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Droga e cregos de 
Aro usa 

O 9 de maio, 22 cregos do Arciprestado de Arousa, 
representando a 29 parroquias, publicaron unha Carta 
Colectiva contra a droga. Este feíto resúltanos extraor
dinario, un verdadeiro signo dos tempos, que dixera 
Xoán XXIII. 

Estes sacerdotes afirman que xa viñan denuncian
do o feíto en homilías e outros actos de pastoral, amén 
de conferencias de orientación, sen que faltase unha 
manifestación na cidade de Vilagarcía organizada por 
Cáritas. lsto indicaría que non están improvisando e 
que a súa carta non é serodia, senón consecuencia 
dunha acción ininterrompida. 

A carta, que constitúe unha clara denuncia profética, 
está traspasada pola esperanza. lsto non é aínda Sicilia, 
veñen a dicir estes párrocos, que deseñan un panorama 
xustamente idílico daquela fermosa comarca. 

Pero a denuncia é clara: a droga mata, desarticula 
familias e mesmo desestructura a sociedade. Un pobo 
tradicionalmente traballador e esforzado, afeito á dure
za mariñeira, ve cómo o diñeiro que suaban coa súa 
fronte se converte en ganancia fácil dos desalmados a 
custa do ben común, que padece as negras conse
cuencias da droga. 

Entre outros motivos de esperanza, citan os esfor
zos do Proxecto Home, que está Promovido pola lgre
xa. Dada a discreción exemplar desta organización, 
que refuga toda propaganda confesional, non sabemos 
se lles fan un favor con esta cita que pode ser interpre
tada coma alusión apoloxética. 

Neste mesmo sentido, hai unha afirmación que 
pode ser discutible; a de que o labor anti-droga non 
sexa misión específica da lgrexa, senón incumbencia 
do Ministerio de Sanidade. Cústanos traballo crer que 
o que a lgrexa faga neste eido sexa un mero labor de 
suplencia cando de feíto veu senda unha constante da 
lgrexa a entrega á beneficiencia. E se este vocábulo 
resulta trasnoitado, detrás del agáchase algo moi serio: 
a dedicación ó mundo dos pobres e marxinados. 

Tamén nos gustaría que a linguaxe da Carta fose 
máis secular, menos espiritualista. O recurso á oración 
pode parecer unha evasión, sobre todo cando se ilus
tra con este parágrafo: "Peor que la droga fue la 
peste en tiempos de San Roque. Y, cuando los pue
blos con fe viva suplicaron al Señor, la peste desapare
ció". Parécenos que foi a preocupación sanitaria e non 
o sobrenaturalismo o que actuou no caso deste mortí
fero andazo. 

E, como ve o lector, a Carta está en castelán; algo 
que podemos lamentar, pero que non resulta estraño se 
a pastoral cotiá está tan lonxe da nosa lingua e cultura. 

Pero, a pesar destes matices críticos, saudamos e 
aplaudimos este escrito porque resulta sintomático e 
esperanzador. Constitúe, en verdade, un signo dos 
tempos. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Superheroes 
O señor coronel dos 

lexionarios puxo un exemplo 
de heroísmo. Era a despedi
d a do batallón. Non facía 
ningunha falta adorna-lo acto 
con esa retórica resesa. 
Pero el fíxoo, embargado 
polo ardor patriótico militar. E 
a moitos deunos tamén 
ardor, ardor de estómago, ó 
escoitalo pola radio, e revivir 
co seu discurso as mellores 
esencias dun pasado treme
bundo. E todo ese cambio 
de imaxe da Lexión veuse 
abaixo, todo ese delicado 
paso do espírito de camisa 
azul a espírito de casco azul, 
quedou esborrallado en 
menos de cen palabras do 
señor coronel. 

Porque puxo coma 
exemplo a un daqueles 
entusiastas que embarca
ban. E o exemplo era que a 
súa muller, a do lexionario 
entusiasta, dera a luz ese 
día. Un parto complicado, 
con cesárea. E a superiori
dade ofrecéralle a posibili
dade de ir acompañala, de 
estar a carón deles e rein
corporarse días máis tarde. 
Pero o soldado -e chegado 
a este punto a voz do coro
nel tremía de emoción-, non 
quixo ir coñece-lo seu fil/o 
( ollo ó dato que da muller 
nin se tala: na milicia está 
claro para que serve) e pre
ferí u embarcar canto antes 
cos seus compañeiros. 

E aí queda eso. Se 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

cadra a muller, pola cultura 
esta na que vivimos, tería 
que entender perfectamente 
que o lexionario pai do seu 
tillo e responsable da súa 
cesárea, lisque á procura de 
emocións fortes polo ben da 
humanidade, deixándoa así, 
soa, parida, deprimida. Sen 
dúbida que o coronel está no 
seu papel de alentador de 
heroísmo e renuncia. Pero 
queda un co regusto de que 
no fondo hai unha gran men
tira, unha mentira que se 
repite unha e outra vez: 
macho-aventureiro-renuncia
a-calor-de-fogar-para-entre
ga rse-a-grande-causa-con
tando-co-calado-sacrificio-de
submisa-femia. E se non é 
submisa, peor para ela. 

Se cadra hai alguén pen
sando que esto non se aplica 
nada máis ca ós militares. iAi 
que risa María Luísa!. Podia
mos dar un repaso a laborio
sos intelectuais, comprometi
dos sindicalistas, entregados 
militantes, xenerosos volun
tarios, reputados profesio
nais, etc.... E ver que muller 
e que tillos andan detrás con 
certa semellanza ó modelo 
temía parida de patriótico 
lexionario. 

(Apéndice para cregos 
e eclesiólogos: Teño a intui
ción de que o celibato 
opcional cobraría unha nova 
dimensión á luz dunha teo-
1 ox í a e moral feministas. 
Mira ti que cousas). 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

Os cristiáns e a política 

S omos dos que eremos que todos 
facemos política, aínda por 
suposto aqueles que din que coa 

política non queren saber nada. Durante 
séculas os cristiáns tiveron a política 
coma unha especie de amante ilegal; 
posiblemente hoxe tamén nos pase algo 
parecido: facemos política, moitas 
veces facemos moita política, pero 
sempre coa conciencia revolta, coma 
quen anda en algo no que de seu non 
debería andar. 

Desde que pasou a liorta 

Cando o lector lea esta Boa Nova, 
xa todos saberemos quen saíu vencedor 
na liorta electoral desta tempada pasa
da. Anque moitos case ternos por certo 
que, fose quen fose o vencedor de entre 
os dous grandes contendentes, Felipe 
ou Aznar, o gran derrotado vai ser sem
pre o pobo roáis sinxelo e pobre, que 
poderá comprobar como as súas 
demandas seguirán sendo demandas 
permanentemente. 

Pero, pasado xa o apuro político no 

que roáis ou menos todos participamos 

a lo menos co desexo e coa curiosida

de, invitamos ós lectores a que aprovei

ten o posible lecer dos días do verán 

para ler un libro precisamente sobre fe 

e política. 

