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A COSTA GALEGA 

O BENINO E A LEONISA 



- Comunicado que recibimos do 
COSAL de Lugo 

Diante da escalada intervencio
nista desatada pola Administración 
Reagan en contra dos pobos de Cen
troamérica e de Nicaragua máis aínda, 
o COSAL de Galicia quere denunciar: 

a) O acto de terrorismo e pirate
ría internacionais que supón o minado 
dos portos nicaragüenses pola CIA e a 
declaración de ·non acatamento 'das de
cisións do Tribunal In ter'nacional de 
La Haya polo goberno USA. 

b) O acoso que, a cotí o, estase 
sometendo á Revolución Popular San
dinista e que afecta a tódalas áreas: 
política, ~conómica e militar; acoso 
so lido somentes na firme decisión de 
prepara-las condicións para o derro
camen lo do seu goberno, xusto no 
momento no que se escomenzou o 
camiño da chamada a unhas eleccións 
que van ser totalmente democráticas, 
libres e lim pas. 

c) O cinismo dos que, como Re
agan, pregoan apoiar Contadora, e o 
espírito que a sostén, ó mesmo tem
po que solicitan. , un pre su pos to de 
m áis de 21 millóns de ·dólares para fi
nanciar e soste-la actividade dos cri
minais da guardia som ocista e da con
trarevolución. 

Os Comités de Solidaridade con 
América Latina (COSAL) de toda Ga
licia, facemos ún chamamento a todo 
o pobo galego e as súas organizacións: 
políticas, culturais e sociais, para que 
expresen a súa condena a esta políti
ca de agresión. Así mes·mo manifesten 
a súa solidaridade co pobo nicaragüen
se rompendo co muro deste silencio 
cómplice e colaboren con tódalas ini
ciativas de movilizacións e materiais 
a desenrolar coa firme ex presión da 
vontade de defensa dos d ereitos que 
tódolas pobos teñen a decidir e cons
tru i-lo seu futuro soberanamente. 

OS GOLPES DE ESTADO en Africa, case 
trinta nestes dez anos, son un bon negocio 
para os golpistas; deste xeito convírtense nos 
especuladores das materias primas destes paí
ses que negocian cas grandes superpotencias. 

O SECTOR AGRARIO segue perdendo peso· 
na economía española desde fai dez anos se
gundo estudos serios do Banco de Bilbao, 
xunto cas industrias textil, de coiro, vestido, 
madeira, etc. Mentras tanto, van recuperán
dose positivamente o que se chama sector 
de servicios (administración, sanidade, ensi
no ... ). Isto alonxo aínda máis a distancia en:. 
tre rexións pobres e ricas. 

A ASISTENCIA PSIQUIA TRICA segue es
quencida na nova lei de Sanidade que se vai 
presentar no Parlamento de Madrid. Ata ho
xe ese millón de personas que padecen al
gún trastorno psíquico só son atendidas a 
nivel de ambulatorio. Non hai para eles ou
tro tipo de asistencia ... Os que son interna
dos (uns coarenta e cinco mil) están en cen
tros máis ben de beneficencia: de diputa
cións, Cáritas ... En Galicia o problema é 
máis grave polo alto índice de alcoholis
mo (perto de 300.000 galegos abusan moi
to do alcohol). 

A LEI DO CONSUMIDOR foi millor aco
llida, nun país onde os consumidores que so
mos todos só contamos para pagar e nada 
máis ... Fai falla que os ciudadáns tomen con
ciencia do seu deber de denunciar as irregu
laridás que notan nos productos que consu
men. En cada provincia hai un servicio de 
consumo aberto a todos. Estes son os telé-

. fonos: Pontevedra (986-85 10 11), Lugo 
(982-21 14 82), Outense (988-23 21 46), 
e Coruña (981-28 83 19). O servicio terri
torial en Santiago ten este enderezo: 

Xeneral Pardiñas 20, 5 º A 



EMAUS 

Emaús, 
croz sen I uz. 
Camiñantes 
derrotados, 
amargados 
por tódalas flores 
tripadas 
antes naceren. 

