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O TRASNO

A fachenda ós altares
José María Escriba Albás, que metamorfoseou o seu
.nome en Josemaría Escrivá de Ba/aguer, con título nobiliario "espiritual" por Roma (monseñor) e dinástico por Peralta
(marqués), é o fundador do Opus Dei. No seu libro Camiño
afirma que ós homes, coma ós peixes, hai que pillalos pola
cabeza, aínda que sexa necesaria a santa coacción e maila
santa intransixencia e maila santa desvergonza.
O único problema que lle vemos á Obra é que sempre
andou á caza -ou pesca- de xente importante, para así
acada-lo poder; é dicir, o camiño contrario ó doutro fundador, o do cristiani smo, que se dirixiu preferentemente ós
pobres, marxinados e desprezados. Que no franquismo fose
á captura de ministerios políticos e Bancos para asentar
cantas, dá mala espiña, dito sexa a propósito dos peixes.
O dogma central do Opus -impregnado todo el de dogmatismo-, e este: a santificación persoal por medio do traballo profesional. Funciona aquí esa virtude do liberalismo
económico centrado no interese que produce o traballo .
Estamos ante unha moral de éxito dentro dun clima de austeridade, moi consonte co talante da burguesía industrial De
aí o gran paradoxo dos membros da Obra: persoas sacrificadas, pero non a favor dos pobres, senón da conquista do
poder, tamén espiritual, para poder dom inar, tamén relixiosamente, a sociedade.
Coma consecuencia, ternos este estraño casoiro: unha
mentalidade "moderna", é dicir, liberal só no sentido económico, pero anti liberal no relixioso por cu lpa do seu integrismo. Unha moral sexual esixente e reacci onaria, pero
tales virtudes individuais van acompañadas do descaído
total - tañen algunha obra social que exhiben- das esixencias cristiás no terreo da moral social pú blica. Ademais ,
¿son tódolos trabal los e profesións santificables? ¿Resulta
canonizable a súa entrega ó neoliberalismo capital ista?
Os membros do Opus están protexidos contra os perigos de fóra -da cruel crítica a que están sometidos pola
maioría da sociedade-, por unha dependencia total, que
nos parece infantil, dos seus directores espirituais, e por un
control minucioso sobre lecturas e amizades. O seu fundador deixouse venerar xa en vida propiciando un culto á súa
persoa, que non tivo que agardar a este 17 de maio, ca.ndo
suba irremediablemente ós altares con outro título nobiliario
aínda máis discutido cós dous anteriores: desta vez, un títu lo celestial, o de beato, que é o que o actual servo de Oeus
precisa para chegar oficialmente a santo. Mostra deste culto
é o sartego onde repousan os seus restos, en Roma, que
leva esta inscrición: El Padre.
O nome de monseñor o marqués sobe agora coma un
foguete ás esferas celestes oficiais, mentres outros santos que
nos parecen máis canonizables -Xoán XXIII, áscar Romero- agardan quizais a que pase a súa real influencia e perigoso prestixio por revolucionario. Nunca o Opus Dei foi ben visto
en Roma ata que chegou este Papa dándolle marcha atrás ó
Concilio e intentándolla dará lgrexa. E, xa se sabe, recuando
no tempo chégase ó integrismo teolóxico e á manipulación
curial, e nesa encrucillada, bate un coa obra de Monseñor.
Os peixes pillados pola cabeza chegaron ó que soñaban
e traballaban, e agora están coma ídem na auga. Pero moitos
pensan que ese paso que vai dar Xoán Paulo 11 -que está
situando en postes de influencia ós membros do Opusconstitúe loito para a lgrexa e unha miguiña aínda máis d~
desprestixio para un maxisterio pontificio que, neste caso,
eleva a vaidade, a fachenda, o estatuto oficial de imitación.
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Daniel López Muñoz

Outro día da fala
Hai quen di que o máis
importante para que o idioma
galega colla pulo e se faga realmente oficial e normal, isto é,
vivo e con futuro, é que se converta dunha vez na lingua da
administración, da escala, da
política, das misas solemnes e
dos diarios oficiais.
É importantísimo, madia
leva, que o galega faga semellantes conquistas. Quen viu e
quen ve a este noso idioma,
resistente e humildoso , en
cousa ·de quince anos. Mirade
se son importantes esas conquistas: segundo informan as
estatísticas de "Estudios Farde/o" ("Se ábre-los olios aforras facelo"), aló no setenta e
sete, o funcinario ó que te dirixías en galega contestábache
"de arriba a abaixo" cun soberbio e maleducado: "¿Cómo
dice? ". lsto pasaba nun
95,343% dos casos.
Agora na mesma situación , tres sobre dez contés tanche en galega; outros tres
empezan en galega algo forzoso anque despois se viran
ó castelán; outros dous piden
desculpas por non corresponder, se deixar de asegurarche
que están indo a un curso, e
só un mantén aquela actitude
recalcitrante e túzara de considerarte un transgresor. (O
que falta, ou ben estaba
ausente do posto de traballo
ou ben mergullado na lectura
do "Diez minutos" , mando u-

nos cun aceno a outro compañeiro) .
Pero senda importante
que toda a "oficialidade" se
vire ó galega, non é suficiente
nin decisivo. Cómpre máis ca
nunca a conversión do corazón e das conciencias . Esa
conversión que, na xeración
que se fixo adulta nos setenta,
fixo posible que tantos mozos
e mozas castelán-falantes das
vilas se erguesen un día da
cama co firme propósito de
pensar en galega e talar en
consecuencia.
As políticas lingü ísticas
dos poderes públicos só serán
decisivas se veñen reforzar
algo que xa existe: as pequeniñas políticas lingüísticas dos
grupos primarios e espontáneos , eses onde predomina o
sentimento sobre a organización: a familia, a panda de
amigos, a peña do futbol , a
pequena comunidade, a veciñanza...
Conseguir que nestes
ámbitos entrañables se manteña o galega vizoso e fresco é a
clave. E conseguir eso ten
moito que ver co que chamaríamos "educa-los sentimentos" e
"educar no compromiso", algo
que non deixa de ter futuro por
non estar de moda. E a procura-la conversión do corazón e
das conciencias porque, nesto
do galega, como dicía Otero
Pedrayo, todos somos conversos en maior ou menor medida.

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA.
DIRECTOR: Victorino Pérez Prieto, 27870 Xove (Lugo) Teléfono 59 20 28.
Fax: 982 - 59 27 04 IRIMIA
M E~A DE REDACCIÓN: Daniel López Muñ9z, Xosé Chao, Mariano Guizán,
Luc1ano Pena , Carmen Puente , Beatriz García, Xabier Losada, Manolo
Regal , Severino Gestoso; Manoli Paz Baña.
·
COLABORADORES: Xosé A. Miguélez, Alfonso Blanco Torrado Xosé Lois
Vilar, Marta Sopeña , Gumersindo Campaña, Tereixa Ledo , C~lectivo "A
Rella" (Antonio· Fdez. Oca, Eliseo Miguélez, Constantino Mariño Tonecho
Meixide F?ez.) J~an Antonio._P!nto A.ntón , Francisco Carballo, Tinbcu , Miguel
Anxo ArauJo, Xav1 er R. Madn nan, Lo1s Ferradas, Madó Domínguez.
SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN: Apdo. 980 - Santiago de Compostela.
Telf.: 981 - 5.9 01 42 (De 3 a 5). Subscrición : 2.000 pts. De apoio: 3.000 pts.
CONTA: Ca1xa de Afo rros de Gal icia, CC/304-316-001 .073-1 Urbana nº 2 Santiago
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81
IMPRIME: Imprenta Minerva

BOA NOVA

Manolo Regal

O cinco por cento da malicia
u teño moi metido na cabeza que os
cristiáns ternos un papel especial
que cumprir na sociedade, o que
quere dicir que ternos algo tamén moi
especial que aportar, e que é normal que
a sociedade nolo esixa, anque moitas
veces non nolo esixé, ou anqueo que nos
esixa non sexa aquelo que como a cristiáns nos debería esixir. Estoume encerellando un pouco, ¿va que si? Po is ímonos
explicar, que para iso estamos.