José Mi! Mardones 

Fe y política 

resencia 
o Socia 

O regalo dun bo libro 

Non dicimos agora que debamos 
regalar un libro; dicimos que o autor 
dun libro, sobre todo se é un bo libro, 
estamos facendo a todos un estupendo 
regalo, que non sempre se agradece. 

José María Mardones fainos a 
todos un magnífico regalo co seu libro 
editado na editorial Sal Terrae, que 
leva por título "Fe y política"; e por 
subtítulo "El compromiso político de 
los cristianos en tiempos de desencan
to". A parte de nos informar de xeito 
sinxelo pero certeiro sobre a realidade 
política en xeral e sobre a realidade 
política de España en concreto, á parte 
diso, o libro o que pretende é face-la 
reconciliación entre a fe e a política, de 
maneira que poidamos ve-la continui
dade fonda e verdadeira que debería 
haber entre a militancia crente cristiá e 
a militancia política. O libro pretende 
potencia-la militancia política seria dos 
que nos chamamos cristiáns. 

Como dixemos, un estupendo libro 
que recomendamos con interese. 

REMOENDO O EVANXEO 
Corpus: Día da caridade, día da Eucaristía 

"Se quére-la paz, sae ó encontro do 
pobre" 
"Dixo Xesús 
-Eu son o Pan vivo ... : o que coma deste 
Pan vivirá para sempre. O pan que Eu 
lle darei é a miña carne para a vida do 
mundo" (Xn 6, 51-59). 

Un bo cura escribía hai xa un feixe 
de anos a outros curas e cristiáns: 
"Tedes que facervos bo pan", un pan 
que manteña, que sexa proveitoso para 
os demáis, sobre todo para os máis 
pobres. Era Antón Chevrier, un cura 
francés que traballou toda a súa vida 
nun barrio de Lyon. A aposta por Xesús 
Cristo e polos pobres eran os polos da 
súa vida; por iso dicía que o berce 
pobre de Belén, a cruz e a eucaristía 
eran os lugares onde lle cumpría tem
plar cada día a súa fe a cada cristián. 

"Comer" a alguén é acollelo, 
asumí-lo seu espírito, comulgar con 
toda a súa vida. "Deixarse comer" é 
amar, entregarse solidariamente ós que 
me necesitan. Por iso, eucaristía e amor 
fraterno van sempre vencellados. Por 
iso o día de Corpus é ó mesmo tempo o 
día da eucaristía e o día do amor frater
no. 

A Eucaristía é en si mesma comu
nión con Cristo resucitado e con tódolos 
homes e mulleres, meus irmáns. 
Común-unión coma participación nun 
compromiso coa causa de Xesús, coma 
unha aposta renovada polo mundo novo 
que El anunciou, animados coa forza do 
Espírito. Desta maneira, a eucaristía 
convértese na expresión máis clara do 
misterio de comunión. 

¿Cómo dicir, logo, que a eucaristía 
é inútil? ¿Como dicir que é innecesaria 
ou pouco importante para a vivencia 
dun cristián? ¿Como ser cristián sen 
eucaristía? Só descoñecendo a realidade 

. da eucarística ou, pola contra, coñecén
doa xa coma un producto adulterado, 
coma tranquilizante de burgueses, ou 
coma xustificación de hipócritas. Ou 
sexa, descoñecéndoa totalmente. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

VOLVEU A SELEC
TIVIDADE, cos mes
mos fallos e golpeando 
ós alumno s coa súa 
i rracionalidade despois 
de remata-lo Bup. 
Es tas probas , que 
naceron no setenta e 
catro , sufriron unha 
desviación total ó liga
! as ó acceso ás distin
tas Facultades ou 

..____........_ ......... ~ ........ ..__ _____ _, carreiras, segundo a 

"SANTIAGO, CAMIÑO DE SOLIDARIEDADE" é un pro
xecto dos directivos do Auditorio de Galicia en Compostela de 
investi-los recursos extraordinarios procedentes das actuacións 
culturais, un total de noventa millóns, en obras de desenvolve
mento en Bolivia (infraestructuras na rexión de Santiago), e en 
Venezuela (a construcción da Escola Técnica "Santiago" de 
Mérida). 

nota que acaden, obrigando ós alumnos a escoller profesións 
que endexamais pensaron; e por todo isto os nosos mozos 
pasan de comprometerse na busca dunha profesión axeitada ás 
suas capacidades e aspiracións, xa que non só depende do que 
el queira ... . 

BELFAST, en Irlan
da, segue a sufri- la 
escisión que padecen 
no Ulster e q ue no 
que vai de ano xa 

upux a morte pra 
mái de trinta cida
dáns naque! p f . 

< -
-w -
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OS NOSOS MON
TES piden unha 
mellor xestión, 
mesmo pra loitar 
contra o lume; así 
os montes comu
nais, que son o trin
ta por cento da 
superficie total do 
nos o país . Es tes ..._____;,.:....:..,¡,:~__._.;...;;..;.J..J.t....;=-~;.;.....:..._;._ __ __ 

montes, que administran as parroquias, esixen que cada comuni
dade vaia estudiando o seu destino e vocación, pois son unha 
fonte de riqueza moi importante prós veciños máis próximos. 
Estamos a falar de dous mil setecentos montes que supoñen seis
centas corenta e cinco mil trescentas noventa hectáreas. 

Días de Oración e Retiro 
-lrimia organiza unhas xornadas de oración centradas no evanxeo 

-Do 25 de xullo (á tardiña) ata o 31. 

-5 días completos nunha rectoral na mariña luguesa (entre Viveiro e Vicedo) 

-Conferencias, tempos de silencio e compartir de fe en grupo. 

-Maiores de 18 anos, homes e mulleres. 

-Réxime de autoservicio e colaboración (todo entre todos estilo campamento). 

-Prazas limitadas: 

-Levar: ademais do persoal, Biblia, sabas e/ou saco de durmir. 

-Se houber matrimonios con nenas e non tivesen a quen deixalos organizaría-
mos gardería "in situ". 

-Dirixe, Xosé Antón Miguélez Díaz 

-Apuntarse en: 981 - 1 O 54 44 (Jesús). 



O RUIDO A 
SABLES EN 
AMÉRICA 
LATINA xa o 
diagnosticaba
mos ó comezo 
<leste ano, nas 
previsión que 
facíamos en ·Iri
mia, sobor de 
todo da man de 
situacións dicta
toriais coma as 
que están xur
dindo, cos chamados autogolpes: primeiro en Perú e agora en 
Guatemala ... , sen esquecemos das treboadas que aqueixan a 
Venezuela. E no fondo de tanta inestabilidade medra o cancro 
da corrupción. Rigoberta Menchú está aglutinando toda a opo
sición contra a destrucción das liberdades que está a sufrir 
Guatemala. 

A FORMACION DE MEDIADORES XUVENÍS EN 
SEXUALIDADE é unha das teimas do Consello da Xuventu
de na súa Campaña de Prevención de Embarazos na Adoles
cencia que é un dos temas quemáis preocupa ós animadores 
xuvenís, xa que Galicia é un dos países con máis incidencia por 
falta dunha educación integral que chegue a tódalas persoas. 

