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Galicia entigrante,
Galicia inntigrada
cronista L.ucas Labrada, aló cando principiaba o século
dezanove, si nalo u que a Castela ían segar cada ano uns
30 .000 galegas e galegas . M eixide Pardo, nesa mesma
época, calcula en 80.000 os galega s establecidos en vilas portugue a . E ntre 1850 e 1880, alomenos 350.000 galegas e galegas
emigraron a A mérica, esto é, en tri nta anos tanto persoal coma o
que hai agora nas cidades de Vigo e Ourense xuntas. Pero a cousa
iría a mái s e, entre 1920 e 1930 a cifra de emigrantes chega ós
4 10.000, que era tanto coma un ha quinta parte da poboación galega dese tempo. Nunca se volverán a acaclar esas cifras arrepiantes,
pero, canelo a sangría se vira cara a Europa, o drama continuará:
ntre 1965 e 1976 hai unha emi gración legal ós países europeos de
mái de 200.000 per oas.

º

Ga lic ia está marcada pola emigración . A Galici a en boa parte
r fíxoa a migració n. Economicamente non ten volta de folla a
importa n ia vital do cartiños dos emi grantes, primeiro para redimi -los íor s s rcn do no da terra e desempeña-lo gando, e despois, para m dcrn iza- la agri cul tura. Cultu ra lmente Galici a reviviu
na migra ·i n, n s nli m nlo e no labor cultural das colectividad s ga l gas <.I xt ri r re nace este país diferenciado con nome e
p •rs rnali<.la 1 d s u: al n do mar marcáronse fitos decisivos da
nosa hisl ria, c m a e trea do himno galego na Habana en 1907,
a di ·i 11 de Fo llas Novas de Ro alía ou do Sempre en Galiza de
astelao. Po liticam nte a emigración tivo dous grandísimos efectos: na "micropolítica" local supu xo unh a labazada para o caciqui mo tradiciona l que vía como lle escapaban das mans boa parte
do mecani mo cosque aferrollaba a vida e facenda dos paisanos;
no tocan l á política organizada é inimaxinable unha Galicia con
p n amento e organizació ns nacio nalistas sen o activi smo de
home e mu lleres emigrado e exiliados.
De de a cri e dos setenta, a emigración foi a menos. Hoxe a
p na hai un fl uxo de certa importancia e carácter máis ben temporeiro a Suíza (ver entrevista central). ¿Asunto liquidado?
Hai tres a p~ctos que nos impiden considera-la emigración
como a unto do pa ado. E n primeiro lugar están os dramáticos resto da emigració n americana dos anos corenta e cincuenta. Nos
paí e de ultramar, paí es entrampados pola débeda externa, malviven o seu último anos moitos emigrantes galega s fracasados.
ló e tán na mi ería con 12.000 ptas. ó mes . Galicia, inxustificab I ment , non ten a máis mínima competencia estatutaria p ara
bolarlle unha man. As poucas axudas que trami ta a Xunta préslan e, por ese carácter di crecional e medio "subterráneo", a súa
uti 1ización política.
En gundo lugar e tá aí, en vigor, a libre circulación de traballador na Comunidade Europea ¿Como afectará a unha Galicia
tradi ionalmente emigrante, cun paro por riba do 15%, unha industria 11 regr ió11 un ha protección ocial enfraq uezida por decret . ¿ ambiará moito a ub tancia do a un to e no canto de "emi-

olidaria do
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Por fin choveu
Cumpría falar aquí, polo que
está de actualidade e interesa a
boa parte dos lectores desta
micro-estraña-revista, da unidade
do nacionalismo. Pero non vai ser
así. Síntoo. Falaremos da choiva.
E non convén falar " diso"
por prudencia. Case mellor non
nomealo. Porque o lume queima.
Porque se dis, por exemplo, "non
hai argumentos para negarse a
unha alianza electoral", pódeche
saír, como de feito xa lle pasou a
alguén , un lúcido e implacable
ideólogo das esencias e poñerte a
caldo co conto, poñamos por caso,
de que es un nacionalista de cenáculo e "mesa-camilla", que o que
a ti che vai é un postiño de director de algo na administración, que
estás ó servicio do poder, etc .. . E
se dis que para acada-la unidade
hai que desexala e negociala seriamente e non andar con acenos de
cara á galería e con obsesións de
siglas, e que máis vale un pasiño
concreto e discreto que mil roldas
de prensa, pois daquela pódenche
vir da banda de aló dicindo, como
xa pasou algunha vez, que só se
pode falar se estás dentro ou que
es un anarco-cristián sen visión
política. ¡Manda truco coa visión!
Por iso que convén falar doutro tema. Porque a cousa cheira a
reseso, digamos con finura e "elejansia". O dos argumentos estratéxicos e políticos, cheira. O dos
argumentos organizativos, cheira.
Non digo que non haxa diferencias. ¡Viva as diferencias! A cuestión é qué se fai, cómo se xestionan as diferencias. ¿Como tragar
que haxa máis afinidade entre bloque e penegá ou entre pesegá e
coalición galega ca entre benegás e

pesegallos? Somos parvos, certamente, pero máis dun votante non
entendemos ben que os que, polo
xeral , non sempre pero si polo
xeral, es ti veron na mesma beira
dos conflictos teñan máis diferencias entre si ca con aqueloutros
que ocuparon postos de poder ó
abeiro do "españolismo" máis evidente. Hai algo digno de psicanálise nesta historia de desamor.
E, por iso, igual ca nas historias de divorcios, máis vale non
meterse. Porque habe1ia que falar
de sucedidos desagradables e ben
simbólicos coma os aplausos que
en certas sedes de partidos enxebres, en noite electoral, se escoitan, non tanto cando o seu mellara,
senón, sobre todo, cando o out.ro
se esmendrella. A xeito de Celta e
Deportivo, máis ou menos. Ou
babería que analizar nesta curta
historia de desamor por que o que
vai por abaixo xoga o papel de
unitario e o que vai por arriba de
rigoroso e soberbio. ¿Que non é
tan simple? ¡Analiza os discursos e
as tácticas, quitándolle a palla intelectualoide e doutrinaria, e verás!
Por iso máis vale falar da
choiva que é menos misteriosa,
e, ademais, queda pouco espacio.
Por fin choveu e os pementos e
tomates prenderon de marabilla,
e as xudías reverdeceron que
parece que lles faltaba un aquel
de vida. O caso é que parece que
agora debía parar unha miguiña,
para que a calor dese outro
empuxonciño e a peste non prenda nas follas, que xa hai patacas
atacadas. Porque o de sulfatar, o
menos posible, máis aínda se o
que se cultiva é para a casa.
Vamos, digo eu.
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BOA NOVA

Os camiños da miña fe
No número anterior de IRIMIA presentabamos un libro de A. de Mello, chufándoo polo proveito que persoalmente
nos fixera e polo proveito que supoñiamos
que podería traedle ós que o lesen. Por
segunda vez irnos facer algo parecido.
Queremos presentarlle ó lector un libro do
escritor de espiritualidade Louis Evely,
titulado na edición castelá, que é a que
coñecemos gracias á editorial "Sal
Terrae", Los caminos de mi fe.
A vida e a obra de L. Evely
L. Evely foi un sacerdote francés;
digo foi por dúas razóns: primeiro, porque
hoxe está xa defunto; e segundo, porque
despois de vivir coma sacerdote durante
.ben anos -ata os seus sesenta anoscasou, e casado viviu ata o día da súa
morte. Nos anos cincuenta, xa Evely
empezou a chama-la atención pola forza e
orixinalidade da súa palabra relixiosa; tivo
as súas dificultades coas autoridades eclesiásticas, que chegaron a lle prohibir escribir mais, aínda que co Concilio Vaticano
II e coa apertura espiritual que daquela
provocou, os seus posicionamentos chegaron a facerse cousa normal e bastante
aceptada.

