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EDITORIAL

O TRASNO
Daniel López Muñoz

O 23 de abril Día. do
Libro
Houbo tempos neste país en que non tódolos
seus cidadáns eran quen de ler un libro. E non porque non os houbese, senón porque non sabían
facelo. Moitas veces sabían máis de letras os netos
cós avós; e sempre os homes cás mulleres.
Hoxe desapareceu esa ignorancia que fixo sentir
vergonza a moita xente: ós mozos que aprendían na
mili para poder le-las cartas da moza; ós avós que
dependían dos cativos para calquera papel que tivesen necesidade de ler.
Hoxe todo o mundo sabe ler; e tamén hai libros
dabondo; moi variados en temática e calidade.
O que se cadra non abunda tanto son os lectores. Porque o lector é aquel que le, non o que enche
a casa de libros que lla decoran; nin sequera o que
ve no libro algo admirable e respectado, como respectado é o home de moitos libros; un respecto que
ten o seu aquel de desconfianza, porque o saber
que o libro encerra non parece tan de fiar coma o
que a vida dá.
Cando unha persoa abre un libro con curioso interese e paseniñamente vai entrando nel, recibindo a
comunicación que fai o autor, confrontando con el o
propio pensar, para conformidade ou discrepancia,
para afinar e afirmar ou corrixi-lo propio pensamento ...
Cando no libro encentra noves saberes, ou lle
esperta novas preguntas ... Cando o enche de emoción, ou lle acende a fantasía, ou déixao admirado a
súa fermosura, ou o inquieto.
Cando se xuntan o libro e o lector sempre é
festa; se non festa do libro, si festa para o lector.
E pode suceder que outros reclamos aparten do
libro a grandes e pequenos, que nos impacten, nos
deslumbren e ... desaparezan deixándonos bale iros.
Que non son os trebóns, que é a chuvia miudiña a
que fai aterra garimosa. Que é o encentro silandeiro
e pausado entre lector e libro que nutre e desvela o
pensamento propio co pensamento alleo, que transmite e provoca emocións, que nos enriquece e
axuda a desenvolver. Eso é a lectura: unha festa
fecunda.
Hoxe a lectura parece máis urxente ca nunca.
Os medios de comunicación de masas -radio, tele,
prensa- son moi masificados e, con frecuencia, van
dirixidos a que a xente deixe de pensar, que así
queda o terreo libre para a comenencia da propaganda do poder. O libro, a súa lectura personalizada, pode ser unha trincheira e mesmo unha victoria
contra tal masificación.
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Cantidubi
Agora que andamos
metidos na relixión esta do
libremercado, sagrado e
intocable caía quen caía.
Agora que ternos moi claro
que San Dólar é o noso
redentor ... Xusto agora convén ila de vagar desenmascarando, máis que nada para
non desmoralizarnos de
todo.
E un dos principios máis
curiosos da moral amoral do
liberalismo económico, de
moda moito obrigada, é o
que aquí, para entendernos,
podemos chamar o principio
cantidubi.
Este principio ten múltiples e variadas aplicacións.
Foise introducindo nas
nosas vidas e forma parte da
nosa cultura cotiá, da
maneira de ver e valora-las
cousas coa que diariamente
nos erguemos, producimos,
relacionamos, reproducimos
e morremos.
No tinglado económico
do que formamos parte aplícase, desde sabe deus cando,
o tal principio que equivale a
canto máis mellor. E así nos
vai neste planeta de neuróticos productores de cousas.
Producir roáis para consumir
máis para estercar máis. Tal
é o termómetro do progreso
industrial.
E desde a economía, cal
fatal profecía marxista, o

noso principio de marras
estendeuse a todo o existir
humano ou, máis ben, inhumano.
Outras consideracións
sobre a calidade do producido ou sobre a felicidade
de homes e mulleres traballadores son condenadas
pola moral dominante
como desviacións terceiromundistas, revolucionarias
ou simplemente inxenuocristiás.
Por iso na ordenación do
mercado de traballo son
roáis importantes o número
de cousas producidas e os
seus prezos que a dignidade
e a seguridade dos ttaballadores.
Por iso poucos se preguntan onde vai parar tanto
cacharro plástico, tanto
envoltorio, tanto aparello
inútil que reporta moita
menos utilidade cá enerxía
que consume ou co que vale
no mercado. Tanto ten ...
canto máis mellor.
Por iso ata os modelos
de conducta sexual sono a
base de cantidade, de fazañas, incribles pero falsas,
baseadas no bestial número
de veces. Máis ou menos
coma a cabalaxe dos coches
ou as copas que un é quen de
aguantar.
Moi machote o principio
este.
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BOA NOVA

Manolo Regal

Do bo que é que sexamos alegres
Case sempre escribimos causas
serias nesta revista e nesta mesma
páxina. Causas de moito pensar e de
moito razoar. Por iso hoxe, nestes
encetas da Pascua, quero facer unha
pequeniña homenaxe á alegría, tan
santa, útil e necesaria coma o pan de
cada día.

Para iso nacemos
A xente vén a este mundo
alegre. cada un de nós trae
cando nace un bolo de pan
debaixo do brazo -como
afirma o dito popular- e un
letreiriño na fronte que di:
quero ser alegre.
Tódalas reviravoltas das
ciencias, dos saberes e dos
traballos da xente veñen dar a
isto sempre: ser alegres. Se se
busca o pan de cada día, é
para estar alegres; se procuramos ter saúde no corpo e paz
no espírito, é para estar ale gres; se buscamos trato de
irmáns entre nós, é para estar

alegres; se nos esforzamos por saber
atura-lo peso dos anos e dos achaques,
é para estar alegres.
O humor, a alegría, o optimismo,
cando se instalen no fondo do propio
corazón e rebordan para fóra, son o
mellar testemuño dunha vida que acadou o seu obxectivo.

¡Sabemos tan pouco de Deus ! Pero, ·
polo que a xente toda do mundo foi
intuíndo e descubrindo e experimentando de Deus, penso que non me
paso do debido respecto se digo que
a cousa que máis lle acae a Deus é a
alegría. polo tanto, cando máis o imitamos é cando botamos unha boa garg allada que nos sae do fondo da
Deos é alegre e quérenos alegres
alma, coma expresión da nosa satispara ser
facción corporal e espiritual. daqueEu non sei se Deus ri ou non ri.
la, case, case que somos
deuses.
Deus quere que sexamos
alegres. E non debe de estar
nada de acordo cando ve que
por veces empregámo-lo seu
nome e a relixión feita no
seu nome para potenciar en
nós a tristura, a seriedade, a
rixidez.
Para santifica-la nome de
Deus é necesario saber rir. Se
santo Agostiño dicía: "Ama, e
fai o que queiras", poida que
tamén debíamos dicir: "Ri, e
fai
o que queira ".
A alegría é o mellar testemuño dunha vida que acadou o seu obxectivo.

