SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

N. 0 53 - 7 Novembro 1982

¡A CULTURA é COUSA .D E TODOS!
INFORME SOBOR DA UNIVERSIDADE POPULAR DE CORCUBION.

ELECIONS
Aínda case sin saber os detalles finales das
votacións, escribimos estas reflexións.
Valoramos: a masiva afluencia de votantes.
Vese que a democracia vaille candrándo cada dia
mellor ao povo español. Os que afirmaban outra
cousa non sabían o que decían. Eses salvadores
da Patria, que a queren salvar machácándoa,
quedaron en ridículo, por non decir mais.
• o castigo dado ao partido do gobemo anterior. Tíñao ben merecido. O povo sabe castigar aos que xogan con el.
• a maioría de votos socialistas, que lles vai
permitir gobernar con relativa facilidade, sin
pactos nin coalicións. Van contar con votos suficientes para levar adiante o seu programa.
• · valoramos o desexo de cambio demostra<lo nos resultados. Intuimos que quen desexa
-cambio ten esperanza, mira ao porvir con ilusión, goza ·meténdose na vida para tratar de amañar os problemas ... Son datos positivos que descubrimos nos votos polo cambio.
• o avance nacionalista é notable. Valoramos con gozo este dato, anque sería muito meirande se esto o puidérarnos constatar con máis
claridade en Galicia. Os partidos nacionalistas
vasco e catalán siguen subindo. Ternos a esperanza de poder m_e drar aquí á sombra das suas
esixencias; pero esto danos pena.
Dubidamos: da conciencia nacionalista dos socialistas. Púidose comprobar na mesma campa:ña o pouco interés por defender o noso idioma
. e por baixar ao chan concreto os principios xerales para todo o estado. Recordemos tarnén toda a hist<?ria da LOAPA.
• da bipolaridade en que se vai configurando o espectro .político español. Parece que van
quedar dous :grandes partidos, mais os nacionalistas. ¿Será bon esto? Hai quen se quiexa de
que desaparécera unha forza m~s moderada de
dereitas.

ALGO DE HISTORIA

O 15 de outono cumpríronse os m'il anos da
coroación de Bermuda 11 como rei· de Galicia e
León. O acontecimento tivo lugar na Catedral
de Compostela. Nesta época, e sobar de todo na ,
do seu filio Alfonso 111, Galicia exercía unha
gran forza en León e Asturias. Naqueles tempos
a personalidade da nosa nación estaba ben definida.
En 1188: asPRIMEIRASCORTESENGALEGO

Non todos os reises de Galicia encheron ca
mesma diñidade as páxinas da nosa historia. Fo
ron os gal egos Fernando 11 e Alfonso 1X quenes
colocaron a Galiciano cúmio da sua historia política, social e cultural. O primeiro parlamento
que se convocou en Europa celebrouse na nosa
lingoa: En 1188, Alfonso 1X xunta as prime ira
Cortes de Castela, e as suas discusións desenro
láronse na lingoa galega. Non só o Camiño d
Santiago deslumbraba nestes séculas a toda Europa, tamén a propia identidade de Galicia co
mo pobo diferenciado.
O ESTRANGULAMENTO.

Axiña veu a "castra e doma" de Galicia co
Reises Católicos. A nosa nación sufreu os pau
do centralismo ... mais os galegas leais resistiro
e loitaron que a sua voz non esmorecese. Así e
1520 o noble galega Perez de Andrade berrab
ante Carlos 1 que se lle concedese a Galicia
voto nas Cortes de Castela do que había sid
privada. "Galiza . é un reino de seu que xa tiv
voz propia nas antigas Cortes de Castela. Un re no tan grande, tan antigo e tan leal non pod
admitir a ofensa de se ver privado de voz propi
e ter que estar suxeito ao voto de Zamora". E tas denuncias de fai catro siglos aínda hoxe .. . .
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LIBRANOS, SEÑOR, DAS APARIENCIAS
Líbranos, Señor,
da xen te de fachenda,
que atopa razóns prá vida
na sua soberba vestimenta.
1

L lbranos da xente vale ira
que pra veren que son algo
piden o aplauso
de quen pasa á sua veira.
Líbranos dos que buscan to/amente
os primeiros postos sempre;
globos hinchados, vento somente
o día que re venten.
Líbranos dos que exprimen
a bondade dos humildes,
pra encheren o seu peto
explotando a piedade q·u e os recibe.
Llbranos, Señor, de tales xentes
e castlgaos coa vara da verdade;
que ti non te f fas de apariencias
nin aprecias o vivir en falsedade.-