Despois de pasar tres anos vivindo por
propia vontade coma leigo, é dicir, sen
exercer coma cura, casou, e, casado e todo,
seguiu traballando no que sempre fora a súa
gran ilusión: a espiritualidade cristiá, vivida, ensinada de palabra e por escrito, sempre posta en diálogo cos tempos, segundo
os tempos se ían presentando novos e diferentes. Foron bastantes os libros a través
dos cales nos chegou a nós boa parte da súa
ensinanza. E, non sabemos se coma remate,
este que presentamos hoxe, resume da súa
biografía e da súa experiencia de fe.
Os camiños da miña fe

O título deste seu último libro xa nos
indica que nos atopamos ante un libro que
quere ser presentación dunha experiencia
vital. Na primeira parte do mesmo, durante
42 sinxelísimas páxinas, o lector queda
invitado a aproximarse a unha vida simple
e profunda que presenta interesantes puntos de reflexión e contraste. O resto do
libro, ata chegar á páxina 124, vai facendo
unha presentación da fe deste home excepcional mediante textos curtos recollidos de
escritos del agrupados en 16 seccións,
todas elas destinadas a presenta-la fe en
relación con algún aspecto importante da

Se a/guén creu no imposible, ese foi sen dúbi- ·
da ningunha Louis Evely.

vida cristiá: Fe e experiencia, Fe e Deu
Fe e liberdade, Fe e amor, Fe e oración,
etc . Pasaxes de doada lectura, que, non
obstante, nos sitúan ante aspecto fundamentais dunha espiritualidade cri s tiá
fonda, crítica e discernida.
·
Durante o verán, en tempos de vacación para algúns, sempre buscamos algunha actividade para mata-lo tempo, para
recrea-lo corpo e o ánimo, para aproveitar
algo. A lectura deste libriño pódenos facer
un estupendo servicio. E, se non, xa o dirá
o lector.

REMOENDO O EVANXEO

TOHADE t. COMEDE
1sro ÉoMEU CORPO

I'
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A· PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA acaba
de celebra-lo quinto aniversario da súa creación, e mesmo nestes días vai organiza-lo 1Congreso de Historia da Administración
Pública de Galicia. A súa revista é unha proba de que hai un
afán por perfeccionar ó persoal que está ó servicio do pobo,
pero moito queda por facer para chegar ó desenvolvemento do
dereito galega. Nos últimos días tivo lugar na EGAP un curso
sobre "A pobreza e a exclusión social".
A LOITA PUJOL-FRAGA pola
presidencia da Asamblea de
Rexións de Europa manifesta
que ó noso Presidente, Galicia

quédalle pequena e dedícase
nestas semanas a viaxar e facer
campaña por toda Europa, mentres o seu colega catalán estudia como tira-lo meirande rendemento dos Xogos Olímpicos de
Barcelona e sen tanta vi axe ...
Fraga xoga con vantaxe, pois o
"partido" final será na casa, o
vindeiro tres de xullo. Mentres
tanto, os dianteiros "punta" do
PP canean a ver quen pode
sacar mellar tallada das longas
ausencias do patrón. Pujol ten
asegurada a presencia dos símbolos da súa nación na inauguración dos Xogos Olímpicos.

A CAMPAÑA DO BONITO escomenzou nestes
días no porto de Burela,
despois de que o primeiro
domingo de xuño madrugaran para festexar , á
Virxe do Carme, a súa
patrona, antes de inicia-la
campaña que dura ata o
mes de outubro ... Máis de
trinta "boniteiros" fixéronse ó mar con trescentos
cincuenta mariñeiros,
aproveitando as migracións destes peixes nesta
tempada: desde as lilas
Azores ata Noruega. O
producto da tempada

O "DÍA DO NENO", o vinteún
deste mes, baixo o lema:
"deixa ós ne nos xogar", ademais de lembrarnos esta abriga ... , ponnos diante da realidade cotiá de que os máis
pequenos están sendo as
principais víctimas dos accidentes domésticos nos nosos

pasada nunha primeira venda foi
de cinco mil millóns de pesetas.

lar~s; varios. nenos mortos,
por exemplo en incendios de
vivencias, en Narón, Oleiros .. :,
e algúns salvados por milagre, obrígannos a pensar que
ternos que vixia-las condicións de desenvolvemento da
vida dos nosos pequenos pra
non xogar coa súa existencia.

Éche unha regalía
¡Dá un golpe sorpresa e agasalla
unha subscrición!
¡Tremendo detalle, compa!
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ILUSTRÍSIMO SEÑOR

DON FRANCISCO
BERMEJO MARTÍNEZ
DEFENSOR INCUESTIONA BEL DO MEJO AMBI ENTE.
PUXO AO SERVIZO DESTA CAUSA A SÚA ELEVADA
CUA LI FICACIÓN CIENTÍFICA.

1
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(Asucíac~?!~~Defensa
Ecolóxica de Galicia)

LOITO NA COMUNIDADE
CIENTÍFICA GALEGA coa
morte do profesor Francisco
Bermejo. Durante moitos anos
foi profesor de Química, onde
fixo escala, recoñecido a nivel
mundial polas moitas publicacións. Home moi achegado ó
pobo, mantivo sempre forte
oposición á implantación de
celulosas no noso país desde
comezos dos setenta, cando
querían montar unha planta
en Ponteceso; foi denunciante
de moitas desfeitas ecolóxicas, coma a do Casón ... , sempre movido polo compromiso
humano e polo rigor científico.

A EXTRACCIÓN DE AREAS en marismas
e dunas segue a ser denunciada por asociacións e colectivos: Baldaio, Anllóns,
Corrubedo, San Xurxo-Esmelle no
Ferrol ... , sen que os concellos tomen car-

tas no asunto: por exemplo, nesta praia do
Ferrol en cinco anos roubáronlle máis dun
millón de metros cúbicos de area, e noutras zonas o expolio aínda é moito máis
grande.

AS FEIRAS DE
MOSTRAS
e
outro tipo de certames, non son só
plataformas moitas veces de propaganda
para
poi íticos; tamén
son estímulo para o comercio, e así nestes días podemos visitar
Fexdega de Vilagarcía desde o vinteséis de xuño; Municipalia en
Pontevedra desde o doce ó vinteún e, xa na primeira fin de
semana de xullo, a Feira de Moimenta de Lugo .. . Mais é a Feira
de Mostras do Ferro/ a que ten máis sona, pois xa leva trinta edicións (do dezasete ó vinteséis de xullo).

