O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS
...................................................................................................
....................................................
•

Xosé Loís Vilar

EDITORIAL

O PODER DOS MEDIOS

Escribimos este editorial cando aínda falta unha semana para as
eleccións, en plena campaña. Botamos de menos unha maior énfase dos candidatos á hora de expoñer os seus programas e os seus
proxectos de goberno: cales son as prioridades deste país? Con que
se encontrará o novo goberno unha vez formado, e cara a onde se
dirixirá? Ás veces faise dificil encontrar diferenzas entre os distintos discursos, salvo no referente á crítica do contrario.
Sabendo o enorme traballo que supón a elaboración dun programa electoral, máxime cando calquera dos tres partidos maioritarios sabía que podía gobernar, entristece a esaxerada repercusión
mediática que se lle dá aos candidatos. Nunha época na que domina a imaxe, esta escurece o fundamento da política: as ideas para

nmarcan a esperanzas que todos
quen goberne. Canto máis rica sería
c mpaña
da listas fosen tamén protagonistas e
pre nta en a distintas iniciativas do seu propio partido!
ne ta r fl xión sobre o carácter mediático das campañas hai
un 1 mento, empre presente e no que non sempre reparamos,
pr ci am nte por estarmos envoltos por el: os apoios informativos
que cadaquén ten. O PSOE goza dos apoios máis ou menos disimulados do grupo PRISA; o PP ten a Cope, o grupo Correo, El
Mundo, ABC, La Razón ... E o BNG? Que medio maioritario se
ocupou de machacarnos todos os días con estatísticas que arumaban a sumar e a ese carro, que repetisen insistentemente que ese
partido subía ata que convencesen de que o práctico era votalos a
eles? Que medio enfrontou, na mesma páxina; a frase máis elocuente de Quintana co comentario doutro candidato, sacado de
contexto, ata facelo quedar de intolerante, parvo, retrógrado e, se
pode ser, feo?
Porque a abundancia de medios non presupón a variedade de
punto de vista. Re ulta decepcionante coñecer de cada medio
sempre o per pectiva esperadas, segundo cal sexa a cor do polítio do que fala. A loita polo poder pode levar a desvirtuar a propia política e a intervención dos políticos poden chegar a adquirir caracter
eitario . A propia campaña continua de manifestaci' n qu
tá 1 vando adiante o PP é un claro exemplo. Que difer nt o motivo que levaron a facer aquelas tractoradas destas
mobilización 1 ctorali ta á qu a i timo na actualidade ... !
················e

O AQUEL
TOQUE DE
ARREBATO Dígovos que é un
descaro. Na miña aldea os homes xa non
miran yara as mulleres, que é o normal,
serrón para o caralla do veciño, que ·é o
subnormal. Estamos todos amariconados
perdidos. Desque o goberno deixou que
cada quen case con quen queira,. xa non
hai voda nin bautizo. Non é de estrañar
que a xente xa non queira ir á igrexa. De
aquí a pouco prohibirán tamén as badaladas que chaman pola misa e porannos a
cantar a un Mohamed atolado. Seica xa
no colexio os cativos non queren oír falar
da relixión nin que tampouco lles poñan
nota; queren aprobar pola cara e sen exames. Unha comedia de caralla. Non hai
un respecto, e aínda o pouco que hai queren quitalo. Aí o tés co asunto dos terro. ristas, aínda habemos ter que pedidles
perdón a eles, eles ca non teñen perdón
de "Dios". Politicastros de merda que non
teñen peito de abando para meter á xente
en cintura. Inventar problemas é o que
fan. Debe ser por iso que lle dan papeis a
todo quisque que vén de fóra. Non hai
traballo para nós e veña · a meter xente.
Veña cartillas, veña médicos, veña colexios, veña mezquitas e veña festa. Que o
suden e que o traballen alá, no seu .sitio,
que a nós tampouco ninguén nos regalou
nada. Non sei onde irnos parar. Cando
mesmo os do PP teñen que botarse fóra e
andar a berrar... , como é que debe andar
a cousa!. Porque eu non son de berrar nin
de ir por aí molestando á xente, pero todo
ten o seu aquel e chega un punto en que
algo tes que dicir. Irnos por un camiño
malo. Vai ter que vir alguén que poña
orde en meta en cintura tanta golfería.
Non andamos noutra compaña ca dos
miserentos, o monigote ese de Venezuela,
O Lula do Brasil, que vai.a nome que lle
puxeron, que parece un monifate de feira,
e o vello ese de Cuba que o demo confunda, que cos anos que ten aínda ha querer gobernar de morto: Como isto siga así
vaise o país ao caralla. E non o digo eu,
que o di todo o PP, Fraga e mesmo o
alcalde da Coruña. Inda que non o dixe-·
ran eles dígoo eu e punto, que ven se ve ·
o que está pasando.