E

Olla-la vida con ellos de fe
Un dos exercicios máis interesantes
que podiamos e debiamos face-los cristiáns
é o de olla-los acontecementos da vida con· ·
ollos de crentes, o que quere dicir olla-la
vida e os acontecementos que nela se dan
tendo en conta aquelas apreciacións e
aqueles valores que a nosa fe en Deus nos
transmite, tal como nolo ensinou Xesús.
E cando aquí dicimos os acontecementos da vida, pois dicimos todas aquelas
causas e cousiñas que compoñen o entramado normal e cotián da vida dun pobo,
dunha parroquia, de Galicia, do mundo.
Sería, logo, poñern9s diante delas e
tendo en conta aquelas causas fundamentais que Xesús nos ensinou, preguntarnos:
¿que nos parece isto ou aquelo, se o xulgamos cos criterios cos que nos orientou o
noso Señor Xesús?

Loxicamente trátase de tacemos esta
pregunta, para despois nós se-los primeiriños en obedecer a aquelo que a resposta
nos suxira. Doutro xeito, o exercicio este
para nada nos valería.
Desde logo que esta obediencia, e
non o simple discorrer por discorrer, é o
que lle debiamos aporta-los cristiáns á
sociedade.

O ca$O do 5%
Poñamos un exemplo. O goberno de
Fraga, en Galicia, está a renova-la lei
electoral, de xeito que, se antes era necesario obte-lo 3% dos votos para entrar na
distribución dos parlamentarios, agora vai
ser necesario obte-lo 5% dos votos, co
que os partidos políticos máis pequenos
van ter moi poucas opcións de estar no
Parlamento Galega. Este é o fefto. Para
xustificalo, dísenos que así será máis
·doado gobernar.

Con ellos de cristián
¿Que pensamos nós disto? ¿Que pensamos coma cristiáns? Igual algún di: e a un
cristián que lle importa todo iso. Nós non
pensamos así. Pensamos, polo contrario,
que todo acontecemento da vida leva en si,
polo menos, un xermolo de vida ou máis fraterna ou menos, e que, polo tanto, ningún
acontecemento é indiferente para un cristián.

¿Que pasará con esa medida? Que
Ós grupos minoritarios terán menos posibilidades. ¿Quen son normalmente os gru. pos minoritarios? Non sempre, pero no'r. malmente, os grupos minoritarios son os
que presentan alternativas de goberno
máis creativas, máis novas, máis sas,
máis libres das esixencias do sistema no
que os gobernos andan metidos, os que
miran máis polos intereses dos grupos
sociais marxinados , etc. Eles mesmos
carecen agora de recursos económicos. E
agora vén a pregunta: todo isto ¿é indiferente para un cristián?

POESÍA RELIXIOSA DE BOUZA BREY
Fe de neno
O primeiro "degaro" de Seitura é "Candea eterna", no que don
Fermín pide que a luz que de nena o guiaba se acenda de novo
para que devolva a claridade perdida. Ten 54 anos e sente a falla
da luz espiritual (aínda que sexa insignificante, coma a dos
pequenos vagalumes):
[... ]Fallan vermes de luzpra os camiños ignotos,
sobran escuros veus pra os carreiros sen perda.
Xa non atino -¡Deus !- cos alcesos degaros
no facho das espranzas que presentín eternas[... ]
Por iso, a último estrofa non é máis que un rogo desesperado e, á
vez, esperanzado de volver á luz mística limpa e clara da nenez:
[... ] Alr:ende en min, Señor, aquil candor de neno,
inxel, virxe candea que non se queime nunca!...
Pervagar, sin lixarse, por tan inmensas covas !
Esculcar, sin caír, en tan douradas furnas ! [... ]

Fe de nena tamén amasa naqueles poemas que compuxo co
gallo dalgunha primeira comuñón, coma o dedicado a María l.
Ramón Algarra, non outono de 1952, n que, como é normal nel,
Galicia endexamais deixa de estar presente ("aló na terra santa
de Galiza"). Así é o primeiro cuarteto do soneto:

Deus te mergulle en lus carreiro
de pedegrullos que compón a vida.
Deus che faga en ruibéns estrelecida:
aurora sen trebón nin neboeiro [. .. ]

Ou estes versos do poema que lle dedicou a Silvia Santiago,
tamén co gallo da súa primeira comuñón, en 1960:
[... ] HOXE os pais e os amigos
con riola de xente,
himnos de vida cantan
croas de sonos tecen
pra lle doar a Silvia,
cos máis ledos presentes,
eternos agarimos
que non muchan nin esquecen,
pois que El Señor buscando
un altar de ouro e meles
pousou no seu esprito
pra vivir alí sempre [... ]
Clodio González Pérez
(Encrucillada)
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

" A ÁRBORE DA
VIDA " é unh a
campaña que están
a facer grupos ecoloxistas que instalarán unh a árbore
simbóli ca
no
Cumio de Medio
Ambiente que terá
lugar no Brasil...
Os defensores da
vida irán escribindo nas "follas-promesa"
compromisos coma: usar un dez por cento
menos de electricidade na casa, aproveitalo papel reciclado, reducir un 25% os desprazamentos en coche, esixir a plantación
de árbores no noso concello, consumir
productos que non fagan desfeita ...
O S M AIOS son
unha das celebración máis vis toda fes ta s
p pularc da no a
t rra.
unha rixe
1 i antiga:
n
man i f t ac i n
lúdi a
t
toupi
a primavera que estamos a vIVrr; os
maio mái coñecido son os do sur do
n o paí , mais xermolaron por toda a xeografía e me mo por toda a literatura, dando
lugar a cantigas e coplas, tanto de culto á
natureza coma de crítica social. Festa de
orixe agrícola, vai ligada agora ás cruces
cri tiás e mesmo á b~ndición dos campos.
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FACER FESTAS GALEGAS ten que
ser unha obriga de tódalas parroquias e
vilas de Galicia, e cada tempada contamos con roáis música que se adapta a
estes compromisos. Mesmo nestes días
se está a presentar un novo disco de
Xoán Eiriz, "Na miña fala", con temas
universais no noso idioma : sambas ,
" Granada", " Coímbra", "Noite de
Rolda" ... Hoxe ternos moito material
para que as comisións que agora artellan
as festas se comprometan máis co noso
país.