••
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PERÚ volverá a ter eleccións
en outubro despois do autogolpe de Fujimori ... Mentres
tanto, a miseria fai estragos
naquel país, e sobre de todo
esa guerra civil que xa dura
doce anos e que está comandada polo "Sendero Luminoso" e que supuxo uns vintecinco mil mortos. Esta loita é
do máis irracional e así o
goberno peruano matou ou
fixo desaparecer seis mil persa as do oitenta e dous ó
oitenta e seis na rexión de
Ayacucho na loita contra a
guerrilla. Na foto "Madre
Coraje", víctima desta guerra.

OS XITANOS afincados na
nosa terra están loitando pola
súa integración, e así a Asociación Chavós da Coruña
acaba de presentar un plan ó
concello para crear postas de
traballo e erradicar o chabolismo dun xeito digno ... , para
que non aconteza o que está
a pasar en Vigo coa decisión
de destruír vintedúas chabolas de xitanos sen buscar ningunha alternativa, e agravado
todo isto coa morte de dous
inquilinos, nunha delas, polo
lume ... Hoxe viven entre
nosoutros sete mil xitanos en
situacións inhumanas.

A SECA, que tamén preocupa no noso país, está producindo verdadeiras desfeitas noutras latitudes: Perú, Bolivia, Bangladesh ... ,
e sobre de todo, África, pois
a fame e a sede que xa aflix ía n a Sudán , Somalia ,
Etiopía ... , agora nacións do
sur coma Mozambique ,
Angola, Suráfrica están ó
borde do abismo . Cento
trinta millóns de cidadáns
daquel continente pasan
sede e sesenta millóns
están nunha situación límite; por todo isto, a saúde do
noso planeta está baixo
mínimos e o futuro da terra
depende de que se vaian
solucionando estes problemas.

Despois da
beatificación
Miguel Anxo Araújo Iglesias

Non vaian pensar vostedes que vou, agora, a entrar ó
trapo da beatificación de monseñor Escrivá de Balaguer. Para
min as cousas son moito menos complexas do que parece que
foron para outros. Estou convencido de que Monseñor está no
ceo, xa que alí hai moitas e distintas mansións. A súa espiritualidade, se a moitos non nos vai ben, a outros, non poucos,
parece que lles vai moi ben. Non só as mansións do ceo son
moitas e variadas, senón que tamén as espiritualidades ou
camiños para chegar alá son moi variados. Non teimemos en
pregoar unha única espiritualidade, que sería a nosa. Sería un
empobrecemento do pluralismo da Igrexa. Por outra parte, un
vive ou tenta vivi-la súa fe en comuñón co Papa, e basta.
Polo tanto, non tento ir agora por ese camiño, senón que
o feito desta beatificación axúdame a reflexionar sobre un
fato de problemas que amosan estas liturxias. Con todo respecto e sen perde-la comuñón coa cabeza visible da Igrexa,
atrévome, pobre de min, a ofrecérllelos a quen queira deterse
un pouco a pensar.
Primeiro: O pontificado de Xoán Paulo II está sendo fértil en beatificacións, dando a impresión de que se lle dá a
estas unha importancia un tanto desmedida coma vía productora de santificación e evanxelización.
Segundo: Case tódolos beatificados ou canonizados pertencen á vida relixiosa (frades, monxas, e sobre todo, fundadores), poucos sacerdotes diocesanos, algún que outro bispo e
papa e case ningún segrar.
Terceiro: Con semellante sistema, podemos da-la sensación de que a santidade, a pesar do que diga o Concilio e do
que prediquemos nós, vén a ser un monopolio exclusivo destas clases eclesiais. Se existe unha vocación ou chamada universal á santidade, ¿onde están os seus froitos ou, polo
menos, o seu recoñecemento oficial?
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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Cuarto: Tal como se realizan hoxe os procesos de beatificación, importan estes cantidades económicas non pequenas,
o que implica que aqueles que non teñen detrás de si institucións ou comunidades economicamente fortes, non poderán
optar por esta distinción oficial da Igrexa. Sería preciso que
nos tribunais de recoñecemento oficial da santidade se puidese acudir ós procesos "por pobre", ou "por oficio". Non parece xusto nin razoable que na Igrexa quede alguén fóra do
martiroloxio por ser pobre, cando unha das virtudes que máis
se ten en conta é a da pobreza.
Quinto: Para rematar, penso que sería oportuno simplificar aínda máis os procesos de beatificación, volvendo, en
parte, ó sistema antigo, canqo as Igrexas locais e ata o mesmo
pobo eran os que canonizaban os seus membros que consideraban verdadeiramente "santos". Os decretos de beatificación
podían reservarse para os tribunais das provincias eclesiásti-~
cas ou para as Conferencias Episcopais nacionais. Pero, sexa
o como sexa, todos podemos ser santos, aínda que sexa sen
proceso.

DA CONQUISTA Ó ENCONTRO

Xavier R. Madriñán

A explotación colonial
experie.ncia histórica mostra que o
obxectlvo fundamental -único,
case sempre- dun Estado con
respecto a un territorio alleo sometido ó
seu dominio por conquista, é o máximo
aproveitamento en beneficio propio dos
recursos deste último. Ei-la esencia de
todo réxime colonial. Ahondan os exemplos, desde os antigos imperios, coma o
romano, ata os modernos, coma o francés,
o inglés ... Todos eles buscaron argumentos para xustifica-lo sometemento doutros
pobos, recorrendo habitualmente a calificalos de bárbaros , de selvaxes, e, polo
tanto , incapacitándoos para resistiren a
imposición da cultura superior dos invasores.
O Imperio español en América responde con exactitude a este modelo descrito:
imposición violenta do dominio
(conquista) , explotación e apropiación dos
recursos (colonización) e encubrimento
xustificador (seres primitivos ós que cómpre civilizar polo seu ben).
O que se nos volve inadmisible é que,
aínda nestes tempos, se pretenda convencernos de que Castela foi ó Novo Mundo a
cumprir unha misión civilizadora, para ofrecerlles ós nativos unha lingua culta e unha
relixión verdadeira , para ensinarlles un
modo de vida superior, en fin, para beneficialos xenerosamente.

A

Os motivos reais da conquista
Con independencia dos impulsos
especiais que algúns seguiron, o auténtico
motor da presencia española en América
foi a ansia de riquezas de conquistadores e
colonos. Sen ese desexo de enriquecerse
coa maior rapidez posible, choutando por
riba de calquera obstáculo -mesmo a
vida humana-, non se desenvolvería a
colonización americana.
Despois de que os primeiros conquistadores se decatasen de que non estaban
na terra asiática das valiosas especias á
que quería chegar Colón, comezou de
contado a busca de ouro. Tal era a obsesión polo dourado metal, que un cacique
indio puido dicirlle ó seu pobo ante unha
cesta chea de xoias: "Vedes aquí ó deus
dos cristiáns (...). Como queira que sexa,
se o gardamos , hannos matar á fin para
sacárnolo". Por ouro, os españois mataban
ós indíxenas ... e matábanse entre eles.