BOA NOVA

! A CLAVE

Xabier Blanco
Divisións e recompensas. (Mt 10, _37-42).

A mensaxe gozosa de Xesús: ¡Está a chegar o Reino de Deus! (Mt 4, 17) trae consigo, paradóxicamente, a persecución e a división.
O caso máis doloroso de división é a que se produce no seo da propia familia·. ¿Cómo situarse cando tal división acontece? Cómpre
elixir entre a familia de sangue e Xesús, .que reclama para si un seguimento

incondi~ional,

.

.

e promete a vida plena a aqueles que

saiban perdela polos vieiras da entrega e do servizo ("tomar a cruz").
As instruccións precedentes (Mt 10, 16-39) tratan de orientar aos misioneiros e misioneiras cristiás no caso de que a súa misión
sexa rexeitadá ("se non vos reciben ... "). Sen embargo, este párrafo final (Mt 10, 40-42) fala da recompensa que agarda a quen aco11·a aos misioneiros cristiáns.
Para entendermos ben estas palabras de Xesús, temas que situarnos no seu contexto cultural. Un coñecido proverbio rabínico dicía
que "o enviado dun home é coma se fara el mesmo". Daquela, a acollida ou rexeitamento das discípulas e discípulos vén ser, en
realidadé, a acollida ou rexe.itamento do mesmo Xesús.
Estas palabras que pechan o discurso da misión aplícanse aos membros da comunidade cristiá. Os enviados non son xa os doce
apóstolos, senón os profetas, as profestisas, os xustos e as pequenas e pequenos que compoñen a lgrexa de Mateo.
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A PENEIRA
Albania prepara eleccións -o día 3- e KOSOVO aos 6 anos da guerra segue a .
buscar a independencia fronte á pasividade de Occidente, coma camiño para o seu
desenvolvemento democrático e rnultiétnico. Foi a P guerra da OTAN e todos están ali
na pacificación: ONU, UE, pero o caos medra: as mafias acosan as mulleres e a minoría serbia (o 8 ºlo) quere a unión de Kosovo a Serbia-Montenegro coma herdeiros de
lugoslavia. A administración internacional puido gañar a guerra, pero non a paz e os
dereitos humanos. A herdanza era envelenada: anos de violencia, a terceira parte das
casas de Kósovo destruidas, máis dun millón de cidadáns refuxiados, un paro do 600/o
e a metade dos kosovares non teñen 25 anos. Unha das vitimas da violencia en Albania
foi o misioneiro asturiano Joaquín Bernardo, na foto.

ANO INTERNACIONAL DA FÍSICA, o centeNo

nario do descubrimento de EINSTEIN: a
r'elatividade e a mecánica cuántica. El só
quería facer un mundo máis comprensible; despois viñeron as aplicacións da súa
teoría: a televisión, o láser, ordenador, e

•• NOUTURNIO"

do Curros de Aires da miña terra, que popúlarizou

tamén a bomba atómica. Foi un xenio
que salientou pola súa hurnildade, com-

Pu cho Boedo e Os Ta mara, mergúllanos no verán: " ... Un vello, arrimado nun pau de

pro miso pacifista · e honradez científica:

sa nguiño./o monte atravesa de cara ó piñar./Vai canso: unha pedra topou no camiño/

mesmo tivo que sufrir

0

acoso dalgúns

e nela sentouse para folgos tomar.

fís icos que anticipaban o nazismo, debi-

-¡Ai ! - dixo- , ¡Qué triste,/ que triste eu estou!-/ 1 on sapo, que o oía./ repuxo: -¡Cro,

do a súa orixe xudía. Este enxenieiro do

ero!
¿Ás ánemas tocan!... Tal noite como esta/ queimouseme a casa, morreume a muller/

universo va i ser homenaxeado na·
Facultade de Físicas de Santiago aos 50

ardeume a xugada na corte, i a besta./ na terra a semente botouse a perder...

anos da súa morte.

