
Pol Kultura Aberta

PolKA
NOVEMBRO 2014

cu
st

e 
de

 e
di

ci
ón

: 
0,

70
 €



Editado por Polka
Email: acpolka@yahoo.es

Blog: acpolka.wordpress.com

Este é un espazo de libre publicación. Apetéceche escribir un artigo informativo, de opinión, mandar unha ilustración, un poema, un relato, unha foto, unha tira cómica, ou simplemente falar por falar....? Anímate e participa! Aquí tes un lugar para poder expresar libremente as túas inquedanzas.
 Agardamos por ti!

EX_PRÉSATE! EDITORIAL

Pais que teñades fillas!!!

     Fillas que teñades parentes!!!

         Parentes que teñades primos!!!

                   E primos que teñades sogra!!!

Contade a veciñas,

 contade a veciños,

 que o número 8

 xa está no niño!!!

Cas novas do mes

E un porrón de actividades

Que en Pol fanse mil cousas

Dende xaneiro ás navidades.
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A_SILVESTRADA

USO MEDICINAL

A decocción (facer ferver 2 culleradas soperas da corteza en me-
dio litro de auga durante 12-15 minutos) empléase para lavar os 

eccemas, erupcións cutáneas, pés hinchados e hemorroides.
  

En forma de compresa aplícase sobre os ollos inflamados.

Para lavados bucais ou gargarismos contra as infeccións de boca 
e gorxa ou como lavado vaxinal contra inflamacións da zona.

Como o castiñeiro e ben coñecido pola zona, decidínme ao fin a 
falar do carballo, que tamén ten moito que ofrecer.

A disfrutar da riqueza da terra!!

CARBALLO

EFECTOS

Antiinflamatorio e 
moi astrinxente.

PARTES EMPREGADAS

A corteza seca das ramas de 
5 a 12 anos. Os froitos.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Abundante tanino e un 
principio amargo.

Roble Albar.

As landras maduras poden usarse como sustituto do 
café. Pelar, tostar e moer en polvo e despois tomar só 

ou mezclado con café real.

USO CULINARIO

Isa.Ver.

Pódese facer fariña de landra, pero é necesario desa-
margarla primeiro.

1.Secar a landra extendida ó sol ou en sacos elevados 
do chan e tapados con fentos durante un mes e despois 
extender nun hórreo ou desván ventilado.

2.Descascarillalas pisándoas en cubos ou a man.

3.Triturar nun muíño, consérvase ben moída.

4.Desamargar no momento de ser usada meténdoa en 
auga, por decantación a fariña queda no fondo, hai que 
cambiar a auga cada dúas horas, de dúas a tres veces.

Con esta fariña podemos facer pan mezclando a partes 
iguais con fariña de trigo, ou para tortos mezclada con 
fariña de maíz. Pódense facer croquetas ou dulces se 

lle botamos azúcre…

A experimentar!!



VIAXE CULINARIO

Especial matanza do porco, como ben se sabe del aprovéitase 
todo, pero os interioras ás veces van parar no contenedor, porque 

non gustan ou non se sabe moi ben cómo aproveitalos. Aquí 
chega a unión entre Nápoles e Galicia, outra vez, xa que nós 

temos un plato, ou mellor dito unha mesturanza de interiores 
preparada, que úsase para pasta e guisos variados. Nestas datas do 
outono forman parte  de todos os escaparates das carnicerías e 

aquí vos poño a receta e agardo que vos guste.

Ingredentes

1.800 gr de interiores de porco (pulmóns, riñóns, corazón ...)
200 gr de concentrado de tomate.
30 gr de tomate natural.
1 folla de loureiro.
1 ramiña de romeu.
1 guindilla picante.
1 cullerada de aceite de oliva.
100 gr de unto.
medio vaso de viño tinto seco.
sal.

A ZUPP’ E SOFRITO

Preparación  

Limpar ben todos os interores e cortarlos en anacos. Deixalos un 
par de horas en agua fría que hai que cambiar ata que non saia 
sangue. Quitar da agua e secar. Poñer nunha ola alta o unto máis 
o aceite de oliva e cando estea  quente engadir a carne e deixar 
cociñar a lume medianamente forte, cando xa non quede líqui-
do  e a carne estea dourada, engadir o viño e deixalo evaporar, 
botar entón a conserva de tomate (diluída nunha taza de auga 
quente), o tomate concentrado, o loureiro o romeu e a guindilla; 
baixar o lume, cociñar por 4 ou 5 minutos e engadir algúns vasos 
de  auga. A cocción ten que durar un par de horas, a salsa ten 
que facerse densa (se non chega a auga engadir máis) e ten que 
“papuliar” que significa facer plo, plo, plo despaciño. Por último 
salgar. Isto pódese engadir a guisos ou quentalo e botarllo ós 
espaguetis.