A encomenda: doutrina e trabal/o forzoso

A encomenda
En seguida xurdiron nas novas terras
explotacións agrícolas , grandes plantacións de azucre, cidades e, en suma, as
formas propias da civilización que se
impoñía. Os indios constituíron a man de
obra forzosa que permitiu que o sistema
colonial funcionase. E cando o xenocidio
o fixo necesario en moitas rexións, serían
reemprazados por escravos capturados na
lonxana África.
Para poñer unha pouca de orde e
evita-las continuas disputas entre os españois, que prendían a canto indio podían
para converte-lo no seu escravo, a Coroa
española estableceu que os nativos fosen
repartidos entre os colonos en
encomenda.
Considerados folgazáns e viciosos por
non o facer de bo grado, os indios eran obrigados a traballar para o comendeiro, que, a
cambio, debía adoutrinalos no cristianismo.
Pero, en realidade, o deber de instruílos nos
principios da fe non era máis ca unha desculpa para xustificar unha explotación terrible ó servicio do amo español.
Os abusos e os malo s trato s do s
comendeiros ós seus indios foron de tal
magnitude, que o escándalo foi inocultable. Pero o seu poder e influencia eran
abondos para conseguir acalar mesmo o
berro profético do domini'C o Antón de

Montesinos: "Todos estades en pecado
mortal e nel vi vides e morredes , pola
crueldade e tiranía que empregades con
estas inocentes xentes (... ). ¿Como os tendes tan oprimidos e fatigados, sen lles dar
de comer e curalos nas súas enfermidades,
que dos excesivos traballos que lles dades
(... ) mórrenvos , e por mellor dicir, matádelos, por sacar e adquirir ouro cada día?"
A mita
O Perú coñeceu a ma1s arrepiante
forma de explotación do home coa institución da mita, pola que os indios eran obrigados a trab all ar nas minas de prata,
importantísimas tralo descubrimento da de
Potosí. Desde centenares de quilómetros
os nativos eran levados ó fondo das explotacións a traballar en circunstancias que
provocaron as protestas das mesmas autoridades coloniais : "Non é prata o que se
leva a España, senón suor e sangue de
indios", chegou a protestar lle ó monarca
un vicerrei de Perú.
As glorias imperiais españolas en Europa sustentáronse no sangue e na morte de
millóns de indíxenas americanos. Como
dixo o padre Las Casas, "A causa final pola
que morreron e destruíron tantas e tan infinito número de almas os cristiáns, foi só por
ter por último fin o ouro e encherse de
riquezas en moi breves días".

