Coa forza de Xesús
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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11 CONCURSO DE FOTOGRAFIA
INFANTIL EXUVENIL
"SCOUTS DE AS PONTES"

AS PONTES

(A Coruña)
PARTICIPANTES: Tódolos afeccionados
que o desexen, nados ou residentes en Galicia , que non pasen dos dezaoito anos.
OBRAS: Máximo 3 obras en color, non
premiadas noutros concu rsos.
TEMA: Critica ecológica.

SECCIÓNS: a) Infantil: ata os 14 anos
b) Xuvenil.de 15 a 18 anos

MAIO, 1.991.

PRAZO DE ADMISJON: Ata o 15 de Abril

on hai tanto que diciamos aquelo de
"Progresista" e nos
sentiamos
mellar.
~ra unha palabriña unifica~ora, reconfortanE e a quen
máis quen menos lle agradaba sentirse aludido cando
se pronunciaba. Dicir "progresista" era dicir apertura ó
futuro, cambio social, emancipación, liberación dos oprimidos, igualdade, socialismo,
dereitos dos pobos e dereitos
da persoa. Era unha etiqueta
ampla, unha wrdadeira casa
~omún, simbólica pero real,
non coma outras.
O caso é que a causa se foi
deteriorando. Se cadra polo
uso e abuso. Ou porque se
apuntaron demasiados, e a
casa, sendo común, non daba
para tanto. Puido influir, tamén, a cuestión intelectual: as
cabezas pensantes de hoxe
descubriron que a historia
non progresa como se pen,aba antes, que máis ben fai
amagos e caneos, pero o que
se di progresar-progresar só
progresa a tecnoloxía, sobre
todo a militar. Pero coido que
o motivo máis serio do desgaste da palabriña hai que
buscalo na evolución persoal
de moitos qu~ a tiñan como
bandeira, eses CJ.le cada vez a
usaban con máis frecuencia,

pero cada vez con menos
significado, ou, cando menos, ·
cun
significado
menos
"progresista".
Por eso que dicir "progresista" hoxe pode resultar tremendo e tanto pode significar
o que un quere dicir como o
que queren dicir os que non
queren dicir o que ti dis ou ben
simplemente nada. Porque dá
a impresión, polo que se ve,
que dicir hoxe "progresista"
pode significar benestar occidental, modernidade urbanícola, posibilismo, "yuppie",
moda fetén, "EL país", cosmética masculina, felipismo,
culto tecnolóxico, escepticismo, copeo, sensualismo,
intrascendencia, arribismo,
erótica do poder e poder da
erótica, fin da historia e arte
taurina.
¿E que lles queda dos tempos gloriosos? Queda, queda.
Ou é que non vistes as súas
militantes "Xuventudes" na
tan heroica e imaxinativa
"cruzada do preservativo".
Despois de maiores, cando
sexan apadriñados executivos lembrarán saudosos ese
pasado "revolucionario" que,
ademais, lles dará puntitos
para medraren no escalafón
do neoprogresismo de moderna España inmortal.

BOA NOVA
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Manolo RegalNictorino Pérez

Xesucristo vive en Abadín

Xesús resucitado, cando o pobo baila, bailas ti con el

stabamos preparando a festa
da Pascua, na que cada ano e
no sábado seguinte a Pascua,
os diferentes grupos parroquiais se xunta.n para celebra-la vida
resucitada de Xesús, e a vida resucitada da xente dos grupos e das parroquias e comarca. Chegamos ó momento de buscar un lema que resumise
e expresase o senso concreto que lle
queríamos dar este ano á festa. Des-

E
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pois de volta.s e reviravoltas, demos
neste, que nos pareceu significativo:
"Xesucristo vive en Abadín " .
Se o ofrecemos aquí ó público de
IRIMIA, non é por reclamar un privilexio, senón por compartir unha experiencia común, dado que todos podemos afirmar, e co mesmo grao de firmeza, que Xesucristo vive en Pedrafita
ou en Noia, en Santiago ou en Pesqueiras. O vivir de Xesús resucitado, a súa

IGREXA

existencia, anque non asimilable ós
modelos de existencia que os humanos ofrecemos, realízase en maneiras
e sitios concretos, de xeito que con
toda razón todos podemos afirmar que
Xesús vive entre nós, é un veciño
naso. Por se nos vale de algo, compartimos tamén a pregunta que os organizadores deste festa da Pascua /les formulan a tódolos grupos participantes:
"¿Onde credes vós que vive Xesucristo? Dita doutro xeito, ¿cal é a súa
casa?. Ou, dita doutro xeito aínda, ¿cales son os sinais que percibimos e que
nos permiten tace-la afirmación tan ousada de que Xesucristo vive en
Abadín?
Igual noutro momento compartimos
convosco os resultados desta pequena
pregunta, que se fai ben interesante
para a vida e a experiencia dos crentes.
Polo de agora, ben cheos xa da alegría
. da Pascua, só vos desexamos que no
fondo dos vosos corazóns, no medio e
medio das vasas ·reunións, no corazón
dos vasos sañas, no cerne das vasas
tarefas e trafegos, vos medre esta profesión de fe pascual: "Xesucristo vive
no meu pobo". "Xesucristo vive en cas
nasa".

REMOENDO

O

EVANXEO

Dos Ramos a Pascua
Camiños para a alegría
"A relixión cristiá é unha relixión de gozo. O evanxeo
é unha boa nova e, a pesar do noso aspecto máis ben
fúnebre, nós sómo-los mensaxeiros do gozo, as testemuñas da resurrección.
O gozo é un ha orde de Cristo: "Se me amades, tendes
que vos alegrar".
Parece como se fosémo-los profesionais voluntariamente presentes sempre que as causas van mal, pero
encollémonos de ombros no momento en que cómpre
sorrir, empezar a alegrarnos cos demais.
Despois da Coresma, aínda nos queda por realiza-la
maior penitencia, a maior renuncia, a que preparaban
tódalas demais renuncias, e a que demostrará a sinceridade de todas elas: ¡ternos que facerlle a Deus o sacrificio de ser felices! ¡Non o sacrificio de ser desdichados!
Ti xa fixeches abando por nós. Ti amáchesnos e sufriches xa abando por nós, para que che poidamos ofrecer
polo menos esta recompensa: a de nos ver contento.
Contento da nosa fe, contentos da nosa confianza, contentos de ti.
Debemos gardarnos da tristura coma dun egoísmo
tenaz, coma do dereito a atrincherarnos, a endurecernos, a fastidia-lo gozo dos demais. Un pai da lgrexa
dicía: Só hai un medio para nos curar da tristura: deixar
de amala".
(L. Evely, Caminos para la alegría, Sígueme, Salamanca, 1990, 9-13).
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Domingo de Ramos (24 de marzo)
lsaías 50, 4- 7. Os poemas do Servo de lavé, no comezo da
Semana Santa, iluminan o misterio da Paixón do Señor, e
explican o senso do seu sufrimento. O Servo vai comparti-lo
sufrimento dos homes, experimentando a dor na súa carne,
pois leva sobre si a dor toda do mundo. Só deste xeito poderá
se-lo consola dos abatidos e o conforto dos que sofren, manifestando a misericordia e a compaixón de Deus.
Filipenses 2, 6-11. Un himno moi antigo a Xesús Cristo, fermoso e inspirado, e un bó resume de toda a cristoloxia (reflexión sobre Cristo). Cristo non é coma Adán, que quere ser
Deus. O contrario, sendo Deus, abandonou a súa condición
divina para ser un home máis, compartindo a nasa dore nasa
condición miserenta, ata chegar ó máximo: a marte en cruz.
Marcos 14, 1-15, 47. Os relatos da paixón non son unha
crónica periodística, senón unha catequese da comunidade,
interpretación de fe sobre os aldraxes, os padecementos e a
morte de Xesús. Buscase o sentido destes feitos desde a Escritura e a experiencia da Pascua. Son, xa que logo unha chamada á fe, máis que a compaixón chorimiqueira.
O relato de Marcos é o máis realista, e o máis achegado ós
feitos.
Pascua de Resurrección (noite do 30 ó 31 de marzo)
Na noite longa da Pascua celebramos a máis fermosa das
vixilias, a máis grande das celebracións cristiás. Cargada de
Palabra de Deus (lecturas do Antigo e do Novo Testamento,
que nos traen a experiencia pascual dos xudeus e a experiencia pascual dos cristiáns) e de símbolos de vida: auga, luz ...
No día escoitámo-los testemuños da resurrección, comezando polo de Pedro que seguí u a Xesús desde o comezo, con
fallos coma nós (Feit. 10, 34-47). E Paulo fálanos da Pascua
coma o novo: Cristo é o home novo (1 Cor. 5, 6-8). Marcos,
recolle o protagonismo das mulleres nas experiencias pascuais: elas querían a Xesús, e toron as primeiras en ir aló
levadas polo seu corazón (Me. 16, 1-8).