X. Antón Migué/ez Díaz

CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

Dar gracias: A señora Toña e o señor Manuel
A señora Toña e o señor
Manuel eran unha parella que
chamaba a atención polo namorados que estaban despois de 40
anos de matrimonio, pois andaban xa preto dos setenta. Vivían
moi agarimados un no outro pois
as dúas fillas que tiveran andaban polo mundo.
Cando Manuel morreu de
súpeto a Toña quedou desconsolada e pasaba os días vertendo
regueiros de bágoas e sentindo
unha forte opresión no peito.
- ¿Que tal vai señora Toña?
- Mal meu amigo, mal, non
me afago sin el.
- F aise difícil. ..

- Moi difícil. Paso o día
pensando no meu Manuel e por
que Deus mo levaría.
Botei unha temporadiña sen
ver á señora Toña. O outro día
que cadramos xuntos no ambulatorio pregunteulle:
- ¿Que tal se leva a ausencia señora Toña?
- Algo mellor meu amigo
- ¿Xa non chora?
- Choro si ... Pero tamén
teño alegría.
- Ten alegría ...
- Teño. Antes cando falaba co Manuel (que Deus teña
na gloria) sempre laiaba a
miña mala sorte e contáballe o

mal que levaba a súa ausencia.
Pero pensei que ese falar meu
era algo egoísta e pouco agradecido. Agora cando converso
co meu Manuel doulle moitas
gracias polo ben que fomos
levando a vida xuntos e lembr ándoll e tantos momentos
marabillosos. ¡Teño tan bos
recordos del! ¡de u me tanto
cariño!. .. Por veces principio
chorando coa pena e acabo
chorando de alegría e de agradecemen to pensando nel. A
verdade é que tiven moita
sorte co meu homiño. ¡E aínda
nos queda a eternidade para
estar xuntos !

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

UN LIBRO MOi FERMOSO e de
agradecer é a primeira "Historia da
Igrexa Galega" que acaba de publicar Sept. Tres intelectuais cunha
forte experiencia de fe e de crear
igrexa como son Xosé García Oro,
Manolo Regal e Arximiro López
Rivas traballaron con finura pra
agasallarnos cunha investigación
como feita de encaixes ...

"OLAS MIL" é un proxecto de Fenosa
pra acadar enerxía a partir das mareas e
das ondas do mar. Supón baixos custos,
pero a súa viabilidade é incerta. Mais é
outra enerxía: a biomasa, a procedente
de residuos orgánicos forestais a que
está ofrecendo máis .expectativas, e
pensemos que cada ano se producen no
noso país máis de catro millóns de
toneladas de residuos forestais.

OS ZULÚS son
unha das etnias
que máis resistencia están a ofrecer
á nova liña política s urafricana.
Cons ti tuída por
nove dos trinta
millóns de cidadáns de cor, reclaman a independencia do seu
grupo pra acadar un Estado propio. O CNA de Mandela posible
partido gañador das eleccións, proclámase multirracial, aínda
que e tá dominado pola etnia dos xhosas. Na fotografía, un
crego zulú.

A "COORDINADORA PRO DEFENSA
DA NATUREZA
OURENSÁ" é unha
mostra máis da sensibilidade cara ó medio
ambiente que está a
xurdir en amplos sectores da poboación
das comarcas ourensás. Así, na denuncia
contra a concentración parcelaria tal como está a facerse na Limia, e agora contra a
instalación de máis de setenta minicentrais hidroeléctricas nos
seus ríos. Na fotografía, a catarata ou Fervenza do Demo unha
das paraxes que pode ser destruída por un destes proxectos.

HISTORIA DA
IGREXA GALEGA

J ~OarcfaOro

Manuel RcgnJ Ledo
ArxlnúroLópczRivas
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AS AVES mariñas volveron a invernar en diferentes enclaves
das nosas costas, sobor de todo na Ría de Arousa, pola Lanzada,
mais aínda non son protexidas abondo ... Parrulos, gaivotas, mascatos ... , acompañan as nosas viaxes polas rías nestas semanas.

AS ELECCIÓNS
DE SURÁFRICA
neste vintesete de
abril rompen con
tres séculos de opresión dos branco s .
Por primeira vez
trinta millóns de
negros votarán nun
Estado de coren.ta
millóns de habitantes. Máis de dez mil
mortos antes de
chegar a esta data, e
por desgracia non
van se-los últimos,
pois Mandela, que será o máis votado, atópase cunha realidade
social e económica feita de xiróns de sangue, rabia e vinganza.

dq~ii~
SERVICIOS DE COMUNICACION

CURSOS BÍBLICOS NA TERRA SANTA e tamén nos lugares paulinos son unha oferta axeitada para empaparnos da experiencia de Xesús de N azaré. Hoxe referímonos a cursos pra creg os nos meses de xuño -xullo. Pra máis información 917665500. Ext. 284.
O LIBRO si que
necesita moitas
xornadas reivindicativas xa que o seu
futuro é torpedeado
por outros productos de consumo e
os lectores son cada
vez menos ... O filósofo Karl Popper
acaba de demostrar
que a cultura europea escomenzou
coa publicación
~dun libro: os poemas de Homero,
recollidos posteriormente no 550 antes de Cristo. O libro de por
si ten un valor obxectivo no que descansa a nosa cultura.

O MUNDO
É
DOS ·QUE LEN

MATERIAIS pra vindeiras celebración está a ofrecer Dostéx
Edicións ... Son caderniños que axudan nos colexios, a ociacións, etc ... O primeiro en ser publicado chámase: "¿Que facemos co lixo? .. Agora anuncian: "Letras Galegas-94" , "Os
Maios" ... Pra máis información: Rúa nove de agosto, 4 - ático
dereita (Tf. 873453). Riveira.

GAÑOU A TELEVISIÓN e máis da metade
dos votos acadados polos
fascistas proveñen da
mocidade, o mesmo que un
corenta por cento dos que
converteron ó xefe da
"telecracia" italiana no virtual primeiro ministro de
Italia. A política-espectáculo enganchou a moita
xente nova á que lle prometeron " o ouro e o
mouro" e Berlusconi pensa
que Italia é o me sm o cá
súa finca ou empresa partiv ul ar. .. Pou cas veces a
política caeu tan baixa.