Agora aquí non sei onde mercar o concentrado de “pomodoro”, 
en Italia haino en todos os supermercados, aquí fun buscando e 
non atopei, así que tamén vos poño como facelo caseiro:

Un kilo e medio de tomates pera.
50 gr de sal.
aceite de oliva.
loureiro.

Limpar os tomates en moita auga. Ferver auga nunha ola 
grande. Poñer poucos tomates á vez ata que ferva de novo. 
Deixar enfriar despois de pasalos por un pano de cociña. 
Pasar os tomates polo pasapurés, engadir o sal, e despois 
poñelo nunha táboa ou bandexa de forno, botando a salsa 
cunha espátula cun espesor de dous centímetros, cubrir 
cunha tea fina e deixar secar ao sol. Quitalo de noite para 
que non colla humidade. Despois de tres días estará listo. 
Gardalo en tarros esterilizados, cunha folla de loureiro e 
aceite, e pechar ben.

A Moza_rella.



ASOCIACIÓNS

A.C. POLKA_POL Kultura Aberta

O vindeiro 29 deste mes, a carballeira de Mosteiro vaise converter no centro 
neurálxico do mundo asociativo, co gallo da I Xuntanza de Asociacións que 

dende Polka estamos a programar.

Cremos que é importante ter unha relación o máis estreita posible co resto 
de asociacións, ben sexa por cercanía territorial ou por cercanía de ideas e 

obxectivos, co fin de mellorar a oferta cultural da zona. 

E lembrade 
que sigue 

aberto o plazo 
de inscripción 
para o curso 
do traballo 
da lá!! Con 
posibilidade 

de dem-
ostración da 

rapa. Chama e 
infórmate.

Algúns dos beneficios que se xeran a raíz do diálogo son:

_Posibilidade de realizar accións conxuntas.
Un dos grandes problemas é a falta de persoal e de fondos para levar a cabo 
actividades, polo que, a xestión conxunta das mesmas facilita o proceso.

_Cración dunha rede de comunicación.
Estar en contacto vai permitir que tanto a publicidade das distintas aso-
ciacións, como material informativo de interese (lexislación, subvencións,...) 
circule con fluidez e chegue a un maior número de persoas.

_Evitar o solapamento de actividades.
O feito de non coñecer as programacións das demáis asociacións leva a que ás 
veces coincidan, ben no tempo ben na temática.

_O diálogo da lugar a ideas.

Po todo isto estades todos convidados a pasar a tarde do 29 con nós, tanto se 
xa pertences a algunha asociación coma se non, porque nunca é tarde.

Por certo, para rematar a xornada, haberá foliada, porque en toda xuntanza que 
se prestet debe haber música, así que xa sabedes, traede o voso instrumento!

AGARDÁMOSTE!



A.N.P.A.

A xente do ANPA pensamos moito no cole, pero como non 
pasamos alí tantas horas como @s nos@s fill@s non sabe-
mos de verdade o qué é. Para o artículo deste mes pedimos 
permiso as nais e pais e fomos falar un ratiño c@s máis 
cativ@s. A xentiña de Infantil do noso cole presentouse 

moi sinceramente: contenta, cansa, silenciosa, saltarina … 
houbo de todo e tod@s contestaron á pregunta….

Qué é o cole?

Dous ou tres dixeron que era para ir traballar, pero tod@s 
estiveron dacordo en que era para xogar, xogar, xogar… e 
comer….  Ata despois de reflexionar un pouco consegui-

mos saber quén facía a comidiña!! 

 O millor do cole sen dúbida son os tobogáns, a casiña 
que fixeron “os maiores” cun montón de tetrabriks, 

saltar nas colchonetas, o fútbol, as areas, os puzzles e @s 
amig@s... 

Como espazo decidiron qué era unha clase, (non un prado 
como eu lles decía) “Aquí non hai ceo”, “Nin lúa”, “¿Pen-
sas que é todo río? ”. Teñen as cousas moi claras, non hai 

gatos.. “Aquí hai humanos”.

Contaronnos que esos “humanos” máis altos eran diver-
tidos, sabían cantar, bailar, pintar, contaban contos e 

ensinaban cousas. 

Outra cousa moi divertida son as excursións, “Ás ter-
mas”, “Museo”, …  tod@s se acordaban desta última.