A GUERRA ÉTNICA MÁIS 
LONGA, entre xudeus e pales
tinos, segue a verter sangue. 
Dende que escomenzou a Inti
fada, (nadal do 87) xa van máis 
de mil cen mortos palestinos. 
Destes, só neste ano, trinta e 
tres nenos. Neste mes de xuño 
ten que escomenzar unha nova 
rolda de conversas sobre a paz, ~ 
e que alivie a situación cada día 
máis extrema nos territorios ocupados: Gaza (oitocentos mil 
refuxiados) e Cisxordania (un millón douscentos mil). 

PASADO O DÍA, PASADA AROMARÍA é o que soe pasar 
coa Festa das Nosas Letras, adicada neste ano a Eduardo 
Blanco Amor; e xa que estamos nas festas de Corpus en 
Ourense, convidarvos a le-las fermosas páxinas que o escritor 
ourensán adicou ó Corpus e ás Primeiras Comunións ... 

.. 
1 

\ 
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ASEMBLEA DE GRUPOS 

ECOLOXISTAS E NATURALISTAS 

DE GALICIA 

Aptdo. 949 Santiago 

Comisión de Reciclaxe 

OS ENCONTROS 
GALEGOS DE EDU
CACIÓN AMBIEN
TAL teñen lugar en 
Chantada a derradeira 
fin de semana <leste 
mes, organizados pola 
Asemblea de Grupos 
Ecoloxistas. Servirán 
de plataforma para 
presenta-lo traballo 
actual e puntual de 
varios <lestes grupos, 
funcionando ó mesmo 
tempo varios obradoi
ros de reciclaxe, etc. 
Son espacios abertos 
ós que podedes asistir 
tódolos sensibilizados 

por estes temas. Pra máis información: Apartado 35 de Chan
tada. 

A TELEMORBO segue cre
ando adictos entre nosoutros, e 
por desgracia non faltan temas: 
asasinatos, suicidios, desfeitas 
familiares .... , mais non ahonda 
con provocar bágoas e papana
tismo, urxe que os medios de 
comunicación adiquen polo 
menos o mesmo tempo á crea
ción dunha sociedade máis sa 
na que os individuos e as fami
lias atopen equilibrio afectivo, 
e os que sofren traumas atopen 
terapias máis axeitadas. Aínda 
que estes espacios quizais non teñan tantos seguidores. 

RlttlA -5 



OPINIÓN 

Remo e 
motor 

Por SUSO DE TORO 

A tarde é rideira, a mar está tranquila. 
Un vello, un neno e unba nena están nunha 
barca pertiño da beira. O vello estalle ensi
nando aos netos que cousa é babor, cal 
estribor, cal o estrobo ... Os nenos miran e 
escoitan atentos, o vello semella complaci
do desta atención e orgulloso dos seus 
saberes. 

Ao lonxe óese o estrondo dunha moto 
acuática. O estrondo vaise achegando. O 
mamón que a conduce achégase con cara 
de risa, os nenos e o vello pararon as súas 
manobras e miran para a moto, envoltos 
no ruído. O mamón dá voltas arredor da 
barca provocando ondas que a fan abane
ar. O nen teñen cara de susto, o vello 
par c b rrar algo, pero non se lle oe. O 
gilip Jla da moto ten cara de satisfac
ción. Agora vai e, xa está alá <liante. As 
onda van calmando pouco a pouco. De 
n vo a tarde colle tranquilidade. Pero xa 
e tá rota. 

Xa ninguén lle poderá devolver a dig
nidade a aquel vello que tiña orgullo de 
saberes antigos, confianza no coñecemen
to e na habilidade adquirida polo esforzo e 
o tempo. Quedou en ridículo, el e todo o 
que el sabe, <liante dos seus netos. 

Xa ninguén poderá convencer a aque
les nenos de que paga a pena poñer aten
ción en aprender algo. Acaban de apren
der que se pode ir máis rápido e por riba 
dos demais nun vehículo que non precisa 
tempo de aprendizaxe. Acaban de apren
der que as cousas vellas, e os vellos 
tamén, son inútiles e absurdas e que o 
esforzo é innecesario, basta con mercar 
algo. Namais se precisa ter cartos. 

Mais logo han aprender que hai 
maneiras de gañar os cartos de maneira 
rápida sen precisar oficio ou traballo. Pero 
iso máis tarde, esta tarde xa aprenderon 
bastante. Que logo se aprende. 
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POLÍTICA 

Os deputados da 
Televisión 

Por TINTXU 

A pasada campaña electoral caracterizouse pola mingua dos 
carteis propagandísticos e dos coches con megafonía, en suma 
por un ambiente máis tranquilo nas rúas. Tamén nos dá a impre
sión -anque sen coñecer polo miúdo o discorrer da campaña nas 
aldeas- que os cidadáns tiveron que soportar menos nas súas 
casas o acoso dos propagandistas dos partidos. 

Todos estes datos positivos non fixeron, de ningún modo, 
decae-lo interese dos electores por participar na votación, qui
zais porque o seu resultado se presentaba como máis incerto ca 
noutras veces e un tiña a impresión de que o seu voto valía 
máis. Os electores confiaron nos medios de comunicación 
social, preferentemente na televisión, coma método para se 
informaren sobre as eleccións e para decidi-lo sentido do seu 
voto, cos resultados coñecidos. 

En realidade esta preminencia dos medios informativos 
coma canle de formación da opinión pública non pode sorpren
der; é algo típico da sociedade moderna, nin bo nin malo de por 
si. O problema consiste en saber de que forma os medios ofre
cen canles de expresión á pluralidade da propia sociedade, sen 
impoñe-los intereses particulares dos donos de tales medios pri
vados ou dos administradores dos medios públicos. 

Os debates entre candidatos nos medios audiovisuais cen
traron a actualidade da campaña. Pero sobre todo os dous gran
des debates entre os dous candidatos con máis posibilidades de 
triunfar, pero que tamén eran os que máis medios tiñan de 
facerse escoitar por outras canles de comunicación. A falta 
dunha oferta similar por parte dos medios públicos veu demos
trar unha grave ~arencia do máis relevante de todos, TVE, men
tres que a reducción ós dous citados candidatos da posibilidade 
de discusión a fondo agrandou a discriminación entre candida
tos e ofertas políticas. 

Este é un dos grandes retos da vida social e política moder
na: a cada paso ternos máis posibilidades técnicas de nos inf or
mar sobre todo e tamén hai máis· intereses que mediatizan o 
proceso de comunicación e información. Mentres tanto a com
plexidade <lestes medios leva consigo a necesidade de rendibili
zalos ó máximo, buscando o xeito de agrada-lo meirande núme
ro de clientes, primando a envoltura do paquete en detrimento 
da calidade do producto. 

Estas son outras tantas eivas para o desenvolvemento de ideas 
innovadoras e máis aló da moda do día. Esta dinámica é un proble
ma máis que se nos presenta cando queremos que un pobo e unha 
nación coma os nosos teñan opinións de seu, poidan expresa-las e 
concretalas no voto. 



