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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

Agarrádevos á cadeira que chegou o cuarto número 
da revista, este mes cargado de novas iniciativas 
moi interesantes. Nótase que comezou o verán, 

non moito no clima, pero sí na xente, que parece 
moito máis inspirada; e qué alegría descubrir no 

noso correo novas cousiñas!!
    

Empézanse a escoitar os engranaxes das mentes 
inquedas, pensantes, que van dando tímidas notas 

ao xirar. Esta máquina está cobrando vida.
Vai dar moito que falar...

Bó mes!
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A_SILVESTRADA

ROSA CANINA

Rosal silvestre, rosal, perruno, escaramujo.

Atopamos rosas nos bosques en camiños, pero 
quén non ten unha roseira preto da sua casa?    

Ademais de olor, bonitura e atrapar pulgón, a rosa 
ten moitísimas aplicacións e propiedades!

PRINCIPIOS ACTIVOS
Vitamina C, hidratos de 

carbono, taninos, pectina, 
caroteno, trazas de aceite 
esencial, aceite graso (nas 

sementes).

EFECTOS
Ligeramente laxante, cal-

mante, diurético suave e un 
pouco astrinxente.

PARTES EMPLEADAS
Os frutos secos con ou sen 
sementes. Recoyer os frutos 
(escaramuyos) cando están 
maduros, partir pola mitade 
e deixalos secar o aire libre 

ou con calor moderado (40-45 
graos). Almacear en tarros 
abertos ou bolsas de lienzo.
Os pétalos utilízanse fres-
cos ou secos dependendo do 

interese da aplicación.

APLICACIÓN MEDICINAL
Como decocción (2 ou  2 e media culleradas de té do fruto ben 
cortado por taza de auga), ferver durante 10 minutos para al-

canzar un bó contido en vitamina C. Tómase varias veces ó día 
contra o estreñimento, resfriado, disturbios da vesícula, dos 

riñóns e vexiga. Tamén como tónico primaveral e contra esta-
dos xerais de abatimento.

A infusión de pétalos de rosa (secos) recoméndase cando apare-
cen os dolores de parto.

APLICACIÓN CULINARIA
Antes de usar os frutos deben vaciarse de sementes e da vellosi-

dade interna.

TÉ DE PÉTALOS DE ROSA

3 tazas de azucre branco
3 cuartos de taza de auga

3 ou 4 tazas de pétalos frescos de rosa
1 ou 2 culleradas de zumo de limón

Poñer todos os ingredientes nunha 
pota de barro ou esmalte, quentar ata 
ebullición e axitar todo o tempo ata 
que os pétalos estén de todo disoltos. 
Enfriar, poñer en tarros ou vasos e 

meter na neveira.

VINAGRE DE PÉTALOS DE ROSA

Encher unha botella con pétalos de 
rosa. ( a elección dos mesmos deter-
minará a cor final) e botarlle vinagre 
branco. Sacudir a botella diariamente 

e usar despois de 2 meses.

MERMELADA DE PÉTALOS DE 
ROSA

Arrancar os pétalos dunhas 30 rosas, 
a mitade deben ser vermellas. 

Lavar moi ben eliminando pulgóns, 
etc. Colocar nun recipiente para 

facer mermelada con 900 gr de azu-
cre e medio litro de auga.  Cocer a 
lume lento, remexendo constante-

mente durante 25 min. Aprox. 
Añadir unha cucharadiña de zume 
de limón, meter en botes e pechar 

como de costume.

AUGA DE ROSAS

Mellor en verán, ponse un barreño 
con auga e pétalos de rosa a flotar 

nela, deixase a noite ó sereno.



VIAXE CULINARIO

Este mes, xa que a cociña é amor polos convidados a unha 
cena ou a unha  merenda , quero propoñer “fiori di zucchina 
in pastella” (flores de cabaciño rebozadas), un plato  algo 
elaborado, no sentido de que non se  prepara en 5 minutos, 

pero é moi diferente e  sabrosa para compartir cos que están 
preto. A palabra compartir, a día de hoxe, úsase moito nas 
ensinanzas dos nenos, pero os maiores estamos moi ocupa-

dos co noso para ver quén está ao noso lado...

Hoxe estou aquí co humor de sempre, pero intentando 
aprender a lección que a vida nos da, coa cabeza en varios 
porqués, intentando mellorar e afrontar os retos que me 

veñen impostos por mín mesma; e como son moi lambona 
nos periodos de impedimento gústame moito para subir os 
ánimos comer fritanga.... Esta  receta  xa a tiña pensada 

do mes anterior porque é perfecta por cultivarse agora, pero 
ademáis é unha das miñas preferidas para coller bon hu-

mor cunha boa enchenta de fritanga e volver a ver todo con 
outros ollos.

A Mozza_rella. 

FLORES DE CABACIÑO

“Pastella” (esta é a receta da miña avoa)
250 gr  de  fariña .
1ovo.
1 cullerada  de  azúccre.
1 pizca  de  sal.
1 vaso  de auga  morna.
1  cubiño de levadura.

Mezclar todo e engadir auga para deixar diluir todo. 
Deixar  levedar nun cuenco grande cuberto cunha pano.

Esta é a receta máis sinxela, unha variante é abrir as flores con 
moito cuidado de que non se rompan e no medio poñerlle achoa e 
queixo ou salchichón e queso; e xa que aquí hai chourizo, eu inten-
tarei facer unhas con chourizo e tetilla! Tambén podemos utilizar 
as flores da cabaza, e se hai quen que quera facer algo rápido, pode 
cortar as flores en 3 partes e mesturalas coa masa, e cunha culler 
grande verter o contido nunha sartén chea de aceite, cando estean 
douradas escurrir e comer…!