TELECRAZIA
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OPINIÓN

Menos tópicos e máis
valor
Os tópicos son signos de
necrose do pensamento. Algúns
dos moitos tópicos nos que asenta
a cultura "progre" e mais a reacPor Suso de Toro
cionaria son referentes á familia e
a reproducción. Pero todos os tópicos amosan a súa inoperancia e esterilidade cando teñen que afrontar a realidade, este é o caso do problema da natalidade na Galiza.
O noso é o país de Europa que máis envellece, Galiza
está a extinguirse diante dos nosos ollos.
Ante isto o Presidente Fraga lanzou declaracións, que
se había "volcar na familia" disque. Retórica baleira que
non serve para nada, non sendo para reafirmar ideoloxía
rancia que non ten que ver co noso mundo actual.
En consecuencia inventou unha penosa consellería
cunha conselleira que non di máis que chuscadas e inxenuidades propias da cultura franquista. En resumo, esta
administración, polo menos o Presidente Fraga, parece
consciente do problema, pero na vez de afrontalo, refúxiase en tópicos reaccionarios.
Doutra banda están os/as "progres" que por sistema
entenden que calquera cousa que digan políticos conservadores é equivocado e reaccionario. Pero ademais, a crítica á familia patriarcal e autoritaria tradicional levou a
condenar toda forma de estructura familiar, de maneira
que é reaccionario establecer un vencello entre persoas
para compartir a vida, casar, e moitísimo máis reaccionario ter fillos. O mundo ideal sería exclusivamente poboado por adultos célibes, e extinguríase, naturalmente.
Con esta cultura tópica tampouco se pode afrontar o
gravísimo problema da nosa natalidade, que é máis que
un problema demográfico. É un fracaso como sociedade,
como nación, e un síntoma preocupante da crise de civilización que vivimos.
Cómpre reflexionar sobre el partindo da realidade
actual: unha sociedade con mulleres con maior coñecemento e dominio da súa sexualidade e o seu corpo; onde
xa non se preña tanto "sen querer", senón que cando se
preña é máis deliberado que hai anos; onde a ciencia
axuda a non ter fillos non desexados e tamén a ter fillos a
persoas que antes non os poderían ter; onde hai graves
dificultades económicas para ter e criar fillos; onde domina unha cultura consumista sen horizontes e con valores
utilitaristas ... Un mundo complexo que hai que afrontar
en tópicos e que pide soludóns concretas e prácticas
para non extinguirse.

POLÍTICA

A rebelión
necesaria
Os galegos ternos fama de
queixarnos moito. En realidade
non nos faltan razóns para iso,
cousa que lle ocorre a maioría
Por Tintxu
dos habitantes deste planeta.
Pero ternos unha tendencia excesiva a non pasar diso,
da simple queixa, resignados a unha impotencia non
sempre real, ou ben buscamos vías retortas para dárllela volta ós problemas, non para resolvelos.
Se pensamos que a xustiza non funciona, buscamos
a ver se hai un amigo para axiliza-los trámites ou
mesmo facemos coñecer de quen ten que resolver; se
agardamos algo de calquera organismo oficial, irnos
polo mesmo camiño; se precisamos dun servicio médico acudimos á consulta privada de tal profesional, que
ó mellor é o responsable do mesmo servicio no centro
público que nos corresponde e non f ai nada para que de
verdade funcione.
Precisamos poñer a anda-lo que se vén dando en
chamar sociedade civil, un conxunto de movementos
sociais que reaccionan fronte ás realidades adversas
para crear un estado de opinión que favoreza o cambio
social. Xa son clásicos os grandes exemplos do pacifismo de Gandhi na India, ou da non violencia dos negros
en favor da integración racial nos Estados Unidos; máis
próximos e menos espectaculares poden se-los movementos ecoloxistas ou mesmo de consumidores ou, xa
nun terreo máis político, os movementos alternativos na
Alemaña ou radicais en Italia, por non cita-las manifestacións populares que propiciaron a caída do muro de
Berlín, ou as nais de Bos Aires contra a dictadura.
Moi recente está tamén o caso dos mozos e estudiantes franceses, que fixeron retirar polo goberno da
dereita proxectos de contratos laborais coma os que
aquí está implantando o goberno ou hai algúns meses
en favor da escola pública.
Por iso non vale quedar nunha simple queixa na rúa
ou na taberna cos amigos .contra os servicios que non
funcionan, o médico, mestre ou xuíz que non cumpre, o
organismo público que non atende ó cidadán. Se todas
estas cousas suceden, será hora de cambiar cos votos ós
responsables de toda a situación, que moitas veces son
os mesmos de hai vinte ou trinta anos. E, desde logo,
reclamar día a día os nosos dereitos, individual e sobre
todo colectivamente.
O problema é que os que nos gobernan, nos concellos, na Xunta ou en Madrid, non se ven sometidos á
presión da rebelión dos descontentos, que se renden
demasiado facilmente. Cómpre organizarmos movementos cidadáns alternativos, integrarnos nos poucos
xa existentes, artellar, nunha palabra, a sociedade civil
para mellora-lo mundo que ternos.

RECUNCHO DA ECONOMÍA

Manuel Roca Cendán

Inflación, Deflación, I.P.C., Cesta da compra
esta semana comezamos esta sección, este
"re cuncho da Economía" no que trataremos
algúns conceptos económicos
básicos moi usados a cotío.
Todos estamos afeitos a ler
nun xornal ou a escoitar Jalar
na radio ou na televisión do
/.P. C., do P.I.B., de que España devaluou a súa moeda (e
por tanto mellorou a taxa de
cobertura), de que estamos
fóra da "banda estreita" do
Sistema Monetario Europeo
ou de que a renda "per cápita" galega segue a estar moi
por baixo da media española
(e máis aínda da media europea). Estes, e moitos máis
conceptos da "xerga" económica crean dificultadas para o
entendemento da información
económica ós que non teñan
uns coñecementos mínimos
Col/ido de: "La Voz de Galicia", 12-5-1993.
desta materia e Jan de barreicartos -xa sexa algo material, coma un
ra de entrada para os "non iniciados".
libro (ben) ou non, material coma por
O poder adquisitivo
exemplo ·a factura dun avogado (servicio)- e iso vai depender de cómo cambien
Neste labor de tentar explicar cunha
os prezos dos bens ou servicios.
·linguaxe sinxela algúns dos términos
máis usados no eido económico, comezaA cesta da compra
rei falando da inflación, a deflación, o
Para estudia-lo comportamento dos
I.P.C., e outros conceptos vencellados
prezos elaborouse un índice económico
coa evolución dos prezos.
que se chama índice de prezos de consuA todos nos preocupa a evolución
mo (IPC). O seu valor calcúlase mensualdos prezos no noso país, xa que o que
mente á vista do comportamento dos prerealmente importa para o noso benestar
zos de 4 71 productos habituais no gasto
económico non é só o que gañemos coa
da maioría dos consumidores (que é o
nosa actividade productiva (poñamos por
que se chama "a cesta da compra").
caso, o noso salario) senón o poder real
Como non ten a mesma importancia o
ou poder adquisitivo de compra dese
gasto que fai unha familia media en alidiñeiro, o que podemos mercar con eses
mentación có que fai, por exemplo, en

N

menciñas, dáse unha ponderación ou peso distinto a cada sector, sendo os de maior peso
(como se ve no gráfico) os de
alimentación, transporte, vestido
e vivenda.
A inflación é a suba sostida
do nivel xeral de prez os e a
deflación, pola contra, é a caída
sostida do nivel xeral de prezos;
o I.P.C. é o instrumento usado
para medi-la inflación ou a
deflación existentes nun país, ó
igual que usámo-lo termómetro
para medir cuantitativamente a
febre dunha persoa. A deflación
foi importante en certos períodos de grande crise económica
(por exemplo a "Gran Depresión" de 1929) pero hoxe en día
o problema económico real no
mundo en canto á variación do
prezos é o inflacionario.