Emaús, 
incontro inesperado, 
conversa, 
cando marre todo, 
e a fe tamén. 

Emaús, 
un xantarcomún, 
de camiñantes, 
unha mesa redonda, 
e un pan. 
Unhas mans 
que o parten, 
e o repa1ten, 
ao estilo de Xesús, 
dando 
a propia vida 
no mesmo pan. 

Emaús, 
cruz con luz, 
resurrección, 
corazóns quentes 
e pés lixeiros. 
Anuncio 
e alegr/a. 

Emaús, 
Xesús, 
Xesús vivo. 

Domingo terceiro 

despois de Pascoa 

Aquel mesmo día dous deles Ían camiño de Emaus 
unha aldea que dista uns dez quilómetros de Xerusalén. Jan 
falando de todo canto pasara. E resulta que mentres parola
ban e discutían, Xesús en persoa, achegándoselles, camiña
ba con eles. Pero os seus ollos estaban incapacitados para o 
reconoceren. Entón preguntoulles: 

- ¿De que esta des falando? 
Detivéronse cun aspecto moi tristeiro, e Cleofás, un 

deles, respondeulle: 
- ¿ Seica es ti o único forasteiro en Xerusalén, que 

non te enteraches de canto sucedeu alí durante estes días? 
El preguntou: 
- ¿De que? 
Ele~ contestaron: 
- Do asunto de Xesús o Nazareno, que foi un profeta 

poderoso en obras e palabras, ante Deus e ante todo o 
pobo; de como o~ nosos sumos sacerdotes e demais xefes o 
condenaron á moÍ1~ e o crucificaron. Nós esperabamos que 
el era quen_ía liberar a Israel; pero xa van alá tres días desde 
que ocurriron estas cousas. Claro que algunhas mulleres das 
nosas déronnos un susto, porque foron de madrugada ao 
sepulcro, e, ao non atoparen o corpo, volveron falando 
dunha visión de anxos, que Hes aseguraron que el vive. E 
algúns dos nosos alá forori ao sepulcro, atopando todo co
mo as mulleres dixeran; peró a el non o viron. 

Entón díxolles: · 
- ¡Que parvos e pesados sodes para crer todo o que 

anunciaron os profetas! ¿No.,i ~ra necesario que o Cristo pa
decera todo esto, antes de entrar na súa gloria? 

E comenzand'o por M.oisé.s e tódolos profetas, foilles 
interpretando o que as:·Escrituras {alaban del. 

Ao entraren na aldea a onde ían fixo como que 
quería seguir para adiante. Pero eles porfiáronlle, dicindo: 

- Quédate connosco. 
Quedouse con eles. E mentras estaban na mesa, co

lleu o pan, bendiciuno e repartiuno entre eles. Entón abrí
ronselle os olios e reconocérono; pero el desapareceu. E di
xéronse entre si: 

- ¿Non -ardía o noso corazón, cando nos falaba polo 
camiño, interpretándonos as Escrituras? 

E levantándose no intre, volveron a Xerusalén. Alí 
atoparon aos Once reunidos cos seus acompañantes, que di
cían: 

- E certo, o Seflor resucitou e aparecéuselle a Simón. 
Eles tamén contaron o que lles pasara polo camiño, 

e como o reconoceran ao partir o pan. 
(Le 24, 13-35) 
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A COSTA 

Nin Cataluña, nin Andalucía, nin o País Vasco teñen os kilómetros de cos 
de contrastes, na que teñen asento as rías, esos brazos de mar que se meten na t 
legas, A Coruña e Vigo, ademáis de outrás importantes poboacións que teñen a sú 

OSPORTOS 

Na nosa costa hai cinco portas maiores, de carácter 
fundamentalmente comercial, e máis de medio cento de 
partos menores, onde hai instalacións ao setvicio da pes
ca artesanal, e outras para o tráfico mercante. Ademais, 
de Ribadeo até A Guardia ternos 611 praias, 19 faros, 
42 baliz~s luminosas, 24 boias tamén con luz, e 7 radio
faros. 