Canta, sapo, canta:/ ¿ti i eu somos dous!/ .. ./ 1 o sapo, choroso./ cantaba: -¡Cro, ero!."
Non toda a música é nostalxica, os grilos, as ras, as curuxas, os mouchos, os ladridos
dos raposos ou os ouveos do lobo ... , enchen a noite de vida, de .ledicia, de reclamos.
Pero cada noite estamos máis sós, a contaminación, os atropelos, a desfeita das súas
urbanizacións, rematan con esta paz e harmonía do luar. Mentres os lagartos, na .
foto, poñense ó sol.

CHAMADA MUNDIAL PARA
ACTUAR CONTRA A POBREZA, pedindo urxentemente
o 24 faise

unha

1500 millóns de euros para socorrer tanta miseria en Burundi, Chad, Costa de Marfil,
Eritrea, Congo, Chechenia, Palestina ... Son 57

por persoa, que deben doar os esta-

dos, pero prefiren adicalos a mercar armas, pois están a gastar 700.000 millóns de
ao ano. Os gastos militares das potencias foron un 200/o superiores no 2003 ca os
destinados a remediar as necesidades humanitarias. España axudou menos ca Kenia:
ás sol.icitudes da ONU ( 3,4 millóns) son só o 0,240/o do PIB. Os máis xenerosos son
os nórdicos europeos. A reivindicación do 0,7 do PIB urxe para· evitar a morte demoitos nenos.1000 ONG lanzaron unha campaña contra a pobreza e fame no foro de
Porto Alegre.

Alfonso Blanco Torrado
Xa preto do. verán gozamos de AMAR

O MAR de La Fura deis Baus que vai

percorrer a costa dende Vigo, agora rumbo A Coruña. Esta homenaxe ao mar ten lugar
no Naumón un barco flotante restaurado en Vigo que acobilla tamén a exposición "A
viaxe do capitán Nema", que pode ser un bregado mariñeiro coruñés, en memoria de
Xulio Verne que eternizou nas Cen mil leguas.de viaxe submariña, nos centenario da
súa marte. Rematarán con "Neumaquia 2: Peregrinos da noite".

O 24-26 de xuño ten lugar en Barcelona o GRAN

ENCONTRO para dar

a coñecer Galiza _
convocado polos galegas que dan trabal .lo a máis de 20.000 persoas
e a Federación de Asociacións Culturais en Catalunya. Esta nación tan emprendedora
canta con 5000 empresarios galegas, 123 á fronte de grupos como Filmax, Hesperia,
Trans Unión, etc. Artes, gastronomía, turismo, economía e outros ámbitos veranse en
3 espazos: encontro da xente, das ·culturas e de emprendedores. Todo rematará o 27
en Tea cos cimentos da Praza do Encontro, eixe da construción de 400 vivencias pala
banda do. Grup Niñerola. Na foto Manolo Rivas e X.M. Beiras asinando libros o día de
Sant Jordi nas Ramblas.

o 28

lembramos o ESTATUTO

da 11 República esixindo un novo, despois das manifestacións de 1977 e 79
que foron frustradas pala reacción uniformista de Madrid e as súas correas de
transmisión, ·as partidos centralistas que
só buscan completar o actual. A vontade
política ·da nación por un autogoberno
que o libere das e.ivas dunha dependencia económica, fiscal e administrativa,
que non permite desenvolver os nasos ·
recursos. Non abonda ca recoñecemento
dos nasos dereitos históricos na
Constitución: hai que profundar nunha
nova organización territorial, na respon-

o filme de animación

11

0 SOÑO DUNHA NO/TE DE

sabilidade fiscal da recadación de

SAN XOÁN'' de Dygrafilms vai estrearse na noite máxica do 23 . Na foto

impostas e a súa xusta distribución nun

o produtor Manolo Gómez, xunto ton Perecho e o-utros personaxes. Xa teñen previs-

país artellado dignamente e unha pre-

to a súa estrea en máis·de 20 países, así como no Festival de Cannes. Esta cidade

senza decisoria en España e Europa. Na

francesa xa premiou o Bosque animado, un traballo imaxinativo a través de ordena-

foto un daqueles veteranos que traballa-

do.res no que o debuxo foi fundamental, cunha venda en 50 países e traducida a 21

ron para o Estatuto no 36, Avelino

idiomas. Son obras totalmente producidas na Coruña e con persoal galega.