¿Por que se inflan os prezos?
Atendendo ás causas básicas da inflación podemos sinalar que unha delas é a
suba dos custos dos factores productivos
(o prezo do solo, do petróleo ou doutras
materias primas, dos tipos de interese,
dos salarios ... ); e outra é o desaxuste
entre o consumo e o nivel de producción
existente, xa que se a demanda excede á
oferta hai unha nidia tendencia ó crecemento dos prezos.
Precisamente por iso, para combatela inflación mantense "en liberdade condicional" a demanda a través do control
do diñeiro en circulación no país (por
exemplo, subindo as taxas de interese, xa
que o ter que pagar máis intereses ó mercar un coche, unha casa, etc, desincentivada a súa adquisición).

TAXAS DE INFLACIÓN ANUAL (en%)

GALICIA ...................................................................... .............. ............. ..... .
ESPAÑA ....................................................................................................... .

1990

1991

1992

1993

6,5
6,7

5,9
5,9

5,5
5,9

5
4,9

'

Apaixonante aventura

TERCEIRO MUNDO

e

ando esta revista estea nas
mans do lector, xa en Roma
principiaría, o 1 O de abril, o
Sínodo dos Bispos para África que
nestas páxinas vimos preparando
dende hai tres números, sendo esta a
cuarta entrega; facemos aquí unha síntese dos problemas básicos cos que se
enfronta o cristianismo no continente
negro. ¿ Saberá Roma escoita-la voz
dos fillos de Cam? O Jeito de que o
sínodo se celebre en Roma, e non en
África, dá que sospeitar, pois aparece
coma un claro símbolo de que o Vaticano quer te-la tixola polo mango.
Pero ¿cales son os problemas que
tanto preocupan á Santa Sé e que son
obxecto da reflexión da teoloxía negra
africana?

Cando o branco é negro

Se un europeo lle cospe na cara a
outro estalle inflixindo unha aldraxe,
pero se isto mesmo o fai un africano
bantú realiza un rito de bendición, porque alí cuspir ten ese significado. E na
cultura do pobo dogon non hai palabra
sen cuspe porque a primeira palabra era
unha verba húmida.
Isto, xa nos indica que a cultura
africana se distancia da europea coma o
día da noite, sen que nos sexa permitido
dicir que nosoutros sexámo-la luz e eles
as tebras. Pero, por culpa do eurocentrismo, tal cousa veuse afirmando polos
occidentais.
Outro exemplo é o das cores litúrxicas: ¿que pode significar que o celebrante eucarístico vista unha casula
branca por Resurrección se naquelas
paraxes o branco é a cor do loito mentres có da festa é o vermello, símbolo da
vida? Pero os misioneiros ¡vestían de
branco ós novos bautizados!
Nun terceiro exemplo podemos
observa-lo engano, supoñemos que por
desinformación, a que están sometidos
certos seminaristas ós que, para lles
inculcaren o valor do celibato, dinlles
que este medra cada vez máis no cristianismo africano. Pero isto ten unha
explicación totalmente contraria á que
lle queren dar: alí os que non casan
pasan por personas anormais, posuídas
por algún espírito, o que, nas culturas
tradicionais fai que esta xente estraña
teña o prestixio do non habitual e, por
temidos, adquiran unha personalidade
pública recoñecida no terreo da maxia
ritual.
A poligamia ¿perversión?

Preocupación polo futuro do cristianismo en
África. Esta nena cristiá, ¿poderá medrar na
Comunidade eclesial? O porvir da fe cristiá no
Continente, xógase en boa parte, durante este
mes de abril en Roma.
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Cando os misioneiros europeos chegaron ó continente negro bateron coa
práctica usual de que moitos negros
tiñan dúas ou máis mulleres. Os omnipetentes occidentais, apoiados na idea
de que existe unha lei natural, que disque é universal, pero que só coñecen
eles, dictaminaron que iso era un pecado contra a natureza. Tratárono coma
vicio e non coma factor cultural e así,
un negro que se convertía tiña que
abandonar unha das mulleres, á que sen

embargo quería e coa que vi vía harmoniosamente, xunto coa outra compañeira. os celos eran un compoñente ¡misioneiro !
Os europeos máis listos copiaron os
costumes africanos e convertéronse en
polígamos, pero non pola vía cultural,
senón do abuso sexual, convertendo un
sistema tribal en fenómeno urbano de
aproveitamento egoísta e marxinador da
muller. Contrariamente ó contexto rurat
. na cidade priman as razóns sexuais e as
mulleres e os fillos custan cartos, ó contrario que no campo.
Certo que a poligamina, por diversas razóns -entre elas motivos de economía capitalista-, está en declive.
Hoxe a loita pola dignidade da muller é
un factor que actúa, dende o feminismo,
en contra desta práctica, porque a poligamia é soamente polixinia -unión
dun home con varias mulleres- e non
poliandria: unha muller con varios
homes.
Dende a década dos 70 os teólogos
africanos foron descubrindo a dimensión cultural de tal práctica, aberrante
para o etnocentrismo europeo, pero que
non é un fenómeno individual, -clandestino, coma o dos europeos alí residentes- senón social e colectivo: unha
muller máis supón unha alianza máis
con outra linaxe ou clan, máis fillos e
tamén maiores posibilidades de cultivar
máis terra. É a familia, non o individuo,
a que sae reforzada. Era unha cuestión
de prestixio nun clima no que a muller
non se sentía ferida na súa dignidade.
Razóns duo desconcerto