Vigo e A Coruña están na cabeza dos portas penin-
ulares polo tonelaxe e o valor da pesca desembarcada. 

Tanto un coma outro porto contan con importantes ins
talación pra pesca fresca e conxelada, así como tamén 
tódolos setvicios que hoxe debe ter un peirán comercial. 

O porto da Coruña ten, ademais, pantaláns de 
grande calado, dotados de instalacións de descarga de 
supertanques de petróleo pro setvicio da refinería, epa
ra carga de productos refinados. Agora, co funcionamen
to do chamado "peirán do centenario" .vai haber calado 
abando e instalacións axeitadas para o movimento dos 
grandes buques graneleiros. 

ILLAS E RIAS 

En case toda a costa galega hai actividade mariñei
ra, incluso naqueles partos sin condicións naturais, case 
sin refuxio pras embarcacións, como Camelle ou Corru
bedo, onde o mar bate con forza. Xa case non hai cura
deiros dé cangro, como os de Muxía, ou fábricas de sa
lazón, mais somos a primeira potencia consetveira de Es
paña. Os pequenos obradoiros dos carpinteiros de Ri
beira foron esmorecendo, mais aínda ternos os da Te
lleira e O Freixo, sin contar outros maiores, hoxe en 
crise, como os da Sicar ~ en Cée, os de Barreras e Ascón 
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¡ta que ten Galicia. A nosa é unha terra que vive cara ao mar, cunha costa longa e chea 
:erra galega, configurando unha paisaxe propia. Na costa están as meirandes cidades ga
ia vida no mar. 
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en Vigo, e os asteleiros -rerroláns da Bazán e Astano, 
onde ven de construirse o primeiro portaaeronaves da 
historia de España. 

Se dividimos a costa en dúas partes, ternos as 
rías altas dende Ribadeo á Fisterra, e as rías babeas, 
dende Fisterra deica ó Miño. Mais Otero Pedrayo fa
cía 5 seccións: O Arco Cantábrico, dende Ribadeo á 
Estaca de Vares; o Arco Artabro, entre a Estaca e o 
cabo San Adrián; o Arco de Fisterra, dende Malpica 
deica o cabo de Fisterra, chamado tamén "costa da 
morte" ou "costa brava"; as rías baixas, dende Fiste
rra ao cabo de Silleiro; e, por último, o sector que res
ta entre Silleiro e o río Miño. Ao sul ·da costa galega 
están as grandes rías, como a de Arousa, cunha pene
tración na terra de 40 kilómetros; a de Vigo cunha 
longura de 30 Km., ou a de Pontevedra, con 20 Km. 

Ademais, toda a costa galega está salpicada de 
illas, como As Sisargas de Malpica, As Lobeiras de 
Corcubión, Cortegada, Arousa, Sálvora, Ons, A 
Toxa, San Simón ... 

O DURO INVERNO 

Nesta costa galega, chea de beleza, á. que moitos 
acuden somente no tempo de vran, o inverno é 
duro. O mar non descansa· na invernía e pasa meses 
facendo branca espuma ao bater contra as pedras. Em
poriso, son moitos os días de mar que se perden, e 
moitas as dificultades pras familias mariñeiras. Neste 
inverno houbo xa barcos que pasaron un mes sen po
der saír a faenar, con todo o que esta situación conle
va. É algo que non convén esquencer cando admire
mos a beleza da nosa costa galega. 

Xosé-Luis Blanco 



"O BEN/NO DE SAN COSME E A LEONISA DO CAD!iAMON'' 

N oxe irnos, comenzar cunha pequena historia que poida que ·nos ocupe tres ou catros ca-
pítulos. E unha parte da historia do Benino de San Cosme e da Leonisa do Cadramón. 

Quizais es tes anaquiños de historia non poidan ser encadrados como "Parábolas", aínda que pui
dera haber quen soubese sacar algunha ensinanza Cando menos, é moi emotiva. Para min é emo
tivo recordar estas cousas. 