Pausa Antelo.

_
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf. : 982 - 55 78 41
Fax: 982 - 55 78 04

"""

POLITICA

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Cofuña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax: 981 - 62 38 04
~Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax: 981 - 5818 88
~ Proven~a, 274-276
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax: 93 - 215 01 79
~

Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30

~Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax: 988 - 37 09 28

1intxu

A VIDA SEGUE ...
Non irnos . dicir aquilo de que a vida segue igual . . . Per? está claro. que
pasado o balbordo das eleccións, a vida segue para todos nós e o_s nasos
problemas tamén. Quen máis, quen menos, anda mirando o mellar xeito
de buscar uns días de lecer, se pode tomando vacacións ou, polo menos,
preparando aquela tradicional festa do pobo ou familiar.
Milleiros de rapaces acaban de pasar os exames de selectividade e afrontan con m edo e ilusión a busca dun pasto na. l.Jniversidade. Outros milleiros remataron ou abandonaron outro tipo de estudos e buscan o seu primeiro pasto de traballo, entre os riscos da precariedade e mailo. desafio da ·
emigración.
- Milleiros de gandeiros andan a voltas coa ~ota do leite. Poderán comprar
máis cota, nas novas condicións, e será interesante facelo? Ou máis ben
teñen que pechar a explotación e vender esa mesma cota? Que facer coas

~~ Rubalcava, 30-32

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16
~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax.: 982 - 24 4913
~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax: 986 - 22 04 74

terras, neste segundo caso? Vaf?. quedar a monte? Vanllas prestar ou alugar

~ Albareda,

ao veciño que mercou cota?

17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax: 95 - 429 37 43

~fr Via Spallanzani, 16
20129 MILANO
Teléf / Fax: 02 - 29 51 03 40
~Oliva,

24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax: 986 - 85 7918
~ Pza. de España,

2

27400 MONFORTE DE LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982-41 60 33
~ Conde de Fenosa,

38

32300 O BARCO DE VALDEORRAS
Teléf.. : 988 - 32 05 86

Tam én son moitas as persoas maiores que deixan a súa actividade laboral e abordan unha nova vida como xubilados, que se veñen engadir a unha
poboación xa ben numerosa, artificialmente inflada nos últimos anos por
empresas tan coñecidas como Telefónica, ENDESA, bancos variados ou
Bazán / ASTAN O (Izar). Que alternativas teñen estas persoas para o seu
ben estar e lecer?
Moitas familias afrontan outro reto aínda máis difícil: o da persoa·maior
que foi tirando uns cantos anos, mantendo unha mínima actividade agrícola ou n o seu pequeno comercio ou obradoiro, algo que a mantiña ocupada e distraída. Agora xa non pode e precisa unha atención, cariño e coidado que non sempre lle poden ofrecer os

s~us

familiares. E se quere bus-

car un centro de acollida vai ter que ser perdendo o arraigo do seu entor-

~ Rúa Castelao, 52
36980 O GROVE
Teléf.: 986 - 73 09 68
Fax: 986 - 73 23 34 ·

no de sempre e facendo un esforzo económico moitas veces imposible.

~Calvo Sotelo, 8

Os mesmos prob~emas de antes do 19 de xuño e que seguen vixentes.

36680 A ESTRADA
Teléf.: 986 - 57 52 46
Fax: 986 - 57 02 94

··············e

Agora ábrese un prazo
para pasar dos proxectos ·
ás realidades

Son algúns exemplos das causas que ocupan e preocupan aos cidadáns.
Sobre estes asuntos escoitamos algunhas palabras e promesas na campaña.
Agora ábrese un prazo para pasar dos proxectos ás realidades.