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A PASCUA conta tamén
coa súa gastronom ia, centrada nos postres de pan,
como a coñecida "rosca de
pascua". Os padriños aga-

"TRA~ALLADORES POLA
XUSTIZA" é a mensaxe da
"Xornada do Amor Fraterno"
que ten lugar no Xoves Santo . ·
As diferencias sociais son
cada vez máis grandes, mentres algúns gastan o que non
hai en guerras e armas: aguerra do Golfo costóu moito
máis que toda a débeda externa da Africa Negra, e no
Kuwait con tantos cartas había millón e medio de inmigrantes que non tiñan ningu_n
dereito. Estas diferencias tan
fortes afectan tamén coa
mesma gravidade ós nasos
pobos e cidades.

sallan ós afiliados con bolos e roscóns. Os ovos tamén andan por medio nestes días de festa.

Ul~IÍll

A VIII SEMANA GALEGA

AULA CASTELAO

DE FILOSOFIA xa está aí,

DE FILOSOFIA

cun tema actual: "Filosofia
e Latinoamérica", os cinco
primeiros días de abril en
Pontevedra. Galicia e Latinoamérica será o eixe das

" ANIMAL" é a nova revista cultural de Galicia
que,como explican os seus
· editores, vale "para tódalas
especies". Cada número
estará adicado a un ani-

mal; neste número, sobre o
lobo ... A literatura galega
do xénero negro ten tamén
o seu espacio. O deseño e
o estilo da nova publicación están moi cuidados.

reflexións de cada tarde.
Neste congreso participarán varios pensadores estranxei ros

como

Apartado 332

Marta

3~080

Harnecker ou Lowy.

PONTEVEDRA

VI Asamblea de crentes galegos
A espiritualidade das comunidades de base:
"resistimos, fortalecéndonos e medrando"
Guión para reflexión dos grupos

medrar reflexivo-teolóxico?

Primeiro nivel: a identidade Evanxé/ica (vida interna das Comunidades) .

Segundo nivel: Eclesialidade; compromiso no interior da lgrexa,
1- ¿qué postura tomamos ante a

A.- Espiritualidade:
- ¿qué características suliñariades
na nosa espiritualidade?,
- ¿qué actitudes persoais e comunitarias priorizariades?,
- ¿ outras cuestións ... ?.
B.- Celebracións:
- ¿qué celebración teriamos que
fomentar? , Sacramentais, festas ,
Romaxes, etc ... ¿ De qué xeito telas?
C.- Reflexión teolóxica:
- ¿Cómo e con que medios concretos poderiamos revitalizar o noso

lgrexa oficial e como participamos
nela?,
- ¿qué aspectos en canto a organización e coordenación credes necesario fomentar ou crear a nivel galega e a outros niveis?
Terceiro nivel: Socio-Político:

- ¿En qué medida e cómo as Comunidades podemos contribuir na
percura de novas camiños cara a
unha· sociedade realmente : libre,

7 abril - 91
Colexio A Salle.
Santiago
de 1O (a.m.) ata as
7 (p.m.)
verdadeiramente
solidaria?

participativa

e

A cuestión da participación en
canles concretos: mov. sociais (ecoloxismo, pacifismo, mov. cidadán,
apas, etc.), sindicatos e partidos.

VIVEIRO case que se pode
considerar a capital da Semana Santa galega. Ten dos
pasos máis antigos, así o Ecce
Horno do século XV ou "A oración no Harto" do século XVII.
E importante "O Encentro" na

manán dos venres con imaxes
que se moven . Esta cidade da
Mariña de Lugo cóbrese nestes días de silencio e recollemento, escoitándose ó fondo
o misterio do mar.

RIBADAVIA

A FEBRE POLA VENDA DE
ARMAS está a chegar á tolem ia. España pensa gastar oito
mil millóns de pesetas na
compra de catro misís Patriot
a Usa, que estean mirando ó
Norde de Africa, quizais como
outros paises europeos, preocupados porque os arabes
medran moito, se en mil novecentos eran corenta millóns,
no dous mil vinte van a ser cincocentos millóns. Os estados
do Golfo están apurando a Estados Unidos para que lles
venda eses avió ns f-15E e todo
armamento moderno que bloqueou o pesado armamento
de lrak. Mentras tanto case un
tercio dos científicos e enxeñei ros americanos traballan
para Defensa, esquecendo
outros campos do saber agora
desatendidos.

ººººº

AGUIÑO, ese porto pesqueiro da Barbanza, tamén
pode ser un bon lugar para
compartir esta Semana .Santa
con algunha comunidade. O
crego de Aguiño mantén
acesa a fe e a imaxinación
creadora daquel pobo, e troito
disto fixo un texto do "vía crucis" para facer pensar e vivir a
solidariedade da dar. O texto é
do párroco Francisco Lorenzo
e as reproduccións plásticas
son do debuxante José
Navarro.

5 . 'iANTIA6 0

OS XUDEOS son sempre
noticia, e aínda máis na Semana Santa, cando todos botamos unha ollada cara a Xerusalén . Este pobo tamén deixou a súa marca no naso país,
por exemplo en Santiago,
aínda que é Ribadavia a que
conserva máis vestixios da

2.CASTELO
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permanencia dos xudeos
aquí, e agora cadrando conoventa e dous, que taméil é o
quinto centenario da e·x pulsión dos xudeos polos Reis
Católicos están a preparar
unha Xuntanza Internacional
sobre "Xudeos e conversos"
que terá lugar alá por outubro.

ººººº

ººººº

A SEMANA SANTA DO FERROL chegará ás nasas casas
a través da TVG. Non tódalas
procesións destes días teñen
o mesmo color. Así, no Ferrol
ata se poden escoitar saetas e
ritmos máis tipicos doutros
pobos. A procesión con máis
pasos e capuchinos é a da Dolorosa. Atrás quedan as rivalidades entre as diferencias
cofrarias.

ººººº

GAUCIA, Febreiro 1991.

~,
,..
ESTADOS UNIDOS FAI O
SEU AGOSTO COA RECONSTRUCCION DE KUWAIT onde
consiguiu o setenta por cento
das primeiras inversións. Se a
guerra costóu cincoenta mil
millóns, talando sempre en
dólares, a reconstrucción do
país invadido chegará a douscentos mil millóns. Kuwait
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venderá parte dos trescentos ·
mil millóns de dólares que ten .
invertidos no estranxeiro, e
despois axudarase do petróleo. Mentres tanto seguen a
arder cincocentos dos seus
pozos. Cada día arden tres millóns de barriles que costan
seis mil millóns de pesetas.

iwaEC:~TURAL A~IANT-:

O CONCURSO "1 º DE
MAIO" DE FOTOGRAFIA vén
de ser convocado polo Clube
Cultural Adiante para centrala atención dos profesionais e
aficcionados no mundo do
traballo e tamén para acadar
material para o seu xornal

CLUBE CULTURAL ADIANTE
Concurso "l .2 de Maio" de ~otografía
r/ Urzóiz, 124 - l .2 - 36205 VIGO.
(Teléfonos : 27 60 08 / 27 60 60)

Adiante. Haberá un primeiro
premio de cincoenta mil pesetas e un segundo dunha cámara fotográfica. O numero
de fotos , formato e coloré variable, e o plazo de entrega remata o quince de abril.

NICARAGUA TRA

,
H

ai escasamente un par de meses tivemos ocasión
dunha conversa longamente agardada, cunha amiga
~h~gada de Nicaragua, onde estivo com_partindo nos
u/timos anos o drama dun pobo que qwxo ser libre e
dono do seu destino; unha revolución que encheu de esperanza a moitos que a foran perdendo, no medio dunha sociedade devoradora dos soños dun mañá mais igualitario, onde
os esquecidos de sempre sí fosen tidos en canta. Era a
"revolución bonita" do pobo nicaraguense. Un pobo que
quixo ser libre, pero os señores de sempre non /lo permitiron.
Respetamos a súa vontade de anonimato, anque moitos
adiviñarán de seguida quen está a talar.

