O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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EDITORIAL LORENZO VARELA:
O HOME QUE REGALABA
PALABRAS A vida de Lorenzo Varela reflicte a
dos exiliados galegas trala Guerra Civil. Ao acabar, no
ano 39, pas~u por un campo de con centración en
Francia e logo embarcou cara a América para instalarse definitivamente na quinta provincia: Buenos Aires.
El, que loitara coas armas e coas letras a favor da
República, que participara nese fermoso proxecto
didáctico que foron as misións pedagóxicas e que con- ·
tinuou a súa angueira no desterro americano, nunca se
viu libre das persecucións ideolóxicas.
A alegría que significou a vitoria dos aliados na
Segunda Guerra Mundial, e o símbolo de liberdade.
que supuxo a liberación de París levou a Lorenzo
Varela a ofrecerlles un dos regalos máis valiosos para el:
palabra
airón, o monte da súa infancia · en
M on t rr so. nsa ban daquela que a caída do nazismo
fas i m implicaría tamén a de Franco, pero a ditadura non fixo máis ca consolidarse co apoio dos
t os Unid
Galicia tivo que sufrir a longa noite
de p
. En Arxentina, o réxime pero, cumpría fielmente os <litados
a mbaixada en Buenos Aires
s xiliados. que coma el
nun , d 'l aran d' er
1 mni tas. Moitos tiveron que
Varela, ademais, pasou p olo
m r bar e Arx ntina
cár re. A id s ás que nunca renunciou foron as qu e
fru traron o u traballo nunha universidade estadou- .
nid nse e as que o ~brigaron a un segundo exilio
cando Arxentina caeu baixo a ditadura de Videla.
A conciencia reivindicativa do galeguismo mantiv' rona eri América Luís Seoane, R'afael D ieste,
Lorenzo Varela e moitísimas vítimas máis da represión
franquista . O seu labor foi tan necesario coma impresionante: crearon editoriais, fundaron revistas, publicaron libros, representaron obras .. . Fixeron todo o que
non se puido facer en Galcia. Pero todo iso n on lles
abriu as portas de Galicia ao seu regreso, porque aó
volveren viron que este tamén era un país de ananos.
A volta de Varela só tivo o eco dunha breve nota de
Ánxel Fole no Progreso de Lugo e outra de Alonso
Montero nun xornal de Madrid. Varela atopouse cun
muro de silencio que intentaba reparar a hospitalidade
d Isaac Díaz Pardo. Foi o propio Varela quen se decatou da nece idade de recuperar a nosa memoria histórica de aí xurdiu o Instituto Galego de Información.
O feíto de que a meirand~ parte de nós non soub e quen foi Lorenzo Varela ata este ano é a proba do
inxu to e qu cemento en que seguimos tendo o labor
do exiliado da guerra. Xa é tempo de facer unha
repara ión hi tórica.
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AQUEL PATACAS A pasada semana
acompañei á miña nai a facer unha pequena compra
a un supermercado ao que tanto unha como mitra
acudimos con preferencia e habitualidade por ser de
capital galega. E mantemos teimudas esa opción mes
tras mes por máis que a cartelería do negocio se
empeñe en demostrar o contrario, agás nos días nos
que maio asoma tras da esquina, e as bolsas de plástico do supermercado metarfosean a súa cotidianeidade adornándose con parágrafos ou versos fiados polo
homenaxeado/a o día 17 do mes en cuestión.

E mercamos patacas, esmerándonos en seleccionar
producto do país. Tiñades que velo: un precioso saco
de rede de cor fabulosa; dentro, as patacas ben feitiñas, quedas, e apetecibles como promesa e anticipo de
saborosas· comidas por compartir. E como broche,
aquela pegatina evocadora (que simbiose tan perfecta
da Galicia mariñeira e rural!): a ponte de Rande difuminada de fondo, as bateas adiviñadas baixo un sol e
unha luz claramente de verán, e, como colofón, por
se quedase algunha dúbida, o título magnífico:
"Gallega de Patatas". Señor, que orgullo! Que enchedela de país!
Pena que despois, na caixa, a insá curiosidade e o non
ter que facer levounos ás dúas a reparar nunha etiqueta· bastante máis pequena, de cor branca, que en
letra aínda máis cativa aclaraba respecto das patacas
que, efectivamente, o envasado era do país (comarca
da Limia, para sermos precisos), por máis que o apartado relativo á orixe do producto especificase:
" Francia" .

-B OA.NOVA
A PALABRA .

lo ECO

Manolo Regal

COUSAS DO ESPÍRITO

Chama a atención isa de que Xesús, nun momento de tanta paz e de tanto Espirito, lles mosXn 20, 19-23

trase aos seus amigos as mans e mailo costado, é dicir, o lado sufrinte e o lado apaixonado

Pentecoste - 15 de maio

da súa exístencia.
Sen sufrimento, sen o sufrimento dos apaixonados, dos loitadores coma Xesús, non é posible

Naquel día, o primeiro da sema-

a paz, ni.n no propio corazón, nin nas aldeas, nin nos pobos, nin no mundo. Esta·mos lem-

na, ao serán, estando pechadas

brando o ~5 aniversario do mártir Osear Romero, que é testemuña de todo isto. Hai moitos

as portas onde estaban os discí-

áscar Romero polo mundo adiante, tamén entre nós, aínda que sexan pequeniños.

pulos, por medo dos xudeus,

Ensínannos que o de Xesús , ten verdade . e vai

chegou Xesús, e, poñéndose no

adiante. A-paz que se pretenda fóra do marco do

medio, dixolles:

sufrimento que a posibilita, será unha paz falsa.

-Paz convosco.