AS MORTES SELVAXES son unha
realidade cotiá en Estados Unidos, e isto
a pesar das penas de morte que se repiten a cotío, sobre de todo en tempos
electorais. Dun xeito arrepiante acaba de
ser executado un cidadán americano na
cámara de gas de California, acusado de
dobre asesinato, mais coas facultades
mentais non de todo normais. O proceso
e a execución son inhumanas, e dous mil
cinconcentos presos agardan a pena
capital nun país que se gaba de civilización.
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GONZALO

A SOLIDARIEDADE CON CUBA E
LIBIA, pola parte dalgúns alcaldes e
tamén líderes sensibles ós problemas dos
máis pobres, escomeza a dar resultados e
quere materializarse en convenios culturais e de colaboración económica con
aqueles países que neste momento están
sufrindo un embargo cada vez máis duro
por parte de USA e dos seus peóns ... Así,
o coordinador do colectivo ecoloxista
Xevale, Manolo Díaz, vai ir a Cuba a
axudar a montar bicicletas no momento
en que aquela illa apostou por este medio
de transporte como máis económico e
máis san. Na foto, o alcalde de Oleiros,
Anxo García, promotor de viaxes a estes
países.

EDUARDO PONDAL vai ser homenaxeado no setenta e cinco cabodano do seu
pasamento, neste dezasete de maio, na
mesma parroquia na que foi bautizado,
Cospindo-Ponteceso. Esta parroquia
conta cunha das asociacións culturais
máis creativas, Monte Blanco, unha das
paisaxes cantadas polo bardo de Bergantiños. Haberá música, recitais de poesía e
conferencia ... , coa participación de
Manuel María, Díaz Pardo, Lino Braxe,
etc. Manuel Ferreiro presentará o seu
libro: "Pontal do dandysmo á loucura".

O PRIMEIRO DE MAIO centrou as
súas reivindicacións na desfeita que
supón para os traballadores a nova lei do
mercado laboral que non fai máis que
impor novas restriccións: non poden
rexeitar ningunha oferta do Inem; increméntase nun ano a cotización do obreiro
para poder beneficiarse de catro meses de
subsidio, supresión da posibilidade de
cobra-lo paro dunha soa vez coma posibilidade de converterse en autónomo, etc.
Coma consecuencia disto, máis de mil
traballadores con familias ó seu cargo xa
perden en Galicia o seu subsidio.
ASEMBLEAS DIOCESANAS DE CATEQUISTAS

*

"DESARME PRÓ DESENROLO" é o
lema da campaña que están a face-los
obxectores fiscais ante a declaración da
renda <leste ano. Cifraron nun 6,4% a
porcentaxe que toca a Defensa do imposto que ternos que pagar e que eles descontan para obras sociais . No pasado
exercicio, máis de mil cen cidadáns cumpriron con este obxectivo, só dezaoito
millóns para un presuposto de Defensa
que neste ano chega a máis dun billón de
pesetas. As obras sociais deste ano son: o
Colectivo Sos Racismo contra a xenofobia e unha organización de labregos indíxenas do Ecuador. ..

FILIPINAS vai celebra-las súas primeiras eleccións democráticas trala revolución que rematou cunha dictadura de
vinte anos de Marcos .. . A súa dona e
viúva, lmelda, é unha das candidatas, non
así a actual mandataria Corazón Aquino
-na foto- que decidiu abandonar despois de seis anos no que estas illas non
fixeron máis que medrar na pobreza e
librarse de seis golpes de Estado. A inestabilidade en tódolos eidos é o prognóstico dos vindeiros anos.

GALICIA 1.992

*

AS ASEMBLEAS DE CATEQUISTAS
son neste tempo o momento da colleita
dunha sementeira que escomenzou hai
meses. Homes e mulleres, mozos e
mozas que fixeron nestes meses do seu
traballo "unha misión compartida". Cada
sábado de maio será a festa-asemblea de
cada diócese: Ourense, Mondoñedo,
Lugo, Vigo e Santiago, por e ta orde.

¿O golpe de
Fraga-Mori?

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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Por Mariano Guizán

Un retoque "de sastre" ... consecuencia de algún sondeo de opinión... el Partido Popular lograría una mayoría absoluta bastante más cómoda que la actual... Un
forceps legal para seguir en el poder. .. El requisito del
cinco pm~ ciento para obtener escaño despeja cualquier
incertidumbre sobre la mayoría absoluta por parte del
PP, una circunstancia harto improbable de conseguir en
el caso de que no se retocase la legislación ... Dando la
sensación de haber convertido algo tan serio (y de todos)
como una ley electoral en el instrumento de su beneficio
político ... A adaptación da lei electoral ós intereses
exclusivos de Fraga lribarne ... non pragmatiza as institucións, senón que as desertiza (En "La Voz de Galicia ",
12 de abril do 1992).
Levo uns días nos arredores dos Aneares desfrutando
da tranquilidade do val do Rao, ó abeiro de bos amigos e
ó agarimo de amadas montañas. Aquí, as cousas da vida
urbana son coma un rebumbio xordo e lonxano, e da política só chegan as consecuencias cando xa non teñen volta
de folla.
Pero, ó vir en camiño, metín no coche, quentiña,
recén saída do quiosco, a noticia: Fraga decidiu reformar
no seu proveito a Lei Electoral de Galicia.
E aínda que estaba xa cantada e non debería coller de
sorpresa, vista nos papeis, coma cousa feita, cabrea ben.
Sobre todo polo cheirume a cinismo que deixa no
ambiente tentar xustificala co pretexto de "pragmatiza-lo
Parlamento". Que seica quere dicir algo así como rarea-lo
parlamento, disque para facelo máis eficaz, quitando do
medio a persoas e grupos que están a facer moito e ben
por poñelo a andar.
E todo para deixa-las cousas como están. Ou para
poñelas a peor. Pois cun sistema electoral deseñado xa para
privilexiar ós grandes partidos -non hai que esquecer que
Fraga ten hoxe unha maioría absoluta acadada con menos
votos có resto dos outros partidos-, subir do tres ó cinco
por cento a porcentaxe de votos precisa para ter representación no parlamento, semella talmente inxustificable e, por
enriba, penso eu, mesmo perigosa para a democracia.
Porque, ademais de que a propia dinámica electoral,
de por si, foi reducindo xa dabondo a presencia de forzas
políticas no parlamento, as consecuencias de seguir silenciando políticamente a sectores cada vez máis amplos da
poboación e simplificar con trapalladas legais o pluralismo da sociedade, poden chegar desde o desinterese da
xente pola práctica democrática deica a crispaciónsocial
ou a radicalización política.
Dende logo, entre as elevadas taxas de abstención
electoral e o Exército Guerrilleiro, pasando polo Morrazo, Baiona ou A Fonsagrada, avisos non falta nesta terra
nos a.

TERCEIRO MUNDO

Jésus Medín Roca

"ABYA YALA", un nome indíxena
para o novo continente
O Consello Mundial dos Pobos lndíxenas adrnitíu coma nome do Continente:
"Abya Yala" . Termo este que procede do
idioma kuna: "Y ala" significa terra, e
"Abya" nai madura.
A elección <leste nome foi suxerida polo
líder aymara Takir Mamani, que propón que

se utilice en tódolos documentos e declaracións. "Chamar cun nome estranxeiro as
nosas cidades, pobos e continentes ·equivale a
somete-lanosa identidade á vontade dos
nosos invasores e dos seus herdeiros", manifestaba Takir Mamani, alegrándose pola
faborable acollida da súa proposta.

