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Os mundiais: 
algo mais que fútbol 

REVISTA 

QUINCENAL 

M 
oito cartiño move o mundial: primas, pu
blicidade, apostas, viaxes, turismo, em
presas de comunicación ... Por iso a 
moita xente chéiralles ó chamusco e afi

xéronse, cando sinten fa/ar de goles ou partidos, a 
pensar en millóns ¿e quen /les di que non?. 

Pero algo máis terán os mundiais cando tanto 
arrastran. 

¿Por que lado nos enganchan? ¿Que febras 
humanas nos toca para interesarnos, a veces de
leitarnos, e en non poucas ocasións 
apaixoarnos?. 

E claro que nos col/e polo naso lado brinca
deiro. Entre nese recantiño xogador que, máis ou 
menos medrado, todos levamos dentro, que os 
que entenden chaman dimensión lúdica e que 
seica tanto ben nos fai ríndase un pouco da tiranía 
das causas serias. E o xogo do fútbol é popularí
simo: abonda con dous xogadores (ie a veces 
un!) e unha pelota de ca/quera dimensión e mate
ria (moitos xogaron con pelotas de trapo ou bote
llas de plástico) para entrar ne/. Por iso é raro o 
cativo, e aínda a nena, que non xogara algo ó 
fútbol. Por iso todos entendemos algo e o senti
mos como algo naso. 

Poderíamos talar do seu lado artístico, da súa 
be/eza, e ata da capacidade de aventura romántica 
como cando o novo Camerún gañaba a toda unha 
campeona Arxentina. Pero hai outra febra humana 
que nos toca o fútbol e quizabes acaba por se-la 
máis importante á hora de comprende-lo interés 
que desperta como gran espectáculo de masas; a 
nasa necesidade de ser e de sentir cun grupo. 

Pois si. Parece que precisamos, case coma o 
aire, pertencer a un grupo máis amplio, identificar
nos cun colectivo que dea terra e aire e sol á nasa 
existencia individual. Os equipos de fútbol ofré
cennos unha can/e para sentir con outros moitos e 
gozar co caneo que lle tacemos á soedade. Para 
moita xente o equipo é como a moza ou mozo, 
como o pai e nai, como os tillos os amigos e ata 
coma un deus de terra. E cando se trata dos mun
diais do que se trata é nada menos que de sentir
nos un con todo un país. Olio ó nacionalismo. 

A selección de fútbol aínda chega ó corazón, 
emociona, aleda, fai chorar e arrinca berros. E 
como o retrato da gran nai. O fútbol alimenta máis 
sentimento nacional que vinte anos de autono
mías: o equipo nacional de futbol é a gran teta do 
nacionalismo. Os nacionalistas españois sébeno 
ben e por iso no futbol non nos dan autonomía: só 
queren un equipo español, unha nai e unha moza 
ou mozo para todos. 

¿Poderá resistir o fútbol co seu engado, tanta 
manipulación e tanto cretinismo que o arrodea?. 



mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galega que esquecimos. 

i mos sementando patria: 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e oprimidos . 

EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA 

DIRECTOR: Victorino Pérez Prieto , 27870 Xove (Lugo) Telé
fono 59 20 28 

MESA DE REDACCION: Xosé A. Miguelez, Daniel López 
Muñoz, Alfonso Blanco Torrado, Manolo Regal, Xosé 
Lois Vilar, Marta Sopeña. 

RESPONSABLES E COLABORADORES: Ramón D. Raña 

Xosé Manuel Carbal lo, Tereixa Ledo, Xosé Chao, Pauliño 

Pérez-Mendaña, Colectivo " A Rella" (Antonio Fdez. Oca, 

Elíseo Miguélez, Constantino Mariño, Tonecho Meixide 

Fdez.) Juan Antonio Pinto Antón , Alexandre Martín, Gui

llermina Mosquera, Eladio Vega, Francisco Carballo, 

Tintxu , D. Miguel Anxo Arauja , Miguel Suarez Abel. 

DISTRIBUE: Mosteira do Císter, Sobrado dos Monxes 
(Coru ña) 

SECRETARIA E ADMINISTRACION: Apdo . 5 Vilalba (Lugo) . 
Telf. 982 - 508178 

CONTA na Caixa de Aforras de Galicia, Villalba, n. 04950/0. 

SUSCRIPCION por un ano : 1.800 pts. (1990) 

DEPOSITO LEGAL C-1417-81 

Permitese a reproducción total ou parcial , citando a 
procedencia. 

A imprenta non se fai responsable dos erras cometidos nos 
artículos . 

Impreso en GRAFICAS BAO.- Clérigos, 25 - LUGO. 

- Acampada Xuvenil de IRIMIA 

Terá lugar 'preto de Poio (Pontevedra) e arredor do 
día da ROMAXE (9 Setembro). 

Informes: (981) 52 81 43 (Sabela e Carlos) 

- Multifestival DAVID, encontro cristián de mú
sica e arte contemporáneo. 

29 de xuño a 3 de xullo 1990 
No Mosteiro de Poblet (Tarragona). 
Informes (93) 3011927 
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Multifestival 
C. Trafalgar 23, 3º - 2º 
0801 O BARCELONA 

Daniel López Muñoz 

"Cultura Política" 

E vai e chega unha se
ñora ó despacho e di 
así medio polo bai
xiño .á funcionaria: 

"Bos días ¿sabe?, véñolle da 
parte de don Fulanito ¿Sabe?, 
sí, o director de Tal e Cal, sí, o 
mesmo, que é amigo do Con
selleiro e que me mandou a 
este sitio, que teño unha filla e 
a ver que se pode facer". 

E a funcionaria que é unha 
rapaza nova e non enxerga a 
sustancia do asunto di por di
cir; "ah ... ¿e?". 

E a señora que coida que 
non se explicou dabondo 
volve á carga máis desen
volta: "Pois iso, que veño da 
parte de ta ta tá ... e que ta ta tá 
teño unha filla que se pre
senta ó posto ese, e que don 
Fulanito me dixo que o dixese 
aquí, da súa parte". 

E a funcionaria que amáis 
de nova é medio forasteira, 
pois di: "Ah, vale, ¿algo máis? 
e que, verá señora, teño moito 
traballo hoxe". 

E a señora que se vai algo 
desconcertada. E o xefe, que 
non é tan novo coma a funcio
naria, é totalmente enxebre e 
ademais estivo á espreita 
mentres falaban as outras 
dúas, vai e espétalle á funcio
naria: "Mira a ti fáltache cul
tura política. As cousas non 

se fan así. Nestes casosteslle 
que dicir á señora non me 
diga, como non, claro, claro, 
vaia tranquila que eu movo a 
cousa, si, si, como non, falta
ría máis, e qué número de telé
fono ten?. Moi ben, encan
tada, e díalle recordos a don 
Fulanito ¡qué gran tipo, don 
Fulanito!. Bos días señora, 
siga ben". 

E a funcionaria, inxenua 
coma un rapaciño, a pobre re
truca: "Pero se non hai nada 
que mover que a cousa vai ser 
legal". 