En

Dita isto, mostroulles as mans e

sufrimento, coa paixón, coa ledicia, co Espirito,

mailo costado. Os discípulos ale-

co perdón , coa reconciliación, coa xustiza, coa

Xes~s

a paz convive harmoniósamente co

gráronse, vendo o Señor. El díxo-

loita polos _dereitos de todas e todos, tamén dos

lles outra vez:

homosexuais. A paz convive, na súa raíz, co des-:_

-Paz convosco: coma o Pai me

cubrimento do rostro de Deus asomando en cada

mandou a min, tamén eu vos

ferida humana, en cada sorriso tamén, que por

mando a vós.

unha -aperta recoñecida, p·or unha acollida sen

E dita isto alentou sobre eles, e

medos. Todo rostro humano é sempre unha mes-

díxolles:

tura de feridas e sorrisos; o · do Pepe, o do

-Recibide o Espirito Santo: a

Leonardo, o da Luisa, o da Paula.

quen lles perdoedes os pecados,

A alg9 de todo isto nos remite Xesús nestes tem-

quedaranlles perdoados; a quen

pos de tanto afán por pecha-las portas(cantas

!lelos reteñades, quedaranlles

portas!), por medo aos que queren seguir apos-

retidos.

tando polo vello. O que poida entender que ·
entenda o que Deus ll'e dea a entender.

IA CLAVE

Víctoríno Pérez Prieto
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O Pentecoste e a Misa

Paz, envío, recibir a forza do Espírito ... "Misa".
Hai xente que non sabe por que á eucaristi~ se lle deu en chamar "Misa"; e isto ten unha expl'icación xocosa, pero un fundamento moi valioso. Cando a Misa era en lat'ín, o pobo non entendía maiormente o que alí se dicía, e a moitos só lles quedaba a úl tima
palabra que escoitaban: "lte Misa est", que interpretaban dun xeito que parecía o máis evidente "lsto é un ha Misa!".
En realidade, o que na Misa en castelán e galega se converteu lago no "Podedes ir en Paz", tiña un significado preciso: "Agora sodes
enviados"; enviados ao mundo para ·realizar o proxecto de Xesús, o proxecto do Pai, o .proxecto do Reino, que aquí escoitamos e
celebramos.
O Evanxeo de Xoán remata t.amén con este envío que Xesús lle fai aos seus discípulos; aínda que haxa lago un capítulo 21, que é
un .engadido _posterior -probablemente dun discípulo do evanxelista-, como concordan en afirmar hoxe os biblist as. Xesús pacifícaos e mándaos ao mundo, transmítelles o envío que o Pai lle deu á súa vez a ·el: "Como o Pai

~e

mandou a min , tamén eu vos

mando a vós".
Non. os envía desamparados, ·dálles o alento do Esp'írito, o alento ·de Deus que move a vida no mundo, e con- el a _capacidade c;le
pacificar, de perdoar os pecados e así transformar o mundo pacificamente, curados da ferida do mal fondo que aniña en cada un
·de nós.
Este envío e don do Espirito que pon Xoán ao remate do seu evanxeo é o que Lucas expresa no día de Pentecoste; por isa,· a lg rexa
xunta os dous textos na mesma celebración litúrxica desta festa. Os discípulo·s estaban tocados de marte, e coa fo rza do Espirito,
libres .desa semente mortal, nace unha lgrexa viva.
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APENEIRA
OS CREGOS
OBREIROS, só 400 en España,
é o título do libro (ed. Nova Utopía) d_un
pioneiro neste compromiso, Julio Pérez
Pinillos. Con prólogo do bispo que
Arribamos á PATAGONIA en

renunciou á _
diocese para irás misións,

Comodoro Ribadavia co n acento ga lega.

Nicolás Castellanos_
, e epílogo de Pere

Coas expedicións dende A Coru ña

Casaldáliga. Foron 800 dende os do

(1778), no porto emerxen 12 pesq uería s

Bilbao industrial de 1964, coma Pedro

ga legas: Pescanova, Vi eirasa, lberconsa,

Solabarría, líder nac:ionalista. En Francia

etc., (90 barcos e 4000 t raba lladores),

xa levaban 20 anos de encarnación no

toneladas de pe ixe exportadas a Galiza,

mundo do trabal lo, despois dunha forte

tamén a EEUU. Daqueles 2000 galegas,

persecución. Xoán XXIII acolleu con

só quedan 200, co ma estes mozos que

coraxe esta nova presenza da lgrexa.

se divirten no Centro. Ga lega e que

Neste tempo de eleccións en Euscadi e

soñan con vo lver á terra dos avós - no

de riovo Papa celebramos a súa memo-

2003, 1004 ga legas retornaro n da

ria. Na foto, un deles: Leopoldo ·

Arxentina-. Poden votar, má is ca na

Sanmartín, el·ectricista no Val de Lemas,

cidade de Ourense, polo acceso á naci o-

e despois misioneiro no Perú.

na lidade dos fi l los/as de em igrantes,
p ro d scoñecen a nosa rea lidade.

ASILO ; algúns

Vimos Memoria del saqueo de So lanas,

No 2001 - 2003 arribaron 140 polisóns aos nasos partos pe'dindo

Oso de Ouro no ultimo Berlín e abra iou-

nin t iveron acceso ás delegacións diplomáticas nin ás ONG. A 13 solicitudes impediu-

nos un país rico esqui lmado pala políti -

se lles a axuda dos avogados nos barcos, coma Kinigi e Zito que escaparon da guerra

ca, o Fondo Monetario, ba nca , sindica-

de Burundi (4- Xl-03), na foto .. Cantan en Vigo a súa fuga de 3000 kn:. por África ata

tos que o fundiron na miseria e levaron

o port o de Durban e despois a Galiza. Só 10 acadaron asilo, con traxedias ao lombo:

á marte de mi les de novas pa la fa me no

guerras, orientación sexual, violencia doméstica, discriminación relixiosa. As proce-

celeiro do mun do. Foi unha lectura

dencias: Nixeria, Alxeria, Colombia ..O PSOE quere ser máis xusto, apoiar os concellos

sobre a barbarie do asasinato dos 3

na súa integración

~ flexibilizar

a estadía cando hai ofertas !abarais.

irmáns Vi ll alba Ron de Mon doñedo.
Os inm igrantes
.
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ECUATORIANOS, medio millón, son maioría nos 3,69

millóns que conviven aquí. O 630/o das mulleres inmigrantes que trab.allan no servizo
doméstico son latinoamericanas, moitas veces en condicións inhumanas, pois o 800/o
das t raballadoras domésticas da UE non est án legalizadas. É un país moi pobre, onde
os 13 pobos in díxenas sofren un illamento económico e político abismal. Na foto a
líder in díxena Nin a Pacari. Dende 1996 co ñeceron 7 presidentes que foron crebando

::.