- ¿Como quedaron as cousas por Nicaragua trala derrota sandinista nas últimas
eleccións?
Pois a situación neste
momento está moi mal. Cada
día é de maior inestabilidade.
A xente que nun primeiro momento pensaba que chegaba a
salvación, ó pouquiño o seu
discurso era que había que
darlles un tempo. E algo despois xa se resumía claramente
na expresión: "Nunca tivemos
tanta hambruna". Neste momento, as causas están máis
complicadas
aínda,
pois
aparte do que xa se sabía ía
caysar moitos problemas, a
"Contra", que se pensaba ía
desaparecer, volve erguerse
en todo o país.
- Podes darnos algúns datos sobre esa "hambruna" á
que aludías. Ata os nosos oídos chegou a incrible depreciación da moeda nacional, o
córdoba, con respecto do dólar. Tamén a noticia da xente
buscando comida nos ~asu
reiros, etc.
- Pódovos dar moitos datos, comezando en primeiro
lugar dicindo que o córdoba
está ó cambio de 1.800.000
córdobas por dólar. Cun índice de tres devaluacións por
semana. As zonas rurais non
chega menciña ningunha. Pecharon tódalas farmacias populares. A mortandade infantil
por fame e enfermidades resulta agobiante. A xente sae a
buscar cada día algo para comer como sexa, ...

- ¿Cómo está a situación
de desemprego, pensións,
etc.?
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Os últimos datos que
teño son de que máis do 40%
da poboación está indo á rúa.
A maior parte dos que quedan
sen emprego son sandinistas.
A diferencia entre as pensións
que cobran os feridos de guerra da contra e os sandinistas
son de tres ou catre veces
máis a favor dos primeiros.

- Sen embargo a Contra, a
pesar de ser moito mellor tratada polo goberno de Violeta
Chamorro, tampouco está
contenta...
-A Contra saíu dos lugares
onde estaba, en Honduras. lntegrouse ó principio onde lle
indicaron, nas zonas de Matagalpa e Ginotega. Pero non é
certo que entr:egasen tódalas
armas. Só entregaron parte
delas, e as máis vellas e inser·vibles. Desde xullo voltaron a
actuar de novo, coa chegada
das primeiras protestas populares. E agora segue actuando. A finais de ano estaba
pechada a carretera panamericana, a máis importante do
país. E tamén estaba collida
pala Contra a igrexa dos xesuitas. A Contra levántase,
porque din que Violeta Chamorro non cumpre coas promesas que lles fixera. Desta
maneira, crean unha meirande inestabilidade ó país, no
canto desa "salvación" que se
afirmaba ía chegar coa nova
situación.

ragua, foi a causa da guerra
con EEUU., que case chega a
colapsar completamente a
vida do país. Pero o estarzo do
goberno sandinista foi o de levar a saúde e o ensino a tódolos recunchos do país, aínda
que se viu en parte afogado
polo acoso estadounidense,
conseguiu logros incuestionables. Concretamente, con
respecto ó analfabetismo,
este acadaba un índice dun
68% no país, cando colleu o
goberno o FSLN, e en moi
pouco tempo baixou a un
12%, pois era un dos aspectos
fundamentais da súa política.
Pero a partir do 83, cando as
actividades da Contra comezaron a ser importantes, o goberno dixo que tiña que recortar os presupostos. Defensa
necesitaba máis presupostos
para manter libre o país. E ó
abandonarse o proceso, volveu subir o índice de analfabetismo. Foi EE.UU. o que afogou o proceso alfabetizador.

Está comprobado que un
adulto que comeza a ler, se
- "El País" talaba -hai uns · non ten catre anos de axuda,
dias dun 50% de analfabe- esquece o que conqueriu.
tismo en Nicaragua, culpando Desde o 83, o esforzó seguiu
diso ós sandinistas...
senda grande por manter uns
mínimos, pero xa non puido
- Ternos que ser veraces. A atender tantos
proxectos
situación á que chegou Nica- coma antes .

- A lgrexa e os cristiáns tiveron un papel moi importante na moderna Nicaragua.
A revolución sandinista foi a
primeira da historia na que os
cristiáns tiveron expresamente un papel protagonista.
¿Cal e a situación actual da
lgrexa en Nicaragua, tanto
respecto do papel que. representan bispos coma o cardeal
Obando y Bravo (arcebispo de
Managua) e Vega (bispo de
Juigalpa, na chamada quinta
rexión), e pola outra banda
esa outra lgrexa máis comprometida coa causá dos
pobres?:
- Para nós foi un ha gloria o
estarzo que fixeron os cristiáns para levar adiante o proxecto
revolucionario.
Foi
coma vivir unha verdadeira resurrección na lgrexa. Eu son
lgrexa, e agora vivo a miña
lgrexa alí coma morte e coma
pecado. Sinto vergoña porque
o Cardeal Obando e outros,
nun momento no que se poden constatar os datos escalofriantes que sinalaba antes, o
obxectivo máis importante
que teñen entre mans non e
·a tender a eses nenes quemarren de fame, senon construir
na capital, Managua, unha catedral que ten un presuposto
de tres millóns de dólares, e da
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330.- Panamá: outro golpe do imperialismo.
331.-A Don Manuel Fraga e o novo goberno galego.
332.- Para que te _chamen comunista.
333.- Ollo co Antroido.
334.- Os demos o demo.
335.- Nicaragua: afame e a morte puideron cos ideais.
336.- Morreu para dar vida.
337.- En defensa da nosa producción.
338.- CIG: A unidade do sindicalismo galego.
~39.- Publicacións galegas hoxe: realidade e esperanza
340.- Apoiemos ós inmigrantes extranxeiros.
341.- A LOGSE, unha reforma educativa cargada de polémica.

342.- Os mundiais: algo máis que fútbol.
343.- 25 de Xullo: ¡Felicidades Galicia!
344.- XIII Romaxe: Unha ducia de anos, un futuro aberto.
345.- A Guerra das apariencias.
346.- ¿Autovías para o 95?
347.- A escola que empeza: " Todo un ha propaganda" .
348.- "Galiciano mundo " . Un Congreso sobre a cultura galega
349.- A inxusticia é violencia.
350.- Despois do VIII Sínodo dos bispos. ·
351.- Cáritas no ollo do furacán.
352.- A moda de ser amoral.
353.- Traballar pola vida, traballar polos nenos.
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330.- O Trasno: Abrirse a Galicia.
- Trabas da CEE á industrialización do sector lácteo.
331.- O Trasno: Unha marioneta ingrata no patio de atrás.
- Sinais dos tempos: Os poderes absolutos son
desposuídos.
- Lugo, a incógnita dos mortos.
332.- O Trasno: Sexamos realistas ...
- Xei ra nova.
- Recordos de infancia e proxección de futuro.
333.- O Trasno: Señor ¡que guerra!.
- Outro sinal: O pluralismo e a paz.
334.- O Trasno: Cuestión de indignidade.
- Alvaro Pino, non só para ciclistas.
335.- O Trasno: Nicaragüita.
336.- O Trasno: Desmárcate que nos confunden.
- Xesús revelador de Deus.
- Polo camiño de Xonxa.
337.- O Trasno: O tren que saíu da vía.
-A miña experiencia coa lgrexa.
338.- O Trasno: Tolos no deserto.
- Xesús revelador da persoa humana
- Carballo Calero.
339.- O Trasno: Liberdade e progreso.
- Luis Pimentel, poeta desde o-interior
- Carballo Calero.
340.- O Trasno: Moral para andar por casa.
- Xesús, criterio da nosa vida.
-A crise que non cesa.
341.- O Trasno : Ximnasia pasiva.
342.- O Trasno : "Cultura política"
- "Cada quen ten o seu parecer cando é menester"

En tódolos números o magacine A PENEIRA, noticias ilustradas.

343.- O Trasno: Pobres vencedores.
- ¿Onde encontraremos a Xesús?
-A lgrexa de Xerusalén e nós.
344.- O Trasno: O poder da música.
-As raíces cristiás de Galicia.
- Cincoenta anos de Taiz.
345.- O Trasno: O lume do autoodio.
- Ramón Piñeiro
346.- O Trasno: O calado alumar do vagalume.
- Outros camiños para encontrar a Xesús.
- Na terrados lobos, ouvear coma todos.
347.- O Trasno: O fondo e a tona.
- Conflictos crego-viciños .
- Novo curso.
348.- O Trasno: A outra película.
-Axudas para o abandono da producción leiteira.
- XVI Asamblea da CONFER-G
349.- O Trasno: Búscase un árbitro mártir.
- Noso Pai.
- Os medios de información e desinformación .
350.- O Trasno: Galego, media de cal e 350.025 de area.
- A movida do PP. 1
- Congreso Internacional da Cultura Galega.
351.- O Trasno : E van os bispos e pican
- Que estás no ceo .
352.- O Trasno : ¡Oh Dolar, tú reinarás!
- Os presupostos.
353.- O Trasno : Os estragos da droga.
- Centrista de Galicia e Partido Popular.
- O conto das autovías.