E o xefe que non só ten ex
periencia e enxebreza senón 
tamén unha grande "cultura 
política" conclúe a conversa: 
"Mira, se a ·cousa vai ben para 
ela chamas antes que se pu
bliquen os resultados dicín
dolle "o seu asunto está re
solto, a ver cando o celebra
mos". Se sae mal, non deixas 
de chamala, pero dis, por 
exemplo, fixémo-lo imposi
ble, pero había un tipo duro no 
tribunal e ademais estaban os 
sindicatos, pero bah, quedou 
moi ben colocada. Mire, vai 
haber logo outras probas e 
moi mal ten que ir a cousa 
para que nos falle tamén o 
asunto daquela ¿De acordo? 
Xa lle informarei do que 
haxa". 



·BOA· NOVA / 
Manolo Regal/Ramón Raña 

O tesauro da nasa fe 
~~ . 

~sí.e {o· ft9.ourg ~a WG.l\'. J: 

ueremos facer aquí lem

branza do trabal/o que o 
equipo de Catequese das 

dióceses galegas van fa

algo do que lago :· toga un debe aver

gonzarse. Chama/a ''tesauro'' val tanto 

coma supoñer no que o ten, unha vida 

leda e xubilosa, que suscita a pregunta 

e o desexo de coñecemento por parte· 

dos que así o vén. ¡Fermosa maneira 

esta de espalla-la nasa fe!. · Q}remus: 
a .en JD.eust J.tti .G.o- .e .xm.erus.D'. 
• en .L.5um~foi ~.aím~,o-:r ~,amigo

~u.e n_o-n f AÍÍ.a:. 

cendo ano tras ano, e que ten remate 

na asemb/ea final coa que cada ano en 

cada diócese se cerra o estarzo do 

curso. 

11 nD' ~~yfrifajurza t aíenfu ~i 1'Í~A. 
11 )l'.AJ~r-.ex.a,f ~Mr.a:m.enfo ~e 

.cgmuniún e JraforniÍl~t. 
11 nunha. t'rni.cA 1.ei : ff Jf\nwr. 
• .en. ~a.ría, cr.enf.e t nai garimo-s.a. 

11 ·mm futura ~t 11w~ rn y1mifu~,e. 

Este ano agasalláronnos con este 

sinxelo credo que poden vostedes ver 

reproducido aquí a carón. Non precisa

ría ningún comentario unha cousiña ten 

feíta, simple e directa, máis que lelo, 

asumí/o e viví/o. Persoalmente suxe

riume estas. dúas pequenas emocións: 

- A fe haina que simplificar. Na 

lgrexa Católica hai sen dúbida un ex

ceso de teoloxía e unha deficiencia de 

corazón. Por eso nos embarullamos 

tantas veces, e non deixamos que a 

verdade, a vida o amor discurra natural 

e pacíficamente palas vidas e trabal/os. 

Non que o saber sexa malo, non que 

non debamos aprender mái~ causas 

sobre a fe cristiá, pero tendo ben claro 

que, á hora da verdade, o naso credo 

móvese en dúas ou tres cousiñas ben 

simples, pero capaces de termar con 

consistencia de toda unha vida, de toda 

unha loita persoal e comunitaria. 

- Que a fe sexa un tesauro, e que 

por tal a chamamos e teñamos na vida, 

é algo que cumpriría avivecer no ánimo 

dos crentes. En xeral, a fe vívese coma 
unha rutina esmorecente, ou coma 
unha carga trabal/osa e dura, ou coma 

PALABRAS DE IGREXA 

A fe, acceso ó misterio de Déus 

Este descubrimento, costoso e gozoso, do Deus dos pobres 
non o levou para nada a empequenece-lo que coido que foi 
un ha constante en toda a súa vida: o misterio de Deus. Desde 
os pobres descubríu que Deus é deles, é o seu defensor e 
liberador; entre os pobres descubriu que Deus é o Deus empe
quenecido, oculto, sufrinte e crucificado. Pero isto fíxolle 
afondar tamén no misterio dun Deus sempre maior, trascen
dente, a. última reserva de verdade, de bondade, de humani
dade, con que contámo-los seres humanos.( ... ) Persoalmente 
impactoume fondamente a te en Deus de Mons. Romero, a súa 
absoluta convicción de que o misterio de Deus é causa salva
dora para a xente, que é bo que haxa Deus e que hai que 
alegrarse de que haxa Deus. O 10 de febreiro de 1980, nunha 
situación xa caótica, en plena confrontación co goberno, exér
cito, oligarquía e Estados Unidos, Mons. Romero foi unha vez 
máis o profeta valente e implacable, o que talaba das causas 
deste mundo e o que saía en defensa do seu pobo oprimido. 
Pero nesa mesma predicación, coa mesma naturalidade coa 
que pronunciaba as súas denuncias históricas, dixo as seguin
tes palabras: "iOuen me dese, queridos irmáns, que o froito 
desta predicación de hoxe fose que cada un de nós atopáse
mos con Deus e que vivisémo-la gloria da súa maxestade e da 
nasa pequenez ... ! Ningún home se coñece mentres non se 
teña atopado con Deus". 

(Jan Sobrino, en Mons. Osear Romero, un obispo con su pueblo, Sal 

Terrae, 1990, 26-27). 
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REMOENDO O EVANXEO 

A rosa é tal como se abre 
(Festa de S. Xoán Bautista. 24 de xuño) 

"Todos dicían moi impresionados: "¿que vai ser deste nena? " . 
Porque a man de Oeus estaba con el" (Le. 1,66). 

"No home o posible supera infinitamente ó real. O home está 
aberto a unha serie inmensa de posibilidades. Non percibe 
somente o real, senón tamén o posible e aquelo aínda non 
experimentado, ante o que é capaz de extasiarse. Saña es
tando no sono como estanco na vixía. A capacidade de fanta
sear, de engadir sempre algo á realidade, fai que o home
espírito non queira aceptar calquera estructura determinada 
coma se fose o final da súa busca. Está sempre orientado ó 
-.. máis alá" de sí mesmo. Non semente está aberto a isto ou 
aquelo, senón que é apertura total, nó de relacións orientado 
en tódalas direccións" . (L. Boff "Encarnación " ). 

Perder para gañar 
(Dom. 13 do T. Ordinario, 1 de xullo). 

"Quen trate de conserva-la vida, perderaa; pero quena perda por 
min, ese conservaraa" (Mt. 10,39). 

"Enterrámonos con Cristo polo bautismo para a marte, para 
que como Cristo foi resucitado dos mortos pola gloria do Pai , 
así tamén nós camiñemos nunha vida nova. Pois se tomos 
enxertados nel pota semellanza dunha marte coma a del, se
guro que tamén o seremos por unha resurrección semellante. 

Tendo en conta isto, o noso home vello foi crucificado, para 
que fose destruído o corpo pecador, a fin de que non sirvamos 
máis ó pecado. Porque o que marre queda liberado do pecado. 