.

as re laci óns entre O pobo e os gobernos creando unha de~confianza total.

Duns 600.000 maiores, en Galiza só 11.371 están en CENTROS

XERIÁTRICOS , case todos privados, cando medra a poboación maior con
discapacidades (168.620). 10.000 reciben axuda no domicilio ou te leasisten cia. Son
as familias as máis comprometidas pois atenden a cen mi l. Necesitamos xa 9. 138
prazas máis. Hai un ha lista de espera dramática: 7340, das que 2700 son prazas
asistidas. A dar crónica afecta a 7 de cada 10 maiores. Son os que teñe n a pensión
máis baixa de España, aínda que o 250/o recibe algún subsidio. Se en Galiza 'cob ra n
un 830/o, en Euscadi perci ben o 126,80/o .

Alfonso Blanco Torrado
·············································································································································.···········································································································································
No

SAN CIDRE festexamos o proxecto de Solidariedade Internacional de

Gal iza e Unións Agrarias ·en b<iamas-Bolivia: mercar 216 cabezas de vacún, maquinaria, 14 tipos de sementes e preparación técnica aos indíxenas. Na foto, as representantes de UUAA, Rosa Arcos e S.I., M. Paz Gutiérrez. A metade dos pobres do
mundo son labregos/as. A desfeita que sofre o sector agrario obrigou no 2004 a
abandonalo

a 12.000 persoas. 3172 explotacións levan cobrando polo leite o mesmo

desde o 2001, mentres o penso .subiu un 140/o, o mesmo có gasóleo. O produtor de
carne cobra un 4,40/o menos. Dende o 1992 as explotacións baixaron de. 31.000 a.
17.000 pero medraron as cooperativas, a mitade deste xeito de asociarse. En 4 anos
van perderse 40,000 empregos.
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CARA UN GOVERNO PARTICIPATIVO E
TRANSPARENTE'' é o tema do VI Foro para a Rei'nvenci.ón do
Goberno, o 24, en Seúl. Hai moita demagoxia en políticos e técnicos cando falan de
orientacións sexuais, enfermos e discapacitados, que .sofren discriminacións, como os
seropositivos, que se asocian en colectivos, que lago non poden defen·delos nos xuízos. Tampouco son recoñecidas as asociacións de homosexuais nestes procesos. No
laboral son marxinados, cando é importante para eles poder desenvolver un traballo
ou creatividade dignamente. Máis cás dietas ou paliativos, cómpre facilitarlles posi bilidades de loitar dende a Seguridade Social contra os estigmas das enfermidades
psicoloxica e fisicamente. Na foto, a primeira vez que votaron as mulleres afganas.
Os 23-25 de maio é o ·

CONGRESO
INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN E
CULTURA DE PAZ cando
seguimos celebrando os 20 anos do
Seminario de Educación para a Paz. A
solldariedade é unha conduta que hai
que ir asumindo de vagar, sobre todo no
ensino. Na foto, unha exposición no IES
de Ouiroga: "Dando a cara", un ha das
actividades para buscar fondos para un
colexio de Nicaragua co que colaboran
no mantemento

X.M. BEIRAS TORRADO (na foto con

Ramonet e Saramago)

recibe o Pedrón de Duro, o 22, na Casa de Rosalía. Agardamas· a súa achega lúcida
neste estoupido primaveral das eleccións, despois.dun outono de 25 anos que quería
converter a Galiza nun lonxano Oeste, onde algúns politicos mídense segundo as
pezas que chegan a eliminar. Non é a paisaxe deste profesor e fondo humanista que
zumega. a vida emocionado por aquel "Maio longo" de Rosalía: "Maio longo ... , maio
longo./Todo cuberto de rosas,/para algúns, telas de morte;/para outros, telas de
bodas.
Maio longo, maio longo,/fuches curto para min:/veu contigo a miña dicha,/volveu
contigo a fuxir."
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COVADONGA

qu p it amos canas lembramos de forma moi viva unha idea de Manuel Fraga bastante máis gastada da· que
o que ovadonga viña a significar dentro do ·imaxinario nos dá cada día a súa faciana e os seus dis'cursos.
Pero é que cada día o ata agora presidente reforza es.a
cole tivo desenvolvido polo aparato de propaganda do
ú necido réxime franquista. O mito tecido en torno a imaxe de pasado e mesmo ·de _antigo. Resulta que no
unha realidad~ pouco coñecida salientaba a importancia mesmo acto de explicar á prensa a súa decisión de condo heroe don Pelaio poñendo en ~archa a loita contra o vocar eleccións un dos argumentos utilizados -xunto coa
mouro infiel, que levaría á victoria dos crdalides da fe en resposta aos agravios de Madrid e co poñer cauto á cris1492, abrindo séculas gloriosos para o nacionalcatolicis- pación política e social- foi o de nos explicar a súa plenitude de facultades, explicando como acaba de ser quen de
mo.
Este obvio recordatorio para. a xente da miña idad~ matar un corzo dun disparo amáis de frescentos metros.
pode ser de utilidade para a xente máis nova, á hora de
entender a recente chamada de Manuel Fraga a revivir
Covadonga. Nada máis disolver o Parlamento Galego, o
presidente da Xunta invoca Covadonga e fala da reconquista de España polo Partido Popular. As rancias palabras
de Manuel Fraga evocan en moitos os Tecordos dos guerreiros galos, comandados polo incansable Astérix, decidido a plantarlles cara aos invasores romanos.
Non cabe dúbida de que ese ~rgumento terÍa un gran
Propoñer en pleno século XXI unha campaña electo- · valor en Covadonga ou nas batallas posteriores; se me
ral baixo a advocación de Covadonga fainos retroceder apuran, mesmo nas clásicas guerras dos séculos XIX e
unha ch a de éculos~ Dicir que esa batalla é o inicio da XX. Pero agora esa capacidade queda un tanto fóra de uso
r
nqui ta tam ' n nos fai pensar en séculqs de guerras e no tocante ao bo goberno do país.
conflit . en tomar ao pé da letra o que din os psicóloCon estes antecedentes, os cidadáns poden facilmente
go obr o me animo de formación da linguaxe e da darse unha idea de por onde van os tiros. Os electores
influ ncia d in on ciente ne e proceso, todo iso debuxa teñen ·a palabra.