Tamén era moi emotiva unha carta gue lle :remitira a Leonisa -ó Benino, sendo ámbolos 
dous mozos cmadeiros. Xa hai desto uns 60 anos polo menos. No último párrafo falaba de que 
o seu corazón berquía sangue a :rego un día si e outro tamén. Eu mesmo puiden ver con estes 
meus ollos m pingas de tinta vermella esvaídas polos anos, que orlaban aquela folla de carta es
crita con falsilla. Antes de esvaírense, quizais puidesen confundirse con pingas de sangue dun 
corazón namorado. 

Ensinamara un día, xa viudo de María Manuela, o Benino ás veiras dos oitenta anos, 
tremant.es de emoción as mans. 

Aquel bon home, aquel bon vello, gardaba aquela carta como ouro en pano, en lembranza 
de t.empos mozos fuxidos. Ensinouma o mesmo día que me ensinara a serra de cota, un buril, 
dous anguiletes, a eixola e óutrm ferramentas que c·onservaba moi ordenadas no ucho, seu com
pañeiro inseparable nos tempos en que fora carpinteiro de polas portas. 

&a profesión de carpinteiro sen obradoiro fixo f oi a causa remota de que chegasen a en
contrarse o Benino e a Leonisa. 

Resulta que unha das veces que o tal Benino fora requerido para facer taballos propios do 
seu oficio, tocáralle de ir reface-lo rodicio e menda-las moxegas duns muiños de auga polo seu 
peso das montañm de Cadramón. 

E, -contaba o Benino-, leve Xudas se non o día do ramo da obra tocounos frente por fren
t.e na mesa a min e m~ a unha tal Leonisa, que tiña sona áe boa parrafeadora polo libro. Feo 
que eu o diga, pero tampoco eu era manco na arte do parrafeo. A dama, "ni era blanca que es
pantase, ni negra que diese horror: solo era un poco trigueña y así despertaba mi amor". 

Cando o señor Benino me contaba estm cousas, acentuaba aínda máis o seu son repousado 
no falar, moi acorde con quen tiña trocado xa o tino da carpinteiría polo propio de andar horas 
e horm tras das xugadm do país. 

Mentres durou a cea, menudearon os requebros, pero sen pasar a palabras maio:res. 
A hora do requeixón, -6eguía contando o Benino-, pa:receume chegado o momento de des

calzarme e arrinquei moi resalto cos "Doce Pares de Francia"; pero de contaaiño · brincouseme 
ela en Roncesvalles, .e alí non huobo forma de atacala. 

Despois quedaron citados para as f eiras das San Lucas no Campo dos Remedios de Mondo
ñedo; pero este segundo encontro deixarémolo para outro día se ~n vos parece mal. 

X.M. Carballo 



TV: MONXAS E TRAPE/ROS 

1° Tempo: Monxas. Desde hai uns días na nosa TV a cousa vai de monxas. A "Historia dunha 
monxa", impresionante polo realismo conque reproducía a vida nun convento, e o serial de Sta. 
Teresa, os luns, enchen a pequena pantalla de hábitos e sobre todo de ideas e actitudes un tanto 
extrañas á ment.alidade de hoxe. 

A protagonista da historia dita termina por deixa..J.a orde relixiosa ó non poder evitar "ter 
ideas propias". Non hai máis que obediencia, despersonalización e destrucción persoal; non o 
tolera, rebélase e ten que irse. Impresionante o silencio, a soidade e cac;e o abandono que envolve 
a secuencia do despido. 