Se xa marremos con Cristo, eremos que tamén viviremos 
con El... Tamén vós, téndevos por mortos ó pecado, pero vivide 
para Deus en Cristo Xesús'' . (Rom. 6,3ss). 



A PENEIRA 

"LUCENCIA" vai selo 
nome da revista que vai pu
blicar a Biblioteca do Se
minario de Lugo, alá polo 
San Froilán. Os xestores 
deste centro queren revita-
1 izar este espacio cultural 
con conferencias, tertu-
1 ias, a revista ... Esta biblio
teca é a· tercei raen número 
de volumes entre as priva
das, despois das dos mos
tei ros de Poio e Francisca
nos de Santiago, e canta 
cunhos cincoenta e seis 
mil libros. 

Alfonso Blanco Torrado 

NOVAS MOBILIZACIONS 
DO AGRO, este día vinteún, 
despois de que a Adminis
tración siga facendo oídos 
xordos ante as reclama
cións dos productores de 
leite que non dan cobrado 
pala banda do Grupo de 
Empresas Larsa, ó mesmo 
tempo que suxiren novas 
formas de capitalización 
desta empresa láctea 
desde Galicia, sen que as 
multinacionais se apode
ren dela. Haberá manifesta
cións na Coruña e en San
tiago convocadas por Co
m isións Labregas, Agaca e 
Unións Agrarias. 

O CONSELLO GALEGO DA PESCA foi 
organizado pala Xunta para os días tres 
e catro de xullo na Coruña: a desfeita da 
flota pesqueira, e a pasividade da Xunta 
e do Goberno de Madrid están aí. A intro
ducción de peixe conxelado importado 
no xantar de cada día é unha realidade, 
mentres a nasa producción vai decre
cendo dun xeito alarmante pala falla de 
infraestructura. 

SEGUE A EXPULSION 
DE INMIGRANTES, que 
no ano pasado chegóu a 
perta de cinco mil dos 
trinta e dous mil catro
centos noventa e seis que 
foron detidos. A meirande 
parte procedían dos paí
ses de Africa e de Portu
gal sobar de todo en Gali
cia. Hoxe en España resi
den habitualmente catro
centos mil estranxeiros, 
dun xeito legal. 

Guía de libros recomendados para E.XB. 

1 O•ato ......... -. 
Alberto Avendaño. 

8 lato.-9-•o-. 
G Janer Manila. 

2 '-""---· 4 ................ 
. Paco Martín. 

o.,..._...o. 
Antoirfe 
de Saint-Exupery. 

9 o. .... ....... 
M. An~ls Gar~ella . 10 o:r..._.. ... ...... 

P. Carballude. 

·5 
A....._ -""'--· David Otero. 

ll
A......_ 
y_....a. . 

. X. Neira Vilas. 

6 !ntC::- ... ---
García Teijeiro. 

E..-.a.llo ....... 
· X. Neira Vilas. 

Á R 8 O R E 
{)f¡~f'70Í,(l~J1 

. Colección 
de lileratilra. infantil . 

eiuvenil 



O XOGO de cartas segue 
atraendo ós garegos dun xeito 
alarmante, mentres o Estado é 
o gran beneficiario, pois a 
Xunta non recolle nada dos 
impostes dos xogos públicos: 
loterías, quinielas, etc. A 

Xunta só recupera cartas do 
xogo privado: as furapetos ... 
Os galegas gastaron no que 
vai de ano máis de once mil 
millóns de pesetas no xogo 
controlado polo Estado, e o 
ano pasado trinta mil millóns. 

ººººº 
OS ENCONTROS ECOLO

XIST AS GALAICO-LUSOS te
rán lugar en Moaña o derra
deiro fin 'de semana de xullo . 
Organizados polo colectivo 
Luita Verde, está garantizado 
o aloxamento en tendas de 
campaña, cadrando co Festi
val lntercéltico do Morrazo. O 
día vintesete trataráse dos es
pacios naturais; ó dia se
guinte: "A situación da costa e 
os ecosistemas mariños". O 
vintenove xirará arredor dos 
bosques autóctonos. Para 
máis información: apartado 
155 de Cangas. 

ººººº 
A FOLGA DE FAME dos pre

sos do Grapo segue a preocu
par nos sectores máis sensibi
lizados. Varios galegas coma 
Francisco Cela Seoane ou Ca
simiro Gil Araújo viven en si
tuacións de extrema gravi
dade, mentres as autoridades 
fanse c·ada día máis imper
meables ás súas reclama
cións. Corenta e tres membros 
do Grapo, entre eles catorce 
galegas, protestan pala súa 
dispersión nas cadeas. 

Xesús Cela Seoane, 
membro dos Grapo 

ººººº 

, 
nova 

ese ola 
gal~gd . 

NOVA ESCOLA GALEGA 
Apartado 586 · 

15770 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
GALICIA ' . 
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A IV ESCOLA DE VERAN DE 
NOVA ESCOLA terá lugar en 
Santiago os días dous a seis 
de xullo. Seminarios, confe
rencias, experiencias, presen
tacións de libros e materiais 
enchen cinc~o días ge encen
tro e reflexión. Os~ temas fun
damentais son: a organiza
ción do centro, a- globaliza
cióff e a educación para a 
paz .. . Para matricularse: os te
léfonos: 986 366233-296426. 

banse en Montevideo os 
primeiros campeonatos 
mundiais de fútbol , que fo
ron gañados polo equipo 
de Uruguai , pois ben o se
gundo xogador que máis 
goles marcóu naquel tor
neo foi un galega, Pedro 
Cea, que xogaba cos uru
guaios. Hoxe, as causas 
cambiaron , e un dos secto
res da p9boación uruguaia 
con máis sorte na emigra
ción, están sen do os xoga
dores de fútbol , que son le-

UN GALEGO CAMPION xión nos equipos estran
NO PRIMEIRO MUNDIAL xeiros, só no Deportivo da 
DE FUTBOL. Era mil nove- Coruña hai na actualidade 
centos trinta, celebra- tres uruguaios. 

ººººº 

OS NACIONALISTAS 
ANDALUCES perfílanse 
coma os grandes gañado
res das eleccións autonó
micas, pois son o partido 
político que máis sube, a 
pesares da forte raigame 
do PSOE naquel país. An-

dalucía aínda que sumer
xida nunha situación de 
pobreza, é mimada polo 
goberno central de Madrid , 
mais observa o nacemento 
dunha conciencia nacio
nal. 

. ººººº 

AS XIV XORNA- Santa Irene) e na nova experiencia. 
DAS ·DO ENSINO Coruñ~- (Instituto Para inscribirse: 

de Elv1na). O en.,. antes do vintetres 
DE GALIZA orga- sino, a musica, a de xuño ou do 
nizadas pola AS- literatura, a cerá- tres ó sete de se
PG xa teñen data: mica, a ecoloxía, tembro na Co
do dez ó catorce a arte ... , serán va- ruña: Telf. 275274 
de setembro en rios dos eixos que e en Vigo : Telf. 
Vigo (Instituto de_ moverán esta · 473343. 