ENTREVISTA
~~~~~~~~-~arriscadaavent
s tempos de Rosalía eran os barcos acugulados
de emigrantes que ían para as Américas; desde a
década dos 60, son maiormente os avións que
parten para algún país centroeuropeo. Sempre o mesmo
espectáculo: bágoas, apretas, saloucos; sempre as mesmas razóns: o atraso económico do país, que expulsa ós
seus fillos; sempre o mesmo horizante: a incerteza do
futuro; e sempre a mesma compañeira: a soidade, que xa
se converteu en sentimento patrio en forma literaria de
saudade. Hoxe non se emigra tanto, pero hai moito emigrante que devece por volver. Xulia Vidal Calvo, do concello de A Capela e Manuel Neira Castro, da parroquia
de Oca ( Coristanco ), cóntanno-la súa historia, semellante á de tantos. Unha vivenda en Narón, que mercaron
cos seus aforras, agárdaos para ese lonxano día en que
a xubilación lles poida trae-lo xúbilo de volver a unha
terra que, se prometida, non lles foi aínda dada.

N

Levade 24 ano no cantón alemán de
Zurich, en Suíza. ;,Por que decidistes saír ó
cstranx iro a bu car traballo'?
11/io: u pcns qu r j fundamenta l111 '11l por moda. Naqu 1 tempo tiñamos traballo aquí, en Galicia, pero dicfan que en
ufza u en Alemaña a vida era moi fácil e
con , guir traballo tamén. Cando chegamos foi
cando nos atopamo cos problemas.
Manolo: Si, marchamos por afán de
aventura. Emigramos recén casados. Casamos
o 27 de agosto de 1967 e o día 5 de setembro
emigr i eu para Suíza, porque o meu irmán
Pedro, que e taba ali, me amañara o papeleo e
o permiso de traballo xa estaba concedido.
Xulia foi dous mese despois. Tiñamos 26 e
2 l ano . A nosa idea era traballar dous anos
para poder regresar e mercar un piso. O franco suízo era unha moeda moi forte.
DURA EXPERIENCIA
¿Foron moi duros os primeiros tempos?
Manolo: Si, eu era albanel, pero o permio que tiña era de camareiro. Fun a un re taurante pu éronme a limpa-lo retrete , fregala cazolas, etc. Ó 15 días xa pelexara co
x f . Tiña o probl ma do idioma. Non sabiamo alemán; non abe e rinde ti ou é impatfa; ntimo moita oidade porque fóra do
m u irmán non coñeciamo a ninguén. Comezou a depre ión.
única v z que eu chorei
d qu na ín foi n uíza. d mai non tapr parado para abe-lo qu era Galicia, qu
ra E paña. Non tiñamo unha
mínima du a i ' n políti a.
a ti ' emo ,
ría mái d ada a migra i n.
¿Que tal era o trato do uízos?
Manolo:
prim ira palabra que entín
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Xulia e Manolo levan o mar para Suiza no corazón

era "Zigeuner", que significa zíngaro, xitano,
e tamén "Auslander", que quer dicir estranxeiro, pero é moi despectivo. Eu non entendía
por que me chamaban xitano, anque hoxe si o
comprendo un pouco roáis.
Os inmigrantes suízos, ¿de onde proviñan nos anos 60?
Eran maioritariarnente italianos -para
moitos suízos eramos todos italianos, igual
que en América lles chamaban "gallegos" a
tódolos emigrantes-, españois e portugueses.
Logo viñeron os turcos e rnailos iugoslavos, e
desde hai 5 anos entran refuxiados . Cada vez
hai máis mestura racial, igual ca en Francia:
negros, árabes, orientais ...
E ti, Xulia, ¿que destacarías daqueles
primeiros anos?
Eu entrei en Suíza cun permiso para coidar unha señora inválida, o que nunca cheguei
a facer. Comecei a traballar con Manolo no
restaurante: limpaba, pranchaba a mantelería.
Cambiarnos de traballo, pero sempre na hostelería, porque as leis obrigaban a estar 3 anos
no mesmo ramo. Había outro matrimonio de
Astorga traballando connosco no restaurante,
pero non nos axudou en nada. A nosoutros,
afeitos como estabamos á hospitalidade galega, doeunos moito. Eles marcharon e nós
ascendemos, pois en Suíza está moi primada a
antigüidade.
Manolo intervén: Iamos facendo amigos e coñecendo os costumes dos suízos, as
súa normas de conducta. Por exemplo, para
eles non é mala educación arrotar, pero si
col1er un anaco de comida coa man . Do restaurante marchamos precisamente por causa
da comida, ademai de encontronazos co
xefe. O re to que quedaban conxelábanse
e dábannolo 15 día de poi . Aquilo era
in tragable.

VIVIR COMA PERSOAS
¿En que traballastes despois deses 3
anos na.hostelería?
Manolo : Coñecemos un matrimonio da
Coruña que traballaba para unha familia particular. El era chófer e ela facía os labores da
casa. Como eles ían regresar a Galicia, faláronlles ós seus xefes de nós e ocupárno-lo seu
posto. Eu non tiña o carné de conducir e eles
pagáronnos 3 meses de soldo para que viñesernos sacalo a Galicia. Tamén fomos a clase de
alemán. Botamos 3 anos con eles . Era polo
7 1. Gañabamos entre os dous 900 francos,
pero soubemos que o salario normal roldaba
os 1.700 francos . Pedímoslles suba e chegamos a un acordo: Xulia ·quedaba con eles
gañando 900 francos e eu marchaba. Pronto
abandonárno-los dous.
Xulia: Decidimos coller un apartamento:
unha habitación, cociña e baño. Xa decidiramos traballar en Suíza e voara a ilusión coa
que chegamos. Fomos traballar para un grande supermercado. Eu estaba na sección cárnica, pero non soportaba as baixas temperaturas
e marchei para unha lavandería. Manolo,
mentres tanto, sacou o carné do camión, traballando para o mesmo supermercado.
Pero había moitos galegos que non
podían pagar un apartamento, e vivían en
barracóns.
Os barracóns, como di o noso amigo
Vázquez, son guetos. Ali viven galegos, turcos, iugoslavos, etc., en habitacións con 4
liteiras, tan pequenas que case non te podes
rernexer para ata-los zapatos. Non había intimidade nin tampouco compañeirismo. Era un
foco de infección. As duchas eran comúns, e
os fogóns da cociña tamén, de modo que ás

ura da emigración
veces había que facer cola 3 horas para poder
face-la túa comida. Ata o 89 lavábase a man,
porque non había lavadoras. E se faciamos
cantas, resultaba que era máis caro vivir neses
barracóns ca na rúa principal de Zurich.
Polos anos 72 e 73 houbo unha crise
económica. ¿Como vos afectou?'
Xulia : Empezaron a despedir á xente das
fábricas, a facer "reestructuración do persoal''.
Decidimos asegurarnos e volver a traballar
para unha familia privada. Pero só nos _c ollían
a proba 15 días e logo non nos contrataban.
Incluso fomos a unha axencia de colocación.
Estivemos en 4 familias ata que gracias a uns
amigos demos cunha familia coa que es ti vemos un ano. Deixámo-lo apartamento e vivimos con elas. En xeral, o trato das familias foi
moi malo.
Manolo: Eu traballei en Correos e logo
nun hotel do que me despediron porque eu
non quixen asinar un papel que eximía á
empresa de responsabilidades se eu tiña un
accidente laboral. Axudoume un médico do
partido comunista suízo, que me firmou unha
baixa por enfermidade cando me despecliron.
A Asesoría Laboral española obrigou ó
empresario a escribir unha carta na que constaba que el me despedía, e as horas traballadas, para cobra-lo paro.
Logo volvestes a ter que procurar traballo
Manolo: Nós tiñamo-la sorte de non ter
nenos. Pero o principal problema para atapar
traballo era que non sabiámo-lo alemán
correctamente, e tampouco tiñamos unha

especialización laboral. Repartín fariña e traballei nunha empresa de transportes 2 anos ata
que o patrón me despediu por encontronazos
de tipo político, non sen antes pagarme a trixésima, é dicir, o mes 13 ó que eu tiña dereito
por despido, e que el non quería pagar.
Xulia: Quixemos mellorar e cambiamos
de apartamento. Agora vivimos nun piso
cerca de Zurich, nunha zona moi tranquila e
rodeados de natureza. Eu botei 8 anos nunha
casa por horas e hai 7 anos que decidín traballar en distintas casas. Manolo leva xa 10 anos
traballando nunha empresa de transportes.
Vivimos ben e podemos coller dous meses e
medio de vacacións, no inverno, anque só un
é pago, pero hai moita xente que non ten esta
oportunidade.
AS RAICES

O Centro Galego de Zurich, ¿cando
empezou a funcionar?
A redacción dos estatutos fíxoa no 71 o
PCG (Partido Comunista Galega). Pero un
grupo de galegas que queriamos algo distinto
do partido, xuntámonos para loitar por Galicia
e pola súa cultura. Reunímonos en casas particulares, xa que non tivemos local ata o 89.
Fórmase a Federación de Sociedades Galegas
na Suíza, e participa a Promoción da Cultura
Galega, fundada en 1975, e da que eu fun
vocal de festas . Organizamos bailes, viñeron
Os Satélites, María Manuela, O Xestal, Antón
o ventrílocuo, etc. Comezamos a organizar
conferenicas, recitais poéticos, coma o de

A emigración rompeu familias, trouxo o desarraigo e a ruptura co idioma e coa cultura do