1

E danos olios limpos
e corazón aceso,
pra sabermos ver
con olios ben despertos
quen é o grande
que dá a miles o sobrante,
quen é o débil
que da somente un peso,
un peso, porén, ben importante.
Ensínanos tamén a compartir.
Que non comparte
quen dá somente o refugal/o,
unha vez cubertos totalmente
os seus gustos todos;
un tralo outro, de punta a ·c abo . .
Comparte quen parte
co pobre e afrixido
aquelo que en pobreza
lle compre pra vivir:
a parte do seu pan e do seu viña
necesarios pra ir tirando no camiño.

Domingo 32 ordinario

t ,EVANXELIO SEGUNDO MARCOS
(12,38-44)
Xesús seguía ensinando:
- ¡Coidado cos letrados! Gostan. moito de se pasearen con vestidos fachendosos,
a que lles fagan reverencias polas ruas; buscan os primeiros postos nas sinagogas e
mais nos banquetes. E acábanlle cos bens
ás viudas, facéndose piadosos .. Pero serán
xulgados como lles compre.
Senatdo enfrente da sala do tesouro,
ollaba para a xente que botaba -cartos no
peto. E moitos ricos botaban_cori fartura. E
nesto -viu a unha viuda pob~ botar tan só
uns centimos, unha miseria como quen di.
Entón chamou aos seus discipulos, e díxo- ·
lles:
- Asegúrovos que esa pobre viuda bo. tou mais que os ricos todos. Pois eles botaron do que lle sobra, pero e1a na sua pobreza, botou todo canto., tiña para vivir.

"A Universida·de ·.Popular

Corcubión é unha pequena vila do fisterre galego en terras coruñesas de pouco má:
vila de Cée e da mariñeira Fisterra. Perdida xa a importáncia marítima do pasado, Corcubi
de toda a comarca e dispón dun pequeno porto comercial.
Posta en marcha unha esperiencia cultural
Dende o ano 79 Corcubión conta con unha corporación
· • municipal democrática, cun alcalde nacionalista e de esqu.erdas
ao frente. Dende entón o concello está a potenciar todo tipo
de actividades culturais.
O .ano pasado púxose en marcha polo mes de setembro a
experiencia da la. Universidade Popular de Vrán. O de primeira xa indicaba que había unha intención de continuidade pra
próximos anos. Continuidade que xa tivo neste ano.
A Universidade Popular ~ dunha .semán de duración, sofreu toda série de atrancos por parte das institucións e organismos oficiais: ademáis de non prestar ningún tipo de apoio económico percurouse silenciala no postbel , incluso nos medios de
comunicación. O delegado do goberno español García Sabell
tentou. boicotear o acto de apertura non asistindo ao mesmo
cando xa se comprometera previamente.
Pese a todo a la. Universidade Popular levouse a cabo do

14 ao 19 de setembro de 1981, co apoio económico do axun- ~~~~::~~~~~ª~~~~
tamento (compre ter en conta o presuposto cativo do axuntamento cunha parte importante destinado ó terreo cultural) e
coas cuotas das matrículas dos asistentes ós cursiños, nenos e
adultos, sendo de destacar a gran proporción de mestres asistentes.
Cont rastando coa indiferencia ~ os atrancos das institucións esta . esperiencia foi acollida con moito int erés noutt os.
puntos do Estado: a Generalitat de Catalunya, os axuntamenpercurando encher as eivas e en xe
conxunto, incorporar algunhas novt
tos de Madrid , Málaga, a Universidade autónoma de Barcelona ... , valorándoa positivame~te.
As novas eran a concreción d:
de en 3 áreas : a infantil , a de mestr
A 11 Universidade Popular
abertas para adultos, que incluía m
Do 12 ao 23 de setembro deste ano tivo lugar a segunda
tra das novas foi a de prolongar as a
xeira da universidade, outravolta organizada e patrocinada poA primeira semán comprendeu un
lo concello. Contabase este ano cun presuposto dun millón
conferencias, exposición de pintura
seiscentas mil pesetas.
tráis, cine, etc. A inauguración do
E palabras dos organizadores, recollidas no programa de
Beiras, decano da Facultade de Eco
man, esta segunda convocatoria non se limitaba "a repetir a
do da Universidade actual e da fu
experiencia do pasado ano, senon, adeprendendo dos erros,
resaltando a importánciá da exper
un revulsivo para a Universidade ofi

de Vran" de Corcubion
iis de 1.700 veciños recollida nó medio das chimeneas contamiñantes (Carburos) da
1ión é hoxe unha vila de pequenos comercios que centraliz.a a actividade burocrática