RELATOS, POEMAS E CREACIONS LITERARIAS
335.-As noites longas: Pero xa non tan longas
336.- Un balcón na ría de Arousa.
340.-Anacos de vida: A catedral e a rúa.
- A razón do meu credo.
342.-Anacos de vida: Regreso á cidad da infancia.
343.- Galicia
349.- Desde que o Fenix se foi.
352.- O avoiño peineiro.

330.-As noites longas: Quedamos soíños Manuela

- Sangue e bágoas (poema)
331.-As noites longas: O Pepe xa non é o que era.
- Meu amigo
332.-As noites longas: Facendo as filloas
- Espello dun cacique galega (poema).
333. - As noites longas: Raquel déixase co seu rapaz.
334 .- As noites longas: ¿Cando talamos de nós?
- Lembranzas dun fermoso país.

MISCELANEA
330.- Os nasos Jugares: Vilalba
- Familia: As cigoñas de Fuenlabrada.
- TV: Telemania.
- Saúde: Ás voltas co leite.
331.- Os nasos Jugares: As Penas das Rodas.
- Familia:¿ Farémoslle mal?
- TV: Vai de concursos.
- Saúde: Reglas de ouro para non se pasar.
332.- Os nasos Jugares : A fraga e o mosteiro.
- Familia:¿ Que é iso da psicoloxia?
- TV: Programación infantil
- Saúde: Eu xa non son un nena. _
333.- Os nasos Jugares: Espacios naturais galegas.
- Familia: Xuntos sí, pero mellar amañados.
- TV: Vai de películas.
- Saúde: Varios.
334.- Os nasos Jugares: Asillas Cies.
- Familia: Hipocondríacos.
- TV: Publicidade.
- Saúde: Relaxarse.
335.- Os nasos lugares : Fisterra.
- Familia: Como vivir cun agresivo/a.
- TV: Hablemos de sexo.
- Saúde: Unha boa herdanza.
336.- Os nasos Jugares : Lalin
- Familia: ¡Ai Maria!
- TV: Norte e Sul.
- Saúde: As vantaxes do limón.
337.- Decálogo dos comenencias.
- Familia: ¡Atentos ó teléfono!
- TV: A coniña e o caralliño
- Saúde: ¿Que se pode facer para quitar as verrugas?
338.- Os nasos lugares: Palas de Rei
- Familia:

- TV: Tertulias.
- Saúde: Doación de riles.
339.- Os nasos Jugares: A praza do Obradoiro.
- Familia: Volven as festas.
- TV: Vou mercar un coche.
- Saúde: Tempo de que medre a harta.
340.- Os nasos lugares: A Berenguela.
- Familia: Nenas non machistas.
- TV: Radiografía dos escolares españoles.
- Saúde: Para durmir mellar.
341.- Dez consellos para escoller ben un libro infantil.

- DI: Ecoloxia e anuncios.
342.- TV.
- Saúde.

343.- Os nasos lugares : A illa Coelleira.
- Familia : Ideas para a limpeza.
- TV: "Terranova", superproducción autonómica.
- Saúde: Hemorraxias nasais.
344.- Os nasos lugares: O Ribeiro.
- Familia: Cada zapato ten a súa ocasión.
- TV: Cinco anos de Televisión Galega.
- Saúde: Mentiras e verdades sobre a doación de sangue.
345.- Os nasos lugares : O museo do pobo galega.
- Familia : Varios.
- TV: " Juzgado de guardia" .
- Saúde: O SIDA (1)
346.- Os nasos lugares: Feira do Monte.
- Familia: ¿Por que están tristes os nenas?
- TV: "Mike Hammer" , cine negro.
- Saúde : O SIDA (2).
347.- Os nasos lugares: Poio.
- Familia: A pequena pillounos facendo o amor!
- TV: A volta de " Treinta y tantos" .
- Saúde: Varios.
348.- Os nasos lugares: A mar galega.
- Familia: O parecido dos fil los.
- TV: Os informativos da Radio Galega.
- Saúde: Varios.
349.- Os nasos lugares.'. Rande.
- Familia: Xa me estades fartando!
- TV: "Rande".
- Saúde: Alerxia e aspiradoras.
350.- Os nasos lugares: O mosteiro de San Clodio de Ribeiro .
- Familia: Pais superpreocupados.
- TV: Programa para pais.
- Saúde: No caso de envelenamento.
351 .- Familia: Cativos esquerdeiros.
- TV: "Cristal"
- Saúde: "Póntelo, Pónselo".
352.- Familia: Demasiada bulla.
- TV: Radio catro.
- Saúde: Recetas de longa duración.
353 .- Familia: Varios.
- TV: A revista da RTVG cumple un ano.
- Saúde: As asociacións de diabéticos.

A FALA E C~MIÑO
330.- Eu estou polo labor.
331.- Soterraño e subterráneo.
332 .- Non haberá que marabillarse.
333.- Causas da gnose.
334.- Non haberá que demitir.
335.- Causas do Saines.
336.- Os nosos entegos.
337.- Gústametodo o caseño.

338.- Onde hai patrón ...
339.- Só sei que non sei ren.
340.- Causas xustas.
341.- ¿Ceou a Xunta?
342.- Vostedes disimulen
343.- O leite frito .
344.- Estamos vías de aprender galega.
345.- Causas de comer.

BOA NOVA
330.- Por unha política moral.
- O cristián na política.
- Un sitio para tí (poema).
331.- '.'Quen rouba a un ladrón ... "
- Unha nova orde económica internacional.
- Deus necesita de tí (Dom. 111 T.O.).
- Para ser sempre mozo (IV Dom. T. O.).
332.- Aprendendo a admirar.
- Buscadores de sabiduria.
- Sa l da terra, luz do mundo (Dom. V. T.O.)
- Imitar a Cristo.
333 .- Co mundo rural ás voltas.
- Evanxelización e mundo rural.
- Chamada á santidade (VII Dom . T.O.)
-Aprender das aves e dos lirios (VIII Dom. T.O .)
334.-. lrimianza 90: a necesidade de recomenzar.
- ¡Pobre de mín! (poema)
- Tentados por tódolos ídolos. (1 Dom. Coresma).
- Unha chamada (11 Dom. Coresma) .
335 .- O aquel dos tempos: a Coresma.
- " Convosco cristián , para vós sacerdote ".
- Sempre sedentos (111 D_om. Coresma)
- ¡Quen me dese ver! (IV Dom . Coresma)
336.- Ser crente en Nicaragua.
- Cantares da enteira liberdade (poema)
-A fe resucita ós " mortos " (V. Dom . Coresma) .
- Cristo segue morrendo (Dom . Paixón) .
337.- Pascoa de Resurrección .
-A alegría da Pascoa.
- Felices Pascoas .
-A vida dos primeiros cristiáns (11 Dom . Pascoa) .
338 .- Na xustiza e na fidelidade de Deus
- Salmo 56: mentres pasa a aflicción.
- Cristo faise presente (111 Dom. Pascoa)
- Un exemplo a seguir (IV Dom . Pascoa) .
339 .- Con Deus na vida.
- Ante todo , o ben do pobo.
- Quen me dese ver a Deus!
- O Espírito danos alento (VI Dom. Pascoa) .
340.- Por unha moralidade social.
- Fe e traballo humano .
-A nosa meta e camiñar (Ascensión)
- Que espírito nos move? (Pentecostés).
341.- Amóstratenos ti , Xesús resucitado .