Nada máis disolver
o Parlamento invoca
Covadonga
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Rul;Jén Aramburu ·
Agora que pasou algo de tempo, queríache
falar, meu amigo, sobre todo iso do Papa .. Eu
non entendía moi ben tanto b~rullo e tanta
televisión e tanto ·periodista, pero díxome un
xornalista que os medios gañan moito carto
con esas causas . Hei de preguntarlle ao
Tintxu, que é ese señor que sempre nos mira na páxina do lado e sabe
destas causas. Seica que .a x~nte paryea cos enterros, as. vodas, os desfiles ... A min parecíame todo únha película de romanos <lesas· que
· facían antes. Home, xa sei que era en Roma e tiña que haber romanos, pero ti xa me entendes. Aquí na aldea non andabamos tan alterados. Rezamos na misa do domingo, como cando morre algún veciño, ou morre xente en desgrazas, e cada un seguimos coa nosa vidi- ·

ña, pero mesmo oín de xente que colleu o avión para ir· ao enterro.
Hai · uns meses a un homiño que vive na parroquia morreulle un
irmán en Alacante, non tiña cartas P.ara ir ao enterro,. e fixémoslle
unha misiña .e ntre uns cantos, e supoño que o noso Señor ·o acolleu
con ben no seu seo. Eu non sei como ten que ser iso do Papa, pero
ás veces da a impresión de que o converten nun cantante, ou nun futbolista ... O outro día as Cafeteras de Lourizán, <lúas irmáns que sempre van á Ro'maxe, convidáronme á Festa do Bo Pastor que lle fan ao
cura todos os anos. Paseino bárbaro! Despois da misa, xúntanse ª·xantar uns douscentos veciños, como nunha familia ben grande. E logo
empezan a cantar coma artistas, e fano moi ben. Este ano tivo moito
éxito unha canción do Sr. Cainiio~ que falaba dun pato que facía quiqui. A letra era algo pícara.A apoteose chegou co Paraugas do Xosé . É
bonito ver esta xentiña sinxela, que sufriu moitos desprezos . e.penalidades, facer festa co seu crego cori tanta .alegría e optimismo. É que a
Igrexa ten que axudar a xente a estar alegre, secando .as bágoas do
mundo. Din que o novo Papa ·¿onvidou _a cear aos cardeais, e que só
tiñan unha sopa de fabas pero despois déronlles un xeado moi rico.
Quen sabe, ao mellar remataron cantando O Paraugas do Xosé.

e··· · ······

ENTREVISTA CON
LORENZO VAR·E I A

"UNHA VIDA RESTALADA AO VENTO"
Neste ano dedicado a Lorenzo Vare/a quixemos achegar con esta entrevista os datos
esenciais para entender un pouco mellor a súa vida e a súa obra. Xesús Lorenzo Vare/a
Vázquez segue sendo unha persoa e un poeta moi pouco coñecido, inxustamente
esquecido coma no seu amargo retorno, logo dunha vida guiada por unha irrenunciable ·
loita pola liberdade e marcada polo exilio. lrimia agradece a Lorenzo Vare/a, á
Enciclopeida da emigración galega e a Carlos L. Bernárdez esta exclusiva.

Lorenzo Varela con Xosé Neira Vilas

Vostede naceu nunhas circunstancias un pouco especiais, verdade?
Home, porque nacín nun barco
entrando na bafa da Habana, pero
tampouco é algo tan especial. Era o
10 de agosto de 1916.
Por culpa da emigración, evidentemente.
Home claro. Meus pais eran de
Monterroso, na provincia de Lug'o, e
coma tantos decidiron emigrar para
Cuba. Pero a elección tampou~o non
foi moi ac rtada porque daquela a illa
e taba n plena cri e económica. Se a
i o 11 engadimo o clima tan calorotemo
m tivo que o levaron a
abandonar uba.
E que camiño tomaron?

Pois o da quinta provincia. Andaba
eu cerca dos catro anos cando marchamos para Bos Aires. Vivimos no
barrio de Nueva e ali comece1 a
.escala.
Pero tampouco na capital
arxentina pararon moito, non si?
Certo. A fi.nais dese mesmo ano 20
volvemos cruzar o Atlántico para
Galicia. De volta, polo meu acento,
chamábanme " o arxentino".
No ano en que se proclama a
república comezou vostede os
estudos secundarios e tamén
cedo coas inque~anzas políticas.
Pois si, no ano 31 empecei o
bacharelato no Instituto de Ensino
Secundario, o que había daquela. O
das inquedanzas políticas supoño que
te refi.res ao acto que o Partido

Galeguista celebrou o 22 de marzo
do ano 32 no Teatro Principal de
Lugo. Participaban Paz Andrade e
Suárez Picallo. Ese foi o meu primeiro contacto coas ideas nacionalistas.
E pouco despois asistiu ·á
Fundación
das
Mocidades
Galeguistas de Lugo.
Iso foi ao ano seguinte, en xaneiro
de 1933, coa presenza de Servando
Gómez Aller e de Suárez Picallo, que
xa era deputado. E ali estabamos,
entre outros, dous rapazolos: Ramón
Piñeiro e· mais eu.
Pero aqueles mozos entre os
que vostede estaba querían ir.
máis alá cós .seus maiores
Si, denominabámonos a~redistas e
entre os meus compañeiros de militancia estaban Paco del Riego, Celso
Emilio Ferr~iro, Carballo Calero ou
Ramón de Valenzuela. Lago eu
funme achegando a posicións troskistas que daquela estaban representadas
polo P. O. U.M, o partido
de
Unificación Marxista.
E tamén foi daquela cando se
fixo moi a~go de Ánxel Fole
Si, mantiñamos unha boa amizade.
El .editaba ali en Lugo a revista
Yunque, de forte contido esquerdista.
O seu labor como intelectual
iniciouno ao trasladarse a
Madrid, no ano 1935.
Si, eu quería estudar Filosofía e·
Letras e aínda que era moi nov<? ali
tiven ocasión de coñecer a Rafael
Dieste, a Granell, a Laxeiro, Maside,
Colmeiro e a moitos outros.
E tamén formou parte das
Misións . Pedagóxicas.

