliseo Miguélez 
sobre as razóns da baixa 
dos prezos, en leite e 
carne, sobre a situación e 
posible recuperación do 
grupo LARSA, e sobre a 
pronta imposición das 
cuotas á producción do 
leite. Como fondo quedou 
unha urxente chamada á 
unión e organización que 
no Movemento Rural aco-

. llemos con toda urxencia 
tamén. 

Un bo xantar, e unha 
prolongada festa ata ren
tes das nove, completaron 
este día ó que non lle faltou 
a queimada feita polo noso 
experto Xesús da Costa. 

Manolo Regal 
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A HOAC ante as drogas, o traballo e a mocidade 

G o gallo da Pascua 
de Abril-90, a 
H.O.A.C. (lrman
dade Obreira de 

Acción Católica), tentamos 
de analiza-la realidade que 
nos abrangue especial
mente polo feito da droga
dicción existente no ám
bito da nasa Diócese. 
Constatamos que é un feito 
que afecta especialmente 
ó Mundo Obreiro e ós po
bres dun xeito especial. 

Constatamos desde a 
realidade analizada que o 
problema afecta a tódolos 
ámbitos destruindo ós ra
paces e as súas familias, 
facendo que se perdan as 
ganas de vivir, deformando 
a súa personalidade, pro
ducindo incapacidade pa
ra o desenrolo de calquera 
traballo, e achegando a xu
ventude ó mundo da delin
cuencia, marxinación , 
enfermidade ... 

Como calquera outro 
feito este é un problema 
que socialmente se asume 
de diversos xeitos: 

a) dunha forma positiva: 
comprendendo o pro
blema e loitando pala pre
vención e rehabilitación, e 
mantendo unhas actitudes 
de esperanza e valentía (o 
caso de moitas nais de ra
paces e outros casos de 
solidariedade que s_empre 
se dan. 

b) de xeito negativo: 
reaccionando con medo, 
desde a indolencia: botán
dolle a culpa ós demais, e 
chegando mesmo as acti
tudes de violencia e odio. 

E algo que está a afectar 
ós Barrios e lugares sociais 
máis achegados a sectores 
de pobres, e ó Mundo 
Obreiro moi especifi
camente. 

A 1 uz da Mensaxe de Xe
sús de Nazaret existe a es
peranza de que tódalas 
portas aínda non están pe
chadas. Pensamos que se 
deben implicar tódolos 

sectores sociais, que é pre
ciso cambiar unha cultura 
de morte por unha cultura 
de Vida. É preciso plantear 
un sistema novo de valores 
.éticos onde prime a solida
riedade como antítese do 
hedonismo, a comodi
dade, o individualismo ou 
o mesmo consumismo 
egoista. 

Apoiamos todo o que 
leve á apertura do mercado 
do traballo ós xoves, así 
como prestar acollida ós 
que intentan a súa recupe
ración, apoiando tóda-las 
iniciativas que xurdan 
neste senso. 

Coidamos que fan falla 
programas de información 
para coñece-lo tema a 
fondo e así poder atallalo. 

Quixeramos que tódalas 
lnstitucións, Apas, Cole
xios, AA. de VV:, Parro
quias, entidades públicas e 
privadas, xente da cultura 
e os profesionais aplicasen 
máis esforzos e saberes 
para fomentar novas 
alternativas. 

Oeste xeito acadaríamos 
un chanzo máis na con
quista da liberación hu
mana e á luz do Evanxeo 
tamén seríamos máis fieis 
ó lema escollido este ano 
para a data da celebración 
do "Día da HOAC": 
"Mundo Obreiro e Libera
ción Humana". 

Grupos HOAC 

de Mondoñedo-Ferrol 



Dez consellos para escoller ben un libro infantil 

1.- Coñece-los nenos. 

Cada nena é un mundo. Non se 
pode acertar ó lle recomendar ou 
regalar un libro, se non se sabe dos 
seus gustos e intereses, dos seus 
cambiantes estados de ánimo. 

2.- Coñece-los libros. 