Sta. Teresa é outra cousa ou paréceme a min: vaia se ten ideas propiac; e arranque e decisión .. 
Pero ó fon~o queda a sensación ou polo menos a dúbida de se non será o mesmo plantexamento: 
encerrarse, illarse, renunciar a ideas, dexesos, sentimentos, accións propiac;, dando sempre voltas 
sobre un mesmo e sobre o pequeno mundo conventual. Cando lle fai forza a idea de preocuparse 
polos demais, decide ¡facer máis conv.entos ... ! • 

2° Tempo: Trapeiros. A continuación mesmo de Sta. Teresa déronnos en "Vivir cada ~ía" un 
apunte da vida dos Trapeiros de Emaús. ¡Que contraste! Metidos no medio do mundo, vestido 
coma todos e gañando o garbanzo co ·seu traballo, adican totalmente a vida a aproveita~os desper
dicios da nosa sociedade de consumo e invirten o producto na atención ós máis necesitados: defi
cientes, drogadictos, marxinados. ¡ Quen ía pensar que as basuras que nós tiramos podían conver
terse, pola maxia destes hom~s, en atención e amor para os que a mesma sociedade elimina. .. ! 

3° Tempo: Preguntas. A caiquera que pense un pou~o nisto plantéxanselle moitas preguntas. 
Coido que no mundo hai xente de todo tipo e para tódalas vocacións por raras que sexan; e cada
quén debe buscar e vivi-la súa. Pero á marxe disto e xeralizando a i:eflexión, ¿non se nota un 
forte contraste entre as dúas posturas? ¿E cal iría máis acorde co Evanxelio? Aínda se pode apu
rar máis a cousa: o tipo de vida que intenta o illamento do mundo e a desperson8lizaci6n ¿é 
válido e positivo? ¿segue sendo lícito nun mundo difícil coma o de hoxe illarse e adicaise a pen
sar nos problemas de cadaquén ou ha:i que sair donoso círculo pequeno e mancharse na loita po
los que o están necesitando? E unha última pregunta: as persoas que viven esa postura de illamen
to e teñen ó mellor colexios de nenos ¿non teñen perigo de proxectar sobre eles ese estilo de vi
da, sequera a nivel inconsciente? 

Son só _preguntas. Ó fin é o que importa, pois as respostas ten que buscalas ~daquén dentro 
de si mesmo. 

Antón Miramontes 
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~~ Xa van chegando as calores, Non fai falla moito estudio ~~ 
~~ xa aqul está a primavera tampouco moito progreso ~~ 
~~ aue, como di o refrán, para dármonos de con ta ~~ 
~~ seica disque o sangue <}ltera. da importancia do sexo. SS 
1 ~ 
~ ~ 
~~ Tódplos pobos agora, Por iso no meu caletre ~~ 
ss cando todo está en flor, eu sempre vexo normal s~ 
1 1 ss cántanlle á natureza, que tanto país coma escol~ ,~ 
~~ á erótica -e 6 amor. dean formación sexual. s~ 
~ ~ 
~1 Tamén no eido humano Cando neno, esas cous~ ~~ 
lS - non fai-falla i;r á academia - sabíanse ás agachadas, ~s 
'~ . al . d., SS 
SS o mesmo ca no amm porque os ma10res ic1an <\ 
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Hoxe vai de chiste. 
Pero o que irnos dicir pode 
servirvos para rir e ... para 
pensar. &cn'beo, xa no sé
culo Dezaoito, o padre 
Martín Sarmiento, no seu 
libro "Elementos etimoló
gicos". Fala el da "mons
trosidade de . escribir en 
castelán" en Galicia, e 
quéixase de que frades que 
non saben o galego exer

zan a pastoral na nosa te-

TRABALLAR E TREBELLAR 

.. 
rra. 

Cónt.anos este frade 
bieito que algún confesor 
·castelán confundiu o verbo 
galego trebellar, (do latín 

"tripudiare" brincar de 
ledicia) co verbo t.amén ga
lego traballar. ¿Que pasa
ba? 

Pois que os peniten
tes confesaban que trebe
llaran t.antas ve.cei. e el res
pondíalles que nos días 

festivos só podían "tre

bel~ar" (para el J. "traba
jar") unha hora, pero 
nos outros días. todo o 
que quixesen ( ou • puid~-- - . ~ ,, 
sen, supoño ). 

E o frade bieito en
gade: "se tal confesor es

coi t.ase a copl~ galega: 
'o crego e malla criada/ 
xogaban ós trebelliños, 
etc.', e!ltendería o signi
ficado". Digo eu. 
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