1

O · PETODO ~
SANTOANTON

············- -.- ------------Rufién Aram/Juru··

Estas calores non son cousa boa e sempre
hai desgraciados que prenden lume ao mo~te,
mira aló enfronte, ardeu case todo en Poio e
morreu un home que andaba a apagalo. Os
nosos bosques que tiñan que ser riqueza, están
abandonados, e cheos de eucaliptos que axudan moito ·ao lume. Xa _sabes que eu non creo nas bruxas, aínda que
coñezo algunha, pero para min que sobre a nosa terra pesa algún feitizo ou maldición que alguén terá que desfacer. Podían facelo os cregos, conta Vicente Risco que poden esconxurar os ratos, pero hai que
darlles algo de comer, non sei se aos cregos ou aos ratos, e logo mándanos para un sitÍo onde os manteñan. A min paréceme mellor que o
do ratibrón, pois o gato Xererrúas morreu envelenado logo de papar
un
rato
que
cornera
des a
cousa. Podían os
cregos esconxu.
.
rar a 1gnoranc1a, a
cobiza, o desemprego, as drogas ...
Tantas miserias
como hai no país.
Tamén dicía o
Risco que polo
San Xoán fan
asemblea as bruxas, e hai unha
delas con categoría, a vella Crenza
e ten o encargo
especial de repartir as moscas.
Había que chamarlle a atención
a esa vella bruxa,
para que reparta
ben e non veñan tantos moscóns a Galiza. Celebrei o Santo Antón
con alegría e deille de comer aos paxaros e estaban moi contentos.
Peixes quedan poucos e deben estar tristeirós que non asoman. Os
barcos polbeiros üveron que amar.r ar en Bueu, non atopan un becho.
Ao mellor os polbos marcharon á Bretaña a estudar latín e voltan despois para esconxurar os nosos males. O que vén é un bispo novo para
Mondoñedo, desde Palencia, e tamén o Deportivo estrea un adestrador andaluz. Non teño ·nada contra os que veñen de fóra, que ás veces
son peores os de casa. O importante é que sexan bos organizadores e
poñan as cousas no seu sitio: que o deportiviño gañe a liga o ano que
vén.Velaí a noite de San Xoán, vou preparar as herbas para lavar a cara
coa auga . do orballo, logo brincarei no lume dicindo aquilo: salto por
rib.a do lume de San Xoán, para que non me traba nin cobra nin can, e oxalá
a vella aquela reparta ben as moscas.

e···············
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ENTREVISTA
CONVERSA CON AVELINO POUSA ANTELO
Celebramos con esta entrevista o seu lúcido 91 aniversario (14 de maio). Este home
vitalista está moi presente na vida cultural do país: presidente de honra do Pedrón de
Ouro, da Fundación Castelao, pertence á Fundación Fernández Flórez, Alexandre Bóveda,
impulsor do Museo do Pobo Galega ... Non para de recibir homenaxes, como a que lle
acaba de dedicar o Cf'I da Baña, preto do lugar no que naceu. O seu lema é non facer mal
a ninguén, e facer iodo o ben posible, o que, s_egundo el, debera ser modelo para todos.
ali porque non era un centro de formación cristiá, serrón de disciplina
cu.arteleira. Había unha inscrición
que poñía Inítio sapíentíae timar
Domine. Eu cambiaría temor por
amor.

"Tentamos
adaptar a
escala agraria
de Barreiros ao
seu contorno"

Vostede nacen no concello da
Baña, . aínda que sempre se
gabou de ser un galego de todas
partes.
Nacín en San Xoán de Barcala,
nunha familia de 9 irmáns. Meu pai
tiña unha tenda de tecidos e obxecacaba
to variado coa que no
adiant .
m us avó materno
tiñan a ca a 300 metro da no a, en
Arz' n. Ali houb ra t mpo atrá un
peto da ánima , p lo que me coñ ían mo Lu ho d P to. De erto
d p qu no tíñall c rta inquina a

_

eses paxaros porque pensaba que o
meu alcume procedía deles.
Máis tarde impartiría clases en
tódalas provincias galegas,e ademais
casei cunha moza de Lugo e vivín ali
corenta e. pico anos.

E moi novo vai estudar a
Santiago.
Si, fixen as primeiras letras na
e cola de Barcala e despois estudei 5
ano no seminario de Santiago porque tiña ali un irmán maior, pero
pedinlle a meu pai que me sacase de