Teólogos do Terceiro Mundo: "Un berro pola vida"
O pasado mes de xaneiro celebróuse
en Nairobi (Kenia) a Terceira Asemblea
Xeral dos Teólogos do Terceiro Mundo,
baixo o lema: "Un berro pola vida, a
espiritualidade do Terceiro Mundo". Os
69 participantes procedían de África,
Asia, América Latina e das minorías dos
Estados Unidos.
Logo de constatar que as pautas capi-

talistas de desenvolvemento están propiciando a concentración de riqueza e
poder en mans duns poneos , apostaron
pola necesidade de unirse ós movementos
populares que constantemente nacen en
todo o planeta e que son un reflexo de
que o Espírito está presente e activo no
mundo.

Cando as respostas veñen do sur...
Por seguir citando algúns exemplos:
- Cando o metro de Londres estivo
colapsado polo intenso tráfico de pasaxeiros, chamouse a unha compañía de
computadoras India para mellora-lo sistema de itinerarios.
- Cando unha asociación non lucrativa de Chicago comenzou a prestar

diñeiro ós empobrecidos residentes dos
suburbios da cidade, utilizaron o Banco
de Bangladesh coma modelo.
- Un estracto de "vincapervinca
rosada", utilizada polos curandeiros de
Madagascar, está sendo aplicada eficazmente para trata-la leucemia infantil.

O Parlamento Europeo aposta polo comercio
alternativo: respaldo ó café Max Havelaar
A partir do presente ano, en tódolos
servicios de cafetería do Parlamento
Europeo só se servirá café comercializado a través da Fundación Max Havelaar.
Dita Fundación comercializa o café comprado a prezos equitativos a pequenos
productores do Terceiro Mundo, e busca
que se faga xustiza cos máis de 20
rnillóns de persoas que dependen maioritariamente ou exclusivamente da producción do café, e que observan con impotencia como nos últimos 1O anos as leis
do comercio internacional lles impoñen
un descenso nos prezos de ata un 70%.
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Bouza Brey, Sabio po

ENTREVISTA

Conversa coa súa viú'
ater cunha persoa que abrangue diversos campos do
saber -que iso é ser sabio- resulta unha sorpresa
digna de veneración. A obra inmensa de F ermín
Bauza Brey, que é a dun verdadeiro polígrafo; personaxe
non suficientemente coñecido, inxustamente esquecido,
naceu en Ponteareas en 1901 e finou en Compostela en
1973. Tivo a xenial intuición da creación do Seminario de
Estudos Galegas -"a idea foi miña, o traballo de todos",
dixera el mesmo-, de capital importancia por se-lo primeiro ·
momento da nosa historia no que o idioma galega se achega a temas cientfficos que atinxen á galeguidade: historia,
arqueoloxía, etnografía ... Pero deixa tamén un grupo de
arqueólogos e etnólogos hoxe maduros no saber e no facer,
pero que foron motivados e orientados na súa mocidade por
don Fermín. Para mellar coñecemento humano do homenaxeado, visitamos a dona Emilia, a quen IRIMIA lle agradece
a amabilidade deste agasallo.

B

- ¿ ando e como coñeccu a Bouza Brey?
u . taba studiando o
d rrad ir cur de Farmacia en
antiag , anque nacín en Trado
( ortegada, Pontevedra). Eramo nove irmáns, pero meu pai,
que era médico, quixo que estudia emo todo . Na miña promoci n había 4 7 homes e 20
mullere . Fun cun amigos á
ca a do secretario do Xulgado
onde Ferrnín traballaba de xuíz,
e alí no coñecemos. Era o ano
1932, e ca amos un ano despoi . Tivemos cinco fillos: tres
mulleres e dous homes.
- O Seminario de Estud os Galegos fundouse en
1923 gracias á inspiración de
Bouza Brey e doutros mozos
durante unha visita á casa de
Rosalía, en Ortoño. ¿Cal foi o
papel do seu home na fundación?
- Fermín, Filgueira Valverd , Ltú Tobío, Otero Pedrayo e
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raba na ección de Arqueoloxía e
na de Hist01ia.
- Don Fermín foi amigo
e colaborador de numerosos
intelectuais da época.
¿Salientaría vostede a
alguén?
- Tódolos galeguistas
tiñan prestixio en cadanseu
campo, pero quizais destacaría a
Armando Cotarelo Valledor,
gran profesor de moitos deles, e
que lago sería membro da Real
Academia Española : era un
sabio, un cabaleiro, e moi humano.
- Don Fermín viaxa á
Bretaña francesa cunha bolsa
do Centro de estudios históricos para estudiar antropoloxía. ¿Que lembra vostede
daquela viaxe?
- Foi unha experiencia
preciosa, xa que a Bretaña imítalle moito a Galicia, desde a
paisaxe ata os costumes ou as
romarías, que son moi parecidas
á no a . Gustábanos ir ó peirao
a ve-lo mariñeiros co peixe. A
xente era moi agradable e, ademai tamén ufrían o desprezo
do france es, que o consideraban bruto e ignorante . Fermín
recolleu o folclore e as tradi-

Fermín Bouza Brey

cións bretonas mm libro.
- Sabido é que publicou
dous libros de poesía que
acadaron moita so~a: "Nao
senlleira" no ano 1933 e "Seitura" no 1955. ¿Que destacaría vostede de ambos?
- Marcan dúas etapas
distintas da súa vida. Nao senlleira é un libro de mocidade,
un canto á paisaxe, á terra. N el
dá a coñece-las formas da poesía galega-portuguesa medieval, que case que ninguén
coñecía na época; por iso se di
que Fermín é o representante
do neotrobadorismo, porque
resucita as formas dos trobadores medievais.
Este libro está dedicado a
seu pai, que tiña unha droguería
en Vilagarcía de Arousa. Os
primeiros anos, Ferrnín pasounos en Ponteareas, onde naceu,
e onde exercía o seu avó de
notario [por iso a rniúdo inclúe
nos seus apelidos o do avó: Trillo]. O pai era moi afeccionado
ás coleccións, de moedas e de
todo tipo. Sempre procurou

alenta-las vocacións de Fennín
e do seu irmán. A dedicatoria
de Nao senlleira di" "Ó meu
pai, que soubo forza-las musas.
Seitura, en cambio, que o
publica vintetrés anos despois, é
un libro máis humano, máis sincero: Fermín xa é un home experimentado. Trátase dunha poesía
moi relixiosa e meditada, que
corresponde a unha época da súa
vida máis amarga e sen optimismo" .
- Tal amargura, ¿ vén
provocada pola represión
franquista?
- Si, era unha época moi
difícil para o galega; falar galega era un risco, anque nosoutros nunca sufrimos ameazas
directas . Os traballos culturais
podían ser publicados, pero
non os doutro tipo . Tiveron
moito mérito os escritores
daquel tempo.
Eu sempre dixen que a inspiración sempre ten un motivo.
Lendo as biografías de Rosalía,
de Concepción Arenal e de
Unamuno, vemos que teñen ins-

Hgrafo da galeguidade
,,
ra, dona Eillilia Alvarez

)

piracións especia1s cando
sofren. Rosalía pala ausencia de
Galicia, e quizais polo seu nacemen to ilexítimo ; Concepción
Arenal faise penalista porque o
seu pai estaba no cárcere, e vese
abrigada a estudiar disfrazada
de home; e Unamuno, ante o
feíto dun seu fillo subnormal,
escribe unha poesía amarga
pero dunha fonda fe.
-"Seitura" publicase en
Braga, en portugués, no
1955. Ademais, don Fermín
era membro da Ac.ademia
Portuguesa da Lingua. ¿Cal
era a súa postura sobre o
galego e o portugués?
- Fermín nunca quixo un
galega luso; ó contrario, sempre coida a palabra, o verso.
Era moi perfeccionista e tiña
moito coidado en enriquecer e
depura-lo léxico. A razón de
publicalo en Portugal obedecía,
por un lado, ás dificultades da
dictadura española e, polo
outro, a que tiña numerosos
amigos portugueses que o animaron, coma Pires de Lima ou
o profesor de Antropoloxía da
universidade de Coímbra, Santos Junior.