país. Tamén fixo, paradoxalmente, que desde a distancia, moitos galegas tomasen conciencia da súa identidade.

Uxío Novoneyra. No 81 fórmase o grupo de
gaitas e intentamos todo tipo de actividade .
Pedimos subvencións á Xunta e mestres de
costura, gaita, danza e galega. O primeiro
curso de gaita foi hai 3 anos, e o de galega hai
2, pero só teñen unha duración de 15 ou 20
días unha vez 6 ano. A Promoción da Cultura
Galega de Zurich ten na actualidade 225
socios, pero hai censados en Zurich 8.000
galegas, que só aparecen se se organiza un
magosto ou actúa o humorista Arévalo.
¿Como principiastes a te-lo sentimento
da galeguidade?
Nós, ó primeiro, non iamos politizados.
só tiñamos morriña. Empezamos a xuntarnos
uns cantos galegas, a ter charlas persoais;
comezou a destacar o BNG (Bloque Nacionalista Galega), soubemos de Castelao e doutros
galeguistas e comezamos a ter interese e a
informarnos, a ler, pero sempre en por nós
mesmos, por propia iniciativa.
Decatámonos de que non estamos emigrados casualmente, de que non era só unha
aventura, como pensabamo moitos nun principio, senón que ós nosos dirixente lle conviña que estivesemo fóra. A í non nos teñen
que poñer escalas, hospitais, sumidoiros,
pero, en cambio, mandámoslle-los franco
suízos ó país e nosoutros, 6 final, vivimos
desarraigados. Non somos nin españois, nin
suízos, nin galegas, anque témo-la terriña.
¿ Cpmo resol ven os galegos en Suíza o
problema da educación dos tillos?
Os nenos van obrigatoriamente á escala
suíza desde a gardería e logo teñen a escala
española, que é optativa. Pero a educación dos
nenos é nefasta, porque os pais fálanlles castelán ós fillos e f álanlles de España, pero eu
vivo en Narón, que sería a miña España, e ese
sitio é o que se debe mellorar, apartándonos
dout:ras consideracións políticas e nacionalistas, que tamén habe1ía que ter en conta.
¿Pensarles no regreso?
Hoxe ternos medo á volta, non hai postas
de traballo libres, e non ternos posibilidade de
volver. A xente que volveu e montou un
negocio aquí en Galicia, estivo traballando
sen descanso na emigración. Non é tan fácil
gañar diñeiro no estranxeiro. Desde aquí só se
ve o emigrante que trae un coche moi podente
ou fai unha casa enorme na súa aldea, pero a
xente non sabe a custa de canto sacrificios.
¿Como valorarles, logo, o feito da emigración?
Considero que ningún galega debería
emigrar. Vemos que a emigración é contraproducente, poi s a no a Terra segue sendo a
máis atrasada dentro do E ta.do español. Eu
aconsellaríalles ós rapa.ce que se especialicen
para poder saír adiante neste noso paí que, á
fin, ten tantas oportunidades de traballo coma
calquera outro.
SARA PAZ QUIÑONES
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DESDE A MOCIDADE

Primeras comuniones

E

stamos en tempo de primeiras
Comuñóns. Parafraseando o
lema da próxima Romaxe, digamos que é "unha fe eucarística que
medra". Non sei se a circunstancia
mereceu da mesa de Redacción da Irimia atención especial e poidamos atopar, en breve, nas páxinas da revista
algún traballo ó sabor do tema.

En ca o negativo, permítaseme
lembralo e pedir ós responsables da
me ma, xente moito máis preparadas e
experimentadas ca min, abordalo.
Infelizmente, hoxe, calquera primcira e muñón dun neno transformoumm act d marcado carácter social,
d ixand p ra gund plano o entido
ri tián , a 1 di ia mocionante de quen,
p r v z prim ira, e achega ó altar para
mungar xuntamente con todos aqueque eren en Xexú . Por iso, atrévome a citar algúns puntos que me gustaría ver analizados polos meus mestres
de fe e galeguidade:
- O neno/a: (análise da metamorfo e do seu pensamento, desde que
chega á catequese ata que remata a súa
preparación);
- Pais: (as súas inquietudes
sociais e relixiosas);
- Catequistas: (a súa formación,
coñecementos e dotes de transmitir ós
rapace ideas básicas);
- Cura-párroco ou cura responsable do catecismo inicial: (o importante
papel que xoga, xa que para todos é o
efe' . Da súa actitude, orientación e
ari ma moito depende o futuro cri tián
d cativo )·
- Primeira eucari tía: ('papilla"
n ce aria para lograr, mái tarde,
ntir plenamente a comuñón no
am r na fraternidade de Xe ú co
h m ).
D i
a luva no t rreo agardando
qu algu ~ n a r
lla. Lamentablemente,
a miña p ri n ia n ido da cateque-

R111A-10

se é escasa, xa que se limitou a un cursiño coma catequista. Para alén das
constantes e profundas diferencias ideolóxicas, o señor cura responsable do
cateci mo inicial botoume fóra do
grupo de traballo cando o critiquei
publicamente polo feito de negarse a
celebra-la única mi a en galego, das
ete que ternos ás fins de semana na
parroquia, durante o verán, argumen-

tando que a asistencia ó culto era
maiormente forasteira ...
Dispénsome de engadir que o crego
en cuestión, durante todo o ano, coa
igrexa chea de fieis galegos, tamén só
dí as misas en ... castelán. Por "coherencia", claro.

MARIA DOS SANTOS CONTRERAS

ECOLOXÍA

Sentimentos ecolóxicos
oxe todos dicimos "eu
son ecoloxista " sen
saber moi ben o que
eso significa ou como podemos
demostralo na práctica xa que é
moi fácil dicilo , e despoi s
seguir un ritmo de vida contaminante e agresivo co planeta,
que conleva unba despreocupación sen saber a consecuencia
inmediata ou a máis longo prazo
que poden te -lo s naso s feito s
mais cotiáns.
Só a información non falseada pode desvelárno-los resultados ambientais dunha vida consumista, agresiva dende o nacemento ata a marte, pero quizas
esa mesma información, de non
ser continuada, fai esquecer rapidamente a concienciación que
poderiamos adquirir e facilmente
caiamos na máxima de " total ,
aínda que o faga eu, non o fai
ninguén máis".
Creo que ser ecolo xis ta,
polo tanto, non é causa dun día,
ou dunha acción concreta; é quizas un establecemento da vida en
harmonía coa natureza. E mirar
máis alá de cada pequeha causa e

H

tender cara a unha formulación
global do medio.
Vivir tódolo s días dende a
mañá ata a noite intentando ser
consecuente, o non gastar auga,
luz, papel, cohe .. . recurso s en
suma que son escasos, non tirar á
vasura causas que poidan servir e
ser recicladas ou ben reutilizadas,
non empregar fertilizantes que
perx udiquen as terra s, coidar
tódolo s sitos por onde se pasa,
pero sobre todo senti-la natureza,
o medio coma algo que é de
todos e que hai que coidar.
Ante as desfeitas e os erras
buscar solucións reais ou utópicas.
Criticar o que está mal, propoñendo alternativas constructivas. Porque, hoxe, ser "ecoloxista" nun
mundo desorganizado é sobre todo
ser crítico, dicir non, buscar novas
vieiras polos que camiñar. sobre
todo, non renderse palas negativas,
os fracasos cansazos, senón mirar
adiante e seguir loitando.
Para ser "ecoloxísta" nun
mundo contaminado a todos os
ni vei s fai falla moito valor e
sobre todo moito amor. De todalas formas paga a pena e os senti-

mentas positivos que xenera esta
forma de ver a vida co mpensan
con creces os malos momentos.

1
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MARINA VILA
"Papaventos Educación Ambiental '
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REESTRUCTURACIÓN
DO VINEDO
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AXUDA Nº 10
Substitución por castes autóctonas

QUE CONSISTE EN
40°/o do investimento auxiliable

E VAi DESTINADA A
aqueles que queiran cambia-lo marco nas plantacións vellas ou
substitu ílas castes

DIARIO OFICIAL DE GALICIA, Nº 29. Mércores 12 de Febreiro do 1992. Páxina 1329
Artigo 4º
O prazo de pre entación da solicitudes rematará o 30 de setembro de 1992. Resoltas as solicitudes presentadas
ne te prazo d quedar crédito di poñible realizarase nova convocatoria.

UNTA
DE GALICIA rrrn

o

R111A-12

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES
SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
Servicio de Estudios e Publicacións

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 17)

Xosé Chao Rego

A vida dos patriarcas (Xén 26)
Mar
Mediterráneo

¡
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Xa levamos 16 números
des ta BPG f alando dos
patriarcas. Quizais a
alguén lle sorprendese
o que viñemos afirmando, e que aquí queremos' sintetizar · (1 ). O
capítulo 26 do Xénesis
deséñanos ben o tipo de
nómada ou seminómada que eran os patriarcas: propietarios de
gando menor que vivían
entre o deserto e maila
civilización urbana,
fortemente atraídos por
ela (2). Velaquí o texto:

~-