Aldegunde Quiñones
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Fun membro delas. Era un fermoso proxecto que pretendía achegar a
cultura a aqueles lugares onde nunca •
chegaba a escola. Rafael Dieste a súa
muller Carmen Muñoz traballaron
moito nelas.

O MILICIANO POETA
Como xornalista foi crítico
literario do xornal El sol no que
colaboraban os mellores da
·época. E no seu labor xornalístico estaba cando comezóu a
Guerra Civil. Como foron eses
momentos?
Moi. díficiles como é <loado supoñer. A miña primeira reacción foi
enrolarme
corrio
voluntario.
Chamábanme o "miliciano poeta" e
estiven ao cargo dunha brigada da
división de Henrique Líster. Foi
daquela cando me afiliei ao partido
comunista que foi o que soportou o
o peso máis importante da contenda.
Aínda así tiña tempo de escribir. para os xornais
N aqueles momentos escribía, entre
outros, para El mono azul e Hora de
España e xunto a outros poetas coma
Alberti ou Miguel Hernández . visitabamos as frontes de batalla ·p ara animar os milicianos.
No yer~n de 1937 participou
no Segundo Congreso Internacionais de Intelectuais que tivo
lugar en Valencia. Foi unha reunión moi importante, non si? .
Tanto que algúns din que foi o
máis importante da historia ·c ontemporánea. Ali estiveron Pablo N eruda,
Nicolás Guillén, H~mingway, César
Vallejo, Octavio Paz, Malraux, etc.
Escritores de todo o mundo viñeron
ata Valencia para transmitir a súa solidariedade aos combatentes da España
republicana.
Ao perder a guerra non quedou maís remedio ca exiliarse.
Foron uns meses durísimos. Dende
febreiro do 39 estiven no campo de
concentración de Saint Cyprien, en

Lorenzo Varela fotografado polo seu amigo Horació Coppola

Francia. Meses despois puiden
embarcar cara a México e foi un dos
momentos máis emocionantes ver
que vinte mil persoas agardaban no
porto de Veracruz polos exiliados que
iamos ·no barco. Pouco a pouco puiden ir retomando o meu traballo literario como codirector das prestixiosoas revistas Romance e Taller:

Lorenzo Varela
foi impulsor e
colaborador ·
. das ·principais
revistas
·do exilio
E a finais do 41 outra vez para
Bos Aires.
Si, ali me agardaban Luís Seoane,
Carmen Muñoz, Dieste. Despois
.sumaríanse outros amigos como
Rafael Dieste, Antonio Baltar,
Colmeiro, e mitros moitos cos que
coincidía no famoso café Tortoni.

Como vía aos centos de miles
de galegos que babia ali?
Os galegas únense fondamente ~o
clima humano e _xeográfico no . que
viven sen renunciar á súa afastada
Galicia.Aman Córdoba coma se fose
Ourense ou a Mar de Plata coma se
fose a Costa da Morte. Non se pode
dicir doutro xeito ata que punto o
galego xoga limpo e é leal, aínda · a
custa d~ que esta lealdade faga que os
seus fillos se smtan distantes das raíces ás que lles debe o ser.

A OBRA POÉTICA: COMPROMISO E SAUDADE
Na capital arxentina foi onde
vostede escribe a súa obra máis
importante.
Si, ali escribín Torres de amor -en
castelán-, Catro poemas pra catro grabados (1944) e Lonxe (1954). Ademais ,
fundei as publicacións De mar a mar e
Correo literario e colaborei cos principais xornais do país: Clarín, El mundo,
La nación e en varias revistas.
Nos Catro poemas pra catro grabados desenvolve unha temática
histórica.