- Bouza Brey cultiva
numerosos eidos científicos:
antropoloxía, historia, prehistoria, xenealoxía, heráldica, arte, etnografía, literatura. ¿Cal des tes campos lle
parece a vostede que lle satisfacía máis?
- Reináballe calquera traballo relacionado con Galicia,
pero quizais máis a Arqueoloxía
e maila Etnografía. Pero era un
verdadeiro polígrafo: cultivaba
diversos campos culturais e literarios.
- Con Castelao fixo o
libro "Escudos de Rianxo".
¿Cadraba conforme co
modelo político que tiña Castela o dunha Península con
Estados federados?
- Con Castelao mantiña
unha grande amizade, anque este
tiña un galeguismo de tipo social,
e o de Fermín era máis cultural,
igual có de Filgueria Val verde ou
de Otero Pedrayo; pero o amor a
Galicia estaba por riba de calquera cuestión política. Creo que se
vivisen hoxe esta liberdade que
ternos e visen ó naso país máis
despegado do bando central e
mailo auxe do idioma, Fermín

dedicaríalle o mellar poema da
súa vida.
-Bouza Brey era membro de numerosas sociedades
internacionais: de Francia,
Alemaña, Brasil, Portugal, e
escribiu nada menos ca 56
libros de varios temas.
¿Como se organizaba para
ter tempo para abranguer
tantos campos do saber científico?
- Traballaba sempre de
noite, con lupa, por mor de
poder ler documentos antigos,
inscricións en moedas, etc ... , o
que lle provocou un desprendemento de retina.
Algunhas tardes ía ó hoxe
desaparecido Café Español con
Otero Pedrayo, de quen era
moi amigo, e ás veces con Filgueira Valverde, e facían unha
tertulia.
Nos veráns iamos a Sanxenxo e Fermín percorría as
parroquias todas para recoller
datos de antropoloxía, arqueoloxía, etc. Coñecía a xenealoxía
de tódalas casas nobres galegas.
Xa cando era xuíz, recollia cantigas e refráns, que aínda están
inéditos. Tamén procurou

Dona Emilia e don Fermín a bordo do "Alcántara", ó pasa-la liña ecuatorial. Era a noite do 11 de xullo de 1955, camiño de Bos Aires para a inauguración dunha estatua de Rosalía

fomenta-la vocación intelectual
dos seus fillos, como fixera o
seu pai con el.
- Cando morreu en
1973, ós 72 anos, fixéronlle
dúas homenaxes, e agora
dedícaselle o Ano e tamén o
Día das Letras Galegas.
¿Considera vostede que a súa
figura está suficientemente
valorada?
- A primerira memoria
que fixeron [despois das dúas
referidas] foi en Ponteareas, de
onde era natural, con motivo
do 90 cumpreanos que celebraría se vivise. Na Biblioteca
municipal fixeron unha exposi. ción, un recital de poesía, vídeos, etc. Tamén o Concello de
Vilagarcía acaba de reeditar un
volume-homenaxe.
O Día das Letras Galegas
dalle vida ó autor: hai novas
publicacións, chega ós rapaces
dos colexios. Esta é a mellar
obra da Real Academia Galega, a gardiá da nasa cultura,
anqueé unha pena que os políticos non a axuden máis, economicamente, pois non ten
fondos. Por exemplo, os dous
derradeiros libros do meu
home, que quedaron na máquina cando morreu - Os suevos
en Galicia e Os xe rmanos en
Galicia- están inéditos e gardados nos arqui vos da Real
Academia Galega. Igual acontece coa recopilación de 20.000
refráns e cantigas que recolleu
ó longo da súa vida.
-E xa para rematarmos, dona Emilia, ¿hai
algunha cousa que lle gustaría engadir?
- Si. A maior pobreza
dun pobo é a ignorancia; non
hai pobo que progrese cando a
xente está sen cultivar, e eu
admiro a toda a xente que loita
pala nasa cultura, especialmente ás mulleres galegas, coma
Rosalía, da que o meu home
sempre tiña o retrato enriba da
mesa de traballo.

SARA PAZ QUIÑONES.
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Eu son galega
Beatriz García Turnes
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Eu son galega. Non é esta unha tarefa <loada porque os medios de comunicación, os educadores, os
políticos e a mesma Igrexa (e non me refiro só ós cregos) pretenden anula-la miña personalidade.
Ser galega significa saber máis da historia de Grecia cá da do meu país.
Significa escoitar moitas veces comentarios mordaces por usa-la miña lingua na miña propia terra.
Significa acepta-lo alcume despectivo de "radical"
por ser coherente co meu pensar e co meu sentir.
Significa recoñecerme coma parte integrante dun
pobo vencido que, ocupado en sobrevivir, non puido
grava-lo seu nome en letras de ouro no tétrico libro da
historia.
A pesar de todo, eu non renuncio á miña identidade, porque ser galega, recoñecerme e afirmarme coma
tal, permitiume experimenta-la miña pertenza a un
grupo concreto, saber quen son, pisar chan firme e sentirme segura de min mesma e dos meus.
Só así podo estar certa de camiñar cara á irmandade con outros pobos sen temor a ser engulida pola súa
cultura. Só coñecendo ás miñas xentes podo entender e
sentir máis cercanas a outras distintas, en especial ás
que foron tan ou máis asoballadas ca nosoutros, esoutras xentes que tampouco son donas da súa historia.
Como dicía Gandhi "é imposible ser internacionalista
sen ser nacionalista".
Négome a renunciar ás miñas raíces. Canto máis
fondas e fortes son as raíces dunha árbore máis verdes,
máis brillantes, máis cheas de vida están as súas follas.
As árbores fortemente arraigadas son as únicas que
poden medrar e dar froitos, as únicas que poden uni-las
súas pólas coas doutras especies para formar con elas
un bosque.
É absurdo que tódalas plantas do mundo pretendan
ser maceiras -por moi saboroso que nos resulte o seu
froito ou moi fermosas que nos parezan as súas flores- porque dese xeito se elimina a posibilidade de
saborear peras, cereixas, laranxas ... é absurdo que
queiramos impoñer unha mesma cultura para o mundo
enteiro, porque así negamos distintas visións da realidade que enriquecen a todo o xénero humano.
Polo tanto eu, por min, por Galicia, por tódolos
pobos vencidos, polos pobos vencedores ... son galega.