IN ICIACIÓN AO
GALEGUISMO
Q ue paso u o 1O .de maio de
1931 no Teatro Principal de
Santiago?
Pois nada menos que un acto
transcendente na miña vida ao que
tiven o privilexio de asistir: o Mitin
de Promoción Galega, (aínda non se
fundara o Partido Galeguista). N el
participaron personalidades como
Antón Vilar Ponte, que fundara co
seu irmán no 16 as Irmandades,
falou Valentín Paz Andrade, poeta e
home m.o i sabio que fundaría
Pescanova; Álvaro das Casas, profesor
de instituto en N oia que recolleu . o
folclore daquela zona; participou
xente da Misión Biolóxica de
Pontevedra, que era o centro de
investigación agronómica máis
importante de España e do mellar
de' Europa, que se estragaría por
culpa da Guerra Civil. Tamén falou
Carballo Calero, daquela un rapaz
alegre, (non amargado como sería .
anos despois palas circunstancias da
ditadura) que era o presidente da
FUE (Federación de Estudantes
Universitarios). De entre todos,
recordo especialmente a interven-

Anxel Casal. Ás veces viña a xantar á
casa de miña familia en Barcala e ía
eu todo orgulloso con el no coche
oficial. Tamén lle axudaba na
imprenta Nós.
Fun eu, agora que vivo . en
Cacheiras, quen busquei o lugar
onde o fusilaron e puxemos unha
humilde inscrición de recordo nese
lugar.
Fíxate o que é a vida. Ese mesmo
día, (19 de agosto do 36) tamén fusilaron a Larca, de quen Ánxel Casal
publicara a edición dos Seis Poemas
Galegas.
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Cartel deseñado por Camilo Díaz Baliño
para o referendo do 36
·

ción de Castelao, persoa de gran
carisma e fonda calidade humana
que traball.o u tantísimo por Galicia.
Despois de escoitalos eu atopei o
camiño da miña vida.
E empezou a exercer como
galeguista ...
Empe'cei a ir polo Seminario
de Estudos Galegas, que· estaba no
salón artesonado de Fonseca, e recollo lendas e folclore do Val da Barcala
para facer . o traballo de ingreso.
Desgraciadamente perdeuse ao ser.
queimada a biblioteca no 36, se ben
parte dos fondos pudieran salvarse
grazas á intervención ·dos cregos
Xesús Carro e Paulina Pedret. Logo
o SEG sería a ba;;e para a fundación
do Instituto Padre Sarmiento.

Eran tempos moi duros.
Vostede ten lembrado para
aqueles
tempos
o
poema
"Compañeiros da miña xeración
mortos ou asasinados".

Pousa Antelo
traballou
no Seminario de
Estudos ·Galegos
e a prol do
Estatuto do 36

Si, había que ser hipócrita para salvar a vida. Había aquel lema que
dicía "Todo se ha perdido menos el

Como coñeceu a Ánxel Casal?
Ingresei
nas
Mocedades
Galeguistas e co meu grande amigo
Isaac Díaz Pardo e andei a repartir
propaganda a prol do Estatuto de
Galicia nunha camioneta cedida
polo entón alcalde de Santiago

honor", e eu, cc:m lingua pequena,
"todo se ha ·p erdido menos el
humor" .

Sempre

fun

vitalista.

Lembro · a Calvo Sotelo que dicía
sensatamente: "Prefiero una España
roja a ·unha España rota".

O MESTRE AVELINO
Vostede estudou maxisterio.
Como foi · o seu labor ·de mestre?
Aprobei a·s oposicións no 36 en
Madrid. Estaba facendo a mili en
Ceuta e tiven que pedir un permiso
especial para facelas, pero a guerra
anulounas. Fixen dous cursos de relixión para poderme volver a presentar no 41 e saíronme moi ben, pero
o cura da miña p·a rroquia denuncioume por "perigoso roxo separatista" e claro, suspendín. Andei interino en varias escalas e non será ata
o 44 que poida sacar as oposicións
en Lugo. Ali casei e traballei moitos
anos. De feíto fun nomeado
Chairego de Honra pola asociación
Xermolos de Guitiriz.
Como foi o seu labor da escola de Barreiros (48-55)
Ali pasei os anos máis fecundos da
miña vida. En Barreiros de Ortoá
(Sarria)
coñecín
a
Antonio
Fernández López, Antón de Marcos,
presidente de Zeltia, enxeñeiro de
camiños e exportador de .gando, que
quería fundar unha escala agraria
dun estilo similar ao que soñaban os
galeguistas, adaptando o ensino ao
contorno da escala. Eu expúxenlle
as miñas ideas e nomeoume director.
Aií traballei coa miña muller, que
era perito mercantil, fixemos cursos
de capacitación agraria polos que
pasaron máis de mil mestres, ensinamos aos paisanos da comarca a
podar, enxertar, facer queixos de
tetilla ... Tiñamos viveiros e repartíamos plantas e árbores froiteiras que
non se cultivaban na zona. Iamos cos
mellares alumnos da escala facer
prácticas e de _paso, ensinar á xente
do lugar. Aproveitabamos o mellar
da pedagoxía daquel tempo. Os