TERCEIRO MUNDO 

Os proxectos de cooperación 

Malas novas 

A través sobre todo das ima
·xes que nos chegan pola T.V., 
ternos unha idea de que nos cha
mados países do Terceiro Mundo 
ou do "Sur", todo son fames, 
guerras ou desgracias naturais. 
Xa nos irnos acostumando a 
comer tranquilamente <liante dun 
neno fomento ou a esquecer rapi
damente tales horrores ante os 
que nos sentimos impotentes. 

Novas esperanzadoras. 

Sen negar que moito mal e 
desgracia hai polo mundo, as 
organizacións de axuda e coope
rad ó n (Organizacións Non 
Gubemamentais, O.N.G.), ábren
no-los ollos á outra realidade 
deses lugares. Estas organiza
cións levan adiante "proxectos de 
cooperación" é dicir, programas 
que promoven o desenvolvemen
to e a mellora de condicións de 
vida dos habitantes deses países 
desfavorecidos. Estes "proxec
tos" realízanse gracias ás axudas 
económicas de moitas persoas e 

ó traballo desinteresado que os 
"cooperantes" fan, indo ós luga

res e colaborando coa xente de 

diversos países. Se estas noticias 

chegasen a través dos medios de 

comunicación, seguramente moi

tos máis serían os que colaborarí

an con algunha organización das 

que contribúen a que no mundo 

haxa un reparto máis equitativo 

das riquezas. 

MARTA SOPEÑA 
(Intermón) 

Algúns exemplos de "Proxectos 
de Cooperación" 

En África: 

"Melloras na formación dos labregos de 
KIABÉ, no CHAD". 

Construiranse dous talleres de carpintería e 
ferrería para amplia-la formación dos labregos 
do centro de Capacitación Agraria de Kiabé. 
Responsable: Alfonso Ruiz. 

"Reforestación con cinco organizacións 
campesiñas do Chad. 

Plantación de 65.000 árbores e formación de 
190 labregos para que se responsabilicen da zona 
reforestada. Responsable: Alberto Gangbaina. 

"Construcción de vivendas en Mamibia" 
Proxecto de compra de materiais e asesora

mento técnico a mil persoas que non teñen 
vivenda, para que podan construí-la súas casas. 
Responsable: J. Van Royen. 

En América 

"Inserción social de rapaces limpabotas 
en Bolivia". 

Programa de acompañamento a nenos e 
adolescentes que viven na rúa para acada-la súa 
reinserción social e proporcionarlles un mellor 
porvir. Responsable: Carola Ascarrunz. 

"Programa de alimentación e saneamen
to básico en barrios marxinais de Lima". 

Creación de empresas comunais que pro
porcionen alimentos a comedores populares 
comunitarios e prestación de servicios de sanea
mento. Responsable: Roelfien Hack. 

"Producción de ananás en Guatemala". 
Mediante a producción de ananás e a súa 

comercialización vinte familias de desprazados 
pola guerra poderán mellara-las condicións de 
vida. Responsable: Matilde González. 

Afortunadamente poderíamos encher moi
tas follas con diversos proxectos de coopera
ción. V aian eses exemplos para animar ós leéto
res a colaborar na difusión <lesas novas esperan
zadoras. 
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ENTREVISTA A XORNADA E'SCOLl 

As razóns da cousa 

Nestes días estase a debater para a Educación Primaria en 

Gálicia a Xornada Escolar de Sesión Única. Disto conversa

mos con Carme Morán de Castro, nai, mestra, pedagoga e 

coautora do estudio avaliativo sobre a súa implantación que 

levou a cabo o Instituto de Ciencias da Educación (ICE) da 

Universidade de Santiago. 

¿De que falamos cando dicimos 
"Xornada Escolar de Sesión Única? 

- Falamos dunha proposta de 
organización do tempo para a escola, 
de maneira que en vez de te-la xoma
da escolar actual de cinco horas 
repartidas 3 pola mañá e 2 pola tarde, 
te-las 5 horas de forma continuada na 

ión da mañá, por exemplo, entrar 
á 9 e aír á 2. 

P r cómpre dicir que a "Xorna
da Es olar" é unha máis, non amáis 

importante, das múltiples cuestións 
horarias ou temporarias que teñen 
que ver coa educación (número de 
días lectivos do calendario escolar, 
división do curso escolar en períodos 
e distribución das vacacións, ... ). 

¿Por que suscitou, logo, tanto 
debate este asunto, segundo a túa 
opinión? 

- Creo que desde o principio non 
se falou con argumentacións repousa

das: algúns centros foron 
autorizados a implanta-la 
Xornada Única, e foi unha 
innovación a cegas, sen ter 
en conta as súas repercu
sións. 

¿Cales son as razóns 
dos que están a favor? 

- Son múltiples e varia
das. Por exemplo: 

Que a Xornada Escolar 
de Sesión Única nos empare
lla ós países europeos. 

Que mellora o rendemen
to académico dos alumnos. 

Que facilita o labor 
docente e as actividades de 
actualización profesional dos 
profesores. 

¿ Disponse de medios en tódolos lugares para levar a cabo 
as actividades complementarias? 

Reparte mellor o tempo 
dos nenos e permítelles des-
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Entrevista a Carm 

frutar de actividades formativas com
plementarias. 

A VOZ DA EXPERIENCIA 

O equipo de 16 investigadores 
-do ICE, do que ti formas parte, fixo 
unha avaliación de resultados nos 
c~lexios nos que se implantou. ¿En 
que consistiu ese estudio? 

- Primeiro estudiamos toda a pro
blemática da xomada escolar (¿que é 
o tempo escolar e que factores sociáis 
poden estar influíndo nel?). Tamén 
estudiámo-la xomada escolar desde a 
perspectiva psico-pedagóxica, centra
da principalmente no rendemento 
(Isto non se traduce directa nin soa
mente nas "notas" ou calificacións 
que reciben os estudiantes; analizá
mo-las notas postas polos profesores, 
fixemos probas específicas de mate
máticas, valorámo-la atención dos 
alumnos, a fatiga dos alumnos ó 
longo da xomada escolar, o clima ou 
ambiente da aula, a socialización dos 
alumnos, a adaptación escolar, perso
al e social). 

Tamén estudiámo-la xornada 
escolar desde a perspectiva médico
sanitaria (cómo pode incidir na ali
mentación, no sono, ... ). Tamén a ana
lizamos desde a perspectiva pedagó
xico-organizativa (incidencia na orga
nización xeral do centro, na coordina
ción dos profesores, na utilización e:=:> 



\R DE SESIÓN ÚNICA 
te Morán de Castro 

e:=:> dos recursos educativos, nas acti
vidades extraescolares, na calidade da 
educación en xeral. 

Como non puidemos face-la com
paración co que pasaba nos mesmos 
centros cando tiñan a xomada partida, 
comparámo-lo que pasaba ·nestes cen
tros co que pasaba noutros centros 
equivalentes, moi semellantes, pero 
con xomada partida. 

Despois desta avaliación, ¿a que 
conclusións chegastes?, ¿que queda 
dos primeiros argumentos? 