Posiblemente non <leamos saído do
noso abraio cavilando nos motivos ós
que acoden os membros da chamada
teoloxía negra, e con eles non poucos
misioneiros, sen reparos en deixar de
lado a nosa moral tolerando ese hábito,
seguíndolle respectuosamente a pista á
evolución dos costumes, que dende logo
se está dando.
Quizais haxa que partir daquel discurso que o papa Paulo VI lles botou ós
bispos africanos reunidos en Kampala
(Uganda) no mes de agosto de 1969:
"Vosoutros podedes, e vosoutros debedes ter un cristianismo africano". e:>

t dos

cristiáns africanos

e:> Si, pero ¿como?
Os mellores de entre os misioneiros, que exerceron unha paternal tutela
sobre os negros, practicaron unha estratexia: a adaptación. Camiño equivocado, porque se trataba de adaptar un
modelo occidental, o romano, á cultura
africana. No proceso de adaptación, o
que se facía era impoñer ese modelo
facendo pequenas concesións, máis ben
folclóricas, á mentalidade africana,
maiormente no terreo da música e da
danza. Algo era.
No ano 197 4 os bis pos africanos
tralo Sínodo en Roma declararon
"totalmente superada unha certa teoloxía da adptación". Algún autor afirma
que, ademais de insuficiente, presupón
un cristianismo prefabricado que vén
de fora e un vandalismo teolóxico que
parte da confusión entre Igrexa e Reino
de Deus, que fai o cristianismo occidental a instancia á vez definitiva e
definitoria. Daquela,. ¿que facer?
Un labor de creación

O padre Arrupe, xefe que foi dos
xesuítas, afirmaba que estamos nunha
nova fase da historia na que cómpre
creación e non unha acomodación dun
cristianismo preexistente. El empregou
a palabra inculturación, hoxe de moda,
e que en 1978 definiu así: "A inculturación é a encamación da vida e da mensaxe cristiás nunha área cultural concreta, de xeito que non soamente esta
experiencia se exprese cos elementos
propios á cultura en cuestión (o que
non sería máis ca unha adaptación
superficial), senón ademais que esta
mesma experiencia se transforme nun
principio de inspiración, á vez norma e
forza de unificación, que transforma e
recrea esta cultura, estando así na orixe
dunha nova creación". ¡Case nada!
Un dos máis coñecidos membros
da teoloxía negra, Jean-Marc Ela, láiase de que, por culpa dun cristianismo
invasor e triunfalista, en África para ser
cristián houbese que renunciar a seguir
sendo culturamente africano. Para el, a
solución reside na recuperación para a
fe do campo simbólico negro-africano.
Velaquí o que el di: "Todo é símbolo. O africano vive nunha 'foresta de

Hai anos, monseñor Mi/inga foi privado da súa diócese de Zambia e confinado en Roma para
poder ser vixiado. O seu delicto é o de entende-/o ministerio dende o punto de vista terapéutico. O
bispo negro realiza curacións no mesmo corazón da liturxia, e isto non está codificado polo Dereito
canónico. Pero ¿quen coñece calé a fronteira entre Deus e o home? Xesús de Nazaré tamén foi
un sanador un curandeiro, e os seus inimigos acusábano: ¿con que autoridade fas tales causas?
Parece que na mesma Roma están aprendendo a respectar a Enmanue/ Mi/inga, que actúa dende
o máis enxebre da cultura negro-africana.

símbolos', xeito pri vilexiado da súa
relación co universo. Sabemos que o
recurso sistemático ó símbolo é un
trazo dominante nas sociedades sen
escritura: Pero un símbolo unicamente
resulta accesible ós de dentro: as fronteiras dunha comunidade delimítanse
por medio de símbolos. Fronte ós símbolos, os homes divídense: cheos de
sentido para uns, remanecen indescifrables para outros".
Un desafío para o Sínodo

Os europeos, soberbios racionalistas, arruínan o capital simbólico da cultura africana. O mesmo teólogo Ela
lémbranos que o home negro, como lle
sucedía a Xesús en Nazaré, non fala a
linguaxe racionalista de Aristóteles,
polo que a cultura occidental perverteu
os símbolos africanos en simples alegorías. Todo un inmenso traballo teolóxico
e profético por facer.
¿Darán comprendido os xefes da
Igrexa o problema na súa dimensión ou
intentarán que o cristianismo en África
sexa un simple eco, cando non unha
sucursal, do catolicismo latino? De feito

son moitos os bispos negros que pen an
igualiño cós que mandan, pois eles o
elixiron e promocionaron en virtude da
súa docilidade a unha certa teoloxía. A
voz profética da teoloxía negra -coma
en América latina a da liberación- é
minoritaria. Todo un universo teolóxico
a recrear.
Paulo VI, na devandita reunión de
Kampala, afirmaba: "Vosoutros tedes
valores humanos e formas característi.cas de cultura que poden elevarse a
unha perfección propia, aptas para atoparen no cristianismo, e por medio del,
unha plenitude superior, orixinal, e
polo mesmo capaces de ter unha riqueza de expresión propia, verdadeiramente africana".
A todos nos interesa -peculiarmente a xente coma os galegos, que
ternos unha cultura diferenciada-,
que o Sínodo fale a linguaxe de África
e propicie non unha simple adaptación
senón un encontró entre Evanxeo e
cultura.
Mario Cambeiro

OPINIÓN

O argumento da
vida
Por sorte ou por desgracia, ou
quizais por ámbalas <lúas cousas,
segue a haber xente e aconteceres
da vida que non saen nos "reality
F. X. Fernández Naval
show" da televisión. Desgracia
polo feito de que as circunstancias que a esas persoas Hes
toca vivir son tráxicas, e sorte porque aínda hai mulleres e
homes capaces de gardar celosamente a súa intimidade.
Non vou ser eu quen nestes breves parágrafos teña a
ousadía e pouco tino de airea-lo drama acontecido a unha
familia que coñezo, e que nos últimos tempos viu cómo o
sino do mal fado golpeou con forza na súa enteireza.
Pero si querería deixar constancia da forza interior asociada á perplexidade e desconcerto do home
que dá continuidade e folgos a ese grupo familiar e a
esta historia.
El é un home bo. Triste, tan triste coma o loito no que
habita, pero bo. Sábese marcado, traxicamente marcado
pola vida e o destino. Ten medo dos comentarios da
xente, da murmuración dos veciños, por máis que ás
veces nos comentarios e preguntas só latexe a necesidade
de aproximación e de solidariedade. Pero xa sabémo-lo
que pasa,ás veces tamén as preguntas só acochan un morbo o desexo de saber, de ser importantes, a importancia
do que sabe, a custa da desgracia allea.
Ten este home un sobriño na cadea. Terrorismo.
Setenta e seis anos de prisión por múltiples delictos: asasinato, pertenza a banda armada, tenencia ilícita de armas,
secuestro, roubo, e unha longa ristra de feitos imputables,
que a el, ó tío, se lle antollan excesivos, convencido como
está de que o seu sobriño non é outra cousa cá consecuencia dunha situación adversa e imposible de vencer.
O seu fillo foi morto polo neto, é dicir que o fillo
matou o pai e logo tentou pór fin á súa propia vida. E este
home da historia, traspasado pola dor, segue a buscar
mecanismos que permitan que o seu neto saia en liberdade condicional. Asusta o tamaño da mágoa que o acolle e
a enteireza que supón illarse da propia circunstancia e
pelexar por aquel que é sangue do seu sangue, coma se o
morto fose un descoñecido, un arribista calquera traído
pola noite, e non o seu fillo, ó que quería e ó que deu colo
e paseou de neno.
Non hai conclusións para esta historia, ou quizais si, e
debe ser propiedade silenciosa de cada un de nós, se
acaso tan só unha conclusión literaria, <lito sexa con respecto; pero a literatura é o espello no que se reflexa a vida
e a actitude <leste home semella ser un reflexo convulso,
traxicamente intenso, confirmando unha vez máis que a
realidade sempre, sempre, supera a ficción.