DA CONQUISTA Ó ENCONTRO

Xavier R. Madriñán

A conquista espiritual

e

orno xa vimos no anterior artigo (inadvertidamente publicado sen o seu título propio: A
xustificación da conquista), a evanxelización dos i:r:idíxenas serviu coma
desculpa para xustificar oficialmente o
sometemento das tenas e dos pobos
americanos. Aínda hoxe adoita presentarse coma un dos froitos indiscutiblemente positivos da colonización a
incorporación do Novo Mundo á Cristiandade. Mesmo, para algúns, a cristianización daquel continente compensada as inxustizas e os atropelos
cometidos na carne da poboación nativa: un ben superior -a predicación da
palabra de Deus- convertería así en
aceptables males que, anque terribles,
serían de menor import.ancia ante o
gran beneficio final. Impresionante e
inhumano razoamento este que cala o
sufrimento causado en nome dun
Xesús que tamén padeceu tortura e
morte.
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A Igrexa benciciu a conquista

Unha nova oportunidade

O fin non xustifica os medios

Certamente, non debemos xulgar
acontecementos do pasado con criterios
propios de agora mesmo. Pero tampouco
non podemos celebralos, esquecendo o
que hoxe resulta inaceptable. E para nós
é inaceptable calquera imposición forwsa de crenzas relixiosas. Que iso foi o
que, en xeral, sucedeu nos países ós que
chegara Colón: ó tempo ou despois da
conquista militar tivo lugar o que o historiador Enrique Dussel chama a conquista espiritual.
En moitas ocasións, a suposta evanxelización consistiu simplemente na
destrucción total das relixións indíxenas e na posterior obrigatoriedade de
acepta-lo cristianismo, convertido en
instrumento de dominación. E non se
diga que .actuar así, impoñendo, era o
esperado, o normal, naquel tempo:
entre as xentes cultas da época -case
sempre de_sde dentro da Igrexa- oíronse numerosas voces de protesta contra
os abusos ós que se sometía ós indios.
Non foi tan unánime a opinión como se
nos quere facer crer.

En virtude do Patronato Rexio concedido polo papa, os reis españois exerceron un absoluto dominio sobre a Igrexa americana, sempre subordinada -co
seu acordo- ó poder político. En América, era o Estado quen designaba os bispos, quen selecionaba o clero, quen establecía os límites das dióceses, quen
administraba os dezmos ... e quen dirixiu
a evanxelización. Nin sequera o mesmo
papa podía publicar documentos alá sen
o consentemento das autoridades políticas.
O interese prioritario non podía ser,
polo tanto, o propiamente relixioso. Sen
embargo, houbo unha chea de misioneiros que levaron a cabo unha auténtica
evanxelización, convencendo e non
impoñendo. Escribiremos en próxima
ocasión sobre estes verdadeiros heroes
de América.

A pervivencia das supersticións: hai que sacarlle
o corazón antes de matalo

Unha cuestión de Estado

Para a monarquía española, a evanxelización de América foi un auténtico
asunton de Estado. Nada nas novas
terras debía escapar do control da Coroa,
nin sequera a predicación da palabra de
Deus.

Resulta comprensible que a Igrexa
católica pretenda celebra-la chegada da
fe cristiá a aquelas novas terras. En si
mesmo, parece que este feito histórico
só debería ser motivo de alegría para os
crentes. Sen embargo é imposible desliga-la evanxelización de América das circunstancias en que se produciu: invasión, conquista, morte, escravitude,
explotación, aniquilación cultural. ..
¿Como esquecer todo is to e quedarnos
só coa parte da realidade que nos pode
ser máis grata? ¿Non sería mellor aproveita-las conmemoracións para esplicala verdadeira historia? ¿Non sería máis
cristián pedir perdón polos erros cometidos? ¿Non habería que recoñecer xa o
dano que moitos fixeron utilizando o
no me de Cristo?
A Igrexa ten agora unha ocasión
única para recupera-la credibilidade
entre aquelas xentes : poñerse á cabeza
do movemento de defensa dos indíxenas, que aínda hoxe seguen a ser explotados e desprazados. 1992 podería se-lo
punto de partida dunha nova actitude,
verdadeiramente cristiá, cara ós oprimidos.
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PROGRAMA DE,
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
Servicio de Estudios e Puolicacións

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 15)

Casa, miña filia, casa (Xén 24)
O criado máis importante de .Abraham - o
mordomo"- é enviado ó norte de Mesopotamia, patria do naso patriarca, para lle procurar unha muller do seu propio clan ó seu
fillo Isaac. O criado bate, a carón do poza,
cunhafermosa rapaza: Rebeca. (1).

Xosé Chao Rego

1. Os pozos eran o centro da
vida social. Estamos ante un
dos máis longos e belidos
relatos do libro do Xénesis. A
primeira parte xa a comentamos no número anterior baixo
o título de Procurar boa
nora.

17

0 criado de Abraham correu onda ela e
díxolle: "Déixame beber unha pouca auga
do teu cántaro". 18Ela dixo: "Bebe señor".
E baixou de seguida o cántaro ó brazo para
lle dar de beber. 19 Cando el acabou de
beber, díxolle ela: "Collerei tamén auga para os teus camelos. Que beban eles canto queiran".
2ºBaleirou o cántaro na pía e foi de contado ó pozo sacar máis auga, ata abreva-los camelos
todos. (2).
Este era o sinal que o mordomo de Abraham lle pedira a Deus nos versículos 13 e 14. (3).

21 0 home mirábaa calado, querendo saber se o Señor facía ou non de proveito a sií.a viaxe (4) .
22 Cando os camelos acabaron de beber, colleu o home un anel de ouro, de medio siclo de peso,
e púxollo á rapaza no nariz, e para os brazos dous torques de ouro de dez siclos. 23E coa
mesma preguntoulle: "¿Ti de quen es filia? ¿Hai na casa de teu pai lugar para pousada ?"
Estes regalos eran xa, na_ mente do autor do texto, un anticipo do matrimonio; tan seguro
estaba o criado de que Deus andaba por medio. E así, o autor iavista do relato (fonte J, que
denomina a Déus coma.lavé) crea unha tensión en.tre a acción do criado e a inxenuidade
de Raquel, que non se decata do xesto. Pegamos un brinco no relato do v.23 ó v.28.

28A rapaza corren á casa a contadle a súa nai o acontecido. 29Rebeca tiña un irmán que se
chamaba Labán. 3°Cando este viu o anel e os torques da irmá e oíu o que contaba Rebeca que
aquel home lle dixera, marchou .a buscalo e atopouno onda fonte, cos camelos (5).
Funciona agora a característica hospitalidade oriental, virtude máxima entre nómadas.
Tamén na Galicia rural a xente é moi acolledora. ¿Por que se perderá tal cualidade
entre os máis "civilizados"?

31 Labán díxolle: "Ven, bendito do Señor. ¿Por que ficas fóra? Téñoche preparado apousento e
tamén lugar para os camelos"( ... ) 33 Cando lle servían de comer, o home dixo: "Non probarei
bocado mentres non explique a razón que me trouxo".
O criado ten présa de arranxa-lo casamento mesmo antes de xantar. Explícalles por
miúdo todo o correspondente ó asunto e peripecias da súa viaxe (vv. 34-39) Moifermosa a repetición do relato. Reaparece Betuel, o pai de Rebeca:

soLabán e Betuel responderon: "A cousa vén de Deus. Nós nada podemos xa dicirche, nin se
está ben nin se está mal. 51 Aí tes a Rebeca diante túa. Tómaa e vaite, e sexa a muller do filio do
teu amo, conforme dispuxo o Señor" (6) .
Despois de bendicírena, Raquel emprende a viaxe cara a Canaán:

621saac acababa de vir do pozo de Lahai-roí e de asentar no Négueb (7). Á caída da tarde saín
á campía caviloso. Erguendo os olios, viu vir unha caravana de camelos. 64Tamén Rebeca
ergueu a vista e reparou eli Isaac. Baixou do camelo 65 e preguntoulle ó criado: "¿ Quen é aquel
que vén pola campía cara a nós?" O criado respondeulle: ''É o meu amo".
O costume prohibía que o home vise á súa muller antes da voda.