Desconfiade das listas de libros 
marabillosos que tódolos nenas len 
ou deben ler. Se cada nena é un 
mundo, hai un, moitos mundos nos 
libros que están agardando xusto 
por el. Conquistar a un nena para a 
lectura depende moitas veces de 
acertar con ese(s) libro(s) xusto para 
ese momento, para esa idade .. Mes
tres e país non poden axudar a en
contrar eses libros se eles non len 
libros. Un bo libro infantil é un bo 
libro para tódolos lectores de tóda
las idades. 

3.- Ama-los nenos ama-los libros. 

Que cos libros hai que establecer 
unha relación afectiva é unha idea 
indispensable se queremos deste
rra-la vella maldición escolar das 
lecturas abrigadas. O nena debe 
chegar ó libro polo pracer, non pala 
imposición. 

4.- Biblioteca na casa 

O nena debe estar afeito, desde 
moi cativo, a observa-los libros 
como obxectos de uso común. 
Como os cepillos dos dentes, as toa
llas e o xabón , como os pratos e as 
culleres no xantar, como a auga e a 
comida, a roupa e o calzado, como o 
frigorífico e o televisor. Os nenas 
poden comezar a senti - los libros e o 
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seu misterio mesmo antes de saber 
ler. 

5.- Biblioteca na aula 

O libro ten que estar preto do 
nena. Que os rapaces vexan os li
bros na aula, que os poidan coller, 
que os desexen. Que a biblioteca 
sexa algo seu·. Que leven eles as en
tradas e saídas dos libros. Que fagan 
as fichas. Que fagan sinxelas esta
dísticas cos libros que máis se len, 
quemáis se piden , quemáis ou me
nos tempo leva lelos. Que aprendan 
a coidalos e protexelos. 

6.- Falar dos libros. 

Falar dos libros na casa e na aula. 
Falar de porqué a un lle gustou este 

libro ou porqué non lle gustou es
toutro. Transmitir a outros a emo
ción da propia lectura. Crea-las 
oportunidades para que os rapaces 
talen entre eles dos seus libros e au
tores preferidos. 

7.- Fiar dos ollos 

En literatura infantil un libro bo-

nito é, de primeiras, un bo libro. En 
moitos libros as ilustracións son a 
esencia, e isa non ten porqué ter 
nada de malo. Nos primeiros anos 
cando aínda non saben ler, cando 
están a comenzar a ler os nenos.es
collerán os libros polos seus 
debuxos. 

8.- Ir para alén da vista 

Pero non quedar nas aparencias 
das formas. Por desgracia, hai libros 
marabillosos que por fóra non opa
recen. Non tiveron sorte cos debu
xantes ou cos editores. Ou teñen 
que defenderse con edicións bara
telras que non permiten os luxas das 
ilustracións a toda cor e o papel 
plastificado. Nestes casos os adul
tos teñen que axudar ós libros para 
que non sufran ó fácil despr.ezo dos 
rapaces. 

9.- Os libros non hai que aprende
los; 

lsto vale sobre todo para os mes
tres. Algúns por medo a que o nena 
non lea nada, ou que faga que leu un 
libro que non leu, mándalle escribir 
"fichas de lectura" nas que ten ·que 
poñer cantas veces apareceu tal 
personaxe, en que capítulo se fala 
de tal vila ou como é o nome do pai 
do protagonista. E lago pon exames 
coas mesmas preguntas. Bo xeito 
de facer que o nena remate por 
odiar ós libros e confunda a litera
tura coa lista de teléfonos. 

1 O.- E bo desexa-lo libro alleo. 

Transmitámoslles ós rapaces as 
intimidades das nasas horas de le
cer con eles. Alimentémo-lo seu de
sexo. E sexamos absolutamente xe
nerosos en compartir con eles os 
nasos libros máis queridos. 