''Cada quen ten o seu 
parecer cando é mester" 

Por Mariano Guizán 

Non sei por que, pero as causas de números nunca 
fallan. Sonche as ciencias exactas. 

Poñamos por caso, un día aes que vai subi-lo telé
fono ou a luz, o seguro do coche ou a contribución. 
Sobe seguro. Pága-lo que tiñas escoitado, e ata a 
seguinte. 

Pero hai outras que tamén están a pasar tódolos 
días, e, así e todo, non parecen tan exactas. Cicais, 
tampouco tan claras. Normalmente ciaste de fuciños 
con elas sen saber como nin por onde chegaron. E, 
claro, acabas pagando. O mesmiño ca nas outras, pero 
en especie. 

Velaí , senón, os servicios públicos, cada vez menos 
e máis cativos. Ou a nasa triunfal entrada na Europa: 
reconversións a esgalla, pouco leite, menos peixe, em
pobrecemento industrial, paro -disque unhas duas
centas mil persoas en Galicia-, un mauro porvir para 
os mozos, máis marxinalidade e delincuencia. E isa 
que chaman recuperación de emprego ... provisionali
dade, inseguridade e salarios baixos, conxugado todo 
cos altos niveis de beneficios das empresas e das enti
dades financieiras. Ou toda a catropea de caciques, 
caciquiños e mafiosos, agramando coma cogumelos 
en outono, do narcotráfico ós negocios inmobiliarios, 
do cartiño fácil ó "aquí vale todo con tal de que dea 
trabal/o ". Sen talar xa de cañita esa que din "normaliza
ción linguística ". Nin, aínda menos, de dereitos esen
ciais que permitan desenvolve-lo naso ser colectivo 
como nación. 

Eu , cidadán encadrado na categoría, dos máis ou 
menos interesados que lén o xornal, escoitan, percibo 
así o que pasa. 

Por exemplo, o outro día lin na prensa que os nacio
nalistas de esquerdas irnos seguir /exítima e honrada
mente diferenciados e desunidos, por mor de certas dife
rencias que non teño por que non considerar serias e 
ata fondas . Quen tal manteñen para min son de fiar; 
uns teñen o meu voto e os outros a miña simpatía. 

Pero penso, se, segundo din, é desexable e ata posi
ble a unidade electoral "cara da fóra" de todo o nacio
nalismo " cando o que estea en xogo sexa acadar presen
cia para Galicia nas institucións do Estado e da CEE, cun 
acordo previo de puntos programáticos mínimos e de ac
tuación consecuente cos mesmos dos elixidos", paré
ceme que as mesmas razóns xustifican como inexcu
sable cara a dentro a unidade do BNG e PSG-Esquerda 
Galega. 

Dende logo, as posibilidades de eficacia e maila 
coherencia política son maiores. O listón dos mínimos 
programáticos pode estar mesmo no que hoxe por 
hoxe -e aínda por algún tempo máis- é o posible na 
realidade do país. E as institucións galegas, onde se 
coce gran parte desas causas que nos dan co rabo nos 
fuciños, están nas mans de quen están, cos nacionalis
tas· a velas vi r entre a espada do PP e a pared e do 
PSOE. 

Outra cousa sonche, -e han seguir a ser- gaitas. 

Mariano Guizan 
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JOAQUIN GARCIA [ 

J 
oaquín García de Dios é un xesuíta coruñés moi 
coñecido nos medios educativos e mesmo tora des
tes polo seu trabal/o no movemento "Padres y 

· Maestros", particularmente palas súas páxinas edi- . 
tadas en La Voz de Galicia "La Voz de la Escuela". Pero tén 
un ha vertente menos coñecida para algúns que é a de compo
sitor de música para nenas con algún disco no seu haber de 
grande sana ("Pasito a pasito" editado en Paulinas); e agora 
ven de sacar un ha excepciona/ grabación exclusivamente con 
cantigas de berce: "Anainas". con este pedagogo e artista, 
que estudiou filosofía, teoloxía, pedagoxía e psico/oxía en 
universidades tan dispares coma as de Salamanca, Comillas, 
París e Bruxelas, tivemos ocasión de fa/ar recentemente. 

- Xaquín, fálanos, en pri
meiro lugar, de "Padres y 
Maestros". ¿De que se trata, 
cando principiou? ... 

- "Padres y Maestros" 
principiou no ano 1965; de 
feito, a nosa revista do mesmo 
nome, vai polo número 156. 
Ela é a presentación deste 
"movemento" que quere ofre
cerlle ós profisionais do en
sino unha reciclaxe perma
nente en dúas áreas funda
mentais: educadores da es
cala e pais de alumnos. 

Chámase "Padres y Maes
tros" pola súa vontade de har
monizar ambolos dous cara 
un traballo común. Pero en 
realidade o que busca é· unha 
reciclaxe permanente, 
creando noves proxectos 
educativos, polo menos, un 
por ano. Ata o de agora viña
mos facendo proxectos de 
programación, titarías, educa
ción sexual, desenrolo da inte
lixencia no cativo, etc. O úl
timo proxecto que estamos le
vando a cabo é o "Proxecto 
0-3" referente a persoas en 
contacto con nenes de O a 3 
anos, pola importancia desa 
idade para o desenrolo do 
neno. Foi isto o que deu orixe 
· ás "Anainas". 

- Retomaremos logo estas 
fermosas cantigas que graba
ches; mais dinos algo máis 
dese proxecto educativo que 
vos traedes entre mans desde 
hai xa 15 anos. 

- "Padres y Maestros" é a 
pretensión ou invento duns 

educadores para capacitar na 
tarefa de educar ós que están 
en contacto cos nenos: mes
tres e pais. lsto faise funda
mentalmente con dous tipos 
de actividades: 

· A nosa revista e con "La 
Voz de la Escuela". 

· Cos cursos de reciclaxe 
para mestres e escalas de 
país. 

Aínda que eu son xesuíta e 
igualmente outro compañeiro 
que traballa no equipo, non te
rnos ningún vencello co cole
xio dos xesuítas, onde eu tra
ballei en tempos, nin siquera é 
un movemento que se . poida 
chamar confesional; de feito, 
ternos máis contacto con pro
fesores non sexuitas, que con 
xesuitas. Mesmo, demos moi
tos cursos para profesores xu
deos. Non é que non sexamos 
expertos no ensino da reli
xión, área que ternos traba
llado moito; pero "Padres y 
Maestros" é moito máis 
aberto. 

- Falando de educación, 
ensino ... resúltame inevitable 
preguntarche nestes intres 
como ves a polémica creada 
sobre da LOGSE e o tema das 
clases de Relixión. 