- Senda tres, son un (Trinidade).
- Un só carpo (Corpus) .
342.- O tesauro da nosa fe .
- A fe , acceso ó misterio de Deus.
- A rosa, é tal como se abre (S . Xoán Bautista).
- Perder para gañar (XIII Dom . T. O.)
343.- Saber ou experimentar a Deus.
-A fraxilidade dos dogmas.
- Tamén os sabios teñen que aprender.
- O que escoita a palabra dará froito .
344.- Un cancioneiro relixioso
- Oración pala lgrexa (Poema)
345 .- ¿Doutrina ou boa nova?
-A Boa Nova.
- A Virxe María no día do seu cumpleanos (poema) .
346.- As causas grandes de Deus.
- Os perigos do culto.
- O que queira ser o primeiro (poema) .
347.- Os lugares sagrados de Deus.
- Deus na escena.
- Para unha festa de bodas (poema).
348.- Vivir coma curas .
- Pensamentos sobre o cura pobre.
- Mestre ¿calé o principal mandamento?
249.- Cartas que engañan
- Deus , ó meu lado sempre .
- Unha lgrexa vixiante (poema) .
350 .- "Deus hoxe" (As . Encrucillada) .
- Deus presente nos signos dos tempos.
- Render na vida (33 Dom . T.O .).
- A hora da verdade (Cristo Reí) .
351.- Deus que nos fixo home e muller ...
- Algún día (poema) .
- " Tí e-lo naso Pai " (1 Dom. Adven to)
- " Preparade o camiño do Señor" (11 Dom . Ad ve nto).
352 .- Nadal 90: un neniño espido (poema)
- O gusto de vivir
- " O Espírito do Señor unxiume ... " (111 Dom . Advento).
- " O Señor está contigo ... " (IV Dom . Advento).
.
353.- Cóstame crelo e créoo (poema) .
- " Xosé , Maria e Xesús ... " (Sagrada Famili a).
- " Puxeronse en camiño ... " (Epifanía)

O CAMPO
330.- Un proxecto cooperativo : mextura de abonos.
331.- Ecoloxismo e pragas do campo : as atrias.
332.- A Lei de montes veciñais de man común de 1989.
333 .- O sector lácteo ameazado de novo.
334.-As mulleres labregas: xuntas valemos, xuntas podemos.
- O leite : O prezo non e o único importante.
335.- A Extensión Agraria e o sector forestal.
336.-As coordenadas do lume (1)
337.-As coordenadas do lume (11)
338.- O acordo interprofisional sobre os prezos do leite.
339.- As coordenadas do lume (111)
341.- San Cidre '90
343.- Axudas para mellara-la eficacia productiva das explotac ións agrarias.
344.- As coordenadas do lume (IV).
345.- Evolución da horta en Galicia.
347.- Historia das Comisións Labregas (1) .
348.- Historia das Comisións Labregas (11).
349.- Axudas para a repoboación de montes particulares.
350.-A formación profisional (1 ).
352.- A formación profisional (2) .

LABORAL-MAR
343.- A pesca galega en perigo.
347.- Eleccións sindicais'90 en Galicia.
350.- Conflicto dos aprendices en Bazán (Ferrol).
- "Talleres del mar", historia dun conflicto laboral.
351.-A farsa de Alúmina-Aluminio o 17-N
353.- A forza cando se converxe.
- Mais sobre "Talleres del Mar".

INTERNACIONAL
335.- Reportaxes sobre Nicaragua tralas eleccións.
336.- Terceiro Mundo: A maioria condenada.
338.- Refuxiados.
- O anacronismo da pena de marte en Estados Unidos.
346.- Cría corvos e quitaranche os ollas.
348.- A guerra de Liberia.
352.- No corazón de Africa.

ENTREVISTAS
330.- Ceferino Díaz. O galeguismo do PSOE.
333.- Lidia Senra. Conversa co Sindicato Labrego Galega.
335. - Con Candia e Carlos, das Comunidades Cristiás de Nicaragua.
342.- Joaquín Garcia de Dios. A paixón pola música para nenas.
345.- Conversa cos animadores da "Misa sen cura" de Montouto (Abadin)
346.- Con Valentín, org'a nizador da "Noite de Merlín" en Mondoñedo.
347.- Chus García. As primeiras eleccións da CIG.
348.- "A Quenlla": Máis alá da neboa.
349.- COSAL, a solidariedade cos pobres de America Latina.
- ¿Qué pasa en Cervantes? Conversa con Ramiro.
350.- O crego das Encrobas, quince anos despois.
352.- No corazón de Africa. Con Patxi Beloki, cura vasco.
353.- Mariano Aguirre: o trabal lo metódico pola paz.

VARIOS
331.- Inmigrantes extranxeiros: agora veñen eles.
332 ..... Ecoloxia : O papel reciclado.
333.-A Compañía de Maria: 350 anos.
- Conversas co naso tempo: Un tempo en que a xente non
sabe sofrir.
334. - Comezou en Galicia o Proxecto Home.
- Por qué non quera irá mili. Carta dun obxector.
- Conversas ca naso tempo: A publicidade manipúlanos.
335.- Conversas co naso tempo: As causas ben feitas.
337.- O Congreso sobre a vida relixiosa: Un paso histórico.
- Cantareliña'90
339.- Letras Galegas : Publicacións galegas hoxe.
340.- A merecida homenaxe ó poeta Xosé María Díaz Castro.
- Acollemento familiar : Ser solidario cos menores
marxinados
341 .- A LOGSE: Unha reforma educativa cargada de polémica
-Asembleas de catequistas.
- A HOAC ante as drogas, o trabal lo e a mocidade.
342.- Cristiáns galegas e cataláns debaten o nacionalismo.
- Actividades de verán para a mocidade e animadores.
- 1Xornadas para o deporte dos minusválidos galegas.
343.- Conversas co naso tempo: A liberdade dos nasos tillos.
344.- Encontro de mocidade galega e portuguesa.
- V Centenario : Un descubrimento á brava.
- Recupera-la salvación .
345.- VIII Asamblea xeral da HOAC.

- "Hai que parar en Baio"
346.- A Romaxe do Castrove.
347.- O cura de Vi lar de Ortelle.
- Historia do C.D. Baio.
348.- "Deus ou o diñeiro". X Congreso de Teoloxía.
- Despois da tractorada.
- Xosé María Díaz Castro.
349.- Nicaragua, seis meses despois.
- Eco/oxia: Un espacio para a ecoloxia.
Enche de árbores Galicia.
350.- Ecoloxia: Aulas da natureza.
351.- Nos 25 anos do Vaticano 11
- A boca, os dentes e o seu coidado.
- O racismo que se aveciña.
- Ecoloxia: Ante a fluoración das augas.
352.-A V Asemblea de Encrucillada.
- O Nadal de Xesús. A teoria do P. loni.
- " ... e paz na Terra". O empleo da forza para liberar
Kuwait.
-A reconversión da hamburguesa.
- Ecoloxia: Ecoloxia, entre o comercial e o folclórico.
353.- Un telegrama sobre o ano 1990.
- "Xoves a favor do Terceiro Mundo".
- Xornadas sobre obxeción de conciencia e antimilitarismo.
- Operación trigo.

O SANDINISMO
importante templo de · Deus
que son os pobres.

- Falábache de Obando e
de Vega, dous bispos que representan verdadeiros puntais dunha lgrexa contrarrevolucionaria. Pero teño entendido que entre eles non se entenden moi ben ...
Os últimos datos que
teño son de que Obando calou
ante a toma da igrexa das Sierritas, en Managua, por parte
da Contra. Tamén sabemos
que na quinta rexión estase levantando a Contra, potenciada mesmo con manitestacións públicas polo bispo
Vega. O que parece contradecir os intentos de avanzar na
liña dunha democracia que xa
se alumbrou e que debía ser
unha verdadeira Boa Nova
para o país.

que xa está posta a primeira
pedra. Andan pidindo cartas
para poder facer a inauguración no 92. Mesmo parece que
hai feita unha invitación ó
Papa para inaugurar este verdadeiro pecado, esta verdadeira blasfemia contra o máis

- Na banda contraria están
os antigos curas ministros:
Miguel O' Escoto da congregación de Maryknoll; Fernando
Cardenal, ex-xesuita expulsado da súa orden por exercer
un cargo público, e o seu irmán o tamén sacerdote e
poeta Ernesto Cardenal.
- Teño que dicirvos deles

que, xunto cun grupo grande
de cristiáns que foron resurrección para a lgrexa, están
hoxe coma o gran que cae na
terra para morrer e dar froito.
Penso que é unha xente que
recoñece que fixeron mal moitas causas e toca o tempo da
purificación, para dar vida no
futuro. Concretamente O' Escoto está traballando nunha
barriada con comunidades
cristiás, con grupos comunais. Fernando Cardenal segue a traballar na líña da educación, en ensino de adultos.
E o seu irmán Ernesto no eido
cultural desde as clases
populares.