Ela entón colleu o veo e cubriuse. 6.60 criado deu conta a Isaac de todo o que lle acontecera.
671saac introduciu a Rebeca na tenda de Sara, súa nai, tomouna por muller e amouna, ata consolarse da morte de súa nai (8).

2 . Dixemos que Isaac vén
sendo así coma un patriarca
de transición entre Abraham
e Xacobeo, "pai" este dos
doce patriarcas que lles deron
nome ás tribos de Israel.
3. A teoloxía oculta da narración
é esta: todo é conducido por
Deus, que non intervén directamente, senón a través dos feitos
máis naturais e cotiáns.
4. O criado está agardando, en
tensión entre a espera silandeira e a esperanza confiada.
5. Labán, irmán de Rebeca,
substitúe aquí a Betuel, pai de
ambos, sen que saibámo-la
razón da súa ausencia.
6. Pídenlle consentimento a
Rebeca, non para casar, que
isto era decisión do pai nas
sociedades patriarcais, senón
para a viaxe a Canaán, pois
segundo o dereito antigo, a
muller casada podía quedar
na casa paterna.
7. Na rexión antes desértica do
Négueb, ó sur de Palestina,
estaba o santuario de Berxeeba, que é de onde proceden as
tradicións do patriarca Isaac.
8. O capítulo 25 empeza contándono-la morte de Abraham
(que aquí o autor iavista parece dar por suposta) e dáno-la
liñaxe dos fillos de Abraham
con outras mulleres. A hi toria vaise centrar xa no ciclo
de Xacob, o arameo errante.
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OBRADOIRO DOS NENOS

Colexio Sagrado Corazón (Placeres)

"Unha terra que medra" con nenos galeguistas
Non é unha lingua montesía, senón culta
Primeiro é necesario analiza-la situación. ¿Por que a xente non fala o galega? A
xente non fala galega porque ten metido na
cabeza que o galega é una lingua "montuna". Eu propoño as seguintes medidas:
1º. Eu demostraría á xente que o galega non é unha lingua montuna senón que é
unha lingua moi culta, é propia das aldeas

porque os labregos foron os que tiveron a .
valentía necesaria para opoñerse ós casteláns, e mantivérona ata agora.
2º. O segundo paso consiste en encargar ós comerciantes, ós dependentes, ós
camareiros, que intenten falar coa clientela
en galega, para ir introducíndoq, pouco a
pouco, nas grandes cidades. Penso que se
nas cidades se empeza a falar nesta lingua,

a xente pensará que o galega non é unha
lingua de aldeáns.
En tódalas parroquias as misas faríanse en galega. Chegará un momento en que
a xente esté tan afeita a escoita-lo galega,
que o falará espontaneamente sen decatarse.

fria Pesqueira (8º E.X.E.)

Os provilexios recupéranse, non se impoñen
O galega, unha lingua deteriorada
palas súa irmás. Lingua que os galegas
deberíamos recuperar. Ter unha lingua propia é un privilexio que ternos e que non
apr zamo . Normaliza-lo galega é unha
Lar fa difícil xa que hai moitas persoas
unha m nt lid, de en contra do galega.
ns qu para r mediar e te problema
farra fa lta m ntalizar á xente para que fala-

sen en galega sen medo a insultos ou risos.
Fala-lo galega correcta e asiduamente
sería unha forma de normalizalo. Tamén
nas escalas se debería crear un ambiente
galeguista pero sen ser imposto., xa que
habería moita xente que non estaría de
acordo e ata lle collería manía e non o falaría só polo feito de ser obrigación.
En resumo, penso que a solución sería

mentalizar e facer ver a todos que ter unha
lingua propia, é un privilexio un feito do
que deberíamos estar orgullosos:
Así penso que moita xente levaría o
galega con orgullo e poñerían esta lingua á
altura das súas irmás: castelán, francés,
catalán, portugués, etc.

Elisa Palmeiro (8º E.X.E.)

Normaliza-lo noso maior sinal de identidade
O galega xurdiu como a necesidade de
comunicación dun territorio determinado.
O galega foi creado polos galegas porque cumpría ter unha identidade propia.
A nosa lingua é a característica que roáis
no distingue e nos diferencia coma galegas.

Unha medida pode ser pór os carteis
todos en galega, mais coa traducción en castelán debaixo.
Outra medida podería ser educar ós
nenas en galega, e así esa sería a lingua de
instalación. Tamén outras medidas a adoptar

sería facer tódalas clases en galego. Con esta
medida conseguiríase a normalización da lingua na escala e a súa expansión en tódolos
lugares.

Elena Loira (8º E.X.E.)

O galego é unha necesidade para Galicia
A normalización dunha lingua é convertela en medio normal de comunicación.
A lingua xorde coma necesidade dun pobo.
O Galega xurdi u coma a necesidade de
comunicación dunha determinada zona de
terreo. É unha das sementes que o latín deiou polo mundo.
A pe ar de todo, debémola empregar pola

nosa vontade e non por imposición. Unha lingua imposta nunca será unha lingua amada.
Actualmente está rexurdindo o uso do
galega nalgúns sectores. Noutros desprézase.
Ante esta situación cómpre empregar
unhas medidas para a súa normalización. Un
dos lugares no que cómpre normaliza-la lingua
é na escala.

Os alumnos deberían utilizar por igual o ·
galega có castelán nas súas comunicacións
entre eles.
Os mestres deberían face-lo mesmo.
Se no centro se implanta ambiente de
galega é mais sinxelo que a lingua se normalice.
Rocío Toral (8º E.X.E.)

Se queremos, podemos
Recordemo que a lingua galega estiv 1 ngamente de prezada dende a época
d Rei Católico · pa ou na e curidade
un l ng p ríodo de tempo.
Agora debemo rexeita-lo feito co
qu a hi toria no a tigan e tentan de levar
dunha z o galega á alta cota lingüí ti-
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cas, pois o galega é unha lingua latina máis
e debe estar ocupando o seu posto como tal.
Aínda que eu admito que non falo en
galego normalmente, ás veces por vergoña, é unha lingua que me gusta moito e
sei que co meu esforzo diario irei cada
día dicindo unha palabra máis, ata poder

rematar unha cantas frases en galego sen
castelanismos.
Eu sei que entre todos podemos normaliza-lo galego se _queremos. Esperemos que así sexa.

Xosé Lois Palmeiro (8º E.X.E.)