- A grandes liñas e resumindo 
moito. A xomada escolar de, Sesión 
Única non nos homologa con Euro
pa, xa que dos países da Comunidade 
Europea tan só Alemaña, Dinamarca 
e Italia teñen implantado un horario 
de sesión única. Destes, Alemaña 
con 216 e Italia con 215, son os que 
contan con máis días lectivos ó 
longo do ano, fronte a España con 
185. Es tes dous países teñen clase 6 
días á semana (de luns a sábado). E, 
sobre todo, estamos falando de paí
ses cun equipamento cultural e unhas 
ofertas cidadás incomparables coas 
do no so país. 

N ós non atopamos diferencias 
significativas no rendemento dos 
alumnos en diferente tipo de xomada, 
tal como estas se están levando a 
cabo. 

¿QUE DI O ESTÓMAGO? 

En canto á capacidade de mante-la 
atención en certas tarefas non hai 
diferencias na primeira hora. Pero os 
alumnos en xomada única amosan un 
menor nivel de atención ó final da súa 
xomada que os alumnos en xomada 
partida pola tarde. 

Mentres que moitos profesores e 
pais opinan que non se percibe fatiga 
ó final da xomada única, en cambio 

" ... importa sobre todo o proxecto educativo que se fai para a mañá". 

unha gran maioría dos escolares 
manifesta que se senten cansos. 

A alimentación dos nenos non é 
problema de modalidades de xorna
das, é un mal xeneralizado, non é un 
problema académico, é un problema 
familiar. Tan só un 9% dos alumnos 
estudiados por nós f ai unha dieta ben 
proporcionada, e non se cambian 
estes hábitos cando se modifica a xor
nada escolar. Esta deficiencia póde
lles afectar máis gravemente se · non 
se toman medidas correctoras. Cóm
pre ter en conta que un "tente-en-pé" 
axeitado (leite ou derivados) só o 
inxiren un 10% de alumnos, tanto de 
xornada partida coma de xornada 
única. Na xomada única increméntan:... 
se os "tente-en-pé" dos de calorías 
baleiras, que non alim~ntan e só ser
ven para distrae-la sensación de fame. 

Un 80% dos pais manifestan que 
non se variou o hábito alimenticio 
porque variase a xomada escolar, e o 
mesmo pasa co sono: os nenos seguen 
a deitarse á mesma hora de antes. 

En canto a organización. xeral do 
centro, sempre hai unha gran diferen
cia entre as grandes vantaxes que 

teoricamente tería este tipo de xoma
da e o que realmente sucede na xes
tión dos centros. O que é alarmante é 
que arredor dun 60% de profesores en 
xomada única opina que non é nece
sario efectuar ningún cambio na orga
nización de actividades nos centros 
que pasan a ter xomada única. 

Pénsase que a xomada única per
mitirá un mellor aproveitamento dos 
recursos dos que dispón a escola, e ó 
mesmo tempo que supón un aforro 
económico para a Administración 
educativa. Ninguén pensa que a súa 
implantación deba levar asociado un 
incremento de recursos económicos. 
¿Como poderemos logo falar das acti
vidades ext.raescolares da tarde, dos 
servicios complementarios, da contra
tación doutras persoas. 

AS ACTIVIDADES 

¿Como, logo, se poderá cumprir 
esta condición de que se organice_n 
actividades complementarias? 

- Estámonos preocupando moito 
do que pasa nestes centros polas tar-
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-=:> des, pero hai 
que preguntarse 
polo que pasa 
nestes centros 
polas manas. 
Estanse presen
tando as activida
des extraescola
res coma se fosen 
o remedio para 
tódalas deficien
cias educativas 
dos nosos alum
nos, e estámonos 
esquecendo de 
que o que submi
nistra os coñece
mentos mínimos 
para desenvolver
no coma cida
dán , iso debe 

¿Oispoñen tódolos alumnos de transporte para asistir a estas actividades? 

uceder na escola pola mañá. Estamos 
apurando o da mañá, coma se o que 
importa e fose soamente o da tarde. E 
imp rta bre todo o proxecto educa-
ti v qu f ai para a mañá. 

Di que coa xornada de sesión 
única e poden racionalizar e poten
cia-las actividades extraescolares. 
Pero o que sucede é que un 50% dos 
alumnos non están participando <lesas 
actividades extraescolares deses cen
tros. Destes que non asisten, un 11 % 
din que non poden, un 12 % non asis
ten p.orque as van facer a outros 
sitios, un 10% non asisten porque dis
que non lle gusta a oferta que fai o 
centro, e arredor dun 40% non res
ponde a esta pregunta. 

¿ Quen as organiza, quen as 
paga, quen as desenvolve? 

- Os profesores, os país e os con
cellos opinan que quen debe pagalas é 
a Administración. Sen embargo a 
Orde da Consellería establece que 
erán as Asociacións de País de 

Alumnos ou outros organismos os 
encargados de financialas. Non con
templa que deba ser un gasto co que 
deba corre-la Administración. 
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En canto a quen as debe organi
zar, os distintos colectivos pásanse -a 
pelota uns a outros, de xeito que as 
APAS pensan que deben se-los 
Equipos Directivos dos centros, 
estes pensan que deben se-las APAS 
ou conxuntamente, e os Concellos 
opinan que deben se-las APAS e os 
centros educativos quen as debe 
organizar. 

¿E como se asegura o seu valor 
formativo e complementario en 
relación co que se fai polas mañás? 

- Está claro que cando f alamos de 
actividades que deben contribuir á 
formación integral dos alumnos non 
as pode desenvolver calquera nin de 
calquera maneira. Parece que hai 
unha desconexión total entre o que se 
fai polas mañás e o que se fai polas 
tardes. Está por saber quen as vai 
desenvolver. Pero, ademais, ¿ vaise 
contar en tódolos lugares, vaise poder 
contar con infraestructura, con perso
al preparado e cualificado de xeito 
que estas actividades se poidan desen
volver axeitadamente? ¿Van poder 
participar nelas tódolos alumnos e 
alumnas? ¿Dispoñen tódolos alumnos 

de transporte para 
asistir a estas activi
dades? Todo is to 
ten que ver co pro
blema da igualdade 
de oportunidades, 
porque a escola, 
cando menos, non 
debe fomenta-las 
desigualdades 
sociais. 

¿EN QUE QUE
DAMOS, LOGO? 

¿A modo de 
conclusión? 

- Gustaríame 
que quedase claro: 

primeiro, o tempo escolar non é un 
tempo único: poden ser diferentes o 
tempo escolar dun profesor có tempo 

· escolar dos alumnos ou o tempo esco
lar da institución. Segundo, non se 
pode falar en termos xerais de Xoma
da Única SI, ou Xomada Única NON, 
senón de QUÉ Xornada Única, 
ONDE e COMO se desenvolve; 
pódese falar de tendencias que se 
poden observar en xeral nun desen
volvemento da Xornada Única tal e 
como se está realizando aquí. Tercei
r o, aínda contando cunhas boas 
infraestructuras, coa colaboración de 
diferentes institucións, cunha boa 
coordinación coas actividades da 
mañá, o que debe marca-la pauta é o 
Proxecto Pedagóxico de cada un dos 
centros, que contemple a solución de 
problemas coma a fatiga, a atención, 
a alimentación, a nova organización 
da vida do centro, a reformulación 
dos contidos, a planificación de expe
riencias dun xeito acorde coas necesi
dades desa comunidade educativa 
concreta. 