~~~
·-

o Xeq ue m
(Israel)

O PAÍS
DE
CANAÁN

Houbo fame no país ( ... ) 2 O
Señor aparecéuselle (a Isaac) e
díxolle: "Non baixes a Exipto.
Asenta na terra que eu che mostr arei. 3 Fai nesta tera a túa
moradía.
Eu estarei contigo e
EXIPTO
bendireite. A ti e ós teus descendentes dareivos esta terra, para mante-lo xuramento que fixen a ten pai Abraham" (3).
1

Os seminómadas tiñan pouca paraxe: practicaban curtas estadías nalgún sitio, aproveitando o tempo da chuvia. Cando non chovía, e viña a seca, a tentación de emigrar a Exipto, onde o río Nilo fecunda xenerosamente as terras, era grande. Aquí Deus, a quen se
consultaba antes dos desprazamentos por medio da consulta dun oráculo do santuario
-un entre sacerdotes e adiviño- proh{be a Isaac, de xeito sorprendente, que emigre. Imos
ver cómo os patriarcas tamén se fo ron ajacendo á agricultura de xeito intermitente, práctica que os fixaba máis tempo nalgún lugar determinado.

Isaac sementou o agro e recolleu naquela anada o cento por un. O Señor bendíxoo, 13e o
home foi medrando, ata se facer moi podente. tiña fatos de ovellas e de vacas e moitísimos
criados. 15 Os filisteos tíñanlle envexa (4), 15 e encheron de terra e cegaron os pozos que abriran os criados do sen pai Abraham.
12

A vida dos pastores seminómadas xira arredor dos pozos, e as liortas polo auga son o pan
de cada día, como se ve nas diversas rifas que ten a xente de Isaac ata chegaren a Berxeeba. É conveniente ler todo o capítulo 26 para decatármonos do estilo de vida patriarcal.

Subiu Isaac ata Berxeeba. 24 Aquela mesma noite aparecéuselle o Señor e díxolle: ''Eu son o
Deus de ten pai Abraham. Non teñas medo, pois eu estou contigo. Bendireite e acrecerei a túa
descendencia, por mor do meu servo Abraham". 25 Isaac construíu ali un altar e invocou o nome
do Señor. Montou a súa tenda, e os criados abriron un pozo ali mesmo (5).
23

Quen quixer unha información máis detallada e sistemática, pode acudir ó libro JI da
miña "Historia do Pobo de Xesús", o que leva por título "O meu pai era un armeo
vagamundo". A ninguén debe escandaliza-lo jeito de que Deus se manifeste revelándose
a propósito dunha "historia" patriarcal construida con tanto artificio. A lección de
Deus prometendo gratis e do home abedecendo desde a fe, é o que importa.

l. O debuxo-mapa indícanos cal é
o santuario en que naceu cada tradición. Logo fóronse fundindo , formando unha familia lineal (Abraham, Isaac, Xacob), que nun principio eran clans e tribos separadas.

2. De aí que os pastores devecían
por unha terra, e a iso responde a
promesa feita ó patriarca polo
"deus do pai": facer deles un pobo,
darlles unha terra.
3. O santuario no que se recolleron
as tradicións sobre Isaac é o de Berxeeba, ó sur, onde os cananeos adoraban antes a El Olam, ou "deus da
etemidade". Cando o clan semi nómada de Isaac asenta no territorio
de Berxeeba, identifica ó "deus do
pai" co "deus eterno" dos cananeos.
Dese santuaio cananeo toman a
lenda cúltica que lle aplican ó sacrificio de Isaac, que Abraham intentaba por "mandato" de Deus.
4. Anacronismo: está fóra de
tempo porque o pobo filisteo , que
lle dá nome a Palestina (fili tina),
aparece nese país despois da época
dos patriarcas.
5. Os ciclos narrati vos dos patriarcas
do norte e do sur acóplanse e fúndense nun <leste xeito: no período
monárquico (David, Salomón) -e
mesmo despois do cisma ou ruptura
entre norte e Sur, en tempos do rei
Xeroboán, fillo de Salomón-, os
peregrinos do reino do Norte, -que
era o reino de Israel-, acudían en
peregrinaxe ó santuario de Berxeeba, no sur, que era reino de Xudá.
;erxeeba era cidade fronteira con
Exipto, as tradicións de Israel e de
Xacob, patriarcas do norte, foron
coñecidas polo sur. Mediante a mistura das tradicións, o patriarca de
Berxeeba, Isaac, converteuse en
"pai" de Esaú e de Xacob. Pero no
sur tamén estaba o santuario de
Abraham, en Mambré. A forza de
atracción que tivo o ciclo de Abraham, por influxo da capital do reino,
Xerusalén, fixo que Abraham se
convertese no patriarca principal,
cabeza da liña xenealóxica. O posible e probable patriarca Israel, desapareceu non sabemos por que, pero
o seu nome quedou coma do enteiro
pobo e, trala división, do reino do
norte.
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BUZÓN

O padre Llanos
esquecido
Amigos de "IRIMIA":
Vou permitirme facervo s unha pequena crítica
pala raquítica reseña ofrecida con motivo do pasamento de José María de
Llanos.
Cando lin o "IRIMIA"
pen sej que o motivo de
adicar ll e un espacio tan
pequeno poderfa ser conecuencia de ter a revista
xa feita , e non q uere ndo
1 ixar pasar unh a noticia
tan imp rtante busco u e o
d da la , índa qu e
ir um ida.
r a sorpr sa chega

ó ver qu e ne ste número
non se fai amior comentaio
ó i mport ante labor que
lev ou a cabo , e que , na
miña opinión, era merecedora de ser tratada amplamente.
Se a prensa, a radio, a
te l evis ión , inclu s o as
revistas que non se significan po r tratar temas de
interese humano , consideraron que merecía a pena
adicarlle páxinas enteiras
¿p or qu e n o n a " na sa"
revi ta?
Un Saúdo.
Lugo, 12 - Ma rza - 92

O tratante de pérolas

En primeiro lugar felicitarvos e felicitarnos por
esta revista que tanto fai
polo espallamento da Boa
Nova de Cristo en Galicia.
O motivo da presente
non é outro có de presen,.

tarvos unha publicación: O
tratante de pérolas. Ests
cadernos son froito da
reflexión dunha pequena
comunidade cristiá e pretenden ser motivo de reflexión e de diálogo cristián
en Galicia.
A nasa idea inicial é a
de tirar uns oito números ó
ano. Distribúese tratuitamente nas rúas de Lugo,
pero calquera persoa interesada en recibilo pode
solicitalo ó apartado 680
de Lugo , incluíndo só os
selos necesarios para o
envío de tantos números
como desexe.
M.V

De don Victorio a don Victorino
Muy Sr. núo : He leído
el Editorial de IRIMIA del
último número 386.
Y quedo asombrado de
que una revista que se dirige a "crentes gal~gos" destile tan to odio, burla y
calumnia contra un acontec im i en to que dentro de
uno día tendrá lugar en
Roma presidido por nuestro Papa Juan Pablo II.
Me parece escandaloso
que un acerdote, supongo
que u ted lo erá, permita
que e ataque de esa manera tan gro era y oez un
h ho que debería de ser
d alegría para
v rdadero cri tian
Si u t d y lo qu le
i 0 u n qui r n fundar un
ri tiani m al marg n d la
Ibl ia d J ú , háganlo
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cuanto antes, pues todos
sabe m o s que u stedes no
quieren nada con la jerarquía eclesiástica, según lo
tienen comprobado en cientos de ocasiones. Imiten a
tanto tránsfuga político, que
han robado y traicionado el
voto a sus electores, y después se pasan a otro partido, pero siguen disfrutando
del precioso salario, que no
les pertenece.
Confieso que no pertenezco al Opus, pero conozco
a vario sacerdotes que son
celo os, abnegados, sacrificados ejemplares de buenos
ervidores de la Iglesia y de
u fíele . También veo que
la Iglesia tiene defectos,
p ro procuro disimularlos
porque e mi Madre en la
que nací procuro vivir y
de eo morir. Pero renegar de

la madre y de sus representantes, como lo hace frecuentemente su revista, me
parece una monstruosidad y
un pecado contra el cuarto
mandamiento.
Un gran pensador alemán dijo: "Fui a Roma con
la intención de escribir un
libro contra el Papa y contra la Iglesia católica, y
volví arrepentido de no ser
miembro de la Iglesia
Católica Romana"
A mí me encantaría
poder asistir a la beatificación del Fundador del
Opus para poder ver miles
y miles de personas con el
alma limpia, ansio sos de
se guir a J es ú s como le s
enseñó su Fundador.
Los que vivimos en los
tristes años de la República, comprobamos que esta

misma campaña que hoy
existe contra el Opus, es la
misma que entonces abundaba contra los Jesuitas ,
hasta el punto de que los
expulsaron de España. Los
enemigos de la Iglesia
siempre necesitan un chivo
expiatorio para combatirla.
Pero hemos avanzado
mucho : Ahora son los
" crentes galegas" los que
luchan contra sus propios
hermanos en Cristo Jesús.
Que el Señor les abra los
ojos para que puedan ustedes llevar el Evangelio al
pueblo gallego y al mundo
entero, que tan claramente
se está apartando de Dios.

