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EDITORIAL

O TRASNO
Dani-el López Muñoz

As trampas do
liberalismo lingüístico
Con permiso de Luís Seoane e de tódolos nosos imprescindibles es,critores, para nós, o 17 de maio, .tanto ou máis
ca unha hamenaxe a eles, é o día da nosa tala.
E, ademais, éo con urxencia. Pero non porque exista
unha persecución contra o galego. Ben ó contrario: o
galego pode morrer, nos vindeiros quinquenios, empachado de liberdade.
Éncheselle a boca a algúns -nunca distinguidos precisamente polo seu amor comprometido ó galego- con aquelo
de que o conflicto lingüístico é auga pasada, que aquí cadaquén é moi libre de talar no que lle peta. Definen así, con
singular precisión, a doutrina que máis mal lle pode facer a
unha lingua que a penas acaba de asoma-la cabeza do seu
burato histórico; que ás atoutiñadas dá os seus primeiros
pasos á luz do día da letra impresa masiva e da imaxe
transmitida polo espacio; que con claro complexo de inferioridade se deixa oír diante do alto cargo, da súa eminentísima, do Consello de administración, das distinguidas damas.
A ausencia de liberdade é o mal absÓluto. Pero a liberdade sen igualdade é unha trampa que favorece ó mellor
situado. Sábeno tódolos movementos de emancipación .
que houbo na historia. Sabe b.en o movemento obreiro
canto se pode explotar a un traballador cargado de prole
(proletario) que libremente vende a súa forza de traballo.
Sabe o movemento feminista canta discriminación real se ·
agacha, no traballo e no fogar, detrás das leis que proclaman a igualdade entre sexos. Saben as minorlas qué certo
é que se pode rporrer de liber~ade.
Pois tal pasa cos idiomas. Eles din que a xente escolla
libremente. Pero ¿que país de Galicia poden escoller libremente unha escola que use predominantemente o galego
para o seu fillo? ¿que televidente galego ten as mesmas
posibilidades de escoller unha cadea en galego ou noutro
idioma? ¿ou que lector galego as ten de le-las obras mes¿e ser atenditras en galego ¿e o xornal? ¿e ir de tendas?
/
do no médico, redacta-lo testamento, asistir a un curso de
formación ocupacional, etc ... ? ¿e que crente neste país
ten as mesmas posibilidades de celebrar semanalmente a_
súa fe en galego ca en calquera outro idioma?
. Gando os gobernantes responsables da política lingüística, asumen como propia aquela doutrina do lib$talismo lingüístico, empezan a falar compracidos, din que en
Galicia non hai conflicto lingüístico, que pouco máis hai
que facer, que cadaquén escolla. Cómodo discurso que
leva a non saber en que gasta-los cartos, a ter que crear
organismos fantasmas ou campañas estériles. Daquela .o
galego vai aviado, porque queda sen o seu mellor aliado,
aquel que podía levar adiante políticas deGididas de discriminación positiva a favor do idioma propio. Propio si
pero acosado, contaminado, e tantas veces chuleado por
políticos comenenzudos que o abandonan ó día seguinte
de demitrr (caso Juan Fernández), ou por partidos que
ignoran por sistema na súa vida interna mentres están n·a
oposición (caso do PSOE).

A rebelión dos chourizos
Non ternos dereito a
chamarlles chourizos
Un chom;izo de verdade, feito de porco do país,
magro e ben condimentado,
curado no frío c,las noites de
xeada e no lume das vellas
lareiras que xa non se usan
para máis nada, ... un chourizo así é unha alegría.
Un chourizo non oculta
o.' que é, non di eu son chuleta, solombo ou enxeñeiro.
Un chourizo di o que é, e se
leva carne ruín non hai
pemento picante nin gabine:.
te de prensa que o carriufle.
Un chourizo está para o
que está e a súa consumación, o seu destino é manter
ó próximo. Nisto si se parecen, recoiro, que os outros
andan sempre mirando de
manter varias próximas co
aquel de diversificar, de
paso, os seus investimentos
inmobiliarios.
Os outros van de perfectos, pero o humilde chourizo
non. El non o sabe, miña
xoia, porque non ten conciencia nin está bautizado,
pero nós todiños e todiñas, a
estas alturas, sabémo-lo
conto do colesterol. Non é
perfecto, pero tampouco se
fachendea, está aí postiño e

caladiño, ofrecéndose boamente en silencio. Que queremos, botamos man del,
que non, deixámolo estar.
Pero os outros están bourando arreo e, madia leva, sempre bot~pdose flores, no
telexomal un, no telexomal
dous, no telexomal tres, no
xomal sen tele, na tele sen
xomal. E nunca fallos teñen,
.ata que unha próxima ou un
ex-socio manda un anónimo:
E, .ademais, unha cousa é ·
o colesterol e outra cobrar
dietas poi triplicado, evadir
impostos, cobrar soldos
incompatibles, forrarse en
bolsa. con información privileriada, apropiarse de fondos
reservados. E unha causa é
. que·o chourizo non saiba que
ten colesterol, e outra que
eses elementos non sexan
conscientes de que se estaban forrando. Nunca, nunca·
tal diría un chourizo.
E máis nos vale non
cabrear ós chourizos, ós
auténticos, malusando o seb
dignó nome, porque . se ~les
dá por revirarse pode que
para o próximo inverno saiban a corrupción, é dicir, a
putrefacción, é dicir, a
a
merda.

•
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BOA NOVA

Manolo Regal

Experiencias de vida cristiá

e

A gloria de Deus é que a xente teña vida.

hegáronnos hai uns días algunhas
cartas, onde os que as escribiran
contaban algo do que significaba
para eles ser crentes en Xesús resucitado,
libre e liberador Velaquí algúns deses tes- ·
temuños, ·que propo-ñemos para gozo e
proveito dos lectores de IRIMIA.
* ."O sentido que ten Xesús na .m iña
vida é unha forza interior que che fai
espertar cada mañá con novas forzas, con
ganas de seguir camiñando e loitando
polo que é xusto. É unha ~speranza nova
cada día."
* "Xesús axúdame a 'comprenderme
e a coñecerme mellar a min mesma e a
mellorar. Axúdame a supera-los momentos difíciles da miña vida, porque penso
que el pasouno moitas veces moi mal e
nunca se veu abaixo.
Penso que Xesús nos salva dalgúns
males, nalgúns· momentos, aínda que nós
non nos <leamos canta.
Ternos ·moitas causas que agradecerlle, ternos unha familia, QS nasos país trab allan e non nos falta de nada. Sen

REMOENDO O EVANXEO

embargo hai causas que non entendo,
coma as guerras, a f ame ... pero penso en
que algún.día se arranxarán.
Xesús forma parte da miña vida, é un
modelo a seguir, tanto nos momentos
difíciles coma nos bos momentos."
* "Eu estou convencido de que o
exemplo de Xesús me dá forzas para ser
utópico e non ter moitas máis pretensións
cás de estar coa xente máis necesitada do
arredor; andar á procura de ser solidario
con todos, en especial cos pobres do
mundo. Procurar facer e ser parte da
comunida~e, coma principio básico de
xustiza; aín da que sei, teño moitos tropezos e fallos. "
* ""De1que .m e libera a min Xesús?· ·
Dó medo a :tira-la toalla, a non ser capaz
de seguir, a perde-la esperanza. Animado
polo seu exemplo de que a pesar de chegar a sentirse turbado, tirou ata o f~nal ,
·animada tamén polos que na comunidade
van <liante, cun compromiso consecuentes coas súas crenzas."
1

Victorino Pérez

·
/

Pentecostés (22 de Maio)

"Ninguén pode dicir qu_e Xésús é o
Señor se non é pola acción do Espírito
. Santo ... Todos fomos bautizados no
mesmo Espírito ... e todos bebemos tamén
nun único Espírito" (/Cor 12" 3-12)
"Cando chegou o día de Pentecostés ... Enchéronse todos do Espírito
Santo" (Feit 2, 1-11)
A Trindacie (29 de Maio)
"O Espírito que recibi'stes non fai
d.e vós escravos para seguirdes vivindo
no temor: recibiste-lo Espírito de profillació~ polo qu(! podedes dicir a Deus
¡Abba!, que que re· dicir ¡Paiciño!"
(Rom 8, 14-17)