OVERENo tA actividade da Universidade
··
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eral, tencionando mellorar o
redades esta ano".
las actividades da universida:res e educadores e a de aulas
m apart ado para os país. Ouactividades unha sem án máis.
nha série de actos culturáis ,
1 galega, representacións teaos actos fixoa Xosé Manuel
onómicas de Santiago, falan- ·
utura Universidade Galega e
riéncia de Corcubión como
1cial.
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Na segunda semán desenroláronse os cursiños que este
ano contaron cunha asistencia de perto 250 personas.
Na área infantil•houbo 2 grupos asegún a edade dos nenos. O horario era de 4 a 7, e ó longo das 3 horas os nenos podían escoller entre as actividades de plástica, música e danza,
teatro, títeres~ cerámica e deportes.
A área adicada aos mestres -Escola de Vrán- desenrolouse de 4 a 8 da tarde. Combinábanse cursiños adicados a técnicas e disciplinas pouco atendidas na escola (plástica, teatro,
música, psicomotricidade, fotografía, títeres e marionetas ... )
con outros adicados a materias roáis convencionáis (didáctica
da matemáticas, física e química, xeografía, ciencias naturáis),
sin esquencerse do galego no ensino e da literatura galega, que
tiveron tamén o seu cursiño.
As aulas abertas t iveron un horário especial de 7 e média
a 10 menos cuarto, para facilitar a participación da xen te que
traballa deica a tardiña. Podíase escoller entre distintos cursiños: História da arte de Galicia, cerámica, fotografía, história
de Galicia, títeres e marionetas, apicultura, literatura galega.
No apartado adicado aos país tratáronse temas como a sexualidade na infancia e adolescencia, problemas da conducta infantil, actividades de tempo h'bre para os fillc.s ...
Os précios da matrícula iban dende os 60 pesos para os
nenos até as 1300 ptas. para os mestres; as aulas abertas a 800
ptas. Coas becas familiares disfrutábase dun de&conto da mitade, a aínda había a posibilidade dunha beca gratis para todos
aqueles que non poideran pagar.

Cara a educación permanente
Para os arganizadores " o ouxetivo é ampliar cada vez
máis o tempo de actividade até conquerir facer unha verdadeira Universidade Popular - non só de ."Vránu- que permita ás
xentes de Corcubión e a sua bisbarra arrequecer a sua cufü ra e
coñecer novas ideas facendo realidade o ideal de educación
permanente. Sempre hai cousas novas que coñecer e calquera.
edade é boa.
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Contaba meu pai de cando él iba a escala, que tiña un mestro cada tres meses,
a cal piar. Un deles, don Zacarías, tiña unha colección de varas de carballo moi
finas e duras, de diferente grosor asegún o castigo que se tiña que poñer. O meu
pai era o encargado de ir onda o carpinteiro cando rompía algunha. E pasaba que
cando viña polo camiño coas varas, cara á escala, sacaba a naval liña do peto e facía un corte pequeno en cada vara, que non se vía, e a vara rompía ó primeiro
golpe.
Unha vez, cando se lle acabaron todalas varas normaes e soio tiña varas cortadas, no meio da clase empezou a falar un rapaz en galega contestando ás preguntas
q ue lle facía o mestre en "castellano":
- lCual es la capital de España?
- O capital de España estalle en Suiza ...
-lComo se atreve usted a decir esa barbaridad y en esa jerga?
- Eu non lle sei outra guerja ... nacín en Chantada.
- Va usted a aprender con "paus" cómo se debe hablar ... Carballeira! Tráigame la vara fina ...
O mestre colleu ó rapaz no colo, baixoulle os pantalós e á arrearlle coa vara,
esta rompeu. Colleu outra máis grasa e o mesmo resultado. E así foi facendo con
tódalas que tiña deica se 11e acabaron todas. MandoU ó meu pais buscar máis varas
e il fíxolles a mesma preparación. O -mestre encontrouse outra vez coa mesma
causa de que tódalas varas rompían e, extrañado, exclamou:
- Válgame Dios, que estas varas de roble están embrujadas!
E contestqulle o rapaz que estaba no coio dil, agoantando a risa:
E que non lle son varas de "roble", que lle son de Carbal lo.