Miguel Vázquez Freire 



f coloxía e anuncios 

A 
teima esta da ecolo

xía télevisiva tráeme 
un pouco mosca. 
Nunca tivemos tanto 

programa máis ou menos eco
lóxico e nunca houbo, como 

agora, tanto lixo nas beiras de 
camiños e estradas. Nunca se 
falou tanto de ozono, de cam
bios de clima e do farrapo da 
gaita ... e nunca, como agora, 
houbo tanto spray, tanta pin-

libros 

U
n BO LIBRO é unha 
porta marabillosa 
cara a novas e es
pléndidos descubri

mentos. Un MAL LIBRO (mal 
escollido mal recomendado) é 
sempre un paso atrás. Aché
gase o verán e ternos máis 
tempo de vagar para a lectura, 
incluídos tamén os que sus
penden e quizabes con máis 
razóns ca ninguén. Daremos 
unhas pistas: 

A partires dos sete anos: 

- O león e o paxaro rebelde: 
parábola de animais na selva. 
Un pequeno canto á: liberdade 
e á vida. A razón da palabra 
contra da razón da forza. (Au"" 
tor: Bernardino Graña). 
-A nena de auga: colección 

de relatos moi imaxinativos e 
moi achegados ó mundo do 
nena (Autor: Xabier Docam
po ). 

De nove anos en diante: 

- Mancho e Oriar: dous ne
nas unidos pala amizade par
ticipan en aventuras de mun
dos planetarios e novidosos. 
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(Autora : María Yañez) . 
- O rei de nada: histórias fá

ciles, capaces de provoca-la 
reflexión e a curiosidade. (Au
tora: Sabela Alvarez). 

- A formiga coxa: vaise da 
casa porque as outras non a 
aceptan polo camiño atopa 
unha cobra chasca, unha rá 
peluda.. . (Autora: Marilar 
Aleixandre). 

- O armario novo de Rubén: 
outra sorprendente e atractiva 
historia de Xabier Decampo. 

Todos estes libros están edi
tados por Edicións Xerais na 
colección Merlín . 

tada e tanto bosque quei
mado. 

Nunca houbo tanto pro
grama educativo, tanto póster 
da Xunta para concienciar ós 
nasos pícaros da importancia 

· da natureza ... e nunca houbo 
tantos pequenos sementado
res de porcal lada. 

Así que a ecoloxía está nos 
anuncios da tele. .. Hainbs 
arreo nas tres cadeas: 

Aparece unha moza espida 
e loira lavando o pelo nun río 
que non debía correr máis 
limpo no paraíso terrenal. 
Xurde lago un anuncio de ca
lefacción mentras fóra neva e 
neva. Neva como nevaba 
cando meu avó levaba panta
lóns curtos. Agora non neva 
así: agora non neva. 

Ven un tipo andando, que lle 
falta un ril, e xoga cos seus 
filias e mailo can. Xustamente 

! Pasatempos 
1.- Invertebrado con máis de 

hoxe que tódolos pais do 
mundo fan cursiños de non sei 
que as 24 horas do día e saú
dan ós tillos os fins de semana. 
E camiña por un carreiro se
mentado de flores. Moito miréi 
eu por ver se atopaba unha 
bolsa de lixo, unha lata de co
cacola. Nada. Ecoloxía pura. 

Outra moza (nos anuncios 
aparecen maiormente mozas 
de 18 anos) moi guapa leva 
zume de piña nunha bandexa. 
Xuro que eu nunca na miña 
vida vin unha moza tan ecoló
xicamente guapa ... E camiña 
por unha praia de area branca 
e ben peneirada. ¿Pero de que 
planeta serán esas praias? . 
Zoa o vento nunha paisaxe 
engaiolada ... 

Xa o di o meu veciño Antón: 
isa da ecoloxía sonche lerias 
da televisión . 