Bañar as flores na 
“pastella” colléndoas 
polo final da flor e 
fritilo en aceite ben 
quente. Cando estean 
doradas poñelas nun 
plato e botar unha 

pizca de sal.

NOTA: As flores de cabaciño hainas msculinas e femininas, pero 
para comer son de mellor calidade os masculinas, e diferéncianse 
en que éstas atópanse ó final duns rabiños e as femininas no ex-
tremo do cabaciño.



ASOCIACIÓNS

A.C. POLKA_POL Kultura Aberta

SECADO

Hai que poñer moita atención ao secar as sementes. Bótanse a perder se 
se almacenan cando aínda están húmidas. Deben secarse o antes posible 

sen danalas. Unha boa circulación de aire é máis importante que ter 
altas temperaturas, que poden danar fácilmente as sementes (que non 

excedan nunca os 35 graos).

CONSERVACIÓN E ALMACENADO DE SEMENTES

O mes pasado falamos de como seleccionar e recoller sementes dos 
nosos cultivos e, como xa adiantamos, este mes imos ver os principios 

xerais do procesado e almacenado das sementes.

LIMPEZA DAS SEMENTES

Os restos e os troncos poden albergar insectos que poden atacar a 
semente almacenada. Con poñer un pouco de atención para quitalos é 

suficiente. Pódense limpar as sementes con métodos secos ou húmidos, 
según como se atopen elas na planta.

Método húmido: Úsase para aquelas plantas que teñen a semente na pul-
pa húmida coma o tomate, pepinos ou cabazas. Cunha culler retíranse 
as sementes da carne, póñense con auga nun recipiente que teña tapa e 
bátense con forza. Recóllense as sementes cun colador e pónse debaixo 

do grifo para quitar os restos de pulpa. As sementes limpas agora só 
precisan ser secadas nun plato ou enriba dun papel durante uns dez días 
e ser etiquetadas. É aconsellable que haxa unha fermentación antes de 

secar as sementes.
Método seco: Empregado para sementes que maduran nun receptáculo 

seco coma as xudías, chícharos ou millo. Hai que deixar que as sementes 
sequen na planta. Se o tempo é chuvioso pódese coller toda a planta 

cando as vaíñas están marróns e deixalas secar. As vaíñas secas tamén 
se poden recoller individualmente tan pronto cómo estén listas. Despois 

son trilladas e aventadas.

ENFERMIDADES

Deben evitarse as enfermidades que están en ou dentro da semente. A cor das 
sementes que venden é unha mistura de funxicidas e insecticidas (o púrpura 

iridiscente do millo doce ou rosa brillante das sementes de berza). Hai un par 
de métodos non tóxicos para previr as enfermidades das sementes.

Tratamento con auga quente: Este é un método seguro para tratar enfermi-
dades que se desenvolven só en medios húmidos (fungos) no tomate, espinacas 

e berzas.
Poñer a remollo as sementes en auga mantida a unha temperatura constante 
de 50ºC durante uns 25 minutos. Hai que asegurarse de que a temperatura non 

suba máis; tamén se pode facer ao baño maría.
Despois do tratamento con auga sécanse as sementes. É importante que estén 

secas antes de almacenarse.
Fermentación: As sementes de tomate e pepino son fermentadas por acción de 
bacterias e levaduras para protexelas de enfermidades non desexadas. Córtase 
o froito en dous. Quítanse as sementes e a pulpa e deixase nun contenedor con 

auga nun sitio cálido.
Despois duns tres días (nunca máis de catro) aparecerá un velo na superficie 

do recipiente indicando que tivo lugar a fermentación. Para limpar as se-
mentes enxuagar con abundante auga. Os restos e as sementes vacías flotarán 
e quítanse con coidado. O resto lávase cun escurridor e espárcese nun plato ou 

nun papel para que se sequen.

Algunhas formas de secar sementes son:

_Esparcir sementes nun papel e poñelas nun sitio onde non vaian voar.
_Colgar pequenas cantidades de sementes en bolsas de papel nun sitio 
que circule o aire.
_Para grandes cantidades póñense en bandexas feitas con rede e volté-
anse de vez en cando.
_Colgar grandes cantidades de sementes grandes en sacos para que 
terminen de secarse.
_Poñer as sementes en bandexas de rede e poñer a bandexa nun sitio 
cálido sen que a temperatura chegue a máis de 35 graos.

Algunhas sementes poden precisar pasar a través de dous 
procesos de secado; primeiro, despois de colleitalas, den-
tro da súa propia cápsula, e segundo, despois de aventalas.
Xeralmenta, as sementes grandes precisan máis tempo 
de secado que as pequenas. Un test simple para saber se 
as sementes grandes están secas é tratar de mordelas, se 
cun pouco de presión non queda marca na semente, é que 

está ben seca, se queda marca, hai que secala máis.



ALMACENADO

A maioría das sementes das flores e vexetais teñen unha vida duns cinco 
anos, aínda que algunhas sementes son máis sensibles e de máis corta vida. 

Imos ver cales son os puntos máis importantes para un correcto almacenado.

Humidade: A maioría dos vexetais deben ser almacenados en condicións 
de humidade por debaixo do 10% (o mellor é o 5%). Con pouca humidade as 
sementes poden soportar mellor as fluctuacións de temperatura polo que é 
importante que se sequen ben antes de almacenalas. Tamén é boa idea em-

paquetar as sementes en botes só en días secos.