- Como poderías definir a
maneira como a xente do
pobo vive o resultado desa
votación que lle quitou o poder ós sandinistas, que anos
antes os liberaran da tiranía
somocista. ¿Como vive as
consecuencias dese resultado electoral: paro, devaluación da moeda, fame, ... ?
- A xente estaba nunha
postura de moita esperanza,
coidando que ó remata-la
guerra ía remata-la dar e iniciarse a recuperación do país;
pero lago viran que as causas
non eran así, e mesmo que
nunca estiveron nunha situación tan dura coma a actual,
na que carecen de todas aque_las causas que ó mellar noutro
momento non valoraron porque as tiñan, e gratuitamente,
xa que o goberno anterior foi
moi "dador", quizais en extremo, excesivamente gratuitos, mimando ó pobo, o que
non lle perdoou a burguesía ...
Pero o pobo terá que comparar necesariamente as "meles" da situación anterior,
coas "teles" da situación actual. A historia talará e porá as
cousas no seu sitio. E, como
dicía o comandante Ortega o
pobo non se traicionará", porque "o pobo non pode ir contra el mesmo", anque se equi-voque ás veces.

- Ti e outros moitos fostes
aló a traballar nun proxecto de
sociedade nova ¿Como ves a
situación actual dos "internacionalistas"?
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- A xente e consciente de
que fixo moitas causas mal e
ten que purificar moitos comportamentos, e xuntos van
buscar solucións novas co
mesmo ánimo que cando o
sandinismo estaba no goberno. Eu vou voltar aló e seguir traballando co pobo, e seguir descubrindo con el un
novo xeito de organización
social, cara a unha democracia de verdade, na que participe de verdade o pobo e a
economía tamén sexa mirada
por todos. O outro día fíxose a
concertación, e só se negou a
firmala o Consello Superior da
Empresa Privada (COSEP),
porque non estaban dacordo
co reparto que favorecía ós
mais debiles, ás clases mais
populares.

- ¿Como se presenta de
cara ó futuro a vosa participación coa · nova Nicaragua?.
Pois teño entendido que o
novo goberno non mira con
bos ollos o labor dos internacionalistas, e pensa expulsar
á pouca xente que aínda quedou alí.
- Hai xente que xa non
quere colaborar coa nova situación. Pero outra si quere
seguir colaborando co Frente,
e con todo o que se poida facer polo pobo nica. De tódolos
xeitos é certo que hai persecución, e mesmo xa houbo martes entre os simpatizantes co
sandinismo que viñan de fóra.
Pero non quera dar máis datos
a este respecto para non dificultar o naso labor a pral dese
pobo que vive momentos críticos ...

Of de record, seguiu a nasa
conversa, con aspectos máis
concretos e comprometidos do
labor a realizar. Nós respetamos
o seu desexo de silencio, por
non dificultar ese trabal/o a pro/
dos máis desfavorecidos. E dámoslle as gracias, por compartir
coa nasa revista unha información silenciada noutros medios
de comunicación.

Victorino Pérez Prieto

PUBLICIDADE

Veñao
teu reino
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

fAR6ADEl9P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA
f~ 27891 CERVO ( Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
~~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88

*

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79

(~ Zurbano, 46

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 410 48 30

~

Habana, 20"
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 24 98 28

"~

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 37 16

~

(en instalacíón)
Pza. Sto. Domingo, 2
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04

Fax 988 -249856
~._.

*'

Df. Cadavar,-2436202 VIGO
Telf. 986 - 220050

Fax. 986 - 220474

latlA-8

··-· -:

sto que chamamos "Reino" é a oferta humanizadora que nos fai Deus. Cando decidimos
unha cousa que dá sentido á nosa vida guiámonos por un conxunto de valores sobre a
vida e sobre nós mesmos: a xustiza, a dignidade, a
solidariedade, a fraternidade, a paz, o amor, etc. As
fontes destes valores solen ser a propia conciencia, a
razón, a lei ou ben o que a maioría ere.

E

Pois ben, cando estes valores e máis outros foron
vividos por Xesús e El nolos ofrece, quedan transformados, pois a súa orixe xa non é a mesma e porque o
límite ata o que El os vivíu tampouco é xa o mesmo.
Xesús viviu a Deus como a fonte destes valores ata o
límite, ata o don de sí mesmo, ata a morte. Así viviu a
vida de Deus no medio dos homes, e a vida dos homes
animada, sostida e inspirada pola vida de Deus. Velaquí o que chamamos "Reino".
O "Reino" é unha vida nova. A vida de Deus en nós
supera as nosas posibilidades. Somos capaces de
amar a quen é bo connosco. Pero ama-lo inimigo, por
exemplo, é algo que supera as nosas forzas. A xente
non ten como razonable devolver ben por mal. Pois
ben, todo isto que non nos xorde de dentro con natural idade é a utopía que cada cristián está chamado a
vivir, realizar e comunicar coa súa vida. Non se trata de
normas concretas, nin ternos ideas previamente claras; tan só contamos co desexo de vivilo, que non é
máis cá cara humana da gracia que nos é ofrecida para
vi vi lo ... Ante esta tensión entre a vida tal como é e o
"Reino" sentimos ifllpotencia. Pero sabemos que foi
vivido por Xesús e que o seu Espírito é o que non só
nos convida a invocalo, senón tamén a vivilo, realizalo
e comunicalo.
O "Reino" é unha longa m~rcha polo deserto, levados da esperanza polo Espírito. Para os cristiáns a
derradeira fonte dos valores non é nin a razón, nin a leí,
nin a conciencia, senón a vida de Deus, recoñecida
polo seu Espírito na vida de Xesús. Cando. dicimos
"ve~a o teu Reino", non queremos dicir "esperamos
cos brazos cruzados a que veñas". Senón que a mane ira de esperalo é poñernos en camino, seguí-lo camiño aridado por Xesús, poñe-los medios concretos,
facernos .cada día máis dispostos para que a vida de
Deus e a súa oferta humanizadora a tódolos homes
va.ian penetrando e abríndose camiño na nosa vida
persoal e no tecido social que nos arrodea, a través de
tódalas propias ambigüidades e atrancos ...
O campo do "Reino" npn ten lindeiros; é un camiño
sempre aberto. Canto máis lonxe cheguemos, máis
verem9s. E canto máis vexamos, máis adiantaremos.

O CAMPO

O Maínzo (1)

A

reducida superficie territorial das nasas explotacións fai necesaria a utilización intensiva da terra. No
caso das explotacións gandeiras é importante obter dúas col/e itas por ano. Nas alternativas forraxeiras que se practican actualmente o maínzo é a colleita central do verán seguido do raigrás italiano,

centeo, avea, navas, etc.

Vantaxes do maínzo

As seguintes vantaxas mostran a importancia do maínzo.
- O seu cultivo durante o verán permite encaixalo dentro
das alternativas anuais ou bianuais.
- A sua fácil conservación en gran (cabazo) ou en forraxe
(silo) proporciona flexibilidade para alimentar o gando no periodo de escasez.
- O seo alto contido enerxético incide en acelerar o sistema
productivo.
- Pode decirse que non hai outro cultivo de verán que poida
competir co maínzo en canto á productividade de materia seca
se retire.
Elección e preparación do solo

Unha vez decidida a superficie que se vai dedicar para o
cultivo do maínzo debemos ter en conta as distintas maneiras
de prepara-lo solo:
- Se o solo vai estar a barbeito durante o inverno, é preferible alzar co arado a finais do outono incorporando nese momento o abonado de fondo (fósforo e potasio). Co obxecto de
obter un terreo ben desmenuzado e lixeiramente aplastado
cara a unha boa xerminación da semilla. Antes da sementeira
dase un ou dous pases de grada (a poder ser de discos). Pode
neste momento incorporarse algún herbicida que se fará mediante un pase de fresa.
- No caso de existir na parcela un cultivo forraxeiro de
inverno cortarase a forraxe entre 15 e 20 días antes da sementeira. Alzándose seguidamente o solo, incorporando os fertilizantes de fondo. Transcurridos uns sete ou dez días procédese
coma no antedito apartado.
- No caso de que o cultivo anterior ó maínzo sexa pradeira,
será preciso corta-la herba uns vintecinco días antes da sementeira, rompendo a tope cun pase de fresa, logo de alzado o
solo déixase uns 15 días e procédese como no primeiro caso.
Abonado