ECOLOXÍA

Os sete "erres" do comportamento
ecolóxico
coñecer, protexer e defender, os bosques,
montes, ríos, mares, peixes, paxaros, animais e persoas, a nosa cultura e a natureza.
2/REDUCIR,
aforrar e non malgastar a enerxía e a
auga, evita-la contaminación, non consumir tanto.
3/REUTILIZAR, volver a usa-las cousas, bolsas, botellas,
caixas, xoguetes, libros. Compartir.
4/RECICLAR,
o papel, o vidro, o lixo, e utilizar mate- _
riais reciclados.
5/REPOBOAR,
plantar árbores autóctonos, nos bosques,
montes, rúas, casas, "adoptar", coñecer e
protexe-las nosas árbores.
6/REXEITAR
e denunciar, os productos e as actitudes
nocivas para o noso contorno, sprais,
CFC, madeiras _tropicais, refrescos en
lata, incendios, talas, vertidos ...
7/REIVINDICAR, pedir, esixir, construír, conquistar ... a protección do medio ambiente coma única
garantia do noso futuro.
l/RESPECTAR,

Papaventos Educación Ambiental.

POEMARIO

Doutrina e teoría de Galileo Galilei
Bertold Brecht

Cando o Todopoderoso
lanzou o seufágase
ó.sol lle dixo
que por orde súa
portase unha lámpada
arredor da Terra,
coma unha criadiña
en órbita regular;
pois era o seu desexo
que toda criatura
xirase en torno
a quen era mellor ca ela.
E empezaron a xirar
os lixeiros
en torno ós pesados,
os de atrás
en torno ós de diante,
así na terra
coma no ceo.
E ó redor do papa
xiran os cardeais,
e ó redor dos cardeais
xiran os bispos,
e ó redor dos bispos
xiran os rexedores,
e redor dos rexedores
xiran os artesáns,
e ó redor dos artesáns
xiran os servidores.
E ó redor dos servidores
xiran os cans,
as galiñas ...
e os mendigos.
G
(A traducción está condicionada pola melodía que lle compuxo Miguel Manzano, e que
circulou coma canción-protesta clandestina polos anos do
franquismo ).
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NOSOUTRAS

Desde a base, con Gloria

Hoxe traemos ás nosas páxinas a
unha muller que percorreu o camiño
da emigración interna, da pasaxe do
campo á cidade, esa pequena gran
odisea de tantas mulleres traballadoras galegas. Pero, ademais, Gloria
Brenlla, encarna a figura do compromiso calado, serio, sereno e perseverante, nas máis diversas iniciativas de solidariedade e nas comunidades cristiás, dúas facetas para ela
dunha mesma experiencia interior, a
mesma que comunica a aquel que se
lle achega ... por iso ó remate unha
vaise convencida de que deu cunha
gloria de muller.
Gloria, vives na Coruña, pero tes
outras raíces ...
Si. N acín nunha aldea do Concello de Zas, en Santo Adrián de Castro. Pacía a sexta de sete irmáns. Eramo moitas bocas para pouca economía e no reparto tocabamos a pouco.
O menú do día era caldo á mañá, a

medio día e á noite, ... o do medio día
con algo de porco. Os irmáns máis
vellos empezaron a traballar de carp in teiro s e unha das mulleres a
coser... e ían a mantido, o que daquela significaba traballar practicamente
pola comida.
E ti tamén empezaches ben cedo ...
Pois ós nove anos exactamente
empecei a traballar na casa dunha
curmá que tiña o taller de costura e
daba comidas e camas. Por suposto
non me pagaban nada ... mantíñanme
e ó mellor mercábanme un vestido ó
ano. Ós catorce anos vin para Coruña
gañando duascentas pesetas. Paseino
moi mal, sobre todo o primeiro ano
que nin puiden ir a casa polo nadal. ..
non poderei esquece-la noiteboa:
chorei seguido a pesar da cea rica e
abundante, porque tiña fame doutra
cousa. Hoxe, sen embargo, non sinto
moito apego polo sitio onde nacín, se
cadra porque non teño recordos

marabillosos da infancia. Creo que
nacín adulta.
A túa vida e a de tantas mulleres
traballadoras implica unha dobre
xornada: traballades na casa dou- ..
tros e na propia.
Traballo limpando casas, oficinas, coidando a unha nena ... ; sería
capaz de calquera outro traballo pero
este, nun principio, permitiume
adaptarme ó horario dos meus tillos.
Sempre digo que cando os fillos
medren farei calquera outra cousa ...
pero nunca me acaban de parecer
grandes dabondo ...
Fálanos da Comunidade Vang~rda
Obreira, ¿que significou para ti?
Cando cheguei a Coruña ía a
unha casa de acollida de empregadas
de fogar. Alí coñecín a Busto, un
xesuíta que misaba e animaba espiritualmente aquel asunto . Pero el
tamén animaba un grupo mas- ~

e=:> culino de xente obreira, ben arredado do feminino, do que se encargaba Beiras, da Compañía de María. E
así aterramos na Vangarda Obreira.
Para min supuxo moito, marcoume,
coñecín outra xente e outra forma de
vida.
Eran tempos de clandestinidade...
Alí empecei a saber qué era
unha reivindicación obreira, os
dereitos dos traballadores ... a partir
de aí o primeiro traballo que rexeitei
foi por negarme a saír á rúa con uniforme. Alí me iniciei na loita e na
conciencia.
Desde a túa experiencia en grupos
eclesiais de base ¿como valora-lo
papel da muller na Igrexa?
Avanzamos ben p9uco e isto non
ten traza de cambiar. A Igrexa está
co poder e o poder é machista. Teriamos que ser moitas para cambiar ese
poder clerical machista. Pero isto
non me bota atrás. Ternos que dar
caña, facemos notar, oír... A muller

irá cambiando a Igrexa a medida que
o vaia facendo co resto das cousas.

¿Que futuro soñas para Galicia e
tamén para o mundo?

Ultimamente impulsaches con
outra xente a Asociación Galega de
Axuda a Bosnia.