- ······ · · · ··
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Lorenzo Varela era republicano,
mesmo chegou a ser comisario político, pero troskista; e eu -aí si que
non. Tiña unha moza, Julita, á que a
nai de Lorenzo lle pediu que casase
con el, para que así o filio regresase á
parroquia natal de _Fufín, pero Julita
negouse porque Lorenzo Varela sempre lle falaba de política nas cartas,
pero nunca de amor.. . Acabou
casando con outro home co que,
polas voltas da vida, coincidimos en
Canarias e fomos grandes amigos.
E tamén colaborou en varios
xornais.
Si, en Faro de Vigo facía Fiestras,
unha sección que comentaba unha
foto curiosa que eu mesmo sacara.
Ás veces con comentarios mordaces,nos anos 60,. cando · ninguén
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libros e matrículas eran gratis, pagados por D. Antón Fernández López.
Tamén recollemos cantos da zona,
que logo Bernardino Graña compilaría en Cantos populares da provincia de Lugo, e dos que un tercio pertencen a esta zona.
Coñeceu a Lorenzo Varela?
He, he hai un libro publicado no
que o pr idente do Pen Clube di
que un grupo d intelectuai , entre
u figuraba, no reunimo
o qu
c n 1 nunha oca ión, p ro eu, sinceram nt non me acordo.

_

Si é verdade que ternos moitas
coincidencias: Lorenzo Varela perten ceu· ás Mocidades Galeguistas
coma min, e estudou en Lugo, onde
se fixo m oi amigo de Anxel Fole,
alcumado " o tolo '~ polo seu talante
bohemio, e de R amón Piñeiro, " o
santo ", porque serviu de enlace
entre galeguistas de Francia e de Bos
Aires. U nha vez corrérase o rumor
de qu e o mataran, o que_afortunadamente n on foi certo, pero quedoulle
o alcume. Lorenzo Varela autodenomínase "o capitán " e retrata aos tres
no poema "Eramos tres irmáns" .

Cando un quere
facer cousas
~capaz de
facer milagres"

escribía en galega. Tamén publiquei
en La Noche, no suplemento cultural
de El Correo Gallego, e moitas colaboracións radiofónicas. Teño dous
premios xornalísticos daquela.
Hoxe en día continúo a recibir
homenaxes, a traba.IJ.ar na pequena
horta da miña casa de Cacheiras, e a
traballar na medida do posible polo
p aís, porque cando un quere facer
causas é capaz de facer milagres .

..................... ....... ..........................·.................. ....... ................. ....................................................................................... ............................................... .................................................. .
~

Entramos ás furtadelas no xornal El Progreso para recoller unha entrevista que se lle fixo
a Valentín Arias sobre a opinión que tiñ'a de varios temas actuais non exentos de
polémica. Datada en marzo, como se poderá ver, decidimos incorpora/a á revista para
continuar co necesario-debate que estes mesmos temas piden.
~~--- · ·
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Se ademaú de vaner
a Igrexa# limp ar os r
ornamentos e sacar
o po dos altares
temos .que ser curas ...
NONAO
SACERDOCIO
FEM IN IN O
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SACERDOCIO FEMININO

"Estamos completamente a favor
do sacerdocio feminino. Se os dereitos humanos están para seren respectados por todos, a Igrexa ten que dar
un paso importante, recoñecendo
que a muller é, en todo, en abrigas e
dereitos, exactamente igual ao home.
Ademais, non existe ningunha pasaxe
bíblica onde se negue o acceso da
mullera ningunha función. No século XXI é totalmente anacrónico
manter as trabas para o acceso da
.muller ó sacerdocio".
PRESERVATIVO E SIDA

"Pensamos que se está a negar a
norma moral e esquecemos a mensaxe principal nas relacións sexuais
-que fala de amor, entrega e respecto
. mutuo- e infravaloramos a concien-

cia individual, encorsetando actitudes, sen valorar outras actitudes, sen
valorar outras circunstancias persoais
que teñen moito .peso para tomar
deéisións. Entendemos que a