As recomendacións de fertilización han de estar basadas
nos contidos de fósforo e potasio no solo, cousa que se pode
saber mediante a análise previa do mesmo.
As doses medias nun periodo de catro anos durante os cales
se esperan uns rendimentos de 5000 a 6000 kg./ha. de maínzo
gran ou 40 Tm./ha. de maínzo forraxeiro por ano, determinándose así mesmo nas análises unha presencia media dos elementos mencionados sería: 80-120 Kg./ha. de P205 e entre
175-200 kg./ha. de K20.
En canto ó abonado nitroxenado as recomendacións serían
de 125 kg./ha. de Nantes da sementeira, 70%; e o 30% restante
tarase cando as plantas teñan uns 25 cm. Anque tamén se
pode incorporar todo o nitróxeno antes da sementeira; unha
das maneiras máiscomodas é utilizando Nitrato Amónico Calcico (Nitramón).
Encalado

O pH CO que o maiz produce uns mellares rendimentos está
entre 5 e 8. A cantidade de cal pode ser moi variable, mais en
xeral podese talar, para solos cun contido normal en Materia
Orgánica duns 3000 kg./Ha. de C03CA ou 1700 Kg./Ha. de
Ca O.
Purín esterco ·

O uso de esterco e purín é unha práctica moi frecuente na
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maioría das nosas explotacións; a cantidade de nutrientes que
recibe o solo depende da súa orixe e manexo, cantidade que
haberá de restar do resto dos elementos. Pódese talar que un
esterco de tipo medio aporta ó solo os seguint~s nutrientes :
Esterco
Vaca
Cochos

Nutrientes (kg-10 m3
Nutrientes (kg .-tm) Purín
N
P205 K20
N
P205 K20
Vaca
25
10
45
4,5
2,2
4,5
Cochos · 43
41
41
4,0
3,0
3,5

Os puríns serán incorporados ó solo inmediatamente para
evitar perdas de Nitroxeno.
Un pouco coma orientación , e para corroborar as dosis de
abonado, o seguinte cadro recolle a cantidade de elementos
extraídos en Kg/ha, tanto do maínzo gran coma o maínzo para
forraxe:

Nitrax Ac. fosf. Potasa
Colleita esperad. Omlha. N
Maínzo gran
23 gran-30 palla
61
Maínzo pra ensil.
500
100

P205
20
50

K20
61
200

Cal
CaO
75

Data da sementeira e densidade da plantación

Sempre que as condicións climáticas o permitan , debe sementarse a partir do vintecinco de abril, sendo as datas máis
recomendadas en cada zona as seguintes :
Zona

Data de sementeíra

Costa atlántica
Costa cantábrica
Interior (altitude - 500 m.)
Interior (altitude - 500 m.)

25 de abril a 10 de maio
1 de maio a 15 de maío
5 de maio a 20 de maio
1O de maio a 25 de maio

O rendimento do maínzo responde positivamente ó aumento da densidade de plantas. As doses recomendadas en
secano dependen do ciclo de maduración dos híbridos e o
destino das plantas, así o refrexa o seguinte cadro:
Ciclo de maduración

Destino

Den sidade de plantació n

Precoz

forraxe
gran
gran
forraxe

65.000
100.000
60.000
90.000

Medios

Xosé López Fernández

As herbas que sandan
Manuel de Couselo é un conveciño folgazán, xogador e estrafalario,. que morreu xa hai moitos anos. Fora casado con
Carme de Grolos e non tivo
fil los, para tristura daquela
dona que, engadindo os
disgustos que lle deu Manuel,
acarrexáronlle
a
marte ós corenta e tres
anos, ficando so o seu
compañeiro, que tiña dous
anos máis.

O

Non pillou grande aperto
o Manuel pala marte de
Carme, e con ·máis apuro
adicouse ó xogo, troulas,
mulleres e borracheiras.
Despois de tanto derroche e festas, chegaron as
maulas tristes para Manuel
de Couselo, que trouxeron fame e roupa vella. O
Manuel non se inmutou a
pesar de tanta desgracia; e
con sangue frío, paciencia
e bo xenio, pillou o burro
cativo, aparellouno e con
el se foi mundo adiante,
para pedir esmola de porta
en porta.
Un vintecatro de outono,
chegou entre lusco e fusco
á casa da señora Presenti na de Cabra, no pobo de
San Martiño dos Cucos.
Con moita cortesía, pediu
pusada para durmir aquela
noite. A súa chamada coa
caxota, saíu á porta unha
muller aínda nova. E preguntoulle ó pobre que era
o que quería. -Quería pau sada para pasar a noite, señora. -Ai , pois non lla podemos dar, que está moi
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enferma a ama da casa.

teuse no forno en canto
quitaron o pan, ecos batos

Manuel de Couselo respostoulle: -Escóiteme, señora, os pobres que anda-

quentes déronlle as de parir. -Ben, pois véñase para
a cociña, a ver se lle cura a
cabeza á miña sogra.

mas polo mundo sabemos
menciñas moi acertadas, e
poida ser que eu con ben
pouco custo sande a ama e
a deixe dura coma un
buxo. -E lago, ¿vostede é
curandeiro, deses que son
mellares cós médicos?. Si, muller, si. Os médicos
non saben nada, só roubar
cartas a quen se acarea a
eles. -E vostede, senda tan _
bo curandeiro, - ¿como
anda a pedir esmola?. -Os
fins que persigo vagando
polos pobos son dous:
descansar unha tempada e
mais estudiar as propriedades curandeiras que teñen as herbas doutros lugares. En canto remate o
prazo da miña folganza, xa
volto para a miña casa, que
ben sei que me están agardando os meus pacientes.
-E vostede, ¿como se
chama aló na súa terra?. -A
min dinme o curandeiro
Manuel do Couselo. -Ai
home, ten un apelido ben
raro! Couselo, c;;oma esas
hervas que nacen nas
paredes ...
E pois, verá: isa de Couselo precisamente é porque a miña tataravoa pariu
no forno un nena chamado
Ramón, e como as paredes
do forno por fara tiñan
moitos cou.selos, deron en
chamarlle Ramón do Couselo. -E ¿como tivo a ocurrencia de ir parir ó forno?.
-Pois ben, ela tiña moita
reuma e para sandala, me-

Entrou Manuel e díxolle
á señora Presentina: '-E
lago, miña ama, ¿dóelle
moito a testa?. -¡Ai home,
doe!. -E vostede que re que
eu lla mire e lle diga o remedio. -¡Ai, se Deus o oíse,
señor médico!. -Eu son lle o
curandeiro Manuel Couselo. -Sexa en boa hora,
meu señoriño -díxolle Presentina de Cabra, con
moita esperanza.
Deu ardes Manuel de espir a vella da cintura para
riba e deitála mirando o
teito. Púxolle a mao esquerda na fronte e a dereita
na teta esquerda para saber se tiña friaxes no corazón. Presentina, cando lle
premeu a teta, sentiu un
mol arrepío no carpo e díxolle: -Vostede ten o costume do meu defuntiño.
Sentou o Manuel no escano a carón da enferma e
díxolle: -Vostede o que ten
na testa é un aire de felesía
que lle entrou un día de
trono. E un aire que vén envolvido nos lóstregos e
sempre acomete a cachola. E dígame agora, señora Presentina, ¿vostede
por onde respira, pola
boca ou polo nariz?. -Ai señor, pala boca, que como
me falta -a dentamia, o ar
foxe coma por unha corredoi ra. -Po is esa foi a súa
desgracia: se o fixese po-

los fungantes, acaso non
se lle pegase a felesía esa.
Para curala far:-i falla tres
causas: un dente de allo
para debaixo do sobaco,
un ramiño de romeiro para
zugar sen roelo e máis un
cabrito. Hai que matalo e o
seu bandullo poñerllo na
cabeza con tódalas herbas
que pacen que no medio
de todas esta a Raíña das
Herbas Sandadoras, que
ha ser quen axude ó allo e
.mais ó romeiro a curala. E
non esqueza a cociñeira
que a carne do animal cabrío ten que comela á cea
toda a familia.
A xente da casa escolleu
o mellar cabrito, que espelexou Manuel de Couselo
tendo bo cuidado de tender o bandullo do animal
por un lado e chantarllo á
doente na cabeza en forma
de tricornio. A señora Presentina de Cabra parecía
un guerreiro almogávar ó
voltar dunha forte loita.
Comeron o cabrito os demais e non acabaran
cando a doente xa botou
un vocexo de fame e alivio
da doenza.
O día seguinte despe~
diuse de toda a familia. E o
Manuel de Couselo dixo
entre dentes cando traspasou o curral co burriño á
reata: "A roupa dos tolos
gástana os cordos".