"Xesús díxolle ós Apóstolos:
'

'

-/de adoutrinar a tódalas nacións,
bautizando no nome do Pai e do Fillo e
. do Espírito santo, aprendéndolles a gardar canto vos mandei" (Mt 28, 16-20)'

Pentecostés é a experiencia da transformación, do alento, do impulso para
unha nova tarefa. Os Apóstolos ·reciben o
Espírito non para pecharse en si mesmos,
senón para abrirse á misión universal. É o
Espírito de Deus, o Espírito de Xesús, o
Espírito da liberdade e do amor incondicional. O Espírito de Deus espallado por todo
mundo, en tódalas persoas de boa fe.
Pentecostés é o comezo da Igrexa,
un comezo simbólico e vital, máis que
unha realidade historicamente datada.
Pero Pentecostés é tamén o espallamento do Espírito "sobre toda carne".
É o Espírito que nos achega ó Deus
vivo, que é Amor, Misterio de Amor,
non un misterio filosófico ou matemático, senón un misterio de comunión .no
Amor. Un misterio para adorar e vivir,
máis que para comprender; un misterio
para deixarse fascinar pala fon.dura de
Deus. ¿Que podemo_s _saber de _Deus?
Pouco, máis ben acollelo.

o
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O DESMANTELAMENTO DA REDE
FERROVIARIA é

MANUEL MARÍA recibe o día vintedous o Pedrón de Ouro. Censurado e
ultraxado durante moito tempo, a súa
obra e a súa vida foron e ·son de entr~ga
total a· Galicia. Dende. aquel mozo que
foi o primeiro en publicar un °libro en
galego despois da guerra ata esta plenitude de creación que está a viviF, o
poeta da. Terra Cha ·agasallóunos con
moitas obras ... Este premio xa foi recibido por Otero Pedrayo, Cunqueiro,
Arauxo , Manuel Espiña, a Revista
Encrucillada ...

unha realidade neste
país onde non se inviste o que se promete, e
están a pecharse estacións estacións e servicios. Só na provincia
de Lugo nos tres últimos anos reducíuse o
cadro de persoal de empregados .ª case a metade e agora mesmo
amenazan cunha nova regulación.

PROTESTA
EN BICI é a

UNHA HOMENAXE

que vai ter
1ugar
o
domingo vint dou
por
moi tas das
nosa vía de

e trada prote tando así contra tantas mortes
olicitando carrís para bicis.

ós home s do mar é o
que estamos a vivir
nestes días disfrutando
da obra de Rafael
Dieste "A fiestra valdeira" que rematará a
súa xira en Ríanxo
polo vinte· de San
Xoán, alí onde o autor
de teatro a estreou por
primeira vez. O Centro
Dramático Galego fes texa <leste xeito os seus
primeiros dez anos de
creación.

Desculpas.por unha omisión

<
-w
-

Pasa ás veces. Na páxina central do .
número anterior oniitíuse, por

err~

da imprenta, o nome do autor.
A páxina era un resume do folleto
"O papel" que no seu día nos remitifa amablemente o colectivó Papa-·
ventas, -educa.ción ambiental, desde

Chantada. Agradecémo-la colaboración e sentímo-lo erro, alleo á nosa
vontade.

PAZ ENTRE
ISRAEL-E PALESTINA é un paSO' na

.A

b~sca da 'iiberdade

total para este pobo,
aínda · que queda
moito por . facer. A
autonomía de Gaza e
Xericó
deixan moitos
.
.
flecos pra negociar: ..
.
~
1srael busca agora un .
acordo con Siria des. pois de ofrecer unha
· retirada dos Altos do
Golán,

ESTE ANO PALESTINA LIBRE .

AQUÍ SE TORTURA
CONCENTRACIÓN

AMNISTÍA INTER- ..
NACIONAL acaba de
denunciar os "homicidios arbitrarios" que se
están. a facer en 'Euskadi, _así como as torturas
· 9ue Seguen cometéndo- ,
s~ por parte das forzas
de seguridade na persoa
·de moitos detidos, sobre
de todo naquel país. A .I
rexeita varias leis ,Peste
Estado . na~lgunha das
súas. faciamis como a lei
de Obxección de Conciencia, a Lei de ·Asilo e
Refu x io, o Código
Penal.Militél[...
·

FEXALGA ·é a Federa-.
ción de Ex-alcohólicos de
Galicia que conta con
varias asociacións .e spalladas por todo o país. O
abuso de alcohol e s tá
medrando: en catro anos
hai trinta mil bebedores
ruáis entre nosoutros. Xa
se fala do 19,8% da pobo.ación galega, case douscentos cincuenta mil cidadáns. Cada día a idade
dos bebedore.s é máis
nova .. . Esta Federación
ríon ~ s·ó ofrec~ rehabilitación a estes enfermo s,
quere aportar información preventiva a toda a sÓciedade.

A
SOLIDARIEDADE· vai
collendo pulo na
nosá sociedade a
través de varias
organización s
non gobernamentais como
" M é d i c. u s
Mundi-Galicia"
que están cons truíndo un colexiC? en Managua así como atendendo un Hospital
de Boliyia e construíndo cooperativa& e escolas rurais . Manos
unidas está .construíndo un internado na India, un centro de
saúde en Santo Domingo ... A Xunta colabora con estas organizacións e nestes días están xa a deseñar o programa do noventa
e C(!.tro. No noven ta e tres a Xunta adicou cincuenta millóns pÍa
tardas deste t~po.

A ENCRUCILLADA pola que está atravesando Cuba esixe

MAIS ARTE é a que podemos gozar en Compostela cada xeira, e

cambios políticos e económicos que están· a iniciarse para aliviar a desfeita de tantos
ap.o ~ de arrepiante bloqueo.
Buscar a alternativa económica qu'e manteña os valo!.
res da Revolución a · saída
que están a constnúr impor- .
· t.a ntes ·lídere s , mesmo· do
exilio , convencidos t~dos
· que o capitalísmo máis salvase non vai a~udar ó pobo
a saír da crise. A reducción
da burocracia estatcil, o diálogo co sector máis moderado do exilio , a apertura do
turismo ó investimento ... ,
son síntomas de algo novo.

agora a peza monumental de Camilo 'Otero : "O Pórtico da Gloria"
na ,praza d.e
, -·..-----.,
Ponte Mantíbél...
.Este
escultor compostelán está
afincado en
París e a súa
obra é recoñecida en todo o
mundo.
Xa
antes regalara á
súa cidade "A.
Pasionaria" que
viste os xardíns
da Facultade de
Económicas.

e
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POLÍTICA

DOCUMENTO

Excmo. e reverendísimo
Sr. D. Antonio María Ronco Varela
Arcebispo .de Santiago de Compostela
1

Estimado Sr.:
' ,
Como país, nais e amigos/as dos mozos obxectoresinsubmisos, apoiámo-la loita que manteñen para conseguir
unha sociedade desarmada, desmilitarizada, máis xusta e
solidaria.
Coidamos que é necesario un esforzo conxunto de toda a
sociedade. A nós tócano-la parte máis dorosa e comprometí~
da.
Os nosos fillos e am,igos están send.o encadeados só por
defende-lo seu dereito á Obxección de Conciencia, que non
se lles recoñece, ó obrigarlles a realizar unha Prestación
Social'Substitutoria.
Dende os cárceres miiitares e agora dende as prisións
civís; os obxectores-inbsumisos están. sendo a conciencia
des ta sociedade acomodada que ·non reacciona con posturas
comprometidas, nin <liante da barbarie da guerra nin ~iante
da inxustiza da fame, da pobreza, dos cárceres.
Quereriamos pregar lle a V de., coma répresentante da
Igrexa Católica, que se pronunciase publicamente en defensa
da liberdade de conciencia e en defensa qa Paz, pedindb, a· .
absolución e excarceración dos mozos insubmisos-obxectores.
Tamén, facel partícipe da nosa preocupación, ó saber
u aqu las arma coas que e asasinan mulleres e nenos,
n ndicida d antemán por sacerdotes da I.G .. Desexariam
ue dende o Arcebi pado de' Santiago de Compostela
f rmula e a po ibilidade de m anter á Igrexa fóra dunha
In titución c mo é o Exército, que ten coma único fin o de
preparar e face-la guerra.
Lembramos que hai moitos anos, os primeiros insubmios foron os cristiáns, sendo tamén encadeados p~r defendela súas crenzas.
Por todo isto, pregámoslle que alomenos se comence a
reflexionar e form~lar estas cuestións que a nós patécennos
de Conciencia.
Saudáinolo moi atentamente

O pesadelo da
,
corrupc1on

.