- Unha cousa son os derei
tos -e a clase de Rel ixión ten 
dereitos na escala- e outra a 
realidade que é bastante la
mentable. Outra se realmente 
o medio de evanxelización é a 
clase de Relixión, ou que pasa 
nos países onde non hai clase 
de Relixión e hai cristiáns. En 
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DE DIOS, A PAIXON POLA MUSICA PARA NENOS 

México dei moitos cursos a 
pais e mestres catequistas, e 
alía catequese é algo serio. 

lsto non quere dicir que o 
relixioso non forme parte, cer
tamente, da cultura: unha es
cala que teña clase de Arte e 
non de Relixión paréceme que 
está traicionando o cultural, e 
desta maneira coido que é ab
surdo que non haxa clase de 
Relixión. Outra causa é que os 
evanxelizadores se confor
men coque sedea na clase de 
Relixión. Na aula non se trata 
de indoctrinar nin sequera de 
evanxelizar senón de amplia
lo campo da cultura, pois 
quen ignora o relixioso no 
marco cultural recorta a 
mesma cultura. 

- ¿Que opinión che merece 
aLOGSE? 

- Todo o mundo tala desde 
puntos de vista parciais e in
comprensivos respecto das 
posturas apostas. A min paré
ceme que a LOGSE coas re
formas que ven traendo, non 
leva a educación a peor; inda 
que será inútil mentres non se 
cambie o profesorado. A re
forma que se tén que dar en 
educación é sobre todo a re
forma profunda do profeso
rado; non desde un punto de 
vista arbitrario ou vocacional 
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senón profesional. 
A pregunta fundamental 

respecto da clase de Relixión 
é: ¿E un bó profesional o que 
está impartindo a clase de Re
lixión?. Na realidade acorre o 
mesmo que cos demáis 
profesores. 

- Pasamos ó campo da 
música, fálanos de "Anainas " 
o fermoso disco que ves de 
editar. ¿Como xurdeu?. 

- "Anainas" ten unha his
toria. Eu tiña o costume de fa
cerlle ós amigos unha cantiga 
de berce cando tiñan un nena. 
Facíalle-lo poema e a música e 
regaláballe-lo. Cando xa tiven 
corenta e tantas estabamos co 
"Proxecto O - 3'', interesados 
en ensinar música viva ós ne
nas. Pensei en editar un disco 
e facelo en galega para o que 
necesitaba axuda. Acudín a 
Marica Campo que o fixo tan 
marabillosamente que mello
raron moito as cantigas. Ade
máis, unha cantiga de berce é 
infinitamente máis cantiga de 
berce en galega ca en caste
lán. O que é recoñecido non 
só polos que perciben o ga
lega senón mesmo por xente 
allea cando escoitan as "Anai
nas". Por esta razón fíxose pri
mei ro en galega, aínda que 

existe tamén a versión caste
lán. 

O disco ten só doce canti
gas, pero eu agora teño feítas , 
non corenta cantigas de berce 
senón setenta e moitas tan bo
nitas coma as que saíron; qui
záis haberá que cavilar nunha 
nova grabación. 

-Teño entendido que é un 
disco realmente singular ... 

- Si , é o primeiro disco ex
clusivamente feíto con canti
gas de berce, non só no 
campo da nasa lingua. Mais 
contrariamente ós que puide
ran pensar que sería un tos
tón, tivo unha acollida excep
cional , todo o mundo no-lo 
saca das mans, todo o mundo 
se namorou do disco. Non hai 
-ninguén que o aíra e que non 
lle gustara. 

Inda que a grabación se fixo 
en Madrid por cuestións de 
calidade técnica, soa perfec
tamente galega a pesares de 
que os seus intérpretes non 
son galegas. O arranxista é ar
xenti no e o tenor castelán , 
aínda que as mozas que can
tan son de orixe galega. 

- Unha obxección que se 
lle pode facer ás cantigas é 
que non son facilmente 

cantables 

- Si , tes razón , pero a miña 
intención é que as nais as 
adapten para os seus nenas, 
que non canten sobre do 
disco, senón que xoguen con 
él e constrúan novas can
cións, que as refagan , ó seu 
xeito. 

- ¿Que houbo antes de 
"Ananinas"? 

- O primeiro foi " Pasito a 
pasito ", hai xa dezaoito anos. 
Tratábase dun intento de 
inicia-los nenas de catro e 
cinco anos nunha oración ac
tiva, xogando , tendo a Deus 
presente nos sons, nos xes
·tos ... O éxito do disco foi tan 
grande que xa debe de ser me
recente dun disco de ouro . 
Aínda hoxe se segue reedi
tando. Só lle falta a versión ga
lega. Fixeron unha edición 
portuguesa fatal na que lle 
cambiaron ata o nome e puxé
ronlle "Deixanos cantar". 

Veu lago "El caracol". Can
cións máis para adolescentes, 
pero tamén moi fermoso , to
cando temas da idade. Pero 
este non se lanzou moito. 

- Logo virían as "Anai
nas", agora si en galego e 
castelán. ¿Por que ese nome 
que se respeta en ámbalas 
dúas versións?. 

- Foi causa de Marica e 
miña inda que creo que non é 
unha palabra moi correcta. 

- Para rematar ¿como che 
parece que está a música in
fantil en Galicia hoxe? 

- Coido que está ben , 
senda especialmente de sa
lientar o traballo de " Cantare
liña ". A música infantil en Gali
cia ten moita competencia coa 
de afora que chega aquí uni
versalizada pala televisión. De 
tódolos xeitos o máis impor
tante é ir introducindo ós ne
nas desde cativos na música 
para que cheguen a dominar a 
linguaxe dos sons e algún día 
teñan a música coma a súa lin
guaxe preferida pois é a lin
guaxe máis universal e a que 
máis desenrola a intelixencia. 

Victorino Pérez Prieto 



Cristiáns galegas e cataláns debaten o nacionalismo 

O Encentro de Amizade de 
Cristiáns de Galicia (En
crucillada e IRIMIA) e de 
Cataluña (grupo St. 

Jordi) que tivo lugar en Barce-
lona, nos días 29 e 30 de abril e 1 
de maio de 1990, constituíu unha 
expresión de feliz irmandade de 
tódolos participantes. 

mesmo senso. 

comprobamos nos últimos tem
pos unha certa desmobilización 
dos cidadáns. Moitos pensan que 
as institucións autonómicas xa se 
encargarán de resolve-los proble
mas. A tendencia das sociedades 
occidentais á comodidade e á in
solidariedade pode resultar fatal 
para os nasos pobos. Só podere
mos ter éxito cun gran ~sforzo pe
dagóxico das minorías concien
ciadas encamiñado a comprome
ter e entusiasma-la poboación en
tei ra nun gran proxecto de 
convivencia. 

Comprobamos que todos te
rnos unha mesma conciencia da 
necesidade de construirmos unha 
lgrexa encarnada en cada nacio
nalidade e aberta a todas. Toda a 
auténtica tradición da lgrexa, que 
empeza no mesmo Xesús, aboa 
este espírito de encarnación e de 
amor ó home e á vida en toda a 
riqueza das · súas diversas 
expresións. 