Le saluda,
Victoria Duquez ( ?) Soutelo
Santiago 8 de Mayo de 1992

O NOSO TABOLEIRO

Noticias da Romaxe
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omo xa sabedes, a Romaxe deste
ano vaise celebrar nas ERMITAS-ANTAS-Pontevedra, a poucos quilómetros de Pontecaldelas.
E nesta Galicia de autoestradas prometidas e corredoiras sufridas, faise
necesaio un detallado plano que nos indique cómo chegar ó punto desexado.
Neste caso o plano que se acompaña e a
súa explicación, está feita por un magnífico coñecedor da zona, co que eremos
evita-lo sempre desagradable trance de
dar voltas e máis voltas por onde non
debemos.
O pasado ano, chegamos ó monte
Faro uns 50 autobuses e moitísimos
coches particulares, polo que atravesamos Galicia en tódalas direccións e pensamos que non estaría de máis dar a
coñecer polo percorrido "quen somos" e
"a onde imos". Sería interesante que nos
autobuses e tamén nos turismos levásemos unha pancarta co texto:
XV ROMAXE CRENTES
GALEGOS
· - UNHA TERRA QUE MEDRA-

AS ERMITAS
-PONTECALDELAS
¿Que tamén debería leva-lo nome do
lugar de procedencia dos romeiros? ,
tamén.
¿Que o fondo da pancarta debería sela bandeira galega?, debería.
Rematando, esperamos estar de novo
en contacto antes do 12 de setembro. Así,
que só unha cousa máis: Os libriños para
segui-la liturxia non chegan a distribuírse
por unha causa ou outra, correctamente,
por iso estimamos que sería interesante
que cada responsable pedise os que precise, mandaríanselle con anterioridade, para
que pos puidese repartir de maneira que ó
chegar ás Ermitas, as persoas interesadas
tivesen xa o texto no seu poder.
Á espera das vosas suxerencias,
sobre todo o que poida mellorar-la
Rornaxe,
Pola Comisión Organizadora.
Severino Gestoso
Praza de Urzáiz, 1-3º B
36208 VIGO
Telf. (986) 29 67 95

COLECTIVO
DE
EDUCACION
MEDIO-AMBIENTAL
No seu día xa falamos das actividades deste colectivo e, debido ó seu
interese, e a que esquecemos poñe-lo
enderezo postal e teléfono, repetimos
hoxe a noticia, que lle pode interesar a
alguén. As súas actividades comprenden este amplo abanico:
Campamentos de verán. Roteiros
ecolóxico-culturais. Obradoiros de
artesanía. Obradoiros da natureza.
Obradoiros de Xoguete . Organización
de cursiños (micoloxía ornitoloxía,
rnineraloxía).
Os intere ados poden dirixirse ó
Edificio Campomar, portal 2, 2ºB. Dorneda (Oleiros-A Coruña). Teléfono
(981) 61 5187e63 60 40
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Lingua e Historia (5)
Chorar en Cangas e
morrer en Ferrol
¡ Vai chorar a Cangas! é exclamación
con que nos desentendemos dos que piden
seguido, piden de máis, ou nos queren faer
ver que o traballo deles foi moi difícil e por
iso tivo máis mé1ito.
O dito tamén ten o seu porqué. Canta a
historia que no ano 1617 unha escuadra de
dous mil piratas turcos entrou na Ría de
Vigo e fondeou diante de Cangas. E, como
a ontecería máis tarde na maldita batalla de
Rand en 1702, aguearon, gueimaron, vio! aron , roubaron, mataron canto lles petou
ntre Domaio e Canga . Moitas mulleres
qu dar n n hom s, en fillos ou sen fillas.
ol r n.

e chorou en
anga . canto e chorou no cabodano. A
tradición di que, egundo o tempo foi
borrando a ferida, o de Cangas contrataban

pranxiderias que mantivesen a tensión do
pranto.
. De aí debe de vi-lo dito JVai chorar a
Cangas! que se oe por toda a costa atlántica
galega e en Tui engádenlle isto: e danche
unha cunea de caldo. Quizais a paga das
pranxideiras fose en especie, porque nas
Neves din ¡Vai pedir a Cangas que che dan
unha taza de caldo!
Botarlle as mantas ó Hospital é criticar a un acerbamente, maldicilo, ou como
tamén se di, poñelo a feder, coma quen lle
di ¡por min xa podes morrer! O dito é das
terras de Ferrol, a onde se levaban antigamente os enfermos incurables da redonda.
A tradición local di que lles había qu e
leva-las mantas e que alí tiñan uns coidados
médicos seguros pero mínim os, co qu e
aquel Hospital , b en mira d o, só era un
morredoiro. Disque a atención mé di ca
había que pagala á parte.
Todos estes ditas existían antes de nós
nacermos, teñen significados precis os e
exclusivos do noso idioma, reflexan a nosa
historia e polo tanto son lingua. Unha lingua nosa e polo tanto intransferible.

IRIMEGO
África nos Pirineos
empezaba; era o caso
que Europa nos insultaba
polo noso gran atraso.
Desque morreu don Francisco
estes insultos tan feos
¡xa non! porque a democracia
ascendeunos a europeos.
Tras longa noite de pedra
e tantos anos de inverno
a primavera chegou
de sermos país moderno.
Xa co Mercado Común
disque nos vai vento en popa;
non só somos europeos:
¡sómo-la porta de Europa!
Mais non crea o irimego
que todo é unha balsa,
pois somos porta pechada,
ou, ó menos, porta falsa.
Que llelo digan ós árabes
e ós latinoamericanos:
antes eramos amigos,
agora, moi inhumanos.
A gran familia de Arabia
f amenta, peta á porta
pra aquí inmigrar, ¿con que bate?
encontra a esperanza morta.
Só atrancos prós que inmigran
dos países musulmáns
ós que hai ben poucos anos
os tiñamos por irmáns.
¿E os latinoamericanos?
Sen visado e pasaporte
pra que non entren aquí
e logo vaian ó norte.
E ¿por que?. Porque Europa
conseguiu con grande maña
facer cómplice racista
pra pecha-la porta, a España.
Latinoamérica foi,
e ben recente é a historia
fogar para os exiliados
de Franco: ¿u-la memoria?
A emigración é un fenómeno
hoxe a escala mundial,
e nós, cerrando as entrañas
por culpa do Capital.