Temperatura: Para a maioría das sementes 5 graos é unha temperatura ideal. 
Para un almacenamento largo, evidentemente, hai que usar unha nevera. 

Para almacenamentos curtos poñer as sementes na parte norte.

Escuridade: O almacenamento á luz ou nun bote de cristal transparente 
diminúe a vida das sementes. É mellor poñelas en bolsas de papel, en botes 

que non sexan transparentes ou en armarios.

Danos por insectos: Antes de almacenar calquer semente paga a pena asegu-
rarse de que non haxa ningún verme residindo. Dous días nun conxelador é 

un bo remedio para matar a maioría dos vermes e os seus ovos, aínda que al-
gunhas especies precisarán moito máis tempo a baixas temperaturas. Despois 
de conxeladas débese esperar a que o recipiente esté a temperatura ambiente 
antes de abrilo, senón, a humidade do aire condensarase no interior. Se as 

sementes non están ben secas antes de conxelalas, dánanse.

Tipos de recipientes: Os botes de carretes de fotos e os botes con tapa a 
rosca, bolsas de plástico ou papel con cierre de gramalleira ou sobres son bos 
para gardar sementes. Estes recipientes poden estar almacenados na nevera, 

nun armario ou na bodega.

A información deste artigo así coma o do mes pasado foi recollida do libro 
“Guía para la recolección de semillas de los vegetales más comunes” de 

Jeremy Cherfas. Para ampliar información ou coñecer o proceso dalgunha 
planta en concreto, neste libro atoparedes os datos que precisades.

Boa colleita!



A.C. CHIMCHIRIBOTE

Tras os anteriores artículos de Chimchiribote seguimos 
no noso afán por acercar o mundo dos títeres xs lectorxs 
da revista, este mes, imos viaxar non moi lonxe de aquí, 
a Portugal, para dar a coñecer o arte do guiñol típico e 

clásico do país veciño.

O pasado 25 de xuño,  a nosa compañía, Teatro de marionetas 
Trécola, tivo a sorte de viaxar ata Ourense para participar no I 
Festival de Bonecos do Atlántico, e alí, coa calor típica deses 
lares, coñecimos a Don Roberto, dentro dun pequeño teatrillo 
de títeres cerrado a cal e canto. Xs nenxs daban voltas ao redor 
, buscando un burato para descubrir o que facía funcionar aquel 
personaxe que, armado cunha boa cachiporr, a repartía golpes 
a diestro e siniestro; a recoñecer que aquel titiriteiro ou mais 
ven Fantocheiro, que é como se lle chama por Portugal o en-
cargado de dar vida os guiñoles, sen micro, a plena voz, facía 
frente a un bó puñado de nenxs, que sen apartar a mirada dos 
bonecos, rian con cada golpe.

Recordoume todo un pasado do que foron os títeres populares 
que recorreron os camiños, prazas e festas tamén de Galicia, 
pois desta fonte bebeu o títere popular galego Barriga Verde, que 
non podía faltar nas festas de San Froilán coa súa barraca, do 
que se acordarán os máis maiores que aínda lles quede memo-
ria daqueles tempos. Un Don Roberto coa cabeza desgastada de 
levar tantos golpes, un arte xa pasado que alguns xa non en-
tenden, acostumados á modernidade, ó políticamente correcto. 
Xs nenxs parece que non entenden destas cousas, e eles, coma 
os nenos de antes, siguen vivindo cada golpe e cada xogo, cos 
ollos ben abertos, disfrutando, gritando emocionados, ¡dalle 
outra!, pois eses cachiporrazos, seguen moi vivos na caixa 
tonta, ou chamada doutra forma a televisión, onde en vez de 
haber un fantocheiro metido dentro dun teatriño, alguns de-
buxos animados feitos nalgún lugar lonxano, chegan ás nosas 
casas, dan aos nenos, para min, algo menos real e natural que o 
antergo arte dos títeres, e incluso moito máis dañinos para as 
personalidades destes pequenos espectadores.

Un saúdo dende Chimchiribote para a compañía  portuguesa 
Fío d’azeite por facernos rir todo o día e cómo non, para Polka 

e xs seus lectorxs.



A.C. ROTEIROS DE POL

A segunda ruta tivo lugar en Navia (Astu-
rias), onde se celebraba o Día Nacional de 
Sendeirismo. Agrupacións de toda España 

tomaron a senda Naviega cun total de 
2.000 participantes e cun programa casi 
inmellorable; recepción de participantes 

con chocolatada, tentempé de media 
maña, picnic de comida, sangría de 

media tarde e como remate e despedida 
sorteo e baile na plaza de Navia.

Como fin da tempada, como é de cos-
tume, imos facer unha viaxe ás Illas 

Cies onde poderemos facer sendeirismo e 
disfrutar da paisaxe e da praia.

Se che apetece xa sabes, podesnos acom-
pañar en calquera das nosas actividades.

Un saúdo!

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/

Durante outro mes máis, Roteiros de Pol sigue coas súas andainas. Unha 
delas tivo  lugar en A Pontenova, onde varias asociacións se reuniron 

para realizar unha ruta. Neste caso a organización daba dúas alternativas; 
unha curta e fácil, “Ruta da Vía Verde ou do Ferrocarril”; e a outra dun 
nivel un pouco máis alto, “Ruta das Reigadas”. Ao remate das mesmas 
fomos invitados a comer bola de liscos e bolo preñado, e finalmente re-

alizouse un sorteo entre os participantes de prendas de trekking das cales 
algunhas viñeron para Pol.



XOGOS E XOGUETES 
NATURAIS

Enredando coas pallas da avea e centeo 
descubrimos a música.