Aínda que parecía que todo era bó… tivemos que pregun-
tarlles qué faltaba no cole…

BOLBORETAS!!!!    CABALOS!!!       ABELLAS!!  
 

Fixeron unha piña aclamando ás bolboretas, un bó grupo 
pedindo cabalos, … parecía que só un deles quería abellas 
pero rápido outro neno esixiu que se apuntaran abellas, 

que era o que quería o seu compañeiro.

Así que xa sabedes, se algo queredes facer polo cole, por 
favor traede bolboretas, cabalos… e abellas!!!



Era un xogo de palabras que consistía en mesturalas e esperar a ver si dicían 
algo que chegase á xente. Consistía en buscar as maneiras, as formas, a súa 
dicción adecuada; os xestos, os seus silencios, as pausas perfectamente pensa-
das e estudiadas. Buscar o seu momento propicio para dicilas, o lugar, o con-
texto. Ter a excusa perfecta para poder lanzalas coma unha mirada furtiva que 
se tenta agochar na timidez e na vergoña. 
Eles non tiñan moito tempo para poder pensar. Estábase a xestionar o tempo 
de todos, de forma que sempre houbese un motivo ou razón polo que estar 
ocupados para non poder pensar, observar, e reflexionar. O tempo ben se sabía 
que non existía. Só existían os instantes, os momentos, as situacións puntuais. 
E era aí onde se tiñan que deixar caer isas palabras, isas frases, isas alegorías; 
coma chuva fina que vai mo-llando e calando o que de por sí xa está anegado.
Diste xeito podería ir chegando a todos eles iso que se pretendía infundir. 
Aperecería así a inquedanza, a inseguridade, a disconformidade, a confusión, 
o non ver sentido a nada de todo iso, porque realmente nada de todo iso tiña 
sentido. E iso era o que se pretendía facer. Degradar o concepto das cousas para 
poder degradar o suxeito en cuestión. Pechar os ollos á multitude para inventar 
unha realidade ficticia que os condenaría eternamente a escuridade da verda-
deira realidade que camiñaba por outros sitios e de outras formas. E sempre en 
beneficio dos mesmos, de cada día -. 
Medo, confusión, inseguridade, falla de confianza nun mesmo e no conxunto. 
Alboroto, algarabía, verdades a medias de medias verdades. E mentiras nunha 
proporción totalmente descontrolada. 
Ignorancia e medo era e fora sempre a receita adecuada pra poder manexar ó 
conxunto cara onde interesaba.
Democracia foi a palabra que permitiu co engano da aparente liberdade poder 
expoliar e explotar e saquear o ben común en beneficio dos mesmos duns 
poucos.
E por iso non podía parar o xogo das palabras de dar voltas e reviravoltas pra 
suxerir e sugestionar ou convencer de que iso era o que se pretendía dicir. E se 
nalgún caso alguén ousaba cuestionar ou dubidar do que isas palabras pretendía 
inculcar e aleccionar nos devotos creentes, entón saía a palavra terrorismo, 
atendado, inseguridade cidadá, que sempre estaba tentando acadar a víctima 
propicia dun sistema terrívelmente manipulado.

O SISTEMA MANIPULANDO O SERÁN
 As probas pra demostrar o novo medo que se estaba tentando exercer na 
maioría, aparecían por arte de maxia , = que isas palabras que saíran dise xogo 
e buscaran os ouvidos necesarios para darlle correcto significado e verdade.
E no caso de que todo iso non valese de nada, sempre quedaba o recordo máis 
primitivo e fundamental de toda historia creada e olvidada, que consistía en 
apretear lentamente no pescozo pra deixar cada vez menos aire que poder 
respirar, e polo que xa estabamos tamén empezando a pagar relixiosamente.
I entón, neste serán embaloucado de xogos de palavras e de coissas que som 
e nom som  e de miradas confusas e sospeitosas, (coidado que puidesse haver 
um atemtado da dicción!!!), a lírica do cinismo?, revisando na enciclopedia 
das malas intencións, empezamos a interpretar as cousas de xeito que nos 
sentiamos cómodos no camiño do engano, xesticulando coa seguridade de 
que non se estaba a dicir a verdade, mirando fixamente cara ningún sitio 
ou cara un que non é nada, e poñendo demasiadas pegas ó que era evidente...
Falou a tardiña moi cedo e dixo algo máis ou menos asím:

La vida nunca me ha defraudado
Me defraudaron todos aquellos

Que pululan por ella como animales de carroña
Formando parte de ésa nuestra obra imperfecta...

BLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLAB-
LABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLAB-
LABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLAB-

LABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLA

SERAN-VENCELLO.



Na espera dun campionato de arado romano

CONTRACORRENTE

Hai debates que acompañan a historia dos pobos nas súas difer-
entes etapas. Feitos moi diversos que se producen en contextos 
determinados alimentan  a discusión sempre pertinente. As veces, 
é certo, formulada de xeito impertinente, ben por incomodar ou 
por buscar os revulsivos necesarios. Pero case sempre cun obxec-
tivo coincidente:  buscar saídas a unha encrucillada para decidir o 
camiño a seguir. 

Unha desas cuestións que, cando alguén a pon sobre unha mesa de 
debate, sempre obriga a reflexionar ten que ver coa relación entre 
conservar, preservar,recuperar e innovar. Atinxe especialmente 
ao patrimonio cultural, pero non só, porque tamén temos moitas 
dúbidas sobre que facer cando precisamos  mudar outros útiles que 
empregamos nas nosas profesións na actividade diaria.  Debaté-
monos entre aquilo ao que temos aprecio, que nos pode conducir 
ás portas do coñecido como “síndrome de Diógenes” (ese trastorno 
do comportamento que se caracteriza pola acumulación de grandes 
cantidades de lixo no lugar que un habita), e aquilo que desexamos 
ter para emprender un cambio, unha mudanza ou innovación (case 
sempre coa desculpa de que hai que ir cos tempos).

Por razóns moi diversas, hai cousas que pasan ao baúl do faiado 
sen que coñezamos moi ben nin os motivos nin o momento. 
Nunha sociedade en cambio de vertixe, como é a actual, onde todo 
vaia “a fume de carozo”, en expresión popular, o máis habitual, 
aínda que non sempre o máis razoable, aparece reflectido nun 
fluxo encadeado de tránsitos e saltos de toda caste e condición. 
Quizá por iso, cando paramos un minuto e imos ao baúl dos recor-
dos, éntranos unha irrefreable paixón por recuperar, nun intento 
atormentado de volver ao pasado, algo só posible no país dos soños.

As dinámicas asociativas dos últimos anos, nun número impor-
tante, están preñadas de iniciativas de recuperación da memoria 

nun intento de coñecer mellor o pasado para entender o presente e 
poder encarar o futuro con máis seguridade. O seu traballo positivo 

non ten volta de folla. Todos aplaudimos ese labor que, no noso 
concello, fan as xentes de Leña Verde, da man da súa asociación, 

ou, máis recentemente, Polka, da man dos seus proxectos, entre os 
que se atopa a publicación que acolle este breve texto.

Benvidas, pois, estas dinámicas que provocan revulsivos non só 
para poñernos diante do espello, senón para aproveitar mellor as 
nosas fortalezas neste deambular permanente.  Organizan, pro-
moven, recuperan… Ata organizan competicións de billarda ou 

estornela, da que moitos escoitamos falar, apenas practicamos e 
agora observamos na distancia.

No medio de tanta recuperación, por máis que miro nos progra-
mas, non atopo novas dun campionato dalgunha das prácticas máis 

arraigadas no pasado recente. A modo de provocación, podo citar 
desde unha competición de “sachanahorta”, algo aínda actual para 

bastante xente, por sorte, ata un campionato polense de compe-
tencias e habilidades no manexo do arado romano. Están na nosa 

tradición e en perigo de desaparición (sobre todo, o arado romano).

Os que un día fomos nenos labregos, recordamos os nosos primei-
ros pasos no manexo do universal arado. O paso do tempo meteu 

no baúl dos recordos os sucos e cales que fixemos. E, agora, como 
non practicamos e buscamos cousas que nos sorprendan, lemos con 

atención os programas de actividades que promoven as diferentes 
asociacións para ver se  alguén  se anima coa organización dun 

campionato de arado romano. De momento, seguimos esperando 
Pero se alguén o promove, alí estaremos para velo e contalo.

Pepe de Maseda



SECCIÓN BILLARDA

Despois de que o GPS nos mandase monte a través (literalmente), chegamos ao 
Alto da Cadeira en Trabada. Alí xogouse o pasado 11 de outobro o I Aberto da Pita 

do Monte, correspondente á segunda xornada da LNB-Norleste. Dicir que para 
alegría dalgúns non houbo ningunha pita de premio.