Un repaso do pasado e do pre
sente dos nasos países fixo que 
nos decatasemos de que compar
timos, en circunstancias e graos 
distintos, elementos de frustra
ción e tamén elementos de espe
ranza. As imposicións padecidas 
-en Cataluña dende o 1714 e en 
Galicia dende o sécu lo XIII- dunha 
lingua que pretende substituí-las 
nasas linguas naturais e dunha 
superestructura foránea política -
e adoito tamén ec lesiástica-, xe
raron un proceso de alienación 
nacional e de diglosia. Pero ta
mén observamos con gozo nos ci
dadáns das nasas nacións unha 
progr siva toma de concienc ia e, 
nesles últimos anos, tamén unha 

mellara da situación xurídica e 
política. 

Coidamos que precisamos fa
cer medrar: 

- o mutuo coñecemento cultu
ral , humano e eclesial ; 

- o traballo de conxunto entre 
cristiáns das distintas nacionali
dades de España e de Europa 
para educar na aceptación das di
ferencias linguísticas e culturais 
das nasas comunidades . Dóenos 
que algúns cristiáns, en contra
dicción coa tradición da lgrexa 
antes mentada, figuren precisa
mente entre os contrarios a 
respeta-la identidade de cada 
pobo; 

Observamos que frecuente
mente a alienación linguistica ten 
lugar no contexto dunha lóxica do 
poder que fai menosprecia-las 
linguas de ámbito restrinxido , que 
moitas veces son -como é o caso 
de Galicia- as da poboación máis 
pobre. A introducción destas lin
guas na liturxia aínda padece in
comprensións, actitudes frías , re
ticencias e mesmo claras resis
tencias . Cómpre valorar como 
factor positivo neste campo a pu
blicación do Misal e da primeira 
Biblia completa en lingua galega. 
Esperamos que se faga deles un 
uso plenamente normal. 

Tamén vimo-la necesidade de 
evanxeliza-lo propio naciona
lismo, para mantelo nunha acti
tude aberta e autocrítica . Nós 
queremos promove-lo crece
mento das nasas respectivas na
cionalidades pero con vontade de 
solidariedade supranacional. 

No Encentro destes días enten
démonos talando cadaquén na 
súa lingua, porque o propósito de 
nos entendermos era firme. Todo 
iso dános azos e estimúlanos a 
continua-la nasa tarefa e a exten
dela pensando tamén en Europa. 

A liturxia bieita dos mosteiros 
de Sant Pere de les Puelles de 
Barcelona e a de Montserrat crea
ron en nós un espacio de paz inte
rior. Na Eucaristía pascual 
consolidámo-la nasa amizade. - a evolución das institucións 

eclesiásticas, como a Conferen
cia Episcopal española, no 

Como factor negativo, dentro 
do c lima basicamente favorable 
que nos trouxo a democracia, Barcelona 1 de maio de 1990 

Actividades de verán para mocidade e animadores 

A Delegación Diocesana da Mo
cidade de Lugo, respondendo 
ós obxetivos e actividades es
pecíficas da programación do 

curso 1989-90, facilita para tódolos mo
zos/as dos diferentes grupos da Dió
cese , uns espacios de aproveitamento 
do tempo libre no verán. 

Queremos crear conciencia de que as 
vacacións son algo máis " que non facer 
nada", senón o tempo oportuno para 
desenrola-lo cultivo de valores e actitu
des fundamentais nun proceso de FOR
MACION E MADURACION NA FE. 

Ofrecemos a continuación as distintas 
actividades nas que poden participar 
animadores de pastoral e mocidade da 
nosa Diócese. 

Cursos de animadores de pastoral da 
"Mocidade 
Destinatarios: Mocidade maior de 17 
anos, cregos, relixiosos/as , seglares e 
adultos en xeral. 
Datas : 24-30 de Septembro. 
Lugar: Casa de Espiritualidade de Loio 
(Paradela). 
Organiza: Delegación Diocesana da Mo
cidade e Centro de Teoloxía - Laicos. 
Ejercicios Espirituais 
Destinatarios: Xoves dos Departamen-
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tos e de grupos cristiáns maiores de 18 
anos. 
Data : Do 27 de Agosto ó 2 de Setembro. 
Lugar: A Ramal losa (Vigo). 
Organiza: Delegación Diocesana da 
Mocidade. 

Campos de traballo - Oración 
Destinatarios : Xoves maiores de 17 
anos, con experiencia de oración e de 
grupo vivo. 
Data: Do 1Oó21 de Xulio. 
Lugar: A Barrela e en Quiroga. 
Organizan : Servas de S. Xosé. 

Experiencia de profundización cristiá 
Destinatarios: Xoves maiores de 18 
anos, que buscan clarifica-la súa opción 
concreta por Xesús, o Señor. 
Data: Do 15 ó 30 de xullo. 
Lugar: Zamora ou Salamanca 
(comunicarase). 
Organizan : Servas de S. Xosé. 

Convivencias de xóves, verán 1990. 
Destinatarios: Xoves maiores de 15 anos 
da zona de Monforte e comarca. 
Lugar: Moraime, na Costa da Morte. 
Data: do 30 de xullo ó 11 de agosto. 
Organiza: Grupo de Monforte. 

. 

Marcha itinerante pala Ribeira Sagrada 
do Sil 
Destinatarios: Xoves maiores de 17 
anos. 
Data: Do 9 ó 14 de xullo. 
Organiza: Parroquia de Santiago (A 
NOVA), Lugo. 

OUTRAS ACTIVIDADES 

Campamento itinerante 
Destinatarios: Xoves maiores de 16 
anos. 
Data: Do 2 ó 16 de xulio . 
Lugar: Ourense - Covadonga (Ourense
Lugo-Fonsagrada-Oviedo-Covadon-
ga) Ourense-Fonsagrada tarase en auto
car para logo continuar camiñando. 
Organiza : Delegación Diocesana de 
Ourense. 

VI curso de pastoral xuvenil e 
vocacional. 
Organiza: Instituto Superior de Ciencias 
Catequéticas S. Pio X. 
Data: Do 1 ó 14 de Agosto. 
Lugar: Colexio la Salle - San Roque, 6 -
Santiago. 
Edade: Maiores de 18 anos.· 

ººººº 

¡ 



1 Xornadas do deporte para minusválidos físicos de Galicia 

A 
redor de 50 atletas, a mao

ría poralíticos cerebrais, e 
outros tantos monitores
entrenadores, de Vigo, A 

Coruña, Ourense e Lugo, participa-
ron nas 1 ªs Xornadas do Deporte na 
Rúa que se celebraron en Lugo o 
pasado día 9 de xuño, das 11 ás 20 
horas na praza de Sta. María. 

E a primeira experiencia deste 
tipo en Galicia. A idea xurdiu con 
dous obxectivos moi concretos: Dar 
a coñece-la importancia do deporte 
cara ó mesmo minusválido, polo que 
supón de rehabilitación física, de re
lación e convivencia; e cara á socie
dade, para acadar unha maior men
talización sobre a problemática 
deste sector, demasiado esquen
cida e marxinada aínda nesta socie
dade consumista e materialista que 
nos envolve. 