Facer música con avea, ou con bugallos é posible. Facer bailar e can-
tar a toda unha panda, é máis complicado.

Este que escribe, que xa rabea na cuarentena, e sendo rapaz que vive 
a aldea coma moitos, pero de fin de semana e colleitas, nunca xogou 
aos xogos musicais que moita xente argallaba cando eran pícaros.
Ir arrincando a avea entre o centeo, e facer palletas, aplastando 
unha punta contra a fronte, e soprando, ou facerlle cunha navalla 
un pallón a unha palla de avea ou de centeo, e facerlle buratos para 
sacarlle notas. Iso nunca o fixera.

Tivo que ser hai dous anos, indo con meu pai, de 74 anos, e que se 
fixo gaiteiro con 55, que me ensinou a facer as Gaitas de Palla. Tanto 
entusiasmo collín que ata fixen por xuntar a uns gaiteiros como Fer-
nando de Vicente e outros nunha xuntanza en Ourense no San Xoán 
do ano 2013 para celebrar dentro do encontro LUDARIA, o Día das 
Gaitas de Palla. Incluso contamos coa simpática intervención de Lis 
Latas e Bruno Villamor para anunciar o evento, que curiosamente 
lles fixemos as gravacións dos videos na Foliada de Orbazai de 2013.
E ata andamos cunha páxina webque se chama “Gaitas de Palla”... E 
sempre aprendemos dos que saben, coma Pepe e Manolo, que fixeron 
eses libros, coma o de “Xoguetes Esquecidos” e nos ensinaron en 
Muimenta a facer o das ocarinas de bugallos...

E todo esto para qué?

Pois primeiro porque é bastante entretido, e a cantidade de enredo que 
da, e o doado que é, vale moito para calquera persoa pequena ou maior 
que guste da música e dos paseos polas beiras dos camiños.
Agora resulta que damos cursiños aos rapaces e aos maiores para face-
las... Cando calquera pícaro de antes estaba fartos de facelas, sen que 
ninguén lle ensinase case.
Di Pablo Carpintero, ese mozo tan sabido nos instrumentos tradicio-
nais que sae ás veces no Luar da TVG, e que ten publicado libros, e é 
asesor da ONU en cousas de etnografía:

“Isto é un xoguete nas mans dun neno, pero un instrumento nas mans 
dun músico”

Unha persoa, como son os rapaces de hoxe en día que dan frauta na 
escola, poden sacar notas e cantigas dunha simple palla de centeo ou 
avea. Pero claro, hai que practicar. Primeiro facemos coma se fose un 
zoar dunha mosca. Logo facemos coma unha turuta de animar no cam-
po de fútbol, logo soa coma as notas dunha gaita. E logo se temos sorte 
de ter unha palliña xeitosa, facemos unha canción enteira, que a xente 
da cantado perfectamente. Da tódalas notas da gaita que se queiran.

Disque tódolos vellos gaiteiros empezaron con estas gaitiñas, logo pasa-
ban a poñer eses pallóns de unha lámina a unha vara de sabugueiro ou 
de ameneiro, para que non se lles estragasen, cambiándolle a biquiña. 
E o asunto era que facían entretidas as tardes e momentos da xentiña. 
Porque alguén que ten talento para a música fai que a xente baile e 
cante. E daquela, un mociño de 12 anos sacaba muiñeiras e xotas con 
pallas. Os seus pais, vendo a oportunidade, encargaban a un carpinteiro 
a confección dunha gaita, e ese cativo sacaba máis tocando nunha 
festa que o seu pai traballando todo o mes. E así se facían no oficio de 
gaiteiro. Porque o chamaban das aldeas veciñas para ir facer as festas 
e ruadas. Non os chamaban a todos, claro, solo aos que facían bailar e 
cantar, e pasalo ben. Ou sexa: deixar aos músicosque fagan a música 
que lle gusta á xente.

Proben vostedes, xoguen. E logo miren para quen sabe facelo ben, e 
aplaudan, por favor. O meu aplauso vai xa por adiantado. Eu solo as 
fago pitar, que o que se refire a música debe ser solo dos anxos do ceo.

Juanjo G. Rodicio



Coñecendo a billarda

Xa escoitara falar da billarda dende fai uns anos atrás, de feito xa 
tiña visto xogar á billarda, en algúns dos moitos lugares onde se 
botan partidas, de xeito máis numeroso cada día. Xa o vira, pero non 
o probara.
Na miña ignorancia, se cadra pensei que era unha moda máis, des-
tas que volven tolas ás masas; ou se cadra, no meu papel de mero 
espectador, nunca me chamara demasiado a atención (a verdade é 
que sempre preferín participar a mirar). Non sei porqué, pero non o 
probara.
E foi no mes de xuño, cando paseando pola feira en Meira, caeu nas 
miñas mans o programa de XOTRAMU. O día chegou, e alá fomos 
a Muimenta ansiosos de xogo. A xornada prometía, pero superou as 
expectativas! E con respecto ó asunto que hoxe nos ocupa, por fin 
descubrín a billarda!
Moitos diredes: Pois vaia cousa!... A eso xogaba eu!...
E penso eu: E porqué xa non!? Sen comprender como algo tan adic-
tivo pode deixar de facerse... I é que non pasara nin unha semana 
e xa me fixera o meu varal, e dúas billardas, e andaba a reclutar 
palaneadores para montar un equipo (ou simplemente para pasar o 
tempo)... e veña a buscar información (e informadores)... e a cousa 
continúa!
Na miña embriaguez emocional, decateime das claves do furor que 
causa este ancestral xogo (documentado na Idade Media). E primeiro 
lugar, aparte da dimensión lúdica-educativa que conleva (os xogos 
son parte importante da convivencia e cooperación en grupo), é unha 
actividade que fomenta a creatividade (deseñar e fabricar un mesmo 
os obxectos) e a comunicación (falar cos demáis para negociar as 
regras, que son moi variadas ó longo da xeografía). En segundo lugar 
destacar o seu carácter interxeneracional, e posto que non conleva 
moito exercicio fisico (sí máis do que parece) puiden ter xogando ó 
meu lado ata 4 xeracións! E por último gustaríame alabar o seu papel 
como eliminador de barreiras sociais, debido ó seu baixo custo!
Agardo que vos animedes a probalo por vos mesmos para pasar 
estes días estivais, e que non vos pase como a min, que tardei 
tanto en coñecelo! 
E como dicía Joaquín Prat.... A Xooogaaaaaaar!!

