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EX_PRÉSATE! EDITORIAL

Moi boas xentiña! A máquina segue a funcionar! 

Como veredes máis adiante, neste número es-
treamos nova sección de imaxes, e gustaríanos 
contar coas vosas achegas fotográficas (de agora 
e de antaño) para poder coñecer máis de cerca o 
que ocorre por estos lares. Podedes mandalas por 
correo eléctronico ou ben entregar en man a foto 
orixinal(que será devolta, porsuposto).

E sen máis, deixovos tranquilos para que, mentres 
o tempo se aclara, podades disfrutar da revista, que 
este mes ten moito que ler.

Saúdos!!!



Ilustración de Chachacharo.
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A_SILVESTRADA

AUGA DE SAN XOÁN

De sempre a noite de San Xoán é en Galicia e Asturias noite 
de milagres e encantos. Celébrase a noite do 23 ao 24 de Xuño 

coincidindo co solsticio de verán.

Non vou falar de fogueiras, nin de sardiñadas e tampouco das 
virtudes da lume de esta noite…vou falar da auga….

E se algunha meiga me escoita e ten máis información, que 
veña e a comparta…

Nesta noite avívanse as virtudes da auga das fontes mila-
greiras. É un costume, de polo menos cando as tatara voas, 

recoller na tarde diferentes herbas e flores, botalas en auga e 
deixalas ao sereno para que collan o orballo para pola mañá 
lavarse con aquela auga. Estas herbas chámanse Herbas de 
San Xoán e son sete. Dícese que hay que botalas en auga de 

sete fontes.

Estas sete plantas cumplen tres cualidades 
básicas: teñen un cheiro especial, todas 

teñen moitas aplicacións mediciñais e son 
millores como repudio os seres maléficos.

IsaVer.

HERBA DE SAN XOÁN
“ A herba de San Xoán limpa a cara de grans”

É a planta especial contra o demo. Cicatrizante e antiséptica.

FENTO MACHO
É moi bó antiparásito, pero cuidado que é velenoso.

Dícese que a noite de San Xoán botan flor, xusto a medianoite…

FIUNCHO
Especial contra o mal de ollo.

Trata inflamacións de ollos, asma e mala dixestión.

MALVA
“Cun horto e un malvar hay menciñas para un fogar”

Cura resfriados, bronquitis, nervios, problemas dixestivos…

HERBA LUISA
Herba especial para os amoríos…chámase tamén verbena pola 

relación ca troula da noite.
É boa dixestiva.

ROMEO
É a herba que por excelencia protexe e purifica os fogares gale-

gos.
Úsase contra o reuma, artritis ou depresión, e mellora a circu-

lación do sangue.

CODESO
En realidade é moi similar á xesta. Fanse escobas coas ramas 

para barrer da casa aos malos espíritus.



VIAXE CULINARIO

PASTA ALLA PUTTANESCA

A  comida é como a vida, chea  de  cambios, ingredentes, 
sorpresas e innovacións. Cada un á súa maneira, vívea e 
goza dela, disfruta segundo o seu carácter e costumes en  
cada intre, porque está chea de alegrías pero ó tempo de 

tristuras, malas verbas e decepcións. Para este mes propo-
ño unha receta antiga, a “ Puttanesca “. Non é por casuali-
dade, quen teña orellas para entender que entenda, e quen 

non teña gana que faga que non escoita.

600 gr de espaguetis
3 culleradiñas de manteiga
3 culleradas de aceite extra virxen de oliva
6 boqueróns sen sal
3 dentes de allo cortados finos
200 gr de aceitunas negras sen  carozo e cortadas 
en rodallas.
unha cullerada de alcaparras
600 gr de tomates cortados a tiras 
unha  culleradiña de perexil triturado
sal

Ingredentes para 6 persoas

A Mozza_rella. 
(Daniela Giustardi)

Preparación

Poñer unha sarten fonda ó lume e deixar quentar a manteiga e 
o aceite. Engadir o allo picado e   boqueróns (cortados), cando 

o allo colla color e os boqueróns estean desfeitos, botar as 
aceitunas, as alcaparras e os tomates.

Cando a salsa estea feita, poñer unha pota con abundante auga 
a ferver e despois o sal e os espaguetis. (Pablo ten unha marca 

italiana moi boa, a “garofalo”, mellor que gallo). Escurrir e 
mesturar coa salsa.

Bó proveito!

Cada un que opine sobre cal é a verdadeira versión, pero esto é 
como a vida mesma, quen non o fixo ou non estaba no momento, 

non pode ter certeza de cómo ocorreu, simplemente deixase levar e 
imaxina a verdade como lle gusta ou como lle parece.