Cesareo Poupariña

XEXUN91
170 mozos polo terceiro mundo

F

medida en que sexamos capaces de
meternos na súa pele ve-lo mundo
dende a súa real idade. lsto non se
conquire en día e medio de xexún ,
pero vaise tendo unha idea do que
podería significar o ter nacido un
pouco máis ó Sur deste bendito
globo terráqueo.

oi Jonh Lennon o que dixo
que o mundo escomenzaría
a cambiar o día que cada
un de nós tora capaz de facer silencio dentro de si, aínda que
só fosen 1O minutos ó día.

Os pasados 16 e 17 de febreiro, .
preto de 170 xóves se deron cita
no Colexio "La Salle" de Santiago
de Compostela para facer un xexún .
O sentido de dito xexún era o parar
un pouco o noso tren de vida e cavilar xuntos acerca deses millóns de
persoas que morren de fame día tras
día.
A nosa experiencia non foi en
nada comparable ó drama chamado
FAME, xa que todos sabiamos,
dende o sábado pola mañán que escomenzamos, que a partir do domingo ás catro da tarde que remataba a experiencia, tódolos .supermercados da cidade nos estaban
agardando .. Sinxelamente tratamos
de comprobar se se pensa distinto
có estómago baleiro, ou se se ven
cos mesmos ollos películas coma

Por último, o Grupo de Animación
Misioneira (G.A.M.), organizador
diste xexún, quixera agradecer ós
Misioneiros Combonianos, Acougo ,
Cristian Sen Fronteiras, PP, Franciscanos, Xuventudes Franciscanas
(Ju , Fra.), Maristas e Salesianos o
apoio e axuda que nos prestaron, así
coma ó Colexio "La Salle" co local.
Sen eles, tería sido imposible a reali zación deste xexún.

1

"La Mancha", reflexo do problema
do Sahel, ou "Gandhi".
Somos conscientes de que seremos capaces de comprender os pro- ·
-blemas dos máis empobrecidos na

A tódolos que están a ler este artigo, aí vai o naso reto: escomenzar
a vivir dende o Sur será o único xeito
de achegarnos a eles e á súa problemática.
Grupo de Animación Misioneira

Entre marzo e abril sae o cuco do c_
ubil

E

ra o que dician aquí en Oirán os meus antergos
cando ctTegaba esta ave agatuñadora da familia das cucúlidas, co seu canto tan peculiar.
Pois ben, este ano coma tantos outros, chegounos coa súa cucada, que parece estar moi cerca de ti
an9ue estea moi lonxe.
E unha das aves insectivoras máis populares de Galicia, atópase espallada por toda a nasa xeografia, desde
vales e montañas, en soutos e en terras de cultivo, en
areais e en parques.
Aproximadamente do tamaño dunha pomba, 32 cm.,
con cola loriga apencada de branco e ás tamén longas e
puntiagudas. Ten a cabeza e dorso cinsentos e o ventre
branco manchado con riscas horizontais cinsentas escuras; o peteiro é fino. A femia é igual có macho, mais
dase ás veces, unha variedade de color castaña, con
riscas por todo o carpo, moi parecidas ás crías.
E unha especie parásita, de xeito que no constrúe
niños, senón que pon un ovo en niños doutras aves,
despois de tirar cun dos destas. Pon sobre 13 ovos que
abren ós 12 días, normalmente antes cos das especies
parasitadas (azulentas, paporrubios, lavandeiras, carrizos, fulepas picas). Estes pelachos do cuco botan do
niño os ovos ou pelachos dos pais adoptivos co fin de
seren alimentados en abundancia. Aparecen en Galicia
procedentes de Africano mes de marzo e voltan escalonadamente, primeiro os pais e máis tarde os tillos nos
meses de xullo a setembro.

Oeste paxaro consérvanse moitos ditos. Lémbrome
que meu avó un bo día antes de xantar, díxome: "estás
cucada, filliña". Non sei se foi iso ou non, mais eu
andiven con moita morriña ese ano. A expresión "estar
cucado" quere dicir estar sen forza. Hai ·maitas talas
referentes ó cuco: " contento coma un cuco " (contentísimo), "xa oín cantar máis de catro cucos" (que xa ten
moitos anos), " ser coma un cuco " (ser espilido), etc.
Cucar ten polisemias con moitos significados: facer
ostentación, pasa-lo tempo , cautivar, falsear ou dar por
rematada unha causa. lsto é o que eu vou facer senón
estarei escribindo do cuco ata que bote a última cucada.
Xosefa de Oirán

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

O CANTAR DO IRIMEGO~
Bush e mailos seus comparsas
andan moi cheos de gloria,
pero en vez da paz, trouxeron
unha esmagante victoria.

¿Cando se dobra a lingua?

A

ndo un pouco amolado
por culpa dun tirizó (ou tirizol), e non é que me doia
moito, senón porque os
meus alumnos de galega non saben o que é; chámanlle "orzuelo",
palabra castelá que cando era eu
nen o non se di cía en Galicia. Aínda
máis: estes días ándanme a preguntar que é un ha sella -¡quen !lelo
ía dicir ós seus avós!-, que agora
eles beben da billa, aínda que lle
chaman "grifo". Por certo que tirizó vén da palabra latina "triticu",
que quere dicir trigo, pala semellanza desa infección ocular co
gran de tal cereal. Algo así como ó
sabio latino Marco Tulio o alcumaban Cicerón porque tiña un gran
no nariz que parecía un chícharo
(cícero).
Pero , ó que irnos: ¿como se di,
" guardia" ou garda? O meu amigo
de Bastavales, do que aquí xa teño
talado, desta non leva razón.
Afirma que os que din garda -como
Breogán manda- é que non saben
" dobra-la lingua", como el se , ~x
presa referíndose, sen dúbida, a
que non tan o dobre ditongo
" guar'' "d ia". Xenial xeito de se expresar. Pero como nisto non ·hai
regras fixas, haberá que aprender.

Así, se talamos dun tobo dos
animais, tanto lle podemos dicir
gorida
coma,
se
queremos,
dobrámo-la lingua e dicimos guarida. O mesmo sucede con gornición

e guarnición.

Poida que teñamos cartas de
abando para mercar unha vivenda
con varios cuartos de baño, quizais
de cen metros cadrados e acaso
poidamos colgar cadros de parede,
cantos queiramos, con tal de que a
cuantía económica non sexa excesiva. En xeral, nos cultismos "dóbrase a lingua": cuadratura, cuadrícula, cuadrúpedo, cuatrienio,
cuádruple, cualificado... Non se
dobra, en cambio, en corenta (si en
cincuenta) corentón, coresma, .
corentena.
O meu amigo, que xa é cincuentón coma min, é moi coherente na
súa teima dobradora. Deille o meu
enderezo para que me visitase
cando quixer e escribinlle o meu
nome propio na forma familiar, engadíndolle o meu primeiro apelido.
Pero el, erre que erre, aseñórame
e, ademáis, chámame polo segundo apelido, que non sei ¡;¡. quen
llo aprendeu. Para el son o señor
Riego.

Tantas mentiras contaron,
tal manipulación fixeron
que o noxo que provocaron
náuseas medrar nos fixeron.
A voz do Papa soou
desta, coma a dun profeta
e sentoul/es mal ós xefes
porque /les fixo a puñeta.
Porque ós mangantes magnates
non /les fixo moita gracia
que saia do Vaticano
denuncia, e non diplomacia
Agora, Iraq desfeito
e o Oriente resentido
porque o mundo árabe ten
carpo sanguento e ferido.
Encrucil/ada e lrimia
estiveron á altura
··
ste gran signo dos tempos
~ -~
con voz profética e dura.
'
Eu convido ó irimego
ue aproveite con afán
esta terrible ocasión
~ fa se achegar ó Islam.
~0
Nós somos fil/os de Alá,
único Oeus, e Mahoma
é o Profeta musulmán
que respectamos, sen broma.
Sete séculas de guerra
entre "mauros" e cristiáns
fixeron ós españóis
rivais dos musulmáns.
O Santiago Matamouros
hemos baixar do cabalo
e tace/o peregrino
antes de que cante o galo.

..... __ o
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Xosé Laxe Radio
Preguntoiro, 39

15704 SANTIAGO DE COMPOSTEI
(roruña)

Cadeas, alambradas, rexas,
charos, sufrimentos ...
demasiadas cruces aínda
onde ahumanidade perde color egracia.
Oberro dos marxinados
remove aterra eoceo,
pero aínda non
as mans poderosas
dos que deciden.
¿Ata cando ainsensatez humana?
¿Ata cando seguiremos cos ollas pechos?
¿Ata cando onaso confort, deitado na miseria allea?
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