Chachacharo.

JOSEFA. Ver (Caraño) 73 anos.

“Facíamos bonecas de trapo e vestidos pa 
elas. Xogabamos ó corro, á pedra, ó tren, á 

sartén, á comba, ás cartas, á mariola, ó tres 
en raya, ás cruces ca lá…..”

“Agora xogo ás cartas ….e fago pillerías por 
ahí…”

Gustaríame recordar que ganchillar, tejer, 
arreglar o xardín ou mirar para a auga da 

fonte tamén é un xogo…

PURA. Ver (Caraño) 70 anos.

“Aaay neniñas, eu xogaba ó escondite,  
facía bonecas de espiga e poníalles 

vestidos. Meu pai facíanos carriños co 
carozo dos nabos, e así….éramos moi 

felices con aquelo, penso que máis que 
agora con tantos xoguetes.”

“Agora xogo pouco por que non hai con 
quén, pero xogaría ás bonecas coma 

primeiro.”

EFIGENIA. Ver (Caraño) 82 anos.

“Eu xogar xogaba pouco , tiña moito 
que traballar, case que nin iba a escola. 
Andabamos cas ovellas e as cabras… 
xogabamos ó escondite e á pedra (ma-
riola), xogabamos por ahí, que éramos 
moitas nenas e nenos, non coma agora”

URA E NAIA (Ver).

A qué xogabas?



-Simplemente consistía en cambiar la forma y la manera de las co-
sas, para así poder apreciar que el modo en el que se estaban haciendo, 
no era el más adecuado
-Sim, ê simplesmemte um câmbio de atitude
-Observar o punto de partida, adecuar o camiño polo cal se están a 
levar as cousas, dunha ou doutra forma, cara o punto final de todo 
iste proceso
-Sí, pero hay algo que está fallando
-Seràm as maneiras? Som os modos? Ou som já as formas?
-Probablemente sexa algo de todo iso. A actitude, o ambente en xeral, 
e a forma en cómo se está a ver todo, ou a forma en que queren que 
vexamos todo
-Claro. Ambiente viciado=descoordinación total y absoluta de cada 
uno de los miembros=caos destructivo y vicioso de las ideas; que 
lentamente conduce a la nada, al vacío, y a la desaparición del grupo 
como tal
-Um lisco que puisesse cada um de seu, significava o equilíbrio da 
balança, o apoio conjunto. E isso adoita ser o benefício comum. O ser 
humano ê uma espécie que está a imvolucionar tanto geneticamemte 
coma socialmemte
-Hai que seres sempre pensamento positivo con desconfiamza, e non 
seres pensamento negativo com seguranza
-Maldito homem… O mundo equivocousse de tempo i espaço, i eles 
mudarom isse tempo i o espaço, para que jamais se poidam chegar a 
entenderem
-El hombre siempre por en medio, estropeando lo perfecto
-I o nom tam perfeito. O consentimento duma maoiria que nom faz 
mas que reclamar, permite a uma minoria cega, tola, e sem funda-
mentos, nem os mas mínimos conhecimentos, façer do sol e do dia 
um buraco negro, mui negro, já quase preto, que se estâ a consolidar 
em nós
-Pois aprendamos da natureza, porque nela a necesidade crea o órgao. 
A nosa falla de interese polo noso e polo que nos arrodea, creou a inu-
tilidade coleitiva da que somos cómprices ou partícipes, mentres nos 
seguimos a columpiar nos andariveis da hipocresía

DIÁLOGOS AO SERÁN

“Nos quedaremos como locos hablando con personas que no nos escuchan nada…”
-Parece mentira, pero es verdad
-Ao lomgo da história, o homem sempre tivo a capacidade de, já 
seja por adaptação, já seja por instinto, luita ou recramação, atin-
guir o lugar que sempre creeu corresponder aos seus dereitos e â 
sùa condição. Sempre houbo um sistema determinado por um jeito 
concreto de homem
-Foron épocas na que o tempo se medía de forma distinta. O tempo 
creía necesario dar pasos lentos, despacios, sen desenvoltura pro-
pia. E así nacía e crecía o avance
-Mais agora acadamos uma nova situação dos tempos. A situação 
actual descreve, provavelmemte, o atraso progressivo ao que o 
homem foi sometido i obrigado por um sistema que pretendia 
avamçar e progressar cara diante indo cada vez mais cara atrás. Os 
direitos acadados ao longo do tempo despois de muitos tropezos e 
resvalòms, deverìam ser garantidos no tempo actual, no que se nos 
fizo uma proposta de avamze, progresso i dessaroio
-Pero ao longo do tempo, a historia non fai máis que repetirse. 
Cecais agora estemos na mesma situación que noutros tempos. 
-Éso parece una ideología política, un proyecto ideológico
-Nom, nom ê nada disso. Isto ê um pensamento, uma simples ati-
tude de cara às coissas. O temtar façer a nossa terra sem termos 
sempre que mirar cara o chão
-Pero éso parece la ideología de un partido político
-Nom hâ partido político algum detrás duma idéia de igualdade e 
equilíbrio entre as pessoas. A nossa terra sempre terá agochado 
dentro de sim o carinho i o amor co que as noissas mãos tratam, e 
coidam, e fam por ila, e por todos nós. Quamto mais acariciemos 
delicadamente a nossa terra, de onde sae todo o que produzimos 
i o que somos, melhor será o comportamento da nossa terra com 
todos os que a pissamos
-Siempre es así. Es una reacción natural del entorno con todos los 
que lo ocupamos
-Mais seguimos a mirar o mundo, o que pisamos cos nosos pés, 
sempre coa mirada cara embaixo, e sen escuitar o que nos dí
-Es que con la perversión de los inútiles, las pocas voces que se 
podían ya escuchar, quedaron ciegas a los ojos de los desesperados…