Gustaríame unha Galicia nondependente, libre, autónoma, onde
nos sentisemos realmente iguais ,
capaces de facer da nosa terra un
pequeno paraíso onde vivir. Pero eso
todo é un soño. Pero é bo soñar.
Poderiamos facer cousas fabulosas se
nos puxesemos, se deixasemos por
unha tempada de andar á competencia a ver quen medra máis alto. E
gustaríame atopar máis xente para ir
construíndo esa Galicia.
E para o mundo soño coa paz.
Non podo pensar doutra maneira
cando fago balance da cantidade de
países que están a sufrir guerras
absurdas. ¿Como non sentimos re ponsables en certa medida das loita
e miserias de milleiros e milleiros de
irmáns que están a morrer de fame
mentres nós pensamos en como adelgazar uns quilos porque é mái fino
estar delgada?

Empecei . como sen pensalo,
nunha das primeiras xuntanzas, substituíndo a Mario. Hoxe non podería
deixalo, síntome atrapada por esa
xente. Non merecen que os deixemos
sós. Non sei se lles axudo moito ou
pouco, fago o que creo en cada
momento. O que interesa aquí son as
persoas. E no grupo que estamos síntome a gusto, ternos tanto traballo que
non hai tempo para discrepar. Ternos
moitos atrancos coas institucións, porque son hipócritas, cínicas e lentas,
pero aínda así, seguimos, unha acción
lévanos a outra. Agora que se está a
falar outra vez do 0,7% de axuda ó
Terceiro Mundo, non estaría de máis
tamén falar de dispoñer dunha porción do noso tempo libre para dárllelo
a outras persoas, non importa quen
sexa, senórt canto o necesita ...

Ana Giménez

Un relato autobiográfico que é tamén a crónica dunh<:t dis.idencia. Unha crítica desde a reflexión e desde a expenenc1a
á Igrexa galega do noso tempo.

Xosé Alvilares

ga
galaxia

TESTEMUÑO

Lembrando a Isa
pedra firme da comunidade cristiá dese barrio
e lazo de unión entre o 'barrio e os membros
doutra antiga comunidade cristiá de A Coruña
chamada "Vangarda Obreira".
Isa foi "crentre galega", romeira en tódalas romaxes e subscriptora e lectora da revista
Irirnia. Poi unha muller excepcional.
A súa vida e morte moveunos a moitos a
dar gracias a Deus por ela xa que derramaba
bondade, preocupación polos demais, rebeldía
contra as inxustizas de acó e de aló, hurnildade, ledicia e xuventude. Tiña setenta e un anos .
Os seus derradeiros corenta días na unidade de coidados intensivos do hospital, o seu
pasamento e a súa presencia agora en medio
de nós é unha fonda experiencia, cristiá, que
nos gustaría transmitir. Facémolo enviándovos
o que as mozas e mozos da comunidade escribiron e leron na Eucaristía que tivemos en
Palavea días despois da súa morte. Parécenos
que Isa, a exemplo de Xesús de Nazaré, foi
quen de provocar en todos , e concretamente
entre os membros mási xoves da comunidade,
unha auténtica e rica semente de fe pascual.
O pa ado día 6 de fe b rei ro faleceu
"I A". Era veci ña de P aa vea, A Coruña,
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Comunidade Cristiá de Palavea e
Comunidade Cristiá "Vangarda Obreira"

Isa...
Seguímoste vendo e seguímoste sentindo nos sorrisos.
Seguímoste vendo e seguímoste sentindo nos oprimidos.
Seguímoste vendo e sentindo
cando sentimos amor, tal coma
agora.
Seguímoste vendo e sentindo
na natureza.
Seguímoste vendo e sentindo
neses diminutivos cheos de sentimento que aparecían sempre no
teu falar.
Seguímoste vendo e sentindo
a nasa compañeira.
(Fragmento da liturxia preparada
pola xente nova da comunidade).

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG60)

Xosué sucede a Moisés (Xos. 1) (1)
1
Despois da morte de Moisés, servo
de Deus, díxolle o Señor Xosué, filio
de Nun, servo de Moisés: wo mei
servo Moisés morreu; así que agora,
érguete e pasa o Xordán con todo
este pobo, cara ó país que eu lles don
a eles, ós fillos de Israel. 3Calquera
lugar que pise a planta dos vosos pés,
entrégovolo, tal como lle teño dito a
Moisés. 40s vosos lindeiros irán desde
o deserto e mailo Líbano Leste ata o
Río Grande (o Éufrates) e todo o
país dos hititas, ata o Mar Grande (o
Mediterráneo), no Occidente (2).

Os hebreos pastores arelaban converterse en labradores. Foron entrando en Canaán e ocupando as
montañas.

A entrada en Canaán, que foi bastante pacífica, agora vén considerada
coma unha conquista guerreira por parte de lavé. Deus xuroulles ós
devanceiros que lles daría Palestina en posesión, e vai cumpri-la promesa.
Xosué ha ser fiel instrumento nas mans do Señor:

mNinguén se che poderá arrepoñer durante toda a túa vida. Do mesmo xeito
que estiven con Moisés, estarei tamén contigo: non te fallarei ni te abandonarei.
6
Seme rexo e valeroso, pois ti farás herdar este pobo aterra que xurei ós seus
devanceiros que Des había de dar. 1Soamente has de ser rexo e coraxudo para
cumprir toda a lei que dispuxo o meu servo Moisés".
Establecida a conexión coa promesa ós devanceiros e a fidelidade coa
memoria de Moisés, o resto vai ser un paseo militar de lavé: dentro de tres
días, número simbólico para as grandes causas:

Entón Xosué den esta orde ós oficiais do pobo: w'lde polo medio do campamento e pregádelle á xente o seguinte: collede provisións, pois dentro de tres
días atravesaredes este Xordán para tomardes posesión da terra que o Señor, o
voso Deus, acordou que herdedes".
[ ••• ]
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Pero velaquí un problema: os da tribo de Rubén e os da de Gad, así
mesmo coma os de media tribo de Menaxés estaban asentados na Transxordania e non tiñan que pasar río ningún. ¿Como facérense solidarios
cos das outras tribos? (3).

E ós rubenitas, ós gaditas e a media tribo de Menaxés díxolles Xosué: 1mLembrade aquilo que vos mandou Moisés, servo do Señor. O Señor, o voso Deos,
concédevos acougo dándovos esta terra. 14As vosas mulleres, os vosos rapaces e
mailo voso gando ficarán xa na terra que vos deo Moisés nesta banda do Xordán; pero vosoutros, tódolos guerreiros, pasaredes armados diante de vosos
irmáns e axudarédelos 15ata que o Señor lles dea acougo coma a vós, e tomen
posesión tamén eles da terra que o Señor, o voso Deus, lles entregou. Daquela
volveredes á terra da vosa herdanza e tomaredes poosesión dela -da que vos
den Moisés, servo do Señor-, na banda oriental do Xordán".
12

E as tres tribos transxordanas obríganse solemnemente cunha alianza
para seren solidarias na conquista:

6Eles respondéronlle a Xosué: "Faremos todo canto nos mandaches e iremos
onde queira que nos envíes. 11Do mesmo xeito que obedecemos a Moisés obedecerémoste a ti; ahonda con que o Señor, o ten Deus, estea contigo como estivo
con Moisés. 18Quenquera que se arrepoña contra as túas decisións e non escoite
as túas palabras -todo o que mandes-, será entregado á morte. Ti soamente es
rexo e valeroso" (4).
1

Xosé Chao Rego

l. Este primeiro capítulo pertence 6 documento deuteronomista; existen, como
sabemos, outras fontes que serviron para
redacta-los primeiros libros da Biblia:
iavista, elohista, sacerdotal, que fomos
descubrindo a través do Pentateuco ou
cinco primeiros libros. Como o libro de
Xosué é o sexto da Biblia e continúa a liña
do libro do Deuteronomio, hai autores que
prefiren falar de Hexateuco mellor que de
Pentateuco. O nome do heroe é Iehoxúa,
que significa lavé salva; trátase do mesmo
nome que nós coñecemos por Xesús.