Hai catro ou cinco anos
cando un viaxaba por Europa oía
comentar marabillas do que progresaba Espana, do ben que o
facía seu goberno, do modernos
Por Tintxu
e progresistas que eran os seus cidadáns e das altas virtudes europeístas de todos nós. Para os eu,ropeos non ~iña
sBntido explicarlles que había moito ouripel no que relucía e que en realidade o que se 'daba era unha carreira tola
por acadar tódolos espellismos dun neocapitali~mo,
esquencidos ·os soños idealistas dos últimos anos da loita
• ~
contra Franco e da transición política.

o

.E sa falsa irn:axe estema tivo -un novo pulo coa celebración dos fastos do 92 (e mesmo aquí en Galicia aÍnda
mantivémo-lo facho un ~no máis, co Xacobeo). Non
valían os ¡i.visos das escasas conciencias críticas, nin 9s ·
raros agoiros dalgúns medios periodísticos, sospeitosos
(e ás veces con razón) de es taren servindo intereses de
partido ou· de grupo . Pero -a realidade é que tódolos
escándalos políticos que n'estes m~ses tánto dan que
falar naceron e desenvolvéronse en paralelo cos .citados
anos de triunfo da nova imaxe do país e dos seus polfti-

cos.
.For~n os anos nos que a p~ogresía española abrazou
sen complexo ningún a relixión do éxito, eco11ómico e
político ó mesmo tempo. CandQ as mentalidades máis
abertas das profesións liberais e mesmo dos traballadores
niáis promocionado's en.t rarón no gran deporte do co~su- .
mismo a mans cheas, cando ·n on da especulación económica pura e simple. Nacía o que se deu en chama-la
"xente guapa", o que os franceses bautizaran algo antes
co nome de "esquerda caviar".

Como alguén-comentou recentemente sobre a lista de
personaxes que figuraban· entre os clientes do axente de
bolsa· De la' Concha,. alí estaban tódolos que saían no
"Hola" . Xa non eran os precursores, Miguel Boye'r e
maila Presley: viñeron os Albertos, Mario Conde, de la .
Rosa, o xa citado axente .de bolsa cos altos c,;argos do
Banco de España clientes seus-(todo o clan de amigos de
Carlos Solchaga). Por iso non é de extrañar que· o irmán
de Aifonso Guerra quixese poñerse á altura dos cólegas e
rivais. dest~, ou que os dirixentes do PSOE artellasen
marabillas como as de FILESA e siµlllares para que o .
partido puidese· desfrutar tamén dos froitos da pro,speridade xeral xurdida dunha especulación sen ffeo . ·
A dura realidade económica· fixo. esquencer tanta~
alegrías e obrigou '1; moitos a botar coutas: por iso rebentaron qs_escándalos que tantas complicidades quixeron
tapar. A gangrena da corrupción fórc¡lse estendendo mentres tanto e moitos responsables políticos non se decataron da estensión e gravidade da praga ata que espertaron
do pesadelo.

RECUNCHO DA ECONOMÍA

Manuel Roca Cendán

O diñeiro 'º º exterior:
cotización, devaliación, revaliación
o anterior artigo publicado neste recuncho da Economía tratei do valor adquisitivo do diñeiro nun país e dos
seus cambios pola inflación ou a deflación. Pero cando
traspasámo-las fronteiras dun Estad« xa ternos unha unidade

N

monetaria distinta, polo que ,cómpre fixar unhas equivalencias
entre as diferentes moedas. Tratarei hoxe do valor do diñeiro no
exterior, definindo conceptos económicos moi usuais como cotización, devaliación ou revaliación dunha moeda.

Cando cambiamos diñeiro
A cotización
ou tipo de cambio ·
é a relación de
equivalencia entre
'<lúas
moedas.
Mídese polo número · de unidades
monetarias dun
-Estado que debo
entregar
para
adquirir unha unidade monetaria do '
outro. Así, por
exemplo, dicimos
que a cotización do
dólar é de 148
pesetas ou que o do
escudo portugués é
de 0,8 pesetas:
Ó longo do tempo, o valor dunha
moeda en comparanza coas doutros
países pode disminuír ou aumentar
~os mercados internacionais. No primeiro caso falamos de. DEPRECIACIÓN e no segundo de APRECIACIÓN desa moeda.

pode potencia-la
inflación do país ,
porque sempre hai
unha serie de bens
que necesariamente debemos mercar
nou tro s
paí s~s
(pensemos
po r
,exemplo no petróleo ou no gas natural no no so caso) e
loxicamente o seu
prezo en pesetas
pasa a ser maior.

ción da moeda dun país?: Unha é que
se abaratan os bens e servicios do
país para os estranxeiros, polo que é
previsible ün aumento das exportacións.

Así, a economía española no último ano exportou moitos máis bens e
aumentou os ingresos por turismo
Se os cartos perden forza
(porque resultan máis competitivos
E1Xterior os nos o prezos).
.
no
Cando se produce a baixa do
preza oficial dunha moeda (ou sexa, a
dimimución do tipo de cambio legalTodo máis caro
mente fixado) estamos ante a DEVAOutra consecu~ncia é que coa
LIACIÓN desa moeda. En España .as
devaliación encarécese nese país · os
últimas modificacións da cotización
da peseta foron para devaliala: Entre prezos dos bens e servicios dos outros
setembro de 1992 e inaio de 1993
países. Xa que logo, é previsible a
devalióuse tres veces a peseta, cunha baixa das importacións (e das viaxes
perda global de valor dun 20%.
·
ó estranxeiro ... ) pero tampouco se
pode esquencer que a devaliación
¿Qué consecuencias ten a devalia-

P or tanto, o
efecto combinado
de potencia-las
e xportacións
e
reduci-las importacións lévanos a
conchtír que a
devaliación terá un efecto positivo
sobor da balanza comercial m1 obor
· da halanza de servicio de e país.
Cando o diñeiro sobe
O fenómeno contrario da devaliación chámase RE'lALIACIÓN. Por
tanto, a uba do prn~o oficial dunha
moeda. A úa con ecuencias son
opostas ás da devaJiac:ión.

e

E tirand do fío do diñeiro no
exterior forno dar a conceptos relativos ,á medición dos intercam bio s
internacionai, coma balanza comercial ou balanza de ervicios, que forman parte da balanza de pagamentos
dun país . Dela trataremos na nos a
próxima cita en IRIMIA, definíndoa
e analizando a súa composición interna.

Dona 1\
•
•
memoria
viva

ENTREVISTA

ecíbenos nun alto piso coruñés dende o que se ve ese Atlántico que lle é familiar, porque tantas veces o
cruwu, e hostil, porque ~oitas veces a distanciou da Terra, porque as circunstancias polí~icas lle fC!ron
adversas. A ela e ó seu home. Está aínda sorprendida pola adicación do Día das Letras Galegas ó seu
home, Luís Seoane, porque foi máis artista ca literato. Rememora os anos vividos cun avogado de profesión -o
primei'ro que estableceu un bufete laboral en Galicia-, pero pintor de oficio, xornalista, escritor, fundador e
animador de múltiples empresas editoriais e culturais, que no sangue levaba un dinamismo Jeito de amor ó seu
pobo.

R

- Seoane a penas ten tempo de
exerce-la súa profesión de avogado,
pois remata a carreira de Dereito en
)932 e dous anos despois, no 34, funda
con Boado o primeiro· Estudio Xurídico de Galicia, ó que tamén pertencería
o escritor Suárez Picallo. Pero en 19~7,
vese .obrigado a fuxir.
- Si, foi en setembro. Estivemos días
agachados en cas de meu irmán, en Montrove, preto da Coruña, ata que unha
noite sentiu un coche que pasaba e viu
unhas lanternas ·enfocando as ventás.
an mirábaos dende a bufarda. Entón
sa ar n un hom e d oche, pegáronlle
uns tir
dcixár n alí morto. Poi
daqu la ando pillou medo e decidiu
marchar para, Arxentina. Embarcou ·en
Li boa porque aquí xa non saía ningún
barco para Amética do Sur.

"Casa, miña filia, casa".

'--~~

..........

~~~~

-E dende alí chamouna para casar.
- Si, eu tiña que entrar casada en Bos
Aires. O barco chegou ás 7 da máñá e o
xuíz aírida non viñera. Baixaron tódolos
pasaxeiros e eu quedei aló enriba agardando, mentres Luís paseaba polo porto. Unha
amiga de Luís, filia dun contraalmirante
arxentino, conseguiu unha recomendación
para que me deixasen saír do barco e ir
para cas dela, baixo a súa responsabilidade.
Finalmente chegou o ~uíz ás 3 da
tarde, volvemos ó porto e casamos. Na
miña libreta de familia puxerónme no meu
domicilio hotel de emigrantes, porque non
tiña domicilio. Ali era onde chegaban os
migrante que non tiñan quen os chamae e e peraban a que alguén o fose buscar para traballar; logo aquilo cambiou, e
pa ou a er un centro onde mandaban á
muller para fac r ca amentos falsos para
logo adicárena á pro titución.
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-E tivo que casar no exilio, fóra da
Terra.
- Eu xa ·casara aquí, porque riiiña nai
quería que matrimoniase pola Igrexa;. así
que-Luís mandou un poder e meu irmán
representou ó mozo. Como eramos curmáns, cumpría unha dispensa eclesiástica,
pero como tarda~a . dous días antes de
marchar díxenlle ó crego: "Se non chega,
eu marcho igual, non me importa anque
non case pola ~grexa". E ó día seguinte, ·
chegou. Era o ·mes de febreito. Pu[Cen o
abrigo, e fun co meu irmán a cas~r á
parroquia de San Xurxo; pero como non
fun polo civil -aínda que logo eles pasaba
ó Rexistro Ós datos-, e~e casamento non
me valía en ningún país fóra dé aquí.

dos Alberti. Poi o· meu home quen lle
aprendeu a manexa -lo buril, porque
Alberti, antes de ser poeta, er~ pintor, e un
día pediulle a Seoane que lle ensinase a .
gravar. ,

Actitude de denuncia
-Dirixe durante 20 anos Galicia, a
revista do Centro Galego de Bos Aires.
- Si, antes .era un boletín que daba _
noticias do que se facía na sociedade ~ con
Luís medrou o número de follas e errga- _
diulle unha parte literaria, para que chegase a ·interesar ó maior número posible de
socios.
- Ademais, Se~ane tiña en Galicia .
un correspondente '
- Era Paco del Riego, que asinaba co
pseudónim~· de . Salvador LC?renzae:>
1

Chegada a Bos Aires
-¿Como atoparon a situaicón á súa
cbegada?
- Había aló unha dictadura militar. O
pobo recibiunos con grande solidariedade,
pero as autoridades receaban porque
. había moita propaganda sobre os roxos
que escapaban de España. Mais, en xeral,
existía liberdade.
- ¡E un clima cultural! Estaban alí
·
Blanco-Amor, Rafael Dieste...
- Non, Dieste chegou despois. Estaba
na parte dos republicanos de Madrid e ó
gañaren a guerra os militares de Franco
tiveron que marchar a Francia; estiveron
en campos de concentración e foron saíndo .mercé ás xestións dalgunhas institu- ·
cións. Había grande solidariedade entre os
españois que chegaban, pero nó-los gale-·
gos tiñamos tanta que nos alcumabari a
masonería galega.

-E alí coñeceu a Rafael Alberti, a
Pablo Neruda, a Borges ...
- Si, eramos moi amigos, sobre todo

Luís Seoane sempre mantivo un espírito de
!oita e de trabal/o por, Ga~cia. Levaba no san'gue un dinamismo feíto de amor ó seu pobo.

1aruxa,
'de Luís.Seoane

•

~ na. Luís deuse de conta axiña do
interese que tiña mante-lo contacto con
Galicia, anque sabiamos moito mellor o
que pasaba .os de fóra cós de dentro.

•

-Mantivo unha liña de denuncia
constante. En 1937 comeza unha nova
seri_e de debuxos satíricos contra o
franquismo.
- No ano 37 publica o álbum Trece
estampas de la Traición, e ademais
publica outros debuxos ·<leste tipo no
semanario Galicia libre e no periódico da
Federación de Sociedades G&legas.

-Logo tivo un proxecto propio, a'
· r~vista Galicia emigrante, da que acaba
de facer Isaac Díaz Pardo, nas Ediciós
do Castro, edición facsimilar en tres
tomos. ·
-Si, fáciámola na casa. Eu recortaba
as probas de imprenta e axudáballe. Luís
era moi cómodo, gustáballe te-lo taller na
casa para poder descansar · un anaco e
seguir traballando.

- Tamén fai un programa de radio.
- Si, por Radio Libertad emitían os
domingos ó primeiro un programa que se
chamaba coma a revista: Galicia emi- '
grante. Falábase de cine, de teatro, de
cociña galega, de música ....

Así que cando Arturo Cuadrado ·chea Bos Aires, xa coñeda a todos.
Aínda vive, cumpriu 90 anos o 3 <leste
maio e visitein9 en xaneiro <leste ano,
cando estiven en Bos Aires. Cuadrado
ocupábase da imprenta e Seoane da
dire~ción gráfica.

go u

-¿Marcharon de Emecé porque
- non publicaron o libro de Lorenzo
Varela?
Tamén, pero sobre todo porque querían sacar un libro do embaixador franquista, Conde de Guadahorce, 'e Seoane
opúxose. Entón marcharon e fundaron
Nova., gracias á aportación de capital q'ue
fixo o libreiro galégo instalado en Bos
Aires D. José López.

------O difícil retorno
-Na. décado dos 60 intentan regresar

Un home xusto e libre.
-Logo cambia o modo de expresión
e pasa da pintura á escritura con poemario de denuncia da situación do emigrante: é Fardel do eisiliado, -publicado

· - Sempre pensamos en retornar, e .ó
principio estabamos instalados coma provisionalmente, con poucos mobles, porque nunca pensamos que a dictadura franquistq durase tanto tempo. Denegáronnolo permiso de residencia en Arxentina,
pero logo conseguímolo.

-Con quen sempre tiveron unha
relación moi especial foi con Isaac Díaz
Pardo.
, -Si, el estivera en Bos Aires'facendo
unha exposición de cerámica e conseguiu
uns ten-eos a 40 quilómetros de .Bos Aires
para montar unha fábrica de cerámica. ·
Seoane anímao a monta-lo Laboratorio de
Formas de Galicia, en 1968, así coma a
·restauracion industrial da cerámica de
Sarga?elos, e o museo Carlos Maside.

- Con Arturo Cuadrado fundou a
editorial Emecé, a editorial Nova e
Botella al mar. ¿Como principiou esta
colaboración?
-Arturo Cuadrado tiña unha librería
na Rúa do Vilar, Bn Santiago, e os estudi(;lntes mercaban un libro e preguntábaanlle: "¿Canto custa?". "O que queira- .
des". AI'í facían unha .revistiña: Reso.l,
hojilla volandera del pueblo, que repartían na feira dos xoves en Santiago.
Tamén alí se reunían co editor Anxel
Casal e nos talleres tipográficos do
·
grupo Nós.

diversa. Falábase de moda, de cociña, de
anécdotas variadas.

- En 1969 instálanse por fin en A
Coruña e Seoane empeza a publicar
Figuracións, en La Voz de Galicia,
caricaturas de persoeiros da cultura
galega cunha breve semblanza blográ1fica. ¿Onde os pillou a morte de Franco?
Maruxa rememora os anos vividos cun avogado de profesión, pero pintor de oficio, xorna/ista, e_
scritor, fundador de m_últiples empresas
editoriais e culturais.
·

en 1952 .. Xa ten -recoñecemento mundial. En 1942 fora escollido o seo
álbum Homenaje a la Torre de Hércules
entre os 300 mellores do mundo xunto
a outro de Pica~so.
- A Picas so coñecémolo no 49, en
París, no Congreso pola Paz. Nós estabamos viaxando por alí e a Sociedade
Arxentina de Artistas Plásticos telegrafounos para que a~tuasemos coma os seus
representm;ites.
-Vostede tamén lle axudaba a Seoane en máis cousas, ademais das probas
de imprenta que antes mencionou.
- Si, -eu tiña unha sección na revista
que se chamaba A ramalladaflorida, moi

- Aquí, aínda que para nosoutros
Franco xa mon-era varias veces; a prirueira fora estando en Bos Aires, cando a
muller de Miguel Angel Asturias me chamou para me dicir: "Maruxa, ¡morreu
Franco! Eu díxénlle: "¡Que dis ! ¿Como o
sabes? Na radio non dixeron nada". Entón
chamamos á embaixada e dixéronnos que
si, que mon-era ,Nicolás Franco, o irmán
do dictador que estivera de embaixador
en Portugal.

- Seoane elabora o cartel das primeiras eleccións democráticas do 77
coa leuda Para erguer Galicia e que
ninguén teña que emigrar.
- Si, sempre mantivo un espírito de
e de traballo por Galicia, e moitos
proxectos que a morte cortou no 79.
loit~

Sara Paz Quiñones
Luís Gómez Aldegunde
l~IHIA
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Algo cambia na

NOSOUTRAS

rural gal ego está en profunda transformación e con el está cambiando a muller rural,
que é considerada a figura central da casa labrega. Traemos dúas mostras dese cambio,
dúas mostras de distinto talante, e, quizais, dúas formas de entende~lo camiño a
emprender. Quedan formulad~s cuestións importantes: o protagonismo·real da muller na xestión de empresa familiar; a relación de dependencia ou autonomía .crítica con respeho ó ·
poder; a inserción en movementos máis amplos de trasnformación do país; a postura no tema
·
·
·
da liberación da muller.

O

Mulleres de Urdilde
A metade do camiño entre Compostela e Noia batemos coa parroquia de Santa María de Urdilde. Dende hai máis
de sete anos -1986- funciona alía A_sociación de Mulleres Rurais. ·Fálanos Lourdes Gómez Gómez, presidenta
dende hai un ano da federación para toda Galicia. Conversamos con esta perruqueira, viáva; nai de dous fUlos.
(A entrevisfafoi realizada hai meses, afinais ·de 1993).
'

'
-¿Como naceu a idea de funda-la
asociación?

· -Cursos de todo tipo e cliarlas . .Acábase
de dar un curso de 'corte e confección de
200 horas, que custou dous · millóns de
pesetas. Ti.vemos charlas sobre a droga, os·
dereitos humanos e ternos pendente outra
sobre o cancro de mama. Pacemos unha
viaxe anual. Este ano estivemos 4 · días por
Cantabria. Ternos moitas inquietudes, pero
.ª muller de campo é tamén nai de· familia e
non ten tempo para asistir a estas actividades. Aínda as'í, organizamos unha corai e
mais un grupo de baile e de gaitas.e _irnos
ensaiar despois de muxi-las vácas.

Lourdes G'ómez, presidenta da Asociación
de mulleres de Urdilde.

- Apóiannos . Nun principio ríanse de
nós, pero como ven que conseguimos moitas
cousas, xa non. Loitamos por unha farmacia
e parece que, tras cinco ·anos de pleito, a sentencia saíu favorable. Loitamos por un teléfono e dend~ hai dous an.os témolo todas .
Conseguimos un centro médico, que se inaugurou o 5 de .outubro pasado. Tamén nos
apoia moito o alcalde, e o concello conta
connosco para calquera cousa que se faga.

- En Urdilde, xa vai para 25 anos que nos
reunímo-las mulleres. Tiñamos un plantel de.
E tensión Agraria moi preto, en Padrón, e
UJ;lha vez á semana viña unha axente a impartir cur os de cociña, labores ... que era o que
había daquela. Lago outra axente de Lalín,
amiga da de Padrón, quixo funda-la Asociación de M-ólleres Rurais, e púxose en contacto
- ¿Cal ere que será o papel da mullér
on outra mullere . Así naceu. A prime:ira
no futuro da agricultura?
qu se fundou foi a no a, e lago a de Lalín, xa
-Tódalas presidentas das asociacións
qu
n . e tatut
e asrobaron antes.
. viaxaron a Francia para ver como se traballa ·
-E para este ano que entra, ¿que
10 mullere e, ¡claro!,
- mp za m
ali e coñece-las técnicas que usan na agnculteñen programado?
ada unha saíu co eu cargo. A min nomeá_ Ternos que pedí-lo curso de perfectura. Estamos pendentes de repetí-la viax~.
ronme p1' sid nta. Hoxe amos 130 persoas
cionamento de Corte e co_nfección, e a par- · porque moitas.persoas non puidemos ir.
n Urdilde, e en Galicia hai 70 asociacións.
tir de abril empezarémo-las clases para
- ¿Como Hes afectou o asunto da cota
n l 9 O ti vémo-lo primeiro encontro en
obte-lo graduado escolar, porque moitas
do leite?
Lalín: eramos 11 asociacións. Isto está
non o ternos.
_ Afectounos moito, porque a ·nosa
rebordado, porque vi.ron o labor que face-¿Algún requisito para pertencer
z.ona é fu'ndamentalm~nte gandeira e a xente
mo . O máis importante é o xuntármonos _
esta asociación?
atópase con que non pode veride~lo leite que
toda , porque antigamente ·as mulleres reu- Non. Hai mulleres de tódalas idades.
produce. Agora incluso nos multan. antes a
níanse no lavadeiros, pero iso desapareceu.
V ai drrix:ida a mulleres do campo, c.o n dismulta pagábaa <? Goberno. Non está ben que
Fíxate ti que ó naso local chámanlle Casa
tintas inquietudes ás de calquera ama de
primeiro o Goberno axude con créditos e
das Mulleres. Ternos un local precioso, a
casa, xa que ~ muller rural ademais de· traque agora que o agricultor está afogado
piques de rematar, no que xa levamos
intentando pagar eses créditos, non lles deiballar na casa faino no campo. Tampouco
investidos 6 millóns de pesetas.
ten as mesmas necesidades cás mulleres
e:=:>
xen vende-lo leite q_ue producen.
-¿Como conseguen o diñeiro para as
que teñen un chalé con
súas actividades?
horta, e que están con-Principalmente de subvencións, xa
sideradas coma mulleque a cota da soci'a é de 1.500 pesetas. O
res rurais, e queren
e tarmo federadas ten a vantaxe de que
integrarse en asocianos xuntamos tódalas presidentas e así
cións coma a nosa. Por
podemos lograr máis causas. O ano pasado
exemplo, na zona de
e tivemos reunidas no Monte do Gozo con
Urdilde, basicamente
Fraga e con varios con~elleiros para facer
gandeira, a muller rural
a petición , e así ele comprométense
ata hai uns anos non
publicamente. Eramo unha 800 mulleres;
participaba nas reunon poden ir tódala ocia , porque xa son
nións que tiñan que ver ·
unha 10.000. Tamén co Xacobeo ·se reparcon este traballo; ían os
tiron 10 millón de pe ta entre tódalas
homes, anque as mullea o ia ión para 2 cur o e 5 charla a cada
res traballan o dobre.
unha. Agora, heime entreví tar coa conse- ¿Atopan oposilleira da Muller, Manuela Be teiro.

a

- ¿Que tipo de actividades se fomentan na a ociación?

ción nos seus
homes Facemos cursos e charlas. Acábase .de dar un curso de corte e confec1
ou apóianas?
ción de 200 horas.
•

'

lnuller lab~ega
'

.

e:> - E isto non axudará a fomenta-lo
interese da mocidade polo ,traballo no .
campo. ¿Q~e se debería facer para que o
campo produza e que os rapaces continúen o labor dos pais?
·

- Os rapaces de Urdilde van a Santiago · dous anos e a xente sae moi ben preparada,
a estudiar BUP e FP e de.ixan' o camp,o.
que é o que necesita a agricultura hoxe para
que produza.
Seus pais queren que fagan o bacharelato.
Pero eu opino que, se lles gusta, deberían
estudiar para ser. capataces agrícolas; son
Sara Paz Quiñones

Mari Carme labra o futuro
Labrando o futuro - 4º Congreso do Sindicato Labrego Galego (CCLL)-. Uns 1.000 homes e mulleres, labregos e labregas de toda
Galicia, reuníanse no" Auditorio en Santiago de_ Compostela . o 26 de marw· pasado. Alí con Mª Carme, unha labrega de 32 anos,
casada, con. 2 nenas, afiliada ó Sindicato Labre_go e secretaria da cooperativa dejrixoa, en Betanws.
- Carme, estás metida de cheo no
movemento cooperativo
A nosa cooperativa é para comercializa-lo leite e vendelo en conxunto. Non é de
moitos ·sociós: somos agora 48, de varias
parroquias. A maioría somos dos 40 veciñ9s que a fundamos, de Ambroa e Aviña.
As cooperativas habían ser maiores; pero é ·
difícil... Aproveitamos unha escola que
ternos na zona coma local social.
-¿E como xurdiu a idea de organizar
unha cooperativa?
- Pois rniia: había unha zona, pero tiña
problemas e ademais esixía 200.000 pts. de
entrad.a e non quería ós pe.quenas producto- ·
res coma nós. Para quen vende 30 ou 40.000
litros é 'moito; é unha éntrada abusiva.
Cando naceu. a nosa cooper~tiva, no
ano 1990, eu· aínda tiña poucas vacas e non
podía págar iso ... Empecei con 2 e agora
ternos 10.
Vimos que ó ser pequenos productores
pouco faciamos. Na cooperativa sénteste
máis apoiada e tés máis beneficios. · Podemos negociar coas empresas e sacas 1 ou 2
p~as. máis por litro. E ternos ademais productos a máis baixo prezo porque os compramos xuntos .
.. -Ti comentábasme antes que estudia1ras informática ... pouco ten que ver con
todo isto ...
- Si; é unha historia algo long~ ... ía
presentarme a unhas oposicións e casei para
aquí... eu non son unha muller que prefira
estar na casa dependendo do soldo do home
(porque o meu home traballa nunha empre~
sa e eran .meus sogrós o que levaban as
vacas, dúas daquela), J;:u prefiro ·traballar e
s~car' algo. Sen qutos-non fas riada: Non é o
principal, pero eu quera que as miñas fillas
teñ~n as mesmas oportunidades .cós outros
nenos. Entón, daquela collín eu máis directamente a explotación das miñas máns.
-¿Como ve-la situación.· do campo
nestes
. momentos?
.
Mala, insegura. Catastrófica. Se nos
plantamos .coma unha empresa coas cotas

Ningún home nos vai dicir mira, ese é 'o teu
sitio. Temas que loitalo nós.

lácteas, a supert~xa ... Tómannos .co.ma a
última carta da baralla. Non podemos planificar: Se reducir ou aumenta-la producción ... non sabes se investir ou non invesJir ...
Eu estou erguéndome ás 6 H da mañá e
traballo toda a mañá: .herba, silos ... non
teño tempo ·para todo o que fago.:. mo~to
traballo e pouco benefiaio.
·
Á parte, ó estar na cooperaü"va, na
Asociación de pais do colexio das miñas
fillas, no sinqicato ... E a ·casa, as nenas. É
demasiado.
,
E: A situación das mulleres no
campo píntasnofa dura ....
C: Paréceme q_u e nunca se valorou

moito ás mulleres. Pero tamén tés que loitar
por ese pasto. Eu recordo ó principio, na
cooperativa, era a única muller con óutra de
30 e moitos. Pero afanse a verte. Vas vendo
. que as causas evolucionan ... E xa non hai
comentarios: 'Cando falaban os homes ela
tamén falaba ... " eso dicíano de min 'cando
empe,.zarpos coas xuntanzas da cooperativa.
Agora empezamos a ter opinión. Pero ·eso
, ternos que labralo. Non podemos espei;ar a
que ninguén veña á casa a buscarnos. Aínda
hoxe fas unha reunión por &quí e de 30 hai
20- homes e 1O m~lleres · e só 3 falan · sobre
todo
se é imha
reunión sindical...
r
.
Moitas mulleres de, aquí aínda din "¿E
eu <it:e vou pintar?" Non. As mulleres
ternos que expresarnos ... e vas ver que hai
xente que te apoia . .Ni·ngún·· home nos vai
qicir: "Mira, ese é o teu sitio". Ternos que
loitalo nós.
E: O teu home ¿como ve todo isto ... ?
C: Teño moita s0rte. O meu home axúdame e anímame. Cando casei era unha persoa moi insegura e o meu home sempre me
deu ánimo. Dicíame: "Ti ben ve-lo que. hai,
fai d que. che pareza mellar..." eso falando
da explotación e das vacas e de cómo levala.
Intenormente hoxe estou máis satisfeita.
E: ¿Que che gustaría dicitlles a·
outras mulleres que traballan no campo
coma ti?
C: Que hai que rematar con esa diferencia entre homes e mulleres. Se traballamos ternos que decidir, sexam~s ~ulleres
ou homes. Ternos que participar máis, ver
máis ... Canto máis graBde sea o mundo
para nós, máis satisfeitas nos imps atapar.
Na _c ooperativa, cando hai unha reunión, intento mentalizar ás mullere~ para
que colaboren, para facer viaxes, que sempre se aprénde, vir ás charlas ...
Non ternos que seguir pensando que
. por ser do campo somos menos. O que
canta é a dig~dade que teñas.
Tés días que ... ¡narices!. ..

'

Tareixa Ledo Regal

ECOLOXÍA

.

'

A auga, reguladora da temperatura..
un pasado artigo, ó escribir sobre
quen é a auga, indicamos algo
sobre o seu comportamento coma·
regulador térmico. Hoxe irnos afondar un
pouco roáis so~re este aspecto. ~

N

Reguladort:s térmicos
Chamamos reguladores térmicos a
aqueles mecanismos que son capaces ~e
mante-la temperatura dun sistema sen
grandes oscilacións. Cando sobre o sistema
se lanza moitl:! enerxía, o que fai -o regulador é absorvela, evilli!1do que·se queza. De
igual xeito, se sobre o sistema se actúa
solicitando enerxía, será o regulador quen
o conceda para evitar que o sistema enfríe.

A auga, un regulador térmico
A auga é u·n composto 'químico
cunha estruct:qra peculiar, onde as molécula presentan entre si enláce hidróxeno
qu determina unha asociación molecu·1~r imp rtante. Por mor da súá estructura,
a auga . tá, en c ndici ns normai , líquida pr s nta un int rvalo de temperatura
d 1 O graos ond egue a er líquida.
Doutra banda auga presenta unha
moi alta capacidade calorífica. Esto qüere
dicir que pru·!i elevar nun grao a temperatura dun gramo de auga cómpre darlle
moita enerxía.
Velaí pois por que a auga é un bo
regulador térmico: pode qb orver moitísima enerxía, sen practicamente incrementa-la súa temperatúra, cando unha fonte
enerxética exte1ior lla envíe;. polo contrario, se esa fonte exterior trata de enfriala,
é dicir, demándalle enerxía, pode darlla
sen variar moito a súa temperatura.

a

.

O clima na beiramar ou nos desertos
O papel xogado pala auga coma
regulador térmico poderase entender cuns
exemplo :
A bonanza do clima nas zonas da
beiramar é con ecuencia da presencia da
auga do mar. Durante o día, cando hai
forte in olación , a auga do mar absorve a
calor incr mentando un chi co a te~pe
ratura e impedindo que a temperatura na
terra uba rnoito do 30 grao . Na noite o
1 a non quenta e o pacio exterior
moi frio pídelle nerxía á terra; de novo
mar qu n, nfriando, envíalie a enería, ficand a terra en varia-la úa tern-
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pera tura, baixa ·algo pern non rnoi to.
Consecuencia: ~ ª auga do mar modula a
temperatura nas zonas mariñeiras con
variacións da temperatura entre 30 e .15
graos.
o contrario acontece nos desertos,
onde non existe auga que actúe coma
regulador térmico. Durante o día, as fortes insola~ións poden eleva-la temperatura da terra por riba dos 50 graos e, na
noite, a temperatura baixa, con facil~dade,
de O grao . Corno se ve, non existe regulación térmica.

A suor

a

N o s org anismo s v ivo s .taméu é
auga quen actúa coma regulador térmico'.
O proceso de sudoraci9n é a respostá á
combustión de glucosa é..á eliminación de
auga. A evaporación da auga sobre a pel, . .
nos poros, produce enfriamento.
,
Un interesantísimo efecto da regula- .
ción térmica da terra pola auga é a actuaciQn das nubes; pero este efecto ten moito ·
que ver có chamado efecto invemadoiro ou
efecto es.tufa e 'el desc~biremos, outro día.
Manolo R. Bermejo

,

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG62)

Unha invasión litúrxica (Xos 4)
Nunha desas cántigas que
coñecemos polo nome de
Negro-spirituals, verdadeiros . cantares de liberación
dos negros americanos,
dise: "Nas túas murallas,
Jericó, o Señor demostrou. ~r/. '
.,,,.· ... ,., í.
no '". A lectura deste capítu-<.t:
lo IV do libro de Xosué hai
que facela dende a óptica
litúrxica. que xa nos foi pre-,
parando ocapítulo Jll: o
pobo ten que purificarse e O río Xordán ten tales reviravoltas e fai tantos
os sacerdotes van diante, meandros que para percorrer ,109 quilómetros
coma en procesión, levando en liña recta ten que triplica-fo. percorrido: 320
quilómetros, 20 menos có noso Pai Miño
a Arca da Alianza, a distancia do pobo, en sinal de respectó, para pasarenº·río Xordán. (1)

'c;(t;:~'4,~~
·. , ~-~ ~: ~~~

Despois de que toda a xente pasara o Xordán, díxolle o Señor ·a Xosué:
mEscolle doce homes de entre o pobo, ~n por cada tribo, 3e mandádelles
isto: 'Erguede de aí, do medio do Xordán, do sitio onde estiveron firmes os
pés dos sacerdotes, doce pedras; carrexádeas e fixádeas no lugar onde ides
pernoctar hoxe'~· (2)
1

A razón que dá o texto para colocar esas pedras é tamén históricolitúrxica, para que sirvan de memorial, para cando os fillos pregunten
polo sentido desas pedras; daquela háselles responder de xeito catequético.
·

ºE os sacerdotes que levaban a Arca estiveron. ergueitos no medio do
Xordán, ata o remate de todo o discurso que o Señor mandou a Xosué proclamar ó pobo (segundo todo o qqe mandara Moisés a Xosué). Daquela, o
pobo deuse présa e atravesou. 11En pasando a totalidade do pobo, pasaron
tamén a Arca do Señor e mailos sacerdotes e fóronse colocar diante do
pobo~ '(3)
[ ••• ]

1

Pasan o río e as augas volven ó se14. E o texto de redacción sacerdotal,
di que o pobo subiu do Xordán o décimo día do primeiro mes. (4)

ºE Xosué mandou erixir en Guilgal as doce pedras aquelas que colleran
do Xordán. 21E díxolles ·ós fillos de Is'r ael: "O día de mañá,. cando os vosos
fillos ~regunten a seos pais ¿que senso teñen as pedras estas?, 22instruiredes
a vosos fillos, dicindo: por terra seca pasou Israel este Xordán pois o Señor,
o voso Deos, fixo seca-las augas do Xordán diante de vós ata que pasastes,
como xa fixera co Mar Rubio, que o secou diante de nós ata que o atravesamos, 24 par~ que coñezan tódolos pobos da terra que a man de Deos é poderosa, e para que temades decote ó _S eñor o voso Deos". (5)
[ ••• ]

2

O capítulo 5 presenta a Xosué circuncidando· a todo o pobo. Resulta
inverosímil que o guieiro realizase o rito da circuncisión preeisamente
.antes do asalto á cidade de Jericó, xa que se requiría un período de
convalecencia trala operación. O que nos suxire que hai que entende-la
narración dende a Clave litúrxica, como se houbese que purificase pola
' festa da pascua que vén a continuación. Toda unha preparación ritual e
sagrada para entrar na Terra prometida.

Xosé Chao Rego

l. O paso do río Xordán, coma o do mar
Rubio, é descrito dun xeito marabilloso. O
fenómeno de que o río se puidese pasar a pé
enxoito explícase dende o que alí sucede
algunha vez: .º 7 de decembro de 1267 houbo
un tremor de terra que derrubou ana,cos. das
beiras qo río, caendo terra na canle fluvial e
interrompendo o paso das augas durante 6
horas. A lembranza de algo semellante pu.ido
influír no relato, pero non é necesario que os
hebreos pasasen así o río, porque a nmrnción
!1ºn e histórica, senón teolóxica e litúrxica.

2. O carácter artificioso do relato xa se vé
no feito de que queira conmemora-la
entrada das 12 tribos cando en realidade
aínda non fora establecida a federación
delas e, polo mesmo, non existía Israel
coma pobo. As pedras puideron ser memoria dos piares que ás veces hai, tamén nos
nosos ríos galegos, nun vao de auga por
onde é má~s <loado pasar.
3. Os capítulos 3, 4 e 6 constitúen unha
especie de historia da exaltación da Arca.
¿Por· que? Porque no seu interior contén a
Alianza de lavé, apromesa de darlles ós
hebreos esa terra que lles prom.eteu e que
están a punfo d~ acadar. Résulta impresionante observar que a Arca, que ía por dianté, c;;ando o pobo ten que .pasa-lo Xordán,
aetense e vixía o paso, poñéndose logo
<liante de novo coma guieiro do pobo. O
relato, que resulta moi reiterativo, lembra a
ncµ-ración do paso do Mar Rubio, cando os
hebreos foron liberados da escravitude
exipcia.
4. ,0 interese do redactor sacerdotal é establecer un paralelismo da' saída de Exipto e o
paso do mar Rubio con esta fazaña xordánica, pero situando todo na festa liberadora da
Pascua, que é cando se celebraba o memorial
litúrxico da liberación. Chegan a Guilgal, que
significa círculo de pedras, nun lugar non
identificado entre o Xordán e Iericó.
5. Guilgal, que ·era o santuario central en
tempos do rei Xaúl, da tribo de Benxamín,
adquire importancia por se-lo primeiro
~- santuario fundado ou, alomenos, adoptado
por Xosué. Precisamente a disposición en
círculo das pedras que dan nome a este
santuario constitúe un signo sacramental,
un memorial no que existe a palabra catequética -a liturxia da palabra- e mailo rito
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POEMARIO

Emigrantes nunha data calquera
De alá saímos os senlleiros, os inadatados, os condanados inxustamente, os que procuran o pan,

Eiquí viñemos todos ó acaso, vivendo esgazados das
cóstumes coñecidas, do acento común, da canción

os xogadores, os perseguidos, os arrichados,

labrada poi-os avoengos e o tempo. Vivendo mudados

tamén o xusto, o argalleiro, o· luxurioso, o san,

nunha xeografía difrente, poi-os negocios, a corrución,

e es ponlas frorescentes dos linaxes abafados.
O vento

~mpurrou

as barcas dos emigrantes na mar

que da terra de orixen farannos cicáis pra sempre
desleigados.

cara éstas g·rises. lonxanas cibdades de engano
feitas de presa, de aceiro, de cemento, sen ár,
por almas lixadas de númaros, de ouro estrano,
enxoitas poi-o despoxo i-o constante trafegar.
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Luís Seoane
(Fardel do esiliado)
Bos Aires. 1952.

CARTAS

Acción católica
A Acción Católica Española é
unha confederación de 23 movementds
de Apostolado Segrar, que naceu hai
moitos an9s dunha necesidade da Igrexa. Non hai fundador, só pers'oas da
Xerarquía que apoiaron, xa erltón, a
idea de servicib dos leigos. Ten catro
notas fundamentais: Eclesialidade,
Segraridade, ~ maneira de corpo orgánico e en estreita relación coa Xerarquía.
Hai 28 anos sufriu unha crise profunda, cando quixo poñer en marcha as
ideas do Concilio Vaticano 11 e desmarcarse do nacion al-catolicismo que
imperaba na Igrexa e na sociedade.
Durante os anos seguintes os Movementos de A.C. estiveron tratando de
refacerse do golpe sufrido. Ó longo do
proceso descubriron dúas cousas: 1 ª)
Había un baleiro na lgrexa, ninguén se
preocupaba dos ·1eigos que surdían da
Pastoral da Parroquia, e 2ª) Os Move-

.mentos de A.C. estaban desconectados.
Os Bispos españois déronse conta do
mesmo, polo menos no que abrangue ó
primeiro ·punto.
Con esta situación, todos xuntos,
Bispos e A.C.E., chegaron a un acordo,
a A.C.E. crearía un novo movemento,
Acción Católica Xeral,_con tres plataformas: Nenos, xoves e adultos, con
forte enraizamento parroquial e para
servfr de ponte de ~nión entre tódolos
movementos de A.C.E., e os Bispos
compro_metéronse a apoialo por maioría
clara.
A.C. aceptou o reto, e, por non
empezar de cero,. tres movementos
(Mulleres de A.C.) (Homes de A.C.) e
(Cristiáns no Ensino) decidiron formal a plafaforma de Adultos; Xoves de
A.C. a d~ xoves e Junior a de nenos.
Tódolos demais movementos axudan.
A A.C.E. a través deste Movemento Xeral é, a partir de agora, o laicado

oficial da Igrexa e ofrece, desde xa,
unha formación con tres etapas (lniciación -Sistemática e Permanente) que
deita do proxecto marco de ''Formación
de Laicos" da C.E.A.S.
Calquern P arroquia que se sinta
con ánimos para aplica-las di~ectrices
do Concilio Vaticano 11, pode recorrer á
Acción Católica Xeral para que imparta
por grupos a formación específica a leigos e sacerdotes, co fin de conseguí-la
transformación das nosas parroquias en
Parroquias Misioneiras, segundo a liña
do Concilio, tendo en conta, a nivel de
Galicia_, que o naso .idioma debe ser un
punto moi importante a ter en conta,
cando se trate de facer chegar esa formación.

. Xulia Bruzos
Responsable para Galicia de Acción
Católica Keral

Un relato autobiográfico que é tamén a crónica dunha disidencia. Unha crítica desde a reflexión edesde a experiencia
á Igrexa galega do_noso tempo.

Xosé Alvilares

ga
ga laxia

FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do mundo agrícola (16)
Saberlle o tempero ó muíño
Cando se vert eses muíños esbandallados, nos qµe .aniña o moucho, faise difíéil imaxlna-la intensa actividade que neles había ata hai poucos anos. Pero chega con poñerlle
atención á fala popular, ós refráns e ás cantigas, para ver que o muíño aparece moitas
veces como lugar de traballó, encentro, xogo e algo máis. A muiñeira é un dos aires
máis populares do noso baile tradicional.
Os galaicos dos castros.... moían de man, movendo unha pedra como unha barra de
pan sobre outra plana e alongada (a muller moía coma quen lava roupa nun río) . Os
romanos trouxeron un muíño, tamén de man, pero máis cómodo: dúas pedras redondas,
a de baixo coa parte superior cónica. Uh simple movemento circular do brazo facía o
traballo. En muíños grandes utilizaban machos ou escravos. O caso é que os romanos,
que coñecían a técnica do muíño hidráulico e que a utilizaban en xoguetés, nunca a utilizaron para libera-la muller dese traballo mecánico. Houbo que esperar 6 século XII.
Pero como ,dixen, nestes oito séculos o muíño foi u.n centro social.
Fun esta noite ó muíño
por bailar, e non bailei;
valga Xudas ó muiñeiro
e máis a quen alá ten.

O muíño non é muíño,
qu 'é capilla dos solteirós;
si encontrades a ·casados,
botádeos polos regueiros.

Vamos ó muíño, vamos,
miña cariña de rosa;
vamos ó muííio, vamos,
esta semaniña é nosa.

O muíño de meu pai
no' é muíño, qu 'é convento;
os casados parafóra,
i os solteiros quedan

O muíño n 'é muíño,
é a capilla dos ratos
en donde se dan os bicos
amailos moitos abrazos.

Agora que te casaches
. non vaias máis ó muíño;·
collerás,a abeleira,
botarála polo río.

d~ntro.

O muíño anda ou' treina, porque a auga da quenlla ou canle ou touta cae sobre o·
rodi io (r da a pada) e faino andar. Este, unido por un eixe vertical á capa, moa ou
pedra do muíiio, faina andar a escasos milímetros da pedra fixa na que asenta (o pé do
mufño) e machaca ou moe así o gran que lle entra polo burato central ou ollo. Por iso a
habelencia do muiñeiro é sabe-lo poñer á distancia exacta, saberlle o tempero .. Lembrade a cantiga
·
ó muíño de meu pai
eu ben lle sei o tempero:
cando e-stá.alto, baixarllo;
cando está baixo, erg_uerllo.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. No firmamento africano
loce brillante unha estrela
que a Suráfrica alumea:
chámase N elson Mandela.
2. África do Sur é un pobo
gobernado só por brancos;
enche á maioría negra
de aldraxes e atrancos.

3". Non teñen ningún dereito
·
de todo son apartados; ·
chámanlle apartheid e os negros
a ser nada, condenados.
4. Nun barno que é miserento
e que lle chaman Soweto
vi ven alí apilados
no que se chama un gueto.
5. ¿Por que os apartan? É claro:
ese país é importante
porque posúe moito ouro,
paraíso do diamante.
6. E os europeos que foron
a impoñe-lo seu dominio
ó negro teñen de escravo
non queren o exterminio.
7. Non queren un xenociclio
pois alí xente non sobra,
por unha cunea de caldo
teñen gratis man de obra.
8. Contra isto revirouse
Mandela, e a solución
foi no cárcere metelo:
¡trinta anos de prisión!
9. Pero o líder amosou
ante o abraio da xente
que na cadea foi libre
sendo dende alí semente.
10. Na loita polo seu pobo
foi tan rexo e contumaz
que mereceu o loureiro
de Premio Nobel da Paz.
11. Agora, nas eleccións
primeiras en toda a historia
o voto libre do negro
enche Mandela de gloria.

a

12. En tempos de corrupción
nos que o poder é un vicio
. fortalece que un político
dea a vida en sacrificio .

•

13. Nelson évos da xinea
deses que levan consigo
o lema que pra dar froito
ha morre-lo gran de trigo.
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