O NOSO TABOLEIRO

Carta a María dos Santos
Benquerida irimega:
A túa carta, publicada no número
pasado, chegou no intre de corrixi-las
probas de imprenta e houbo _que reface-la
páxina, desprazando traballos xa impresos e retirando algún deles, para lle dar
cabida sen máis demora. Con isto xa che
indico que o teu escrito foi merecente do
meirande interese para a Redacción. ¿Por
que?
Faslle unha xeitosa e dura crítica ó
perigo que ten a próxima Romaxe Unha terra que medra- da que van ser
protagonistas os nenos e ti temes que
sexan, consciente ou inconscientemente,
manipulados unha vez máis por nó-los
,_maiores. Aludes, coma irimega qlie te
confesas e que a es de primeira hora, a
pesar da túa temperá idade -madureza
humana e cristiá da que nos honramos os
teu xa vellos amigos-, a qüe "os irimegos sempre berramos contra a manipulación e alienación, contra aquilo que nos é
imposto desde arriba sen outros criterios
cós derivados de intereses ocultos".
Manifestas que tamén para outros irimegos cos que comentáche-lo asunto é
un interrogante esta cuestión: "¿Quen vai
concienciar ós rapaces, preparar e facelos textos da liturxia ?"
Nó-los organizadores da Romaxe

non queremos quitar nin un til á forza da
túa denuncia. O único que afirmamos é
que tal coma a túa, é a nosa preocupación
desde un principio, feita expresa nas
diversas reunións preparatorias que levamos feito. Por iso mesmo se está pedindo
colaboración desde esta nosa revista e as
xuntanzas preparatorias están abertas a
todos. A túa axuda, neste caso, é un
exemplo que nos serve para nos manter
máis avisados.
. Pero agora eu repregunto: ¿haberá,
por culpa do perigo real de manipulación
que existe, que renunciar a dárlle-la voz
ós nenos, ós que sempre silenciamos? A
nosa revista, precisamente, está tan preocupada de que o seu pensamento e
mesmo as súas denuncias cheguen á
Redacción, que se abriu unha sección
específica -Obradoiro dos nenos-, nos
que eles poden escribir sen reparo nin
censura. Neste número aparecen cinco
colaboracións deles que nos parecen moi
valiosas, aínda que non carezan, como é
lóxico, de certa inxenuidade.
Déixame que che poña un exemplo:
no ano 1968, na cidade de Medellín
(Colombia) nace oficialmente a teoloxía
da liberación, que tanto admiramos: ti,
teus pais e o teu padriño Paco, cura de
Aguiño, e mais quen comparte a miúdo

comuñón e mesa convosco. Pois ben, na
acta de nacemento esprésase que é un
intento de dar voz ós s"en voz . ¿ Quen
dubida de que un teólogo -é dicir, unha
persoa que non é precisamente do pobo,
senón ilustrado, xeralmente home e clérigo-, debido á súa formación e mesmo
pertenza institucional á Igrexa, pode
manipular, mesmo sen decatarse, a voz
do pobo, que corrre o perigo de ficar
mudo, pero pode oír que desde un bandullo ben mellor mantido có seu fala un
ventrílocuo máis ou menos adestrado?
O perigo está aí. Non obstante, concedémoslles creto ós teólogos da liberación e son merecentes da nosa fiúza. Salvadas as distancias, eu confio en que os
que "tutelan" ós nenos para elaboraren a
liturxia -e nesta Romaxe, por fortuna,
non vou ser eu-, sexan honrados e, se
for preciso, laven con lixiva o seu inconsciente. Pensemos que, a pesar de todo, é
conveniente que as nenas e mailos nenos
se vaian incorporando activamente á nosa
Asociación Irimia, que ese é o noso proxecto, tanto coa Romaxe coma coa súa
colaboración na revista.
Un bico e o agradecemento da
"Comisión de Festas" da Romaxe.
Pepe Chao.

O medallón da Romaxe

S_argadelos fíxonos, a petición nosa, tres debuxos sucesivos. O primeiro -unha nena e un neno erguendo unha flor- gustou, pero a alguén lle pareceu algo romántico de máis e con nostalxias piadosas de maio florido.
Subtituíuse por un segundo deseño, sobre todo porque constituía o fermoso símbolo dos nenos de Caritel, protagoni tas da
Romaxe. Publicouse xa aquí e gustou, pero quedaba a sensación de que as figuras humanas farían o debuxo máis popular.
Chegouse así á terceira solución, de síntese.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Lingua e Historia (2)
As casas da Coruña
Xesús Ferro Ruibal
A experiencia americana deixou máis
pegadas na nosa fraseoloxía. Valer un
Perú, común polo menos no Ribeiro, significa "ter moito valor".
As linguas veciñas dino de forma
parecida. O castelán di Vale un Potosí,
aludindo á sonada terra boliviana que deu
prata a fartar. O portugués di É um Brasil
ou É um negócio da China para significar
un negocio no que se gaña moito diñeiro,
porque o emigrantes portugueses volvían
xeralmente enriquecidos do comercio
marítimo portugué co Brasil e co Extremo Oriente.
Sen embargo o <lito Ter moita terra
na Habana é frase irónica con que se
alud á upo ta riqueza de lguén que di
t la n lugar onde nó non podemos ila
ar.
t fra e é sinónima da qeu
uitiriz Ter asas na Coruña:
xpre a a de confianza con que
recibe aquí ó emigrante retomado, que
trata de metemo polos ollos o seu éxito
na aventura da emigración.
Lembro incluso que o meu amigo

Miguel Ares sorprendeume en Moraña
cando despois de xantar quitou unha baralla
e empezou a falar de cantos pesos ía valer
cada partida. Ante a miña sorpresa de xogar
diñeiro, dixo: Non teñas medo, que imos
xoga-las casas da Coruña. E, por certo, o
máis que se podía perder eran vinte pesos.
Aínda que as cásas da Coruña hoxe
teñan moito valor, o <lito, que non é coruñés, alude á fachenda por propiedades
inexistentes que, non sei por que, sempre
se poñen na Coruña. Seguro que algl)n
lector saberá explicamos máis. A min isto
acórdame que os franceses neste caso din
que teñen cháteaux en Espagne "castelos
en España": a ironía aquí é sarcástica porque debe aludir a castelos en ruínas, eses
pardiñeiros que abundan pola xeografía
española, xa que, postos a falar de castelos, toda Francia está inzada de castelos
en perfecto estado de conservación.
Por certo que a e.xpresión pode tamén
te-lo senso de facer proxectos quiméricos,
irrealizables se se di Faire des cháteaus
en Espagne ou, comó dicían xa no século.
XIII, Faire des cháteaux en Asielen Albanie. Pero, como se ve, sempre en terras de
lonxe.

Velaí o abandeirado do
Xacobeo 93, impecable, relambidiño, picarón, desexado polas
masas e limpiño coma
un sol, alomenos pola
codia, :que miolo só se
lle supón Mirádeo ben,
o buque insignia da
espiritualidade "Popular", · metade "play
boy ";·1 metade "camiño"; metade sex-simbol, metade "parador
de turismo".
Galici~ vende, Galicia
triunfa: O noso líder, o
que chegou ó Paraíso
da vida regalada, marca
a nota . ¡ Catrocentos
millóns de pesetas.
¡Hey! ¡Viva o 93!

O tal Quinto Centenario
seica vos é festa máxica,
mais ós indios "descubertos"
resúltalles data tráxica.

Pra conmemorar tal feito
e honrar tanta fazaña
a casa pola ventá
guindou súa "nai"·: España.
Disque a Expo 92,
que se instalou en Sevilla,
fíxose con tanto mimo
que resulta marabilla.
Non coñezo Andalucía,
réiname ir a Sevilla,
_ _.....¡.._...-..pero como a calor que1m a min a Expo non ·me pilla.
Queima estar alí tres días
a catro mil por persoa
cada día, e mailo hotel:
se as tivese ¡érache boa!
Un amigo botou cantas
e dime, con arrogancia,
que vai, polos mesmos cartas,
coa familia un mes a Francia.
Eu pregunto: se o diñeiro
prá Expo o puxo o pobo
¿por que só é para os ricos?
Agardo a resposta logo.
Non dubido que a Expo é
todo un acontecemento
pero como queima os petos
mándannos a tomar vento.
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