HISTORIA
(ou porqué se chama  así)

Versión 1
En italia, ata a chegada de Mussolini había “Case Chiuse” 

(burdeles como decides aquí), e dise que ós homes que 
acudían a eles, despois de consumir “carne  humana”, lles 
ofrecían esta pasta para recuperarse do cansancio, ou ben 
que as mulleres que alí estaban, despois dunha noite de 

traballo, comían esta pasta de madrugada.
Versión 2

Uns amigos foron a un restaurante a cear, pero non estaba 
o cociñero porque xa era tarde, e dixéronlle ó encargado se 
lles facía “una  puttanata” (calquer cousa). E preparoulles 

esta pasta co que tiña na cociña.

A receta xurdiu durante o século XX, pero existen varias versións



ASOCIACIÓNS

A.C. POLKA_POL Kultura Aberta

Unha das liñas de acción de Polka é a creación dun banco de sementes 
co fin de preservar a biodiversidade. Por iso, este mes imos falar de 

cómo seleccionar e recoller sementes dos nosos cultivos.
A biodiversidade, tan esencial para a nosa supervivencia, estanos sendo 

silenciosamente restrinxida. Cada vez son menos as variedades de 
adaptación local e cada vez é maior a extensión dos cultivos de varie-

dades xenéticamente uniformes. Na obtención de variedades comerciais 
priman criterios como a resistencia e a longa duración, dependencia do 
herbicida ou plaguicida, inviabilidade xenética de sementes (híbridos 

estériles), e quedan desterrados outros coma o sabor, a maduración es-
tacionada e a resistencia a plagas que son características fundamentais 
para quen cultiva un anaco de terra. De ahí a importancia de conservar 

estas variedades.

SELECCIÓN E RECOLECCIÓN DE SEMENTES

Sempre se debe considerar a totalidade da planta. Máis que seleccionar 
soamente un froito grande ou unha boa baiña nunha planta enferma, busca 
individuos excepcionais que sobrevivan a un longo período de mal tempo, 
ou que estén libres dos ataques dos insectos cando outras plantas o están 

sufrindo. En tódolos casos, soamente as plantas fortes e libres de enfermi-
dades deben ser seleccionadas para gardar as súas sementes. Para plantas 
que ao final da súa fase vexetativa botan un longo tallo, como as leitugas, 
berzas ou vexetais de raíz, é importante escoller plantas que se suban o 

máis tardíamente posible. Coa leituga escolle plantas que teñan unha fase 
de folla moi longa mellor que aquelas que se suben enseguida.

  Hai que decidir que plantas son as máis axeitadas para sacar 
sementes de entre tódalas da horta. Se se está comezando a 

sacar sementes de plantas que non se coñecen moi ben, semén-
tanse máis sementes que o número de plantas que se precisan. 

Así, é posible descubrir tódalas variacións da planta, observar as 
súas características e seleccionar os rasgos máis desexables.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Con plantas na que os froitos se recollan en varias veces, como as 
xudías verdes, non é unha boa idea ir recollendo ata que queden 
unhas poucas na planta para gardar as sementes. É mellor deixar 

as mellores plantas solas ata que sexa a época de recoller as baiñas 
secas, e comer as das demáis plantas.

CANDO RECOLLELAS

A mellor hora do día para a recolección é cando se vai o orballo.
Os froitos que teñen sementes na súa pulpa, coma o tomate, é mellor 
recollelos cando están moi maduros, cando se están ablandando, un 

pouco despois de cando se recollen para comer.
Aqueles froitos que se comen maduros como as cabazas, o mellor mo-
mento para recollelas é un mes despois de maduros, cando as sementes 

tiveron tempo de engordar.
Aqueles froitos que se recollen para a mesa antes de que maduren, 
coma o pepino ou o millo doce, terán que permanecer durante máis 

tempo na planta. Terán que acadar a talla completa e despois deixalos 
unhas tres semanas máis para que as sementes maduren.

Cando as sementes forman parte da parte comestible da planta, coma 
o millo, fabas, xirasoles, pódense deixar na planta ata que estén com-

pletamente secos, prevendo que o tempo non as estrague.
As plantas que teñan tendencia a reventar, é dicir, deixar caer as se-
mentes na terra cando están maduras, coma leitugas, cenouras, cebo-

las, hai que recollelas progresivamente según van madurando. A planta 
pódese sacar antes de que estén maduras tódalas sementes e deixalas 

madurar colgadas e cunha tea no chan ou cunha bolsa, asegurándose de 
que as raíces non teñan terra.

Unha vez recollidas as sementes hai que almacenalas para a próxima 
época de plantación, pero diso falaremos no próximo número.

UN SAÚDO!!

É tentador gardar as sementes das primeiras plan-
tas de leitugas que as producen, pero o resultado 

disto é que en futuras xeracións incrementarase o 
número de plantas que se suban enseguida.



A.C. CHIMCHIRIBOTE

 Javier Villafañe nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1909. Fue poeta, es-
critor y, desde muy pequeño, titiritero. Con su carreta La Andariega viajó por 
Argentina y varios países americanos realizando funciones de títeres. Fue au-
tor, entre muchos otros libros, de Los sueños del sapo (Colihue), Historias de 
pájaros (Emecé), Circulen, caballeros, circulen (Hachette), Cuentos y títeres 

(Colihue), El caballo celoso (Espasa-Calpe), El hombre que quería adivinarle la 
edad al diablo (Sudamericana), El Gallo Pinto (Colihue) y Maese Trotamundos 
por el camino de Don Quijote (Seix Barral). El primer día de abril 1996, a los 

86 años, falleció en Buenos Aires. 

Vamos a correr el telón y asomarnos por unos instantes al mundo 
de los títeres, a ese maravilloso y complicado mundo, tan antiguo 
como la misma humanidad. Los títeres vienen de muy lejos. Es 
perderse en el misterio pretender buscar su origen. Nacieron con 
la imaginación, y pertenecen a todos los tiempos y a todos los 
lugares de la tierra. Charles Nodier —quien fue un ferviente ad-
mirador de los títeres— se ha ocupado de ellos en varios artículos. 
Acerca de su origen escribió en la Revue de Paris: "Al no poder 
fijarse la época precisa de su nacimiento, puede decirse que el 
títere más antiguo es la primera muñeca puesta en las manos de 
un niño, y que el primer drama nace del monólogo, mejor dicho 
del diálogo que sostiene el niño y su muñeco. Yo quisiera —con-
tinúa—poder dar a los comediantes un origen más ilustre, pero está 
perfectamente demostrado que descienden en línea recta de los 
títeres y confesaremos que, varios entre ellos, los que más admira-
mos en los grandes teatros, han conservado un aire de familia" 

TÍTERES: ORIGEN, HISTORIA Y MISTERIO

Chimchiribote presenta este 
mes para la revista de Polka 
otro artículo sobre la historia 
del títere tras el  de Barriga 

verde( Títere autóctono y típico 
de Galicia ). Este mes queremos 
presentar un texto de un gran 

titiritero argentino.

Los chinos conocen a los títeres desde tiempos remotos. Hacen su apa-
rición en los ritos religiosos y en las calles, entre las gentes del pueblo. 
De China —según las crónicas—, los llevan los músicos andariegos al 
Japón, atravesando Corea. Allí llegaron a una perfección extraordinaria. 
Están modelados en madera y mueven las cejas, los ojos, la boca y articu-
lan los dedos de las manos. Algunos son muy grandes y de un mecanismo 
tan complicado que para manejar una sola marioneta hacen falta tres 
titiriteros. 
En Grecia se han encontrado títeres. Dice Charles Magnin en su famosa 
Histoire des marionnettes, que los títeres eran recibidos en las moradas 
aristocráticas de Atenas; Xenofonte, en el relato del banquete de Cal-
lais, nos cuenta que entre las diversiones que el hotelero había preparado 
para sus invitados figuraba un titiritero de Siracusa. Photeinos, de oficio 
titiritero, tenía en Grecia un permiso especial para dar representaciones 
públicas en el Teatro de Baco. Aristóteles y Apuleyo hacen referencia a 
los títeres. Lo atestigua Magnin, "el sabio historiador de las marionetas", 
como lo llamó Anatole France. Estos títeres eran bastante complicados. 
Así los describe Aristóteles: "El Soberano dueño del Universo no tiene 
necesidad de numerosos ministros, ni de resortes para dirigir todas las 
partes de su inmenso imperio. Le basta un acto de su voluntad: de la 
misma manera, esos que manejan los títeres no tienen más que tirar de 
un hilo, para poner en movimiento la cabeza o la mano de esos pequeños 
seres, después sus hombros, sus ojos, y algunas veces todas las partes de 
su persona, que obedecen pronto con gracia y medida".

Una de ellas, articulada, podía ponerse en movimiento mediante unos 
hilos. En el centro de este barco, había una casita con puertas de marfil, 
que al abrirse dejaba ver toda la escena de un teatro de títeres. Quizás 
esta bailarina ofrecía con sus muñecos representaciones por el estilo de 
las que años más tarde se dieron en Grecia y en Roma y, más adelante, 
aplaudieron las muchedumbres de París, Londres y Viena.

En Egipto se han encontrado estatuas con resortes 
que usaban en las ceremonias religiosas y entre los 
juguetes destinados a los niños. En Marionnettes et 
Guignols, Ernest Maidron asegura que estos muñecos 
eran animados por movimientos de cabeza y de bra-
zos. También se halló en Egipto, en la tumba de una 
bailarina de nombre Jelmis, al lado de la momia, un 
barco pequeño tripulado por varias figuras de marfil. 



Personajes de las farsas primitivas
Petronio, Horacio, Aulus Gelio mencionan en sus escritos espectáculos de 
títeres en Roma. Los personajes más característicos de las farsas primitivas 
de títeres en Roma fueron tomados de la realidad, de tipos populares que 
más tarde influenciaron notablemente a la commedia dell'arte —que a su vez 
influye sobre el teatro de títeres— para dar nacimiento a Brighella, el Capi-
tán, Colombina, Cassandro, Pantalón. "Lamia el vampiro africano y Mandu-
cus el otro antiguo —escribe Pierre Louis Ducharte en La comédie italienne— 
han nacido de marionetas y el último ha evolucionado en Capitán." Y más 
adelante agrega: "Al lado de la commedia dell'arte existió siempre el teatro 
de marionetas. El uno y el otro, sin duda, se ha hecho sin interrupción prés-
tamos de escenarios y de máscaras." 
Hay quien afirma que en la India existían los títeres varios siglos antes de 
Cristo. En la literatura hindú, en cuentos, leyendas y libros sagrados, halla-
mos referencias a estos remotos personajes movidos por la mano del hom-
bre. En el Mahabarata —donde la historia está mezclada con la mitología— 
nos encontramos con este pasaje: "Cuando el hijo del poderoso Arjun salió 
al frente de una expedición guerrera, su novia, la princesa Uttara, le pidió al 
despedirse que le trajera lindas y transparentes telas de colores para vestir a 
sus títeres." Y dice un viejo relato hindú: "Parvati, la mujer del Dios Shiva, 
hizo un hermoso títere que escondía a los ojos de su esposo para que éste no 
lo viera y se enamorara. Llevó la muñeca a la montaña, y todos los días iba 
a visitarla y a adorarla. Pero el Dios Shiva, una vez, la descubrió mientras 
buscaba una flor. Se enamoró del títere, le dio vida y huyeron juntos". 
Enrique Vesely, distinguido escritor checoslovaco que se ha dedicado al estu-
dio de los títeres, en un libro editado en Praga en 1910 — Desde los primitivos 
títeres hasta los títeres checos—, escribe refiriéndose al origen de las mari-
onetas: "La cuna del teatro de muñecos fue la India y desde allí se divulgó 
por el mundo." Y más adelante traza un caprichoso itinerario: de la India, 
lugar preciso del nacimiento, pasaron a Persia, de allí a Arabia, y de Arabia 
los gitanos los llevaron a Europa atravesando Grecia e Italia. Dice también 
en el libro mencionado que Vidushaka, el personaje más popular y más viejo 
del teatro de títeres hindú, es el bisabuelo de todos los fantoches. Y por ser 
Vidushaka un enano con joroba, con dientes largos asomándose por entre 
los labios gruesos, la cabeza pelada, el rostro deformado, todos sus descen-
dientes directos o indirectos —Polichinela, Kasparek, Guignol, Punch— han 
heredado la joroba u otra deformidad del desgraciado progenitor.

Artículo extraído de la revista Teatro, Año 4, N 13, Buenos Aires, julio de 
1983. Teatro es una publicación periódica del Teatro San Martín, perteneciente 

al Complejo Teatral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

U.D.P.  DE POL

Hola, ¿qué tal?

Xa estamos outra vez aquí dándovos a lata, pero bueno, 

desta forma pasamos todos un pouquiño o tempo.

Dende a U.D.P. de Pol, non temos moitas novas, pero as 

poucas que temos ahí van.

Para o vindeiro mes de Xuño temos o seguinte:

O día 19 iremos á festa da carballeira. Ista festa foi 

fundada polas asociacións U.D.P. de toda a provincia de 

Lugo. Pensábase nun principio en que se fora rotando 

de pobo en pobo, pero resulta que non había espazos, e 

decidiuse facer na carballeira de Castro (Tamén se podía 

facer na de Mosteiro!). Hoxe en día, e debido á clima-

toloxía vense facendo no “Val dos soños”, un sitio moi 

fermoso, e preto do noso concello. A esta romaría acudi-

mos preto de 3.000 persoas!

Temos outro viaxes que non nos olvidamos deles:

O día 5 viaxaremos a Celanova.

O 11 e 12 baixaremos ata Portugal.

E de momento nada máis, unha aperta para Polka e 

como non, moitas felicidades a S.D.Pol!!!



A.C. MULLERES RURAIS OLVIDO

XV FEIRA DE SAN ISIDRO DO CONCELLO DE POL 

 Un ano máis, e xa van 15, a celebración da Feira de San 
ISIDRO os pasados días 10 e 11 de maios, foi un gran éxito, o bo 

tempo co que contamos contribuiu a que o número de persoas que se 
achegaron a disfrutar ó Concello de POL, fose considerable.

 Xa dende a primeira hora do sábado se percibía un ambi-
ente festeiro polas rúas de Mosteiro, pouco a pouco foise achegando 
xente,e posteriormente á inauguración da feira as persoas que degus-
taron as tripas e os callos foron moitas, ata o punto de case quedar 

sen reservas, motivo de alegría para as Mulleres da Asociación 
OLVIDO de POL, xa que como tódolos anos agardamos que sexa unha 
feira con bo ambiente, concurrida de xente e para o desfrute de tódo-

los visitantes.

O sábado pola tarde os nenos do concello, a tamén algún non tan 
neno!!! disfrutaron dunha divertida actuación de títeres, dunha quei-

mada e tamén do campionato de tute.

AGARDAMOS QUE A VINDEIRA  XVI FEIRA DE SAN ISIDRO DO 
CONCELLO DE POL SEXA TAN CONCURRIDA COMO A PRESENTE.
 
  MOITAS GRACIAS!!!
  DIRECTIVA E SOCIAS DE OLVIDO

  A presencia dun bo número de coches clásicos así como o es-
pectáculo de cans adestrados ademais dunha exposición de pintura,deleitaron 

ós visitantes ó longo da xornada.

 En ámbolos dous días a nota musical correu da man de grupos de mu-
sica tradicional, que coas súas actuacións contribuiron a fomentar o ambi-

ente festivo e de diversión.

 Queremos pois desde a Asociación de Mulleres Rurais OLVIDO de 
POL, mostrar o noso agradecemento  a todos os que participaron na feira, ben 

como visitantes, expositores, veciños,....

 Tamén con especial importancia dar as gracias ó  Concello de POL, 
pola axuda humana e material, ós Empresarios de POL, pola súa axuda 

económica, a outras entidades que colaboraron tamén económicamente, e por 
suposto ós veciños de Mosteiro que participaron coa súa aportación material. 

Sin embargo o día grande seguiu a ser o domingo, 
cando se repartiron unha chea de racións de 

cocido, ver  como a xente se anima ano tras ano 
a acercarse á carballeira de Mosteiro para comer 
o cocido  fainos traballar con máis ansia e gañas 
de que a xente se vaia con bo sabor de boca e por 

suposto repita para o ano que vén.



SOCIEDADE DEPORTIVA POL

Co fin da competición ligue-
ira co obxectivo da perma-

nencia conseguido, o plantel 
de segundo rexional comezou 
a súa andaina na Copa Depu-
tación con pé firme, elimi-
nando en primeira ronda ó 

Meira (2-0 no Manuel Luna e 
0-0 na Lomba) e en segunda ó 
Cospeito na quenda de pen-
altis despois de empatar a 1 
gol ó final do tempo regula-

mentado. O seguinte rival foi 
o Garabolos, ó que venceron 
0-1. O vindeiro encontro terá 
lugar o día 8 ás 18h no Ma-

nuel Luna fronde ó Guitiriz.

Por outro lado, o equipo de Veteranos ven de conquistar o pasado 
sábado 24 de Maio o subcampionato de liga e o ascenso polo tanto á 
Primeira Provincial, despois de vencer por 3 tantos a cero ó Begonte 
no Manuel Luna. Ó final dos 90 minutos a ledicia e a festa invadiu o 

Manuel Luna para celebrar outro éxito da S.D.

¡¡PARABÉNS CAMPIÓNS!!



A.C. ROTEIROS DE POL

Os roteiros continúan as súas andainas polas terras 
lucenses para disfrutar o seu paisaxe e o seu patrimonio.

Durante o mes de maio foron  a explorar as terras de 
Palas de Rei, e nunca mellor  dito “explorar” porque 
o camiño realizado foi toda unha aventura. Fixeron 
camiño onde non había e atravesaron toxos e silvas 

para poder rematar a súa andaina, pois a conservación 
de alguna destas sendas está moi descuidada.

Sobre as nosas actividades tedes toda a información en Facebook, 
Tuenti, Twitter, e nas seguintes ligazóns:

E-mail: roteiros.de.pol@hotmail.com
Páxina web: http://roteiros-de-pol.webnode.es/

A pesar diso, a xornada resultou interesante pois observaron o Castelo de 
Pambre dende varias perspectivas que a mesma ruta ofrece.  Pola tarde 

visitaron o Castelo de San Paio de Narla, en Friol donde despois de recibir 
una explicación da guía do museo pudieron visitar as súas instalacións. 
Tamén coñeceron o entorno da vila de Sarria durante unha xuntaza de 

asociacións e  As 4 Pontes de orixe medieval desta vila:

- PONTE DA ÁSPERA (Río Celeiro). 
- PONTE VELLA DO MAZADOIRO (Río Celeiro)  
- PONTE VELLA (Río Sárria). 
- PONTE RIBEIRA (Río Sárria)

Despois de xantar disfrutaron dunha  velada cultural no Parque “La 
Unión”.

Para o mes de xuño as propostas non son menos  interesantes. Formarán 
parte de dúas xuntanzas, unha na Pontenova, o día 8, onde a organización 

ofrece a posibilidade de dous recorridos de diferente dificultade para 
favorecer a participación, e o día nacional de senderismo que será celeb-

rado o 22 en Navia (Asturias) con una senda costeira.
Tamén se está a preparar como remate da tempada unha viaxe as Illas 
Cies o día 6 de xullo, todo aquel que estivera interesado deberá avisar 

á organización o antes posible para a reserva de praza no barco, pois as 
plazas son limitadas.



Onte vin o teu corpo fendido na néboa a túa risa estalando polo xesto da 
dor

Onte vin a morte na túa olhada a morte a chegar ás nosas entranhas 

Onte vin un peito nú o pezón furado polos lagartos a manía das cousas o 
retrato dun mesmo na mesma cara onte vin non vin metinme debaixo da 
cama

Onte vin todo isto e máis o horror dos días recitei rosa ou azucena pro-
nunciei palabra con boca rota de verbo

E semelho idea ou razón principio unánime do que se sabe abrigo dozura a 
cara enriba unha enruga a porta do armario seca e rota

A cara branca de pálido o medo a cara branca umha enruga en cada aceno

Libre foi a nosa imaxe a pasta dun libro sen páxinas de qué servirán todos 
eles i os poemas i a intelixencia e a vangarda de qué valerá olharse nun 
espelho e a pel fendendo o cristal sobor do armario a porta rota i o día 
roto a palabra rota en mil pedazos de qué servirá sentarse perante dun os 
vivos que xa sobran porque fan falha máis mortos que vivos de qué servirá 
todo isto as molestias a túa molestia un neno sobor dun neno un día sobor 
doutro un morto e outro morto

De qué servirá a tristeza cando xa non queden xentes cando xa non queden 
recordos o eco da risa que jamais se puido pronunciar

Rompeu a nada a mina cara feita mil pedazos sobor da imaxe no cristal
(i pregunta a imaxe sobor do mesmo cristal se importan os idiomas ou 
importan as palabras que se din sexa na lingua que sexa ou será o que se fai 
e non o que se dí o que fica gravado no refrejo do nosso cristal?)

“Qué es lo que pretendes ver

si te han quitado los ojos...”

A CARÓN DO SERÁN.

SERÁN-VENCELLO.

O POLEIRO

Este recuncho está adicado xs máis cativxs, que 
coa axuda do colexio, manterannos informadxs das 

actividades que realizan.
Non volo perdades!

O día 16 de maio, para celebrar o día das Letras Galegas, fomos de ex-
cursión a Suegos. Antes de saír, recitamos o poema “Penélope” de Xosé 

María Díaz Castro.
Os nenos de infantil ían no bus e os de primeiro, segundo, terceiro, 

cuarto, quinto e sexto íamos andando. 
Eran 6 kms., aproximadamente unha hora, connosco, viña Pedro, o guía.
Cando chegamos a Suegos, o primeiro que fixemos foi descansar. Logo, 

os profesores chamáronnos a todos para ir ver a capela. Nela, había 
algúns bancos e tamén había un atril cunha Biblia, ao pasar unha cor-
tina chegamos a un sitio totalmente vacío. Despois, fomos comer a  un  

campo a  caron da  igrexa onde había unhas mesiñas colocadas.
Finalmente, regresamos ao colexio por Xerbolés, aínda que estabamos 
moi cansados, fómonos á casa felices por poder aprender algo novo.

DE EXCURSIÓN Á CAPELA DAS NEVES

Akira Casal Moya. Quinto de primaria.

“PENÉLOPE”

“Un paso adiante e outro atrás, Galiza,

i a tea dos sonos non se move.

E a esperanza dos teus ollos esperguiza,

aran os bois e chove.”



XASÉN_SILOÈ

“AS FLORES DE BACH”

¿QUÉ SON? ¿PARA QUÉ VALEN?

¿CÓMO ACTÚAN? ¿TEÑEN RECOÑECEMENTO OFICIAL?

No 1936 pasa ó outro lado o médico galés Edward Bach tras rematar un siste-
ma completo de 38 remedios máis un para urxencias ou estados de intenso 
nerviosismo chamado Remedio Rescate, cos que cobría ás emocións e aiti-
tudes básicas ou nucleares da personalidade que estando en eiva, en nega-

tivo ou sen  harmonía, producen sofrimento. Coidaba que están na orixe da 
enfermedade. Son elixires ou preparados enerxéticos de flores silvestres, 

(salvo un remedio que forma a Auga de roca, de alta frecuencia) obtidos coa 
axuda do Sol mediante un procedimento sinxelo máis cáseque alquímico… 
Estes remedios son coma unha penicilina da ialma que, con poucas máis 

reveladoras verbas, ordenou en sete apartados ou capítulos para axudar nos 
casos de medo, incertidume e desorientación, falta de interese polo tempo 
presente, desalento  ou desesperación, soidade, hipersensibilidade ou reac-
tividade fronte a influencia dos outros,e máila excesiva preocupación polos 
outros. Son estados e actitudes do ánimo que causan sofrimento e dificul-

tan o libre desenvolvemento da personalidade individual.

Estamos a falar de menciña vivracional, unha flor como a do toxo (Aulaga) 
se recolle sobor dun recipiente con auga de manantial e no mesmo lugar se 
deixa unas horas ó Sol que ten que estar no alto e o ceo sen nubes, supoñe-

mos que os raios solares fan pasar a frecuencia ou sintonía das flores á auga, 
é o mundo do sotil, e ainda que hai físicos que estableceron ecuacións para 

construir un aparello que a poidera determinar con obxetividade, iste tipo de 
enerxías somentes as podemos testar indirectamente  ou pola sensibilidade 
do millor aparato que existe que é o noso dispositivo humán.  zCoñecemos 

os efectos cando o estado negativo resulta nalgún grado correxido, no caso da 
flor do toxo pasamos dunha situación na que un sinte e pensa que non ten 
remedio ou que xa nada se poidera facer por él a ter un raio de espranza… 

É unha menciña recoñecida pola Organización Mundial da Saúde que está ex-
tendida polo mundo enteiro e presente na maioría das vilas que exercen ben 
terapeutas ou psicólogos e tamén médicos homeópatas e mesmo psiquiatras, 

ten moita relevancia no mundo anglosaxón, e na Alemania e Suiza…

A súa eficacia é ben comprobada xa nos múltiples casos resoltos nos fichei-
ros das consultas, esta nova forma de tratala doenza encádrase actualmente 

na denominada Menciña psicosomática, doutra banda serve tamén para 
tratar plantas, animais e máilos nenos, o que obviaría o chamado efecto 
placebo ou forza da suxestión… Para Edward Bach, as flores teñen capaci-
dade para posicionar a personalidade en contacto coa conciencia superior 
do “si mesmo”, sería algo así coma sintonizar ben unha radio ou afinar 
un instrumento musical para que este poida ó seu xeito interpretar a sua 

partitura personal…

¿CÓMO SE ÜSAN? ¿TEÑEN INCOMPATIBILIDADES?

Cóllense unhas gotas de cada remedio ou flor que un precisara e fáise un 
bote personalizado con auga e unhas gotas de brandy ou vinagre de mazá 

para súa conservación, de ahí unhas gotas en auga ou noutro líquido a beber 
a sorbos ó longo do día, tamén se usa nun frasco con conta gotas que se 

poñen debaixo da lingua coma mínimo catro veces ó día, a intensidade dos 
efectos non depende da cantidade senón da frecuencia das tomas, e serve 
para tratar ben situacións agudas, recentes ou circunstancias de pouco 

tempo ou ben estados xa cronificados. No primeiro dos casos a duración 
da inxesta pode ser dun día ou dous a unha semana ou ben quinze días, o 

idóneo e un tratamento completo perante un mes, nos casos máis cronifi-
cados o tratamento pode durar tres ou mesmo seis meses. O importante 
para a eficacia do tratamento é escoller ben os remedios, Edward Bach 

coidaba que o esencial prós nosos coidados tiña que estar ó noso alcance 
na Natureza e que os remedios tiñan que ser sinxelos, fáciles de escoller, 
usar e mesmo elaborar por un mesmo, que cada un poidera seren o seu 
propio curandeiro ou coa axuda de calquera que coñecera os remedios 

florais, atendendo sobor de todo aos síntomas da nosa mente expresados 
na linguaxe coloquial, era moi importante tamén que se movera fóra do 

ánimo de lucro… é unha menciña económica e que carece de calquer efecto 
secundario e compatible con calqueira outra medicación… Os preparados 

veñen de Inglaterra e séguense a elaborar no mesmo lugar que Edward Bach 
as atopou, son moi efectivas as elaboradas no propio país ou zona onde un 
vive… Tamén é moi bó para escoller facer un simple test radiestésico de 
empatía vivracional, en media hora podemos atopalos remedios idóneos 

con caseque total seguridade, en todo caso os remedios só corrixen estados 
negativos e se non están indicados non fan ren… Exemplos de flores e as 

súas indicacións as trataremos máis extensamente no próximo artigo. Para 
información ou consulta, para formación ou compartir experiencias ou ben 

elaborar elixires florais segundo o procedimento de Edward Bach  deixo 
eiquí o meu teléfono 628 941 247.

Rafael  Vázquez.



PASATEMPOS

Atopa 10 partes do carro.

CALDO DE LETRAS

SOLUCIÖNS MAIO

Agosto do 36_Xosé Fernández Ferreiro
Dos arquivos do trasno_Rafael Dieste

Longa noite de pedra_Celso Emilio Ferreiro
Arredor de sí_Ramón Otero Pedrayo

As crónicas chairegas_Paulo Martínez Lema
As flores radiactivas _Agustín Fernández Paz

Follas novas_Rosalía de Castro
¿Que me queres, amor?_Manuel Rivas

Non agardei por ninguén_Ramón de Valenzuela
Os dous de sempre_Alfonso R. Castelao

A esmorga_Eduardo Blanco Amor
Memorias dun neno labrego_Xosé Neira Vilas

SUDOKU



A NOSA XENTE

Imaxes da feira de San Isidro 2014

Siareiros en Garabolos e cea da SDPol

Ilustración de Chachacharo.



O CAMPO DA FEIRA

Tes algo que regalar, trocar, vender, mercar, ofertar, precisas dalgo ou dalguén? Fainos chegar o teu anuncio e o teu contacto e xa nos ocupamos nós de publicalo!

TROCO_ Teño DVD’s 
de películas infantís, 

gustaríame trocalos por 
puzzles, libros, xogos....

Teléfono: 657704929

BUSCO_Estaría interesada 
en facerme cun macho de 

oca, se tes algún, chámame.

Teléfono: 636714608

PALANEADORES_Estamos mirando de montar un 
equipo de billarda no concello, se queres participar e 

saber máis deste deporte ancestral, tan divertido e in-
terxenaracional, ponte en contacto con nós. E así irnos 

xuntando os interesados, para entrenar e botar un conto, 
e poder aistir a encontros e abertos por toda a xeografía 
galega. En Meira xa teñen dous equipos, tamén na Pas-
toriza haiche moito palaneador, e en Castro de Rei... 

Estamos rodeados!! Fagamos que Pol tamén teña equipo!!

Teléfono: 678864818

AXENDA

Viaxe a Celanova_UDP

Xuntanza en A Pontenova_ROTEIROS

Partido no Manuel Luna_SDPOL

Viaxe a Portugal_UDP

Festa da caraballeira_UDP

Festa de fin de curso_CEIP Rosalía de Castro

Xuntanza “Día nacional do sendeirismo” 

en Navia (Asturias)_ROTEIROS

Foliada do 8 na deputación de 

Lugo_CANTAREIRAS DE POL

Obradoiro de patronaxe 

e costura_CHIMCHIRIBOTE

XUÑO

5

8

11-12

19

20

22

28

Tódolos 
martes



Falan moito da beleza da certidume,

coma se ignorasen a sutil beleza da dúbida.

Crer é moi monótono; a dúbida é apaixoante.

Paul Valery