SERAN- VENCELLO.



SILOÉ_XA SÈN
O QUE AS ESENCIAS DE FLORES PODEN FACER POR MIN

Qué me dirías se tiveras a manalgo sinxelo e sotil que poidera transformar os 
medos e preocupacións en confianza…( : MÍMULO ) , que me proporcionara valor 
cando estivera perto do pánico ou aterrorizado…(: HELIANTEMO ) , cando teño 
pesadelos ou vagos e indeterminábeis temores ou presentimentos ó acecho…( : 
ALAMO TEMBLÓN ) ,  ou ben parecerá que sinto perder o control  e mesmo pen-
sando estar disposto a cometer actos terribles…(: CEREZO SILVESTRE ), ou esa 
contínua ansiedade ou preocupación polas cousas e desgracias que lle poideran 
acontecer os meus .
Qué che parecería se unha flor alonxara a sombra da duda e o pesimismo fronte 
a realidade e as expectativas caendo fácilmente no depresivo cando estamos a 
facer cousas….( : GENCIANA ),  qué se algo nos axudara a ter orientación na nosa 
vida ou saber a qué adicarnos..( : AVENA SILVESTRE ), ou apoio para confiar no 
propio pensamento e nas propias decisión…( : CERATO ) ,  tamén cando un se 
sinte incapaz de escoller antre duas cousas e cheo de inestabilidade no seu ritmo 
interior con dificultad para determinarse…( : SCLERANTHUS ) , ou ben no colmo 
da desesperanza, un renuncia a pensar co seu ten remedio ..( : TOXO ),  e algo tan 
habitual coma sentirse cansos e sen forzas físicas ou mentáis pa sobrelevar as 
cargas da vida os asuntos e  deica o máis cotián lle parece pesado….(: HOJARAZO 
), e se un pensase máis no futuro refuxiado no seu mundo axeno ó interés pola 
vida presente chegando mesmo a non facer moito por él cando cae enfermo e 
hasta pode desexar a morte por se encontrar cun ser querido que houbera per-
dido….(: CLEMATIDE ),  tamén prós que viven máis ben no pasado na sua morriña 
pensando que non hai tempo millor que aquel que xa pasou…(: MADRESELVA ),  
e nese estado no que sen ningunha razón aparente andamos resignados a todo o 
que acontece e nos movemos pola vida sen facer esforzó algún por modificálas 
cousas e atopar un pouquiño de felicidade sen tan siquera queixarse xa rendidos 
na loita da vida…( : ROSA SILVESTRE ) e qué me dis dun remedio para cando un 
adoita estar esgotado física e mentalmente, e a vida cotián lle resulta ardua e 
non proporciona placer algún…( : OLIVO ) ,  e dun remedio ideal para o que sinte a 
sua mente invadida por pensamentos e ideas ou historias que non desexa mesmo 
desgradábeis  que tornan unha e outa vez e quitan a paz…(: CASTAÑO BLANCO 
),  e qué dun remedio prós que semellan entrar nunha negra sombra chea de 
malenconía e incluso desesperación que quita xusto a alegría de vivir situación á 
que resulta moitas veces encontrar unha explicación..(: MOSTAZA ),  e diríasme 
ialgo dun remedio para aqueles que coma se faláramos tenden a dar toupadas na 
mesma pedra sen aprender dos mesmos erros…(BROTE DE CASTAÑO BLANCO ).

(II PARTE….segundo a fórmula do Dr. Edward Bach..)

Nón me dis nada dunha flor que aliviara o sentimento de soidade cando un 
se distancia orgullosamente dos outros e prefire estar a solas…(: VIOLETA DE 
AGUA ),  ou tal vez perden fácilmente a paciencia e tórnanse iritables porque 
son máis rápidos cos demáis (: IMPATIENS),  ou a real soidade de aqueles que 
están sempre a buscar alguén para falarlles e a sua cachola está sempre chea de 
palabrerías tendo que dirimir os seus asuntos propios ou de outros cos demáis 
sentíndose pouco feliz se ten que estar a solas…( : BREZO ).
E senon  que che parecería un remedio para cando estamos atormentados por 
dentro con moita tensión inconsciente namentras por fora poñemos risas e 
boa cara porque somos amigos de evitar conflictos e gostamos da paz tendendo 
en moitas ocasións a buscar estímulo e alivio da ansia no alcohol ou calqueira 
outra droga…..(: AGRIMONIA ),  ou pra esas personalidades que sólo pensan en 
servir os demáis dun xeito calado e dócil e bondadoso mais entregados a sua 
tarefa de servicio son capaces de descoidar a sua propia vida(: CENTAUREA ),  
tamén outro para cando estamos envoltos en momentos de cambio ou ben as 
nosas ideas proxectos e ambicións  vémolas frenadas polo ambiente ou a influ-
encia de outras personas ou ben sentimos unha especial necesidade de protec-
ción….(: NOGAL) ,  e para aqueles que teñen tendencia en ocasións a sentirse 
perturbados por emocións conflictivas como celos , envexas, venganzas, sospei-
tas, etc.  sentindo e realmente podendo padecer formas de vexación, mesmo in-
teriormente, sofren moito anque non existan causas suficientes co xustifiquen..
(: ACEBO).
E por falar qué terías que decirme de elixires para axudar nese gran capítulo 
do desalento ou desesperación cando por exemplo considerámonos inferiores 
ós demáis e tendemos a anticipálo fracaso…(: ALERCE ),   ou dun remedio pa 
isa contínua sensación de culpa e autoreproche  máis de insatisfacción e re-
mordementos  pensando que hai algo sempre no que faiamos  e non fixemos 
como debéramos…(:PINO) ,  ou doutro para cando nos sentimos abrumados pola 
responsabilidade e as tarefas tórnanse desmedidas e difíciles fora da noso al-
cance..(: OLMO ),  qué che parecería se contáramos cunha flor para cando chega 
unha angustia tan grande que parecerá que non somos capaces de soportar que 
estamos perto do límite da nosa resistencia…(: CASTAÑO DULCE ),  mais tamén 
para aqueles que non teñen consuelo ou ben sofren o impacto dunha pérdida ou 
difíciles situación ou ben o shock dun accidente ….(: ESTRELLA DE BELÉN ), 
ben dun remedio para cando ás adversidades e as fatalidades da vida dan lugar 
só a queixa e resentimento tornando cara a pasividades en comprender que algo 
tan inxusto lles poida ocorrer a eles..(: SAUCE ),  tamén hai personalidades 
que loitan duramente con grande esforzó e quebran na sua fortaleza sentindo 
que xa non teñen posíbel a continoidade dos seus esforzos ou misión na vida..
(: ROBLE),  por non falar desa fastidiada sensación de non estar limpo como 
se un veneno lles entrara no corpo e sinten unha necesidade de purificación..(: 
MANZANO SILVESTRE ) …



É  que che parecería falar de remedios para o que Edward Bach denominóu coma 
tendencia a sobreprotección e a botarse enrriba dos demáis , preocupándonos 
en exceso polas suas necesidades e propio interés, como no coidado dos nenos e 
familiares ou amigos, habendo algo sempre que correxir  e querendo ter sempre 
cerca e controlar aqueles polos que se preocupan..(: ACHICORIA),  ou ben poden 
ter principios e ideas moi fixas das que están sempre seguros polo que non pre-
cisan de ningunha modificación podendo tender mesmo ó fanatismo e tratando 
con entusiasmo excesivo de convencer e convertir ós outros para suas ideas 
ou causas..(:VERBENA),  tamén o caso con grande seguridade en sí mesmos 
tendendo  ó autoritarismo querendo cos demáis fagan as cousas como eles din 
ou fan…(: VID ), ben un remedio para aqueles  que sentindo a necesidade de ver 
máis verdad e bondade mais percibindo o contrario no mundo poden se  volver 
intolerantes e pouco flexibles e comprensivos das actitudes e comportamentos 
dos outros…(: HAYA ),  tamén dáse o caso dos que son moi ríxidos e mais estritos 
no seu comportamento , mesmo poñéndose como exemplo e estando dispostos a 
privación do seu propio placer e alegría ….(:AGUA DE ROCA)……. 

Logo qué me dirías…En calquer caso estamos ante unas menciñas pra “ialma” 
que un pode probar e valorar os seus efetos, unos remedios compatibles e de 
pouco coste e que non dañan en ausoluto nin condicionan bioquímicamente o 
comportamento nin forzan a nada , son “ sotiles “ cáseque nin percibimos como 
actúan mais nos fan millores e nos poiden dar benestar e liberdade interior e 
tal vez librarnos dunha futura infirmidade.   Non deixa de sere sorprendente 
e maravilloso que as flores teñan unha frecuencia informativa tan cercana ca 
mente e o ánimo dos humáns…..
Agora e ainda que está fora do sistema floral de Bach composto por estes 38 
remedios que tratei de suliñar en esencia, estou a preparar a flor da silva que 
facilita o despertar da risa interior da levedade e máilo espírito de xogo…..reco-
mendo moito ter no botiquín da casa o chamado Rescue Remedy  ou remedio 
de urxencia, para casos de intenso nerviosismo, accidentes , shoks,,etc…para 
calqueira cousa deixo meu telfno, 628941247…e grazas pola túa lectura.

Rafael Felipe Vázquez

CONTOS DA NOSA TERRA

Cando eu era pequena, como non había televisión ni tiñamos 
radio, polas noites, a avoa rezaba o rosario con toda a familia 
e viñan os veciños máis cercanos a casa, pra xogar ás cartas 
ou falar dos últimos acontecementos, queríamoslles como se 
foran da familia. Estouvos a falar da época da guerra e un pouco 
despois. Ás veces tamén se contaban contos e aos máis cativos 
entusiasmábanos a conversa e non perdíamos ripio.

Eu recordo un que era famoso na Terra Chá, pois dicían que 
sucedera en Triabá...

Contaban que había unha vella na parroquia que era mala coma 
o demo e tiña un pouco de fama de bruxa. Levábase mal con 
todos os veciños, e sempre estaba en guerra con alguién. Un día, 
estaban os veciños roxando o forno pra cocer, e por alí cerca es-
taba ela insultando a un deles, e dicindo que “habíalles dar que 
facer de viva e de morta”. Tanto os enfadou que colleron á vella 
e metérona no forno; pero ó pouco tempo, empezouse a levantar. 
E dixeron “Ahí ven por nós! ”, e escaparon todos correndo...

E nos preguntabamos asustados se salira do forno. Non meniños 
-respondían os máis vellos- co calor do lume, os nervios e os 
músculos encollen. Nos respirabamos tranquilos.

Pero quedóuseme gravado na mente, como a Xabier P. Docampo, 
que tamén se criou por alí e contouno nun libro que ten editado 
con outros contos que lle contaba seu pai; e dice que ten como 
lema que “ O acto de amor máis sublime que existe é contar 
unha historia”

A Pousada



Hai palabras que evocan historias do pasado e do presente, 
que achegan á nosa memoria cousas vividas ou imaxinadas. 
Trátase de verbas que denotan, que indican, ao tempo que 
covnnotan porque, amais do significado propio, encerran outro 
que cualifica e tipifica. Forman parte dese feixe de voces ou 
expresións que quedan gravadas na nosa memoria. Alí onde 
imos, sempre nos acompañan e nos recordan un lugar, unhas 
xentes ou unha paisaxe.

Que nun monte haxa un lugar que se chame O Forno das Mei-
gas chama a atención ata daqueles que non damos moito creto 
ao mundo dos feitizos, cando menos máis aló do que os mei-
gallos nos fan soñar na nosa afección pola ficción. Que non 
sexa só nun monte do concello de Pol (moitos lugares teñen 
fontes das meigas en Galicia; outras, fornos das meigas), non 
lle resta mérito. Concorren, pois, razóns dabondo para dedicar-
lle un chisco de atención ao feito en si. Por iso, sen ter pactos 
con Hékate (a chamada reina da bruxería) nin ter sido segui-
dor da banda mexicana de grindcore (vertente musical que se 
caracteriza pola distorsión)  Brujería, reclamo atención para 
tan peculiar expresión.

Á marxe do que representa a bruxería, que tanto alimentou a 
Inquisición para as súas falcatruadas, e do que cada quen pense 
dela, o que nos encanta, en todo caso, é o gusto pola maxia que 
alimenta o noso desexo de distanciarnos, aínda que só sexa 
por uns segundos, do realismo do día a día, ese que nos amosa 
as contradicións e inxustizas da sociedade na que estamos e, 
entre todos, construímos. 

CONTRACORRENTE
AS MEIGAS NO SEU FORNO

En nome desa maxia e das miñas simpatías pola cidade flamen-
ca de Bruxas, reclamo por escrito, a contracorrente, atención 
para a esquecido Forno das Meigas, ao remate do Rego Salgueiro, 
nos territorios dos salgueiros e das uces, que deron denomi-
nación as contornas e monte da Uceira, na parroquia de Cirio. 
Poucos nomes alimentaron tantas lendas de xentes encantadas 
ou de tesouros agochados. E todo para que hoxe ninguén faga 
nada enxeñoso, revoltoso, traveso e endemoñado pola nobre 
causa que supón que desa fonte que hai cerca do Forno das Mei-
gas brote auga que poidamos beber cando, nun percorrido polos 
camiños do monte, decidamos visitar este santuario de lendas e 
componendas. 

Hai moito que sabemos que, se queremos, podemos facer cou-
sas máxicas. Por iso, neste verán ledo porque temos Polka para 
contalo, reclamo un cambio de rumbo co fin de que as brigadas 
polenses, coas cirienses á fronte, se teñen interese e forzas, 
devolvan ao Forno das Meigas ao sitio que lle corresponde no 
imaxinario colectivo das xentes do lugar (parroquias do concello 
de Pol). Cando restauren e liberen o territorio colonizado polas 
silvas e fentos, ao carón dos pinos próximos, seguro que todas 
as meigas sairán das covas e  volverán ao forno e as fontes dos 
arredores. O segredo non ten misterio: ás meigas sempre lles 
gustou o seu forno e as súas fontes.

Abofé, hoxe podemos probar e comprobar se as cousas son 
como as contamos neste texto escrito cun pizarrillo adoecido 
e con retranca dun rabudo (quizá porque teño algo de memoria 
histórica) dos confíns chairegos. E, se non son certas (non du-
biden nin cando canta o merlo), digo: que bonito sería que fosen 
como soñamos que poden ser, e dicir, que as meigas volvan ao 
seu forno e nos inspiren novos soños a partir das vellas lendas 
para seguir tecendo un futuro que desexamos mellor para todos 
e todas os/as polenses.

Pepe de Maseda.



PASATEMPOS

SOLUCIÓNS XUÑO

SUDOKU

AXENDA

Excursión ás Illas Cíes_ROTEIROS

 Títeres na Piscina ás 12:30 (se fai mal
 tempo na carballeira)_CHIMCHIRIBOTE

I Festival Pol Kultura Aberta_POLKA

Obradoiro de 
patronaxe e costura_CHIMCHIRIBOTE

XULLO

6

10

19

Tódolos 
martes

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_Búscase gato, pre-
feriblemente macho.

Teléfono: 628941247



Os homes non deixan de xogar porque se fagan vellos, 

senon que se fan vellos porque deixan de xogar.

Oliver Wendell Holmes.