O terreo bastante irregular nalgunhas zonas fixo que os participantes tiveran 
que empregarse a fondo para acadar un bo resultado. Incrible e xenial poder ver a 

tantas xeracións compartindo unha tarde e desfrutando xogando xuntos.
No plano deportivo, dicir que os billardeiros musicais arrasaron, fixéronse cos 

tres primeiros postos na clasificación individual e tamén acadaron a vitoria por 
equipos. Dende Polka sumamos uns meritorios 22 puntos.

O 25 do pasado mes os intrépidos billardeiros saímos de cara á Pontenova coa 
intención de seguir coa boa xeira de resultados obtidos nas xornadas anteriores. 
Cunha tarde calurosa e soleada na Praza dos Fornos, cadaquén tivo que empre-

garse a fondo para non sucumbir ante a calor ou a presión, facendo imprescindi-
bel achegarse ao bar mollar a palleta a cada pouco, e así manter o tipo ao longo 

da xornada.
Era o primeiro contacto que tiñamos xogando en pista e a verdade as cousas 

non foron tan ben como agardabamos e só Geles acadou o obxectivo, acadar o 
primeiro posto en donas e traer a navalla para a casa. Por equipos O Cadaval 

segue intratable e acada un primeiro posto. Os de Polka estamos nunha meritoria 
quinta praza.

A vindeira cita será o 15 de novembro en San Miguel de Reinante no “V Aberto 
das Flores”.

SORTE BILLARDEIROS!!!

Podedes atopar máis información en 
LNB-norleste.blogspot.com



A POETA DA MALDITA ORDE PERDIDA 

NO SILENCIO DAS PALABRAS

PALABRAS

Queres que as ensucie, que as arrastre
polo fango da realidade
lles faga buratos
e pingar a dor
ata que a pluma
das miñas delicadas costuras
solte todas as ás e todos os soños
nunha vida enlatada
a prezo de saldo
(o último libro desgastado da esquina máis escura da librería 
máis lóbrega dun mundo hostil e inadecuadamente “perfecto”, 
en apariencia).

Mar Romero. CANDO...

Cando non fiquen veas que cortar
as aflixidas testemuñas mudas do demo mundo
as lacras en imaxes conxeladas
a repetición de soidades acompañadas
as palabras mudas e sen tinta
os colexios da inocuidade
as miradas insolentes de inocencia estéril
os fardos invisibles nas costas aletargadas
as ás pisoteadas e cortadas do voo imposible xa
o disturbio do día tras a noite, non menos turbia
os amenceres nun horizonte redondo
que te volta onde está(s)
tras viaxar polas nubes dos soños
todo, todo, seguirá aínda... cando non fiquen 
veas por cortar



Vente vir... e aínda non saíches
a liña de meta despintada
o tiro na témpora ondulada
o rizo colosal dos sorrisos de atrás
o duelo da dor dun ollar
esguello,birollo, reollo, dous ollos
un cego que avanza
a curva sen corpo de atleta
a madeira moi alta
persíguente as metas
non hai final sen tempo
non falas ao asfalto
o ceo tamén é gris
pero só chove dentro de ti
a roupa é de suor allea
ás túas entrañas sóbralles auga e sal
fáltache paciencia
sinala o árbitro que xa chegas... a non se sabe onde
aínda quedan moitas curvas
pechadas ata a retirada das arquibancadas
o estadio desaparece e ti segues correndo
tal vez, saia o sol e te seques
dunha vez á fin da illa rosada

do soño de antonte, cando aínda, non corrías...
sen motivo

LISCANDO



Os mortos en vida

contidos nos puntos suspensivos …
aínda se foras
unha pinga de choiva
escorregarías todo por ti
ti... por todo

RETICENCIAS

SOPIÑA DE LETRAS

CAMPO DA FEIRA

Busca estes 7 persoaxes da mitoloxía grega:

1. Convertida en araña por Atenea.
2. Enamorado de Dafne.
3. 12 traballos borraron a súa culpa.
4. Cara de vella e corpo e alas de paxaro.
5. Deus do viño.
6. Pechou a esperanza.
7. Convertida polo seu pai en loureiro.

BUSCO_Preciso unha cama nido, se alguén tivese 
algunha que non use, estaría encantada de adoptala!

Teléfono: 657704929



Podes conseguir esta publicación en:

 Supermercado Pablo (Mosteiro).
 Bar Abuide (Mosteiro).
 Restaurante Agustín (Mosteiro).
 Bar Saleta (Mosteiro).
 Restaurante Canadá (Mosteiro).
 Bar Novo (Rioxoán).
 Bar La Flor (Meira).



A corrupción da política non ten nada que ver 

coa moral.

A súa causa é meramente material.

Emma Goldman.