LOIS FERRADÁS 



OS DÍAS E AS FESTAS 

A noite misteriosa de San Xoán 

D e tódalas noites do ano, a de San 
Xoán Bautista é unha das máis fes
texadas e coñecidas. A súa sona vén 

de antigo, pois por algo o cristianismo 
situou estratexicamente a celebración do 
"Precursor" de Cristo, xusto na data en que 
ten lugar o solsticio de verán. Son os días 
máis longos do ano e as noites máis curtas. 
ó revés do que sucede cando se celebra o 
nacemento de Cristo, no mes de decembro. 
Tal día, vellos ritos de orixe pagá se mestu
ran con outros cristiáns. 

Catro son os principais protagonistas: o 
lume, o sol, a auga e os vexetais. 

Olume 

Non hai dúbida de que actualmente é o 
que máis salienta, non soamente en Galicia, 
senón a nivel xeral. Tal día o lume posúe 
diversos poderes. O brincar por riba das bra
sas das fogueiras, cacharelas ou luminarias, 
faise para afasta-lo mal, tanto o que procede 
dos animais, coma tamén das persoas. O ritual 
tradicional conta con dúas partes: o salto e 
unha expresión verbal que cómpre dicir. Así, 
unha comparanza, nas terras coruñesas do 
concello de Aranga, din: 

Sáltote lume de San Xoán 
que non me trabe cadela nin can; 
nin can nin culebra 
nin cousa de gavilla Jera. 
Semellante é o que se dicía en Santiago 

de Compostela: 
Salto por enriba 
do lume de San Xoán 
para que non me trabe 
nin cobra nin can. 
Os nosos campesiños aínda non hai 

moito que aproveitaban os poderes deste 
lume para outros mesteres, como para 
pasa-lo gando sobre o borrallo á mañá ben 
cediño, antes do mencer. 

O sol 

Segue o sol, o astro rei. Pola mañanci
ña, se un sobe a ou outeiro, poderá contem
plar cómo tal día nace bailando, e se non se 
pode ver directamente, si a través da rede 
dunha peneira: 

Mañanciña de San Xoán 
mañanciña a máis garrida, 
que baila o sol cando nace 
e ri cando morre o día. 

Aauga 

A auga, é o outro grande protagonista, 
non só porque se deixan nela flores e plan-

"'A roda de San Xoán" (Castelao, 1920). 

tas durante toda a noite para logo lavarse 
pola mañá, senón porque a "flor da auga", a 
primeira que deitan as fontes xusto no intre 
en que lle dá a primeira raiola de sol, posúe 
pod_eres especiais, tanto se se bebe como se 
un se lava con ela. 

E o mesmo lle o corre á do mar, dos 
ríos, das lagoas, ... Non esquenzamos que 
nestas últimas hai "vilas asolagadas", e tal 
noite escóitanse tanxe-las campás da igrexa, 
coma unha comparanza, na da Limia. 

O mesmo orballo conta con poderes 
curativos, pois é crenza xeneralizada que se 
se anda espido a rolos nel antes da amañeci
da, cúrase a sarna e outras enfermidades 
cutáneas. A auga de nove fontes cura o 
bocio; a de nove muíños é boa contra os fei
tizos das meigas; mesmo hai algunha que 
por si soa xa cura o mal de ollo, ... Tampou
co son alle_os os ritos propiciatorios da 
fecundidade, como é o de acudir a un deter
minado río e alí a muller sen descendencia 
recibi-la auga dunha que a ten; as "nove 
ondas" das praias da Lanzada (Sanxenxo) e 
Louro (Muros) que fan posible que as estéri
les acaden familia, ... 

Os vexetais 

As plantas son tamén protagonistas tal 
noite, en particular as arrecendentes ou que 
posúen propiedades curativas. ¿Quen de 
pequeno non lavou a cara pola mañanciña coa 
auga que a avoa deixara ó serán, na que non 
faltaban os caraveis, tromentelo, romeu ou 
alecrín, fiuncho, mentraste, néveda, ... así 

coma a árnica, a ruda e o sabugueiro ou biei
teiro (a segunda denominación recíbea por ser 
unha planta bendita, polos moitos poderes que 
se lle atribúen dende a antigüidade). 

Esta auga non só cura os males da pel, 
senón que tamén dá beleza, deixa a cute fina, 
branca (antes era o bonito, agora é o 
mouro), ... 

Tal noite algúns deixan nas portas, ven
tás, ou mesmo espetan nos furados das pare
des da casa, sanxoáns (tamén coñecida por 
belitroques, dedaleira, troques, estalantes ... ). 
Se pola mañá están ben tesos, é dicir, erguei
tos cara arriba, entón é sinal de que na casa 
non vai pasar nada malo ó longo do ano. 

Outras crenzas e costumes 

Na noite de San Xoán é cando se escoi
tan as campás das "vilas asolagadas" -meu 
avó xuraba e perxuraba de que oíra 
tanxe-las do Lago, preto do Carballiño-; 
saen as mouras encantadas dos seus miste
riosos acochos e amósanse ós mortais 
pedíndolles que as peiteen con fermosos 
peites de ouro, ou que Hes coiden as roladas 
de pitiños que, chegado o caso se converte
rán en metal precioso. Pero tamén é cando 
din que as meigas fan os seus aquelarres, 
que se pode adiviña-lo futuro deixando un 
ovo escachado nunha cunea fóra da casa, etc. 

Todo é posible polo San Xoán, a noite 
máxica do ano. 

CLODIO GONZALEZ PÉREZ 
Museo do Pobo Galego. 
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INl 'ER~A l' 1<)1' A l. 

Sí, pero ... 
O teólogo austríaco Hans Küng afirma que, á vista dos 

actuais conflictos, a paz entre os pobos non será posible sen a 
paz entre as relixións; e a paz entre as relixións non chegará 
sen o diálogo e o encontro entre elas. 

Algo de razón terá o teólogo, pero moitos conflictos 
actuais que se lle apoñen á cuestión relixiosa -Irlanda, Líba
no, Iugoslavia ... - agachan outros intereses menos "confesa
bles". 

En concreto, algunhas destas guerras "relixiosas" son 
conflictos entre ricos e pobres. Tamén está moi presente a 
identidade étnica e a correspondente reivindicación naciona
lista. 

O asunto é moi complexo. Isto di en 1976 o escritor Hor-

Unha muller 
serbia chora 

sobre as tum
bas dos seus 

fil/o e neto, 
asasinados 

polos bosnios. 
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vat: "a principios dos anos 50 un pequeno país de Europa do 
Leste (Iugoslavia) con 2 alfabetos, 3 relixións, 4 linguas, 5 
nacións, 7 estados federais e 8 bancos nacionais embarcouse 
nunha notable aventura: ... " 

Visto tal complexo cadro, reducir a unha soa causa, sexa 
a relixión ou o nacionalismo, a actual desfeita en Iugoslavia 
pode ser moi simple. 