Sete galegas formarán 
parte do f Quipo de fspaña 

en Holanda 

As Xornadas de Lugo levaron, no 
fondo, máis sentido de exhibición 
que de competición -aínda que isto 
tamén canta- quixeron ser, dalgún 
xeito , unha homenaxe a tódolos 
atletas minusválidos galegas polos 
seus triunfos acadados nos Cam
peonatos Rexionais de León, nos 
Estatais de Cáceres e Toledo, nos 111 
Xogos Ibéricos do Porto (Portugal) e 
ós seleccionados para os Mundiais 
que se van a celebrar en Hassem 
(Holanda) o próximo mes de xullo. 
As clasificacións dos galegas aca
daron un ha media estatal moi alta e 
manteñen varios récords. Unha 
proba é que sete galegas formarán 
parte do Equipo de España en 
Holanda. 

Programa de actos 

O programa e horario das diversas 
modalidades foron as seguintes: 
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As 11 ,30.- Baloncesto en sillas de 
rodas: Auxilia Ourense/Auxilia 
Lugo. 

As 16.,30.- Bogcia -Aspa~e (Coruña), 

Campeón ·de España/Combinado 
Galicia. 
En individuais: Tódalas Delega
cións. 
As 17,30.- Lanzamento de Precisión , 
Distancia e Altura. 
As 19,30.- Slalom final e Clausura 
Xornadas. 
Participaron: Tamiar de Vigo, Auxi 
lia de Ourense, Aspace da Coruña e 
Auxilia Lugo, en tódalas Delega
cións e Equipos abondan campeóns 
de España en varias modalidades, e 
medallas de ouro, prata e br9nce en 
competicións internacionais (Not
tingham, Inglaterra, e Porto, 
Portugal). 

Todos aQueles Que teñan 
desexos de traballar e de 

facer algo serio no campo dos 
marxinados poden formar parte 

da Asociación 

As diversas modalidades e xogos 
foron debidamente explicados a tra
vés da megafonía. Poden asistir, e 
incluso participar, tódolos que o de
sexaron, despois das compet icións 
oficiais. 

Chamada á colaboración . 

.. 
Auxilia Lugo anda a precura de 
monitores-entrenadores, ós que se 
preparará, adecuadamente, para 
completa-lo seu cadro e equipos. A 
chamada vai dirixida, especial
mente, á xuventude, a todos aqueles 
que teñan desexos de traballar e fa
cer algo serio no campo dos marxi 
nados. A xenerosidade, a entrega, a 
ilusión e o estarzo, xunto coa res
ponsabilidade e dispor dalgún 
tempo libre serían as bases suficien
tes para formar parte da Asociación . 
Anímate e ponte en contacto con
nosco. Estamos na rúa Frai Plácido , 
11 , baixo, frente ó Hospital 
Provincial. 



Regreso á cidade 
da infancia (1) 

Hoxe voltei a Nalócebar e 
revivín tódalas miñas lem
branzas de nena. Foi un día 
chuvioso e desapacible o que 
me recibiu á miña chegada, e 
as nubes semellaban non que
rer deixalo aínda por bastante 
tempo cando pisei Nalócebar. 

Sentinme raro , coma un es
tranxeiro, pero non en terra 
allea senón na propia terra, 
aquela terra que me vira cre
cer e que tantas lembranzas, 
agora recordábaas, me depa
raba. 

Un paseo pala cidade 
resultaba tentador, así 
que, en canto deixei a 
equipaxe, boteime á rúa. 
Pero axiña o paseo surtiu 
o efecto contrario ó espe
rado e contribuiu a que 
me sentira máis desacou
gado. Calquera causa, un 
sonido, un arrecendo, 
unha verba en beizos dun 
vi andante, 

Regreso á cidade 

da infancia (11) 

Hoxe voltei a Nalócebar, 
voltei é tímida infancia. Cándi

das lembranzas coroaban a 

senda que se extendía diante 

de min. O vento choroso fa

laba coas inconstantes nubes 

cando Nalócebar me abrazou . 
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ANACOS 
máis aínda nun pasado inal
canzable xa, e o silencio, 
coma un susurro case imper
ceptible, ronronábame ó ou
vido, mentres eu trataba inutil
mente de esquece-lo pasado e 
pensar nun futuro mellar. 

O aspecto da cidade era de
solador: os campos de rosas 
murchas, as augas tinguidas 
polos residuos, o ceo gris pola 
polución, a atmósfera inso
portablemente requentada á · 
vez que húmida, e envolven
doo todo, a chuvia ácida de 
Nalócebar. 

Non era aquelo o que eu es
perara atapar na cidade e pen-

Estranxeiro na mina terra, 
sen fala e sen canto, vendo pa
sar e pasar vendo un tempo de 
recordos que se esvaía do 
meu peito. Un acorde, un arre
cendo, unha palabra ... erguían 
importunos unha lonxana 
lembranza, un retallo do pa
sado, unha doa do rosario 
descorido da miña vida 
insubstancial. 

Outra vez estou aquí, en Na
lócebar, e agora, unha vez 

DE VIDA 
sei, de novo, na miña infancia 
tratando de agarrarme a un 
tempo xa lonxano que se es
vaíra por sempre, aquel tempo 
da miña nenez cando do ceo 
manaban augas limpas, unha 
brisa acariñadora pasaba ro
zando as miñas meixelas, os 
paxaros chirlaban ledos nas 
pólas das árbores e os par
ques da cidade amosábanse 
en todo o seu esplendor. 

Agora sentíame peor, se 

máis, silencio, suave susurro ó 
ouvido. Si, vida é hoxe, nunca 
onte,· sempre mañá. 

Negras rosas, verdes augas, 
gris chumbo no tellado celes
tial, sons estridentes, sopor, 
ácida chuvia ... Non, non. Non 
quera este presente que quera 
aquel meu pasado: máxico 
pranto celeste, brisa envol
vente, ás canoras, raso azul, 
cristais multiformes, xardín 
florido. 

cabe, e semellábame que mi
les de cans doentes corríánme 
por dentro, cando lembraba 
aquel pasado idílico que xa 
non voltaría e vía aquel pre
sente tan diferente e tan con
tradictorio. Decateime entón 
que eu estaba aínda máis 
triste que a mesma Nalócebar 
co seu aspecto funesto e o seu 
hálito mortal rodeándoo todo, 
e sen embargo, continuaba, 
en van, aferrándome ó meu 
pasado .. 

ººººº 

Un pesadelo que me afoga, 
un berro que me abraia, un 
gato que pasa, un n.eno que 
canta, un cego vidente, un 
vivo ausente, partes do meu 
pasado que hoxe afloran no 
meu consciente e óllote, oh 
querida Nalócebar, máis triste 
que o teu loito de carpo en
tei ro. Hoxe voltei a Nalócebar. 
Voltei á tímida infancia. 

Armando Requeijo Cuba 



r-TV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Vai de libros (11) N
o listado que hoxe ofrece
mos concluimos a lista de 
libro~ _d~ lectura i~fantil 
que 1nic1amos no numero 

anterior e que recomendamos para 

· Cepillo e outros cantos (Pere 
Calders. Edicións Xerais) 

Saúde 

- Traballar con luz artificial 
é ben canso. Está compro
bado que facelo con luz ama
rela ou poñerse unhas gafas 
con cristais amarelo-verdosos 
reduce o cansazo nun 50%. 