2. No libro de Xosué ás veces aparece a
entrada dos hebreos coma conquista militar e outra coma entrada pacífica. De
feito, polo que hoxe sabemos, a entrada
en Canaán fórona realizando ós pouco ,
de xeito xeralmente pacífico: máis asentamento ca conquista. Pero logo os feítos
foron contados de xeito heroico -literatura épica- en forma de conquista. Corno a
narración corresponde ós tempos posteriores ó reino de David, o relato describe
os límites xeográficos ós que chegou a
conquista do rei santo, pero aínda a í
enfatizados.
3. O libro de Xosué contén as tradicións
propias do santuario de Guilgal. O heroe
desas tradicións do Norte era Xosué, axudante e sucesor de Moisés. Era da tribo de
Efraím, un dos dous fillos do patriarca
Xosé: o outro era Menaxés. Estamos, logo,
coas tradicións do Norte, da Casa de Xosé.
Quedan outras tribos, as do Sur, que non
atravesaron o Xordán nin coñeceron a
Moisés nin a Xosué. O pobo de Israel
naceu posteriormente, dunha alianza que
fixeron as 12 tribos federándose. Xa o
veremos.
4. Insistimos en que o autor deuteromista
está falando dende o seu presente -cando
as tribos xa deixaran mesmo de ser realidade, pero existía a súa nostalxia-, porque
a súa teoloxía necesitaba afirmar tres causas: que todo Israel fora liberado da escravitude de Exispto, que tódalas tribos estiveran no deserto baixo Moisés coma guieiro, e que todo Israel entrara en Canaán ó
xeito dunha procesión guerreira triunfal.
As cousas foron doutro xeito, como habemos de ver.

FALANDO CON XEITO

O CANTAR DO IRIMEGO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do mundo agrícola (14)
Delgada como palla de centeo
O centeo, tamén chamado colmo, ten varias utilización. A primeira é a de facer pan. O pan de
centeo é posiblemente un dos primeiros pans que comeron os galaicos, despois daquel pan que se
facía cocendo as landras dos carballos en varias augas e despois secándoas, coma as castañas, e
finalmente moéndoas e amasando e cocendo a fariña, que disque dá un pan que dura moito. Parece probable que o trigo chegase a Galicia cos romanos. O pantrigo é máis sabroso pan, como di a
cantiga
Trigo limpo non o hai;
Mariquiña daforneira,
se queres algún centeo,
se coceres, Jaime un bolo;
vai por el a cas meu pai.
se mofas, faimo de trigo,
que centeo non cho como.
Pero o pan centeo é aínda o pan ritual da regueifa.
A regueifa está na mesa
o muíño que a moeu
que é de pan de centeo;
non tiña capa nin veo
A palla do centeo, tamén chamada colmo, utilízase para chamusca-los porcos e para cubri-los
palleiros e todo tipo de casas colamdas, coma as pallazas ou pallozas.
A palla do centeo é o paradigma da delgadez. Por iso se di dunha moz esvelta, alta e delgada
de cintura que é Delgadiña da cintura coma a palla do centeo.
Delgadiña da centura
Delgadiña da cintura
Delgadiña de cintura
como a cana do centeo,
coma palla de centeo;
coma a palla do centeo;
tomadora do tabaco,
chégate a min, delgadiña,
axuntaráste comigo,
traía a caixiña no seo.
que non teño outro remedio.
engordarás polo medio.
Repara nese detalle tomadora do tabaco que nos lembra nos que o tabaco se nifraba (como
hoxe din que fan con outras drogas) e non se fumaba. E tamén repara como xa había mulleres que
andaban ás voltas co tabaco, aínda que aquí aparece como mal visto socialmente.
Para o que non vale é para atrancar unha porta. Por iso di aquela cantiga:
Esta noite hei de ir alá,
déixame a porta atrancada
meniña, non teñas medo;
cunha palla de centeo.
"É curioso que
sempre son as
persoas privilexiadas e ben situadas
as que me dixeron
que eu mesturaba
relixión e política.
¿Por que será?
Eu nunca oín dicir
ós surafricanos
que viven nos
barrios pobres:
"Eh, ti, arcebispo
estaste metendo
de máis en política". En todo caso,
eles dinme moitas
veces: "Arcebispo,
non es abondo
político".

l. Un bo día un neno ianqui
en botella unha mensaxe
meteu, por verificar
onde ía ter paraxe.

2. Ó Atlántico guindouna
e a botella, vento en popa,
fachendosa arribou
a este ultramar que é Europa.
3. E como as onda non son
nin parvas, tampouco cegas,
sabían que o seu destino
eran as costas galegas.
4. Ollou a botella o mapa
e decatouse axiña
que a nosa Terra é o país
quemáis cerca de USA tiña.
5. Como din algúns expertos
que a auga garda memoria
as ondiñas do Atlántico
lembráronse da historia.
6. Dinos ela que ó retomo
de Alonso Pinzón a España
"La Pinta" atraca en Baiona
o que non é cousa estraña.
7. Da fazaña de Colón
ese porto de Galicia
tívo antes ca ninguén
en toda Europa noticia.
8. Do Mediterráneo a forza
ó Atlántico pasou
e o centralismo, nas verzas,
<liso nin se decatou.
9. Holanda e Inglaterra
da "atlántica fachada",
aprovéitanse e medran,
e o Estado español, ¡nada!
10. Galicia, sempre frustrada
polo histórico abandono
bañada polo océano
non esperta do seu sono.
11. Agora ten a desgracia
de ser porto a onde voga
un barco de criminais
que traen morte coa droga.
12. Do xuízo contra os "narcos"
vimos que homes coma mulos
do tribunal se burlaron
impertinentes e chulos.

(Oesmond Tutu,
arcebispo anglicano, Premio Nobel da
Paz 1984).
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13. E hai xente que mesmo pensa
que haberá que ter paciencia
porque poida que os xuíces
amosen indulxencia.