Mesmo nos parece interesado que, dende ós Estados 
chamados nacionais, que son centralistas se queira culpar 
ós nacionalismos sen Estado. Seica hai nacionalismos 
dominados, os imperialistas, e nacionalismos os que estes 
queren <lomear. 

Unha muller 
bosnia chora 
sobre da tumba 
do seu home, 
asasinado 
polos serbios 
en Saraxevo. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 40) 

Perante o divino faraón (Ex 5) 

' ,, 
' . •' ,•t,, 

t '' ,,,, 

1 Moisés e Aharón presentáronse ó 
faraón para lle dicir: ''lsto di lavé, 
o Deos de Israel: Deixa saí-lo meu 
pobo, para que celebre a miña 
festa no deserto".(l) 2Respondeu
lle-lo faraón: "¿E quen é lavé, 
para que eu o obedeza e deixe saír 
a Israel? Non coñezo a lavé, e non 
deixarei saír a Israel (2). 3Eles 
dixeron: "O Deos dos hebreos 
chámanos. Déixanos facer polo 
deserto unha viaxe de tres días, 
para ofrecermos un sacrificio a 
lavé o noso Deos, e que non nos 
fira coa peste ou coa espada" (3). 

' ' ' ' ' ' 
• ' ' ' 1 
1 • ' ' 

1 ' 1 
~¡~ 

Escravos apañando o barro baixo a vixilancia de capataces 
exipcios 

Tralo forcexar entre Moisés e o faraón percíbese un intenso labor de concienciación 

que leva a cabo entre os seus compatriotas en vistas a promover neles a identidade 

étnica e o compromiso nacionalista. /so albíscase no texto que segue: 

40 rei de Exipto respondeulles: "Moisés e Aharón, ¿por que molestáde-lo pobo no traba
Uo? Ide cumprir co voso labor". 5E engadiu: "Eles son un pobo xa numeroso no país, e 
agora quererles que deixen o traballo". 

As negociacións fracasan e obteñen o efecto contrario, pero Moisés segue organizan

do a resistencia política. 

6Aquel día ordenóulle-lo faraón ós capataces e ós gardas: mNon sigades dándolle palla a 
esa xente que prepara os adobes, como faciades ab,l agora. Que a busquen eles mesmos. 
8Pero esixirédeslle-la mesma cantidade de adobes que facían ata hoxe sen rebaixalles 
nada, pois son uns lacazáns. Por iso berran, dicindo: Queremos ir ofrecer un sacrificio ó 
noso Deos. 9Póndelle a esa xente un traballo máis duro. Que se entreteñan con el e que 
non Ues dean creto a contos mentireiros" (4). 

¡Qué difícil é a liberación! Os escravos, en vez de se reviraren contra o dictador, 

fano contra os que lle andan remexendo na conciencia para que se liberen. Existe iso 

que o psicólogo Erich Fromm chamou "o medo á liberdade". Brincamos do versícu

lo 9 ó 19: 

190s inspectores israelitas víronse nun apreto cando lles dixeron: "Non minguará en 
nada a cantidade de adobes asignada". 20E, ó que saíron de ve-lo faraón, foron falar con 
Moisés e Aharón, que estaban agardando(S). 21Dixéronlles: "Que o Señor olle o voso feito 
e que xulgue. Fixéstesnos aborrecer polo faraón e polos seos s_ervidores, e puxésteslles na 
man a espada para que nos maten". 

E a inmensa e dramática soidade do líder: 

22Moisés volveuse cara ó Señor e rogou: "Señor, ¿por que aflixes a este pobo? ¿Para que 
me mandaches? 23Desde que entrei onda o faraón par falarlle no teu nome, el trata peor 
ó teu pobo, e ti non fas nada porlibralo" (6). 

Xosé Chao Rego 

1. Os hebreos piden permiso para ir a 
unha montaña sagrada, no deserto, a 
celebra-lo antigo sacrificio dos nóma
das na primavera, que consistía en 
ofrecer un año, substitutorio do primo
xénito humano que outros pobos cele
braban e que a Abraham lle foi prohi
bido por Deus. Esta festa primaveral é 
a Pascua, que a partir de Moisés é algo 
máis ca festa pastoril: lembranza da 
liberación do pobo. 

2. Fronte a fronte están dous deuses: o 
divino faraón, de tanto prestixio no 
mundo e que edificaba magníficas 
construccións militares coa axuda dos 
escravos e prisioneiros de guerra, e 
que podía perder esa man de obra 
barata se se amosaba condescendente; 
por outra parte, un deus descoñecido, 
lavé, do que non se sabía aínda o 
poder e, en todo caso, era un humilde 
deus de pastores. ¿Que vai pasar? 

3. O sacrificio primaveral-pascual tiña 
carácter protector contra os · perigos 
cando os pastores se puñan en canl.iño 
cos seus rabaños. Pascua en hebreo 
dise pesah, e quizais significou apla
car. De aí o desexo dramático dos 
hebreos, porque podía serlles perigoso 
a eles non realizar tal sacrificio. Eles 
simultaneaban o pastoreo cos traballos 
forzados. 

4. Os ladrillos para a construcción 
fabricábanse misturando palla con 
barro, e despois pisábase cos pés espi
dos ata o momento en que se formaba 
unha pasta xa dura dabondo para dar
lles a forma. Logo secaban 6 sol par se 
endureceren. Un traballo magoante, 
mal sufrido, humillante para pastores e 
que os distraía da súa angueira habi
tual de ocupárense do gando. 

5. Ben se ve aquí que Moisés procurou 
a participación de ax.entes hebreos no 
proceso de liberación, que non foi un 
acto máxico ou automático, senón un 
verdadeiro proceso no que houbo que 
ir traballando a base hebrea para que 
fosen tomando conciencia tanto da 
escravitude -pois vivían aneados ou 
alienados- coma da necesidade da 
liberación. Moisés amosa a verdadeira 
pedagoxia do líder. 

6. Velaquí a grandeza de Moisés: el 
fai de mediador e padece a incomoda 
situación de situarse entre a espada da 
palabra de Deus e a parede, verdadeiro 
muro, dnn pobo que se resiste á libera
ción. Pero Moisés mantense fiel 6 
pobo, mesmo co risco de se enfrontar 
con Deus. 
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ECOLOXÍA 

Aauga, o chamado líquido ele
mento, é o alimento esencial de 
cantos seres habitamos o plane

ta azul. As plantas, os animais e o 
home, coma ser especial da creación, 
necesitámo-la auga para poder vivir. 

Para comprender mellor a impor
tancia e a necesidade da auga, conside
remos para qué a usamos. Usamos auga 
con tres finalidades concretas. 

Augas domésticas 

As augas que empregan os seres 
humanos na sua vida diaria chamámo
las augas domésticas. Son as augas de 
mellor calidade química dado que, dela 
nos mantemos e nela se transmiten a 
maioría das enf ermidades. Hoxe as 
augas de consumo deben ser todas 
augas controladas por sanidade e trata
da químicamente para evitaren a trans
mi ión de enfermedades contaxiosas. 

ta auga erven como alimento, na 
ciña, no proceso de elaboración de 

productos alimenticios, na hixiene cor
poral e na hixiene doméstica, na elabo
raci on de productos sanitarios, etc. 
Sinalemos que unha familia de 4 perso
as usa entre 15-30 metros cúbicos de 
auga ó mes. Lembremos que se pode 
vivir 60 días sen comer, pero de sede 
mórrese en 10. 

Augas agrícolas 

Aquelas augas que se usan para 
rega-las terras, as colleitas, as árbores 
froiteiras, etc, son chamadas augas 
agrícolas. Asemade as augas que se 
empregan no tratamento da cabana gan
deira: encalcada, aseo corporal e das 
cortes, ... , pertencen a este grupo. Son 
de inferior calidade cás augas domésti
cas, pero deben ser de boa calidade. 
Reparemos en que, nesta ocupación, 
úsanse cantidades enormes de auga: 
para obter 100 gramos de grao compre 
regar con 10.000 litros de auga, unha 
vaca bebe 30-50 litros/día, etc. Lembre
mos que sen auga non é posible a acti
vidade agrícola ou gandeira. 

Rl"IA -14 

Os usos da auga 

As industrias tragan auga limpa e vomítana emporcallada. 

Augas industriais 

Augas industriais son aquelas que 
se empregan en tódolos procesos fabrís. 
Ú sase coma: disolvente, refrixerante de 
plantas enerxéticas, axente de limpeza, 
reactivo, ... , etc. Na fabricación dun 
coche gástase 450.000 litros, na obten
ción dunha tonelada de pasta de papel 
85.000 litros. Ningunha industria se 
pode montar se non existe auga en 
abundancia; nalgunha das fases do pro
ceso industrial a auga vai estar presen
te. 

Os abusos da auga 

Dada a importancia que ten a auga 
e a necesidade que ternos dela, cómpre 
aprendermos a usala con moderación. 
Debemos tomar conciencia de que a 
auga é un ben escaso e que non debe
mos abusar dela. Necesitamos tanta 
auga para que ningún dos habitantes do 
planeta sinta sede, que ternos que pen
sar xa en ser solidarios con ela. Aínda 
que canto vou dicir soe a paradoxal nun 
país coma o noso, tan rico en auga, 

cómpre escomenzar xa a aface~nos á 

idea de coida-la auga e non abusar dela. 

- É abusar da auga permitir que o 

90% dos nosos recursos vaian ó mar 

sen us.ala para nada. 

- É abusar da auga deixar unha billa 

mal pechada -unha billa pingando 

perde 16 litros/día- ou tirar .da cisterna 

do retrete moitas veces -cada cisterna 

valeira uns 1 O litros- ou empregar a 

lavadora sen necesidade -cada carga de 

lavadora usa entre 20-70 litros-, ... , etc. 

- É abusar da auga regar sin tino. 

- É abusar da auga usar na rega 

auga de moi boa calidade. 

- É abusar da auga usala da traída 

coma auga para industrial. 

... , etc, etc, etc. 

Non podemos, non debemos dila.pi

da-la auga; debemos aprender e acostu

mamos a usala axeitadamente. 

MANOLO R. BERMEJO 

Catedrático de Química Inorgánica. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (9) 
Reprender cun sorriso 

Por veces quérese dicir algo negativo 
pero cun sorriso. Así cando se reclama 
atención e que poñan os cinco sentidos 
nunha causa: 

-¡Hai que sacar da cabeza algo máis 
ca piollos! 

Ou cando se quere reprender a alguén 
porque chega a onde hai xente e non 
saúda: 

-O can, cando entra, polo menos . 
dálle ó rabo. 

colaboración, porque todos lles pesa, chá
manlle pousafarelos, porque o farelo é o 
que menos pesa. 

Falando de reprensións, quero desta
car tres expresións distintas. 

A primeira oída na praia de Cabanas 
a unha nena de Abadín que agora debe de 
andar polos 24 ou 25 anos. Estaban de 
excursión e unhas máis pequenas merca
ran uns xelados. Ela, abraiada ante aquela 
experiencia que lle parecía perigosa, 
berroulles: 

E ós que son lentos en face-los reca
dos, que sempre chegan tarde, díselles 
que son bos para mandar pola morte ou 
pra ir pola morte. 

¿ Xelados á comida? ¿ Estades ben da 
cabeza? 

Outras veces reprendémo-lo que pare
ce non comprende-lanosa advertencia: 

¿Ti es parvo ou f aste? 

E ós que se erguen tarde de máis 
díselles ¡Non píse-lo sapo!: dito irónico, 
porque os sapos andan de noite e recó
llense ó abrí-lo día, de xeito que só os 
moi madrugadores poden pisalos ó saíren 
da casa. 

·E ós que non se apuntan a ningunha 

Noutra ocasión, sendo aínda pequeni
ño, démoslle a probar un anaquiño de 
castaña ó noso Martiño polo seu santo. 
Xoán Blanco reprendeunos cunha expre
sión ben enxebre: 

¿Castañas ó meniño? ¡Téde-lo senti
do a compoñer! 

Por cuarta vez o papa Xoán Paulo XX vén a España. Faino nunhas precarias condi
cións de saúde que limitan non só os días de estada (do 12 ó 15 deste xuño), senón o 
ritmo das súas actividades. Os rumores agoreiros mesmo suxiren que será a derradeira 
vez que nos visite e ousan vetarlle a Karol Wojtyla a entrada no 1994. 

Asistirá ó Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla, que se ha clausurar o 
domingo 13 para ir ó Rocío ó día seguinte. 

O día 15 consagrará ese monumento faraónico, A Almudena, que vai funcionar 
coma catedral de Madrid. Contra a resistencia de moitos cristiáns madrileños, o cardeal 
Suquía porfiou en dar remate a unha construcción que custou os cartos do escándalo. 
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O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Na noite do 6 de xuño 
escribo, e os resultados 
seguros son, pero aínda 

non están ben calculados. 

2. Cabaleiro derrotado 
don José María Aznar 
a don Felipe González 

felicitou por gañar. 

3. Tanto debate e insulto, 
segundo o parecer meu, 

máis PSOE ca PP 
penso que favoreceu. 

4. A xente sabe o refrán 
ó que lle hai que sacar punta: 

"Máis ca un sabio respondendo 
sabe o burro que pregunta". 

5. E o Partido Popular 
de Aznar, cometen a "asnada" 

de preguntar insultando, 
pero de programa, nada. 

6. Agora os socialistas 
para formaren gobemo 
farán o pauto do demo 

petando ás portas do inf emo. 

7. Don Quixote Calvo Ortega, 
loitador extraordinario, 

atravesou o deserto 
cal "Llanero Solitario". 

8. Que encamase a Galicia 
Encama no Parlamento 
foi emoción galeguista 

que só durou un momento. 

9. Pero os nacionalistas 
desta quedamos a cero 

a pesar do BNG 
de Paco e de Encama Otero. 

10. Non creo que por agora 
aprendámo-la lección 

de non máis andar ciscados 
e irmos forxando a unión. 

11. Se o nacionalismo se une 
algún voto ben rabuña: 

¡ envexa dá o País V ascos 
e aínda máis Cataluña! 

12. Pero aí queda o consolo 
de que medrando a dereita 

non acadase o poder, 
que sería unha desfeita. 