e · · · · ·,.··

Aldegunde Quiñones
esquerda e . que tiña ameazados a
moitos intelectuais. Lago, co golpe
de estado ·de Videla en marzo do
1-976, houbo unha represión masiva
que lle custou a vida a moitos escritores.
E chegou a Madrid en maio do
76.
Cheguei. Aquí o dictador morrera
había moi pouco, o partido comunista aínda non estaba legalizado e o país
estab~ en plena transición.
Non se pode dicir que a vida
que o agardaba fose fácil. ·
Dende lago que non o foi.
Permanecín en M.adrid porqu.e era a
miña única posibilidade de atapar
Cemiterio de Fufín (Monterroso)
algún traballo. Puiden ir tirando graeleE por se fose pouco din de zas á axuda do meu querido . amigo
1,
m
vostede que fo~ un excelente cri- Isaac Diaz Pardo e de antigos camaradas coma Ramón de Valenzuela ou
tom i tico de arte e tradutor.
Victoria
Villaverde.
Home o de excelente non o podo María
ición a
Refuxiábame
diariamente
na Galería
d loita dicir eu aínda que penso que non se
M aría Balteira me daba mal. En canto ao da tradu- Sargaddos de Madrid pa~ traballar
m
de loita contra a ción, dediqueime a facer traducións . nas traducións e de cando en vez
do po.rtugués ao castelán, por ~xem víñame saudar algún vello colega que
r pre ión. No t rceiro, Rui Xordo
r pres nta a loita col~c tiva das revol- plo do brasileiro Jorge Amado.
pasaba por Madrid.
De onde sacou o tempo para
ta irmandifi.a que reflicte un pasado
E logo os novos?
rrútico de loita e resistencia. Por últi- atopar moza?
A xente nova non tiña nin idea de
mo, no poema "O Touro" tentei
Para ser sincero teño que dicirche
quen fora Lorenzo Varela. Eu pasara
reinterpretar un tema lendario do
que mozas tiven varias, pero supoño
case corenta anos no exilio e non
éculo IX, cando o bispo Adaulfo se . que te refires ~ que no ano 55 coñe- sabían nada de rnin.
cín a Marika Gerstein, que era profetivo que enfrontar a un touro bravo
Din que morrea de soidade ...
como proba de inocencia ante unha sora de idiomas, e que despois se
Home non sei, a soidade non é boa ·
acu ación.
convertería na miña muller.
co~pañeira. E a bebid·a cando un
Hai quen di que Lonxe é o gran
ten problemas de corazón, tampouco.
poemario do exilio. Que destaSEGUNDO EXILIO
O certo é que eu vivía entre a precaO seu · compromiso militante
caría del?
riedade e o esquecemento de case
Home, en Lon.xe están claras dúas fixoo Vivir mome~tos moi duros
todos, e así non era doado tirar para
lifi.a temática . Na primeira cobran ant.e s da súa saída de Arxentina.
adiante. A mqrte atopoume o 25 de
Si, outra vez o sufrirnento e un
protagoni mo o gueriilleiros da loita
antifranqui t dos anos 40, a profun- segundo exilio cando xa levaba máis novembro de 1978 e despois leváda pegada que d ixou a guerra en de 30 anos naquel país. Xa na época ronme ao cemiterio ~a parroquia ·de
Fuñn, en Moriterroso.
todo nó ou a dor polos amigos
de Peron, coa súa colaboración co
E deixou dito que os amigos
d aparecid . Na egunda, o núcl o réxin1e franquista, o ambiente de_
algún día lle levasen unha cesta
é a au n ia da t rra; o xilio.
Bueno Aires se volvera abafante.
Tamén se dedicou ao xorna- Moito despois, nos anos 70, había de mazás.
Si, este ano co día das letras ao
lismo radiofónico.
unha organización paramilitar ultrai ~unta a H rac10
oppola no
mellar
os veci_ñ os aínda poden facer
dereitista que comezou a asasinar a
pr o-rama H ra n .
uns botes de marmelada.
toda persoa sospeitosa de ideas de

· · · · · ···e

AC 1UALIDADE

Victorino Pérez Prieto

··DO "CARDEAL DE FERRO"
PAPA DA UNIDADE NA PLURALIDADE?

Ao

·o "Hq.bemus Papam" colleume no
despacho parroquial, atendendo a
xente, como gran parte da~ tardes,
facendo igrexa desde .abaixo. Sen .
radio nin TV, escoitei a noticia "en
directo" mercé ao móbil. O cardeal
protodiác.o no estaba saboreando o
seu minuto de gloria ralentizando
cada palabra no ranóo latín de toda a
vida. Vin as reaccións inmediatas da
xente; reaccións políticas a maioría,
diplomáticas. Outras ledas nalgúns
cardeais e na xente á que lle agradou
a elección. E outras tristeiras, desilusionadas; como os desencantados discípulos de Emaús: "Nós esperabamos ....
"
·A imaxe que máis me chamou a
atenCión foi unha foto publicada nun
xornal, feita horas antes da "fumata
bianca". Uns mozos partidários do
cardeal Cado María Martini, sostiñan
unha pancarta coas verbas dun coñecido slogan: "No Martini, no party";
sen Martini non.hai festa, a Igrexa vai
quedar tristeira e desilusi.o nante. Sen
dúbida, o arcebispo emér~to de
Milán, recoñecido · biblista e mestre

de espirituilidade, un home de pensamento aberto e carácter ledo,
representaba unha liña eclesial ben
diferente á do alemán serio, circunspecto, pouco amigo de festas, alcumado "panzerkardinal", "cardeal de
ferro", "gardián da ortodoxia" e
"martelo de herexes", que colaborara
na desactivación de moitas das conquistas do ilusionante Concilio
Vaticano II.
Evidentemente, o talante non o é.
todo, nin nas responsabilidades de
igrexa, nin nas responsabilidades
políticas, pero axuda. Sobre todo
cando detrás dese talante hai actitudes tolerárites, abertas, acolledoras,
reconciliadoras, pacificadoras, no
canto de actitudes ríxidas, partidistas,
controladoras,
condenatorias .. ;
Moitos coidamos que o ministerio
de Pedro que exerce o bispo de
Roma e pastor da Igrexa universal
debe ser: realizado sobre todo como
ministerio de unidade, d~ acollida a
todos, máis que como un ministerio
de autoridade que divide e esmaga
aos disidentes, realizado en nome de

verdades moitas veces discutibles.
Xesús Cristo é a verdade, pero nós só
ternos a verdade parcialmente; con
moito, esa verdade está no conxunto
da Igrexa como pobo de Deus, como
comunidade pluql, e cun criterio
evartxélico privilexiado: a atención
aos máis pobres, máis que tal ou cal
norma eclesiástica.
Oxalá que Benedicto XVI faga
certas as verbas que el mesmo pronunciou na súa primeira comparecencia en público, e se~a verdadeiramente "un sinxelo e humilde traballad?r na viña do Señor", sabendo
que esta é máis ampla que a Igrexa
Católica
Romana. Oxalá non sexa
.
un tirano personalista, serrón un
home honesto e discreto, que saiba
escoitar realmente a verdade dos
outros máis ·que impoñer a súa. Un
home, en fin, que camiñe . realmente
"na alegría do Señor resucitado", con
humor e co~ amor, máis que obsesionado polas súas verdades, non condenando o mundo e amargándolle a
vida á xente de dentro e fóra da
Igrexa.

.