- Nunca hai que apertar 
por demais o nó da garavata. A 
comprensión da larinxe por 
este ou outros métodos, ori
xina unha forte caída da pre
sión arterial e o posible 
desmaio. 
· - A maioría das perturba

cións psicosomáticas, esta
dos d~ ansiedade, angurias, 

· frustracións, tensións nervo-
sas, veñen acompañadas 
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este verán, que xa está de estrea. 
Respecto do libro xuvenil existen xa 
amplas coleccións de títulos en ga.
lego, editados palas mesmas e ou
tras editorias ás que máis abaixo ta
cemos referencia. 

A partir de 9 anos 

·O gato metido nun saco (Alberto 
Avendaño. Editorial, Galaxia). 

· Zapatos de lume e sandalias de 
vento (Ursula Wolfel Editorial 
Galaxia). 

· Memorias dun río (Antón Corti
zos Amado. Ed. S/M.) 

· Espantallo amigo (X. Neira Vilas. 
Editorial Galaxia). 

· O cocho de carreiras Rudi Fuci
ños (Uwe Timm. Editorial Galaxia) 

·O gato Bógar (M. Vázquez Freire. 
Edicións Xerais). 

A partir de 12 anos 

· Os ollas do dragón (M. Angels 
Gardella. Ed. Galaxia). 

· O talismán dos druidas (Pepe 
Carballude. Ed. Galaxia) . 

· Calquera noite pode saí-lo sol. 
(Joaquín Micó. Ed. Galaxia) 

· Peter Pan (J. M. Barrie. Ed. 
Galaxia). 

· O outro lado do sumidoiro (X. 
Neira Cruz. Edicións Xerais) 

Out ros 

·O dragón de Gondomil (Xoán Ba
barro. Editorial Ir Indo). 

· Patapau (Helena Villar Janeiro. 
Editorial Ir Indo). 

·As flores radiactivas. (Ultimo pre
mio Merlín. Ed. Xerais). 

· Mecanoscrito da segunda orixe 
(M. de Pedrolo. Ed. Galaxia). 

r Pasatempos ---------
~ 

sempre dunha tensión muscu
lar excesiva. Cando isto ocu
rra, a primeira decisión será 
respirar fondamente e facer 
exercicios de relaxación para 
distende-los músculos. 

- Vivir luminosamente é a 
mellar forma de manter unha 
existencia serena. Por medio 
de sombras e luces poden mo
dificarse os estados mentais 
dun individuo. Unha mala ilu
minación axuda á depresión. 
Vivir na escuridade non é san 
para a estabilidade mental. 
Cómpre deixar entra-lo sol e 
se é preciso acende-las luces. 

•ºº 

Descubre o pensamento encuberto: 

2 3 4 5 2 6 7 8 5 8 2 9 9 5 

8 U S C A U N H A 

10 5 11 5 9 12 13 5 11 6 5 

14 5 9 4 7 15 4 5 12 

16 11 12 3 15 2 4 5 16 11 15 

10 5 11 5 4 15 3 12 9. 5 1 15 4 5 

RESPOSTA: (poñer do revés) Busca unha agulla par 
levar na falchoca e tres ou catro para cose-la boca. 
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A FALA E CAMINO .. Xosé Chao Rego 

Vostedes disimulen 

Na miña Terra Cha -comarca es
colleita pala provincia de Lugo 
para o experimento da comarcali
zación de Galicia-, se che pisan un 
pé vas coñecer un xeito moi singu
lar de pedir persón: "disimule vos
tede". Fina ironía, desde lago in
consciente, que te deixa coa dar 
no pé e co traballo engadido de 
que_ o disimulo corra pala súa 
con ta. 

Que disimulen Marta e Lois, xa 
que na barafunda da miña biblio
teca -que pala súa desorde da vér
tixe a calquera- batín hai dous días 
cunha carta deles, sen data, na que 
me dicían: "Na nasa parroquia de 
Oirán ternos unha tala moi xeitosa 
da que moitas veces acordei facer 
arquivo ( ... )Quera contribuir ó teu 
espacio irimego da "Fala é ca
miño" con dous usos que agora 
lembro e que coidei interesantes". 

E os meus bos amigos, que ben 
seguro souberon disimular ese 
meu esquecemento, continúan 
cunha colaboración que eu lles 
agradecería a tódolos que queiran 
escribirme. Din así: "Ter gaiola" 
(sinónimo de ter entretemento, ter 
xoguetes ... ), " estaba todo franco", 
" as portas e ventas francas" (sinó-

nimo de aberto). Memorizo agora 
un terceiro: "vidreiras" (sinónimo 
de ventá ou fiestra). 

Que disimule tamén o Arturo, un 
labrego de Bastavales, persoa le
gal se as hai, porque o día en que 
me dixo que o labor das terras xa 
non era rendible, quedei engailado 
por esa palabra, ata que agora des
cubro que tiña razón, que a Nor
mativa fala de rendibilidade e non 
de "rendabilidade" ou "rendable", 
como eu coidaba que era; é bo 
lembralo agora que estamos en 
tempos de declaración da renda a 
Faeenda. 

Que disimulen os meus amigos 
de Portonovo, a quen lles pedín 
que cando me convidasen a comer 
que non se pasasen da raía, que 
esta é o peixe tradicional daquela 
fermosa vila. ·Que disimulen por
que non teño espacio agora para 
responderlles sobre a incógnita de 
se o postre que alí tomei era "leite 
frito" ou "leite fritido". Que o lec
tor vaia cavilando, que no próximo 
número solucionarémo-lo enigma. 
E vostedes disimulen e colaboren, 
se poden e queren, con este iri
mego que anda como pode polo 
camiño da fala. 

. O CANTAR DO IRIMEGO 

Vai experimenta-la Xunta 
nesta nasa gran nación 
un proxecto moi xeitoso: 
a comarca/ización. 

Xa hai máis de século e medio 
que a Terra dos nasos vellos 
foi repartida en provincias, 
esnaquizada en cancel/os. 

Medida moi centralista 
que resultou xorda e cega: 
a pro! dun Madrid central, 
contra a unidade galega. 

E agora agardamas 
que se recoñeza o feíto 
de que a parroquia galega 
debe entrar no Oereito. 

Así cancel/o e provincia 
-dúas medidas centra/istas
sentirán o contrapeso 
de estructuras galeguistas. 

A comarca ha ser centro 
de cultura, economía, 
pra que sexa rea/idade 
o saña da autonomía. 

287 -1 
Xosé Laxe Radío 
Preguntoiro 39 
15704 SANT AGO DE 
(Coruña) COMPOSTELA 

Antes ca Fraga, 
mellar ca Fraga, 
máis no a/lo ca Fraga, 
o Xesús da Costa, 

para gozo e quentura 
de homes e mulleres 

experto en 
queimadas, 

amigos da festa, das rumbeiradas. 