A miña fe ecolóxica tatexa. 
Calo e como. 

cincuenta pés. O - E--E -
2.- Bolboreta da noite que 
anda das bombillas e que re-
sulta ser boa e inofensiva. A -O 1-A 
3.- Insecto que se coñece polo 
seucanto. A -A--A-1-A 
4.- Anfibio que se coñece por 
ser de cor negra e con pintas 
amarelas. A -1--E-A 
5.- Nome da cría da rá que se 
coñece por ser semellante a 
unhacullerpequena. A -U--E-1-A 
6.- Invertebrado amigo de zu-
gar no sangue. A -A--U E-U-A 
7.- Invertebrado femia que 
desprende unha potente luz 
no abdome para atraer ó 
macho. o ·· -A-A-U-E 
8.- Invertebrado, que pala súa 
posición coas patas diantei-
ras , semella estar rezando. A - A- - 1- A 
9.- Especie de grilo amigo de 
relar, esmiuzar nas raíces dos 
pementos. O - E - O 
10.- Paxaro que ten o papo 
encarnado. O -A-O - -U-10 

Solucións 

º018íltH::lOdVd o -·o~ '0138 0 -·5 'VNLLNVS 
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NOTA: é ben posible que no teu lugar algún destes bechos ou 
animaliños reciban outro nome diferente ó das solucións; son 
moitas as variantes que existen no naso país. 



A t=ALA É CAMIÑO . Xosé Chao Rego 

¿Ceou a Xunta.? 

Non pregunto se este max1mo 
organismo autonómico, que ten 
membros amigos do bo xantar, 
meteu a cea no bandullo , senón se 
recuou ou deu marcha atrás -que 
isto significa tamén o verbo cear 
ou ciar- co asunto da materia de 
galega na escala .básica e mais no 
bacharelato. 

A cuestión é esta: concédeselle 
dispensa do exame de galega a 
aque les alumnos que procedan 
doutras comunidades autónomas 
ou do extranxeiro, pero coa abriga 
de asist iren á clase de galega para 
a súa progresiva integración na 
nosa lingua .. 

Esta exención xa vina funcio
nando desde 1983, coa diferencia 
de que antes eran dous anos de 
dispensa e agora son tres. Parece 
equitativo o criterio de facilita-la 
integración gradual ó naso idioma 
de xente allea a el e, a pesar das 
moitas protestas que escoito e leo, 
non considero que esa medida 
vaia danar moito á propagac ión do 
noso idioma se, por doutra parte , a 

RlttlA-12 

Xunta tivese un ha serie vontade de 
levalo adiante, que isto é aínda 
unha incógnita. 

Outra causa ben distinta é a no
vidade deste decreto da Conselle
ría de Educación que exime dama
teria de lingua galega a " aqueles 
alumnos con deficiencias, espe
cialmente auditivas , que acrediten 
o grao de deficiencia ( ... ) e decla
ren estar instalados na outra lin
gua oficial de Galicia". 

~on se ve moi ben que este ar
tigo do decreto teña xustificación 
-suponse que por esas deficien
cias non van estar dispensados, 
por exemplo, do inglés.:. e, desde 
lago, préstase a unha ampla pica
resca porque os inimigos do ga
lega -e hai galegas que o son- te
ñen un camiño aberto pala vía do 
certificado médico para que os 
seus tillos " non se contaminen " 
coa nasa tala. 

¿Va que haberá cidades e esta
mentos sociais nos que prenda de 
súpeto un ha elocuente xordeira? . 

O CANTAR DO IRIMEGO 

Polo que din, en Ga!icia 
hai un problema moi gordo: 

de aquí en adiante haberá 
moito nena e nena xc;dc. 

Os médicos "otorrinos" 
-de oídos, nariz e gorxa

van ter moito máis trabal/o 
ca un bo ferreiro na forxa . 

Co estudio d? galega 
ten que ver esta cuestión 

pois a Xunta está disposta 
a conceder exención. 

Dispensa de o estudiaren 
ós cativos e cativas 

que poidan xustificar 
deficiencias auditivas. 

Moitos " fil/os de papá " 
tan finos e ben talados 

para non estudiar galega 
han obter certificados. 

Certificados de xordos, 
xa voto estou vendo vir, 

porque non hai peor xordo 
có que non quere oír. 
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Man un e man outro, 
pedra aquí, pedra acolá, 
o Pepe, o Antón, o Xacinto, 
e. a/guén que pasa rabenando o 

tempo. 

Escota práctica de pobo, 
un, común, comunitario ,· 
compañeiros no pan e no compango 
nesa historia diaria, pequeniña, 
coa que a luz inza na noite, 
manseniña. 