- ············
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HORIZONTE
UNIVERSAL
A IGREXA QUE EU DESEXO
Non lle teñades medo a Deus
. Gt+staríame que o novo Papa abrise unha etapa onde todos nos sentí. semos provocados á busca e á experiencia de· Deus. Teño a impresión de
que na Igtexa desenvolvemos moito
a cabeza, sede das ideas, das palabras,
dos escritos, dos libros, dos dogmas, e
.
.
.
.
mo1 pouco a expenenc1a viva.
Pásanos como me pasa a rnin co
ordenador, conforme me indica un
sobriño meu experto en informática:
. Manolo, convéncete de que soameni:e estás aproveitando un 2-3% das
potencialidades do ordenador qu.e
rn.anexas. Na Igrexa manexamos
moitísimas afirmacións, crenzas, dogmas, palabras, e soamente v1venc1amos un 2-3% das mesmas.

As formulacións
dogmáticas
pretenden
domesticar
a Deus
Píde eme un breve esc:rito no que
manif( ste, a título persa~, como me
gu taría a min que fose a Igrexa.
Píd eme ne t momento especial no
qu un Papa novo podería abrir a
po ibilidade dun tempo novo para a
Igre a. Velaquí como me gustaría a
rnin que fo en a causa .

_

Non teñades medo
Non t ñad m edo " ra o lema
d qu e o Papa d funto , Xoán Paulo
II , guix
ntaxiar ao pobo cri tián
primeiro 1110111 nto do u
ada ou
p toral. Qu
alora i ' n . Aínda

que nos días que acompañaron e
seguiron a súa marte podiamos percibir un arrouto de valentía en
millóns de fieis cristiáns, coidamos
que a Igrexa é hoxe máis medosa do
que podía ser cando o Papa Xoán
Paulo II_ empezou a gobernala.
Somos moitos os que nos queixamos
de rixidez, de autoritarismo, de
inmobilismo na Igrexa en moitos
campos; e a psicoloxía ensínanos que
tale causas adoitan ser reaccións pri1narias de protección ante o medo.
Eu apostaría por e e mesmo lema
para a vindeira etapa eclesial: non .
teñade medo.

Eu entendo que lle ternos
medo a Deus. Por iso o coutamos en
tantas formulacións. Cantas máis formulacións, se son dogmáticas mellar,
máis pensamos ter domesticado a
Deus;

é dicir, dámolo por c011.ecido,

sabido, probado·, gustado, e xa está.
Deus acaba non tendo nada novo
que nos dicir experienc:i:almente.
Facémolo así posiblemente porque
lle ternos medo ás súas arroutadas, ás
que é moi afecciqnado .

Manolo Regal

················"; ···································································································································;····:·································································································································
Gustaríame un Papa que animase
moito a Igrexa para se facer pobre no
medio dos pobres, e para con eles
experimentar camiños de humanización verdadeira, que pasa por moitos
recursos: alimen.tación, cultura, política, globalización desde os intereses
dos pobos pobres e pequenos. E
cunha discriminación positiva a favor
dos máis pobres, dunha forma claramente perceptible, escandalosa incluso.
Non lle teñades medo· ao novo
interesado no ben e ·n a felicidade de ·
Somos discípulos de quen descontodos e de todo, ro!llpeu cos esquemas relixiosos, que se conforman case fiaba dos pelellos vellos~ dos vestidos
sernpre na idea dunha necesidade de vellos. Somos discípulos de quen
gañar a Deus., como sexa, para a causa apostou · polo novo como actitude
Non lle teñades medo ao
da xente. A práctica católica séguese permanente.Abertos ao novo, en diálogo co novo, recollendo o don ·de
Evanxeo
movendo, en boa medida, nas mes'
Deus que se nos ofrece no novo. E
Se para algo é ·o Evanxeo é para mas claves coas ·que Xesús chocou.
como novo,- e xa non tan novo, resoA segúnda, derivada da antequitar medos. En bastantes ocasións
an
hoxe. na Igrexa causas como a parrior, é ·a renuncia a toda forma de
se nos recorda expresamente nos
ticipación
das mulleres en todos os
mésmos textos bíblicos: non teñades poder, e do seu acólito máis próximo,
servizos eclesiais, como a acollida do
medo. Gustaríame un Papa que se
os cartas, como modelo que conforsexo
coma unha realidade gratificanempeñase en axudarnos a perderlle o
me as relacións entre as persoas da
te e positiva, e desde aí a simpatía por
me.do ao Evanxeo de Xesús . E gustacomunidade cristiá e da comunidade
·homes
ou mulleres casadas en calríame moito unha Igrexa empeñada humana en xeral. A Igrexa está monquera servizo de Igrexa; novo tamén
en quitarnos o medo a facer vÍda
tada sobre o poder (iso si, divinizado,
o tratamento considerado e agradeciaqueles dinamismos básicos que · para despistar), e en moitos casos ao
do a sistemas relixiosos distintos do
enmarcan a experiencia mesma de lado e ao servizo do poder. Se ·algo
católico, como carniño de vida cos
Xesús. O mellar modelo do Evanxeo
hai claro e contundente no Evanxeo,
de Xesús é o mesmo Xesús . E, por ir coido que é isto. Desde a experiencia que dialogar en humildade.
moito ao fundamental, coido que a
de comuñón e de fraternidade, enraiNon lle teñades medo ao que
experiencia . de Xesús se podería zada en Deus. Coma simple símbolo,
resumir en dúas ou tres liñas de forza
non é nada alentador ver como un veña É moi posible que Ratzinger sexa
ou estilos de conduta.
Papa, guía dos seguidores dun cruci.fi primeira tería que ver co sinala- ficado, é. acompañado na morte por -un Papa moi conservador. Se queremos outra cousa, para iso está o trado no punto anterior. Gústame ver a tódolos poderes do mundo.
ballo das bases. Sen a teima dos
Xesús como un gran buscador de
homes e mulleres de Igrexa de a pé,
Deus, un gran experimentador de
Non lle teñades medo aos
nunca
se darán cambios ·significativos
Deus, de sorpresa en sorpresa, de pobres
nesta · institución vella e resabida. É
novidade en novidade.As consecuen.. ,.
Os pobres son os verdadeiros vicahora de traballar con firmeza na liña
cías cliso sempre ·son de ruptura co
rios de Cristo. Os pobres son a salvado que eremos máis propio dunha
establecido na Igrexa e na sociedade. ción da Igrexa. E non polo simple
É a experiencia de todo rriístico: a feíto de que nos provoquen á miseri- comunidade cristiá. E Deus dirá, que
exclusión. O descubrimento que
cordia, senón polo convencemento
Deus tamén di e cont"a, con formas e
Xesús fixo de De.us, coma un Pai.
de que é ndes onde se encarna con maneiras que se lle escapan aos que
Tamén isto é unha simple metáfora,
máis autenticidade o Cristo, ao que xogan -ou xogamos-cos seus fillos
pero ben suxestiva-, corría o primeiro lle debemos devoción e seguimento.
e as súas fillas.