F ALAR E COMUNICARSE
A maioría da xente pode pensar
que falar é cousa .doada, sobre todo se se
trata de falar con xente da casa, da familia.

expresar a nosa maneira de entrar en
lación con ese mundo.

~

Comunicarse non .é doado. Así de
claro. Hai moi pouca comunicación entre
a xente, entre as mesmas familias, e eso
a pesares de que cada vez mais chegan astra nosoutros os que chamamos medios
de co~m~icación.

Pois si e non.
Se entendemos por falar dicir cousas, sin ·mais, claro que falar é doado; inda mais, podemos dicir con seguridade
que neste senso fálase moito de mais: s~
Cando os antiguos decían "no moibran palabras desta clase, sobran barullei- .
ros deste estilo; o mundo está cheo de to f alar non evitarás o pecado", desde logo que se estaban referindo a ese falar
palabras que non din nada.
barulleiro que falsea as relacíóns entre a
Pero se por f alar entendemos comu- xente, e que está na hase de moitas connicamos, daquela sí que falar é pouco vivencias rehaixadas que destruen as persoas, ou que polo menos non as deixan
doado.
·ser e medrar nas suas posibilidades reais.
Comunicarse quere dicir que poñeEn cambio, cando o falar é comunimos en común, mediante a nosa palabra
ou os nosos comportamentos, os senti- cación, as persoas montan a sua vida comentos, as ilusións, os problemas, as ale- mún sobre a hase da verdade, da autenticidade, e así fan posible o crecemento da
grías mais fondas que levamos na alma.
Comunicarse quere decir que abrimos o humanidade; fan posible tamén a madunoso corazón ós demais pra que nel lean ración nos 'comportamentos; fan posible
con claridade cal é o noso estilo propio unha acción mais eficaz cara o mundo do
arredor.
de entender e de vivir a vida.
Comunicarse quere decir expresar
con sinceridade a nosa maneira de observar . as cousas, o mundo que nos rodea;

Cando un se comunica métese no
corazón mesmo de Deus, pois Deus é comunicación.

~I

Esta tempoda en Galicia
son dlos de gran boreo:
berran os cousas do terro
e fon ru/do os do ceo.

Nestas cousos que pensamos
que son asunto do ceo,
hoi xente aproveitada
que anda o. "todo terreo".

Entre os cousos "celestiois"
hoi unha que non é bromo:
en novembro chego oqu/
o Papo, bispo de Romo.

As viaxes pontificias
deben ser con mois pobreza,
que o cristián é testemuña
dun Cristo de sinxelezo.

Xo os prebostes de Santiago .
andan nerviosos, con tila,
por mor de lle ben colren
ó Papo Caro/ Wojti/a.

Moitos tememos que sexa
motivo de gran turismo:
ogal/á afondemos todos
nas fontes do cristianismo.

AFAL~

OSREXIBTROSDAFALA

Hai moita xente que afirma que os que estudian galego falan unha lingua allea ó
pobo e que non entende a
xente. Desde logo hai que
oonvir en que algúns neo-falantes (xente que fala o· galego de novo, desde hai pouco
tempo) parece que teñen o aquel de busca-las palabras
mais difíciles ou menos empregadas, que moitas veces
son verdadeiros inventos deles.

·

Pero, con todo, - a obxección xeneralizada que se f ai,
non é xustificada. Debido ó
esquencemento e descuido en
que estivo a nosa lingua durante séculos, hoxe falamos
un galego muí pobre, contaminado por moitos castelanismos: hai que purificalo e me·noralo.
Toda lingua moderna ten
un dobre rexistro ou nivel: o
popular ou colo_q uial, que é o

que se fala na familia e conversa ordinaria, e o culto, que
é o que se estudia ou escribe,
o que se fala en público.
Os galegos aínda ternos un
forte sentimento de inferioridade e non aprendemos a nosa lingua na escola. Por iso existe o perigo de rexeita-lo nivel ou rexistro culto da lingua.
Porque a xente tampouco entende ben o castelán culto e,
porén, acéptao.
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