Gustaríame un Papa que nos lanzase á experiencia de Deus, máis aló ou
máis acó de tanta divina palabra que
nos afoga e enferrolla.

0
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O NOSO TABOLEIRO
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IRIMIANZA DA CORUNA
O día 21 de maio Deus .mediante- celebraremos a lrimianza
coruñesa. Este ano
desenvolverase por
Valdeorras e terras
próximas.
Como xa é tradición
en nós, pretendemos
que sexa unha animada c onvivencia,
festiva, c ultural e
con sabor irimego.
Mosteiro de Xagoaza

8.30 h. Últi ma sa ída de Palavea -A Coruña- (despois da recollida palas demais paradas).
10.30 h. Chegad a ao Cebreiro, lugar emblemático das peregrinacións xacobeas. Presentación da
lrimianza e oración matutina, na lgrexa da Nasa Señora do Cebreiro. Visita guiada ao templo e
poboado; tempo para tomar un café.
·
12.30 h. Chegada á capital de Valdeorras: O Barco (que estarán a celebrar as festas de Santa Rita·).
Visita ao Mosteiro de Xagoaza, nun entorno natural incomparable e á Adega de Viñas Godello,
que está nel.
14.30 h. Xantar no Mesón Bolóbriga que se atopa no Bolo, auténtico mirador das serras máis altas
de Galicia.
·
17 h.
Visita ao Santuario das Ermidas, que ~stá moi próxi'mo ao Bolo.
Oración lrimega a cargo de Alfonso Mascuñana. Regreso ao Barco, onde poderemos pasear un
pouco pala animada festa de Santa R.ita.
Regreso á Coruña, chegando sobre as 10 h.
Para máis información ou para anotarse, chamade a:
Loli Cambón (981 236169), Marisa Santos (981 242286) ou Anuncio (981138273) .
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FALANDO DA LINGUA
Dime con quen andas e ...
Moi boas (e bos)! Non queremo~ ser
pesadiñas, non queremos raiar,
como din agora, co tema dos
prestamos do que falamos nos
últimos números. Só chamamos a
vosa atención sobre un detalle do
que todos seredes conscientes aínda que
non lle puxerades nome. Trátase da permeabilización que se produce entre dúas linguas que conviven. Si, o inglés quédanos lonxe, e moito nos
chega!, pero que hai do castelán? Castela está a .
d u pasos o castelán convivimos con el a diari : m diQ de comunicación, literatura, compañ ir ... Así ' que a nós pégansenos causas deles
1 s, c mo non, de nós. Évos como cando
mig s qu
tán moito tempo xuntos se

d d

qu s van "filtranar
rí ti a dunha na outra. Isto é o
fil' lagos, que on moi finos, chaman
interferencias lingüísticas, e incluso contaminació.n!
Hai mil d exemplos, tanto no plano fónico
(un galega dirá en castelán, "el ditado", e o caste-

Lidia e Valentina

lán dirá en galega "o dictado"), coma no plano morfolóxico (dicir en galega *o árbore por "a árbore" ou
"xa *te dixen que non"), no sintáctico ("*o
chamei onte"), no léxico (intercambiar palabras _como *grifo por billa, *muela por
moa, *xaula por gaiola, *tonto por
parvo) ou no semántico (*quitaremos .
os zapatos, en lugar de sacalos).
E que nos dicides das interferencias que
se dan na fraseoloxía? Esa é a nosa preferida: "Amiguitos si, pero la vaquita
por lo que vale", "está toda la mañana a verlas venir"' "cóge·m e en el
colo, hombre!" ou "de aquella si que
lo pasábamos bien ... !". Pero hai para
todos, eh!, que o galegofalante tamén se
serve ben do castelán, que, con tanta permeabilidade, nada de estar calado/ empapado
ata os óso_s, aquí na terra estase mallado coma
un pito, coma unha galiña, com~ unha troita
ou mesmo coma un río! Non, aquí non pintamos o indio nin facemos o ganso, aquí pintamos a cana verde, fa~emos o parvo, o mono
· ou incluso a mona!
Ata máis ver! Non vos deixedes contaxiar!

Te tiene tanto trabajo que no da hecho

Parabéns para Vieiros
O próximo venres 13 de maio
farase entrega no IES Virxe do
Mar de N oia dunha nova edición
do premio Leixaprén. Este galardón, que atende por ún fermoso nome medieval e que conceden os Equipos
de Normalización Lingüística de centros educativos, recoñece o traballo que a favor da nosa lingua veñen
realizando persoas ou colectivos. Alegrámonos moito de que os nasos compañeiros de vieiras, portal no que
reside moi a gusto a nosa páxina web, vexan recompensado o labor tan serio e tan necesario que fan dende
hai máis de dez anos, como xa nos contaron nunha entrevista que puidemos ler nestas páxinas. Con este premio -que, por certo, lle outorgaron .a Irimia hai dúas edicións- recoñécese a calidade do traballo deste xornal electrónico, pero sobre todo a súa aposta decidida polo galega nun eido -o das novas tecnoloxías- que
non podemos deixar de labrar se queremos estar presentes no mundo en galega. Así que_parabéns, Vieiras!

Galicia Hoxe

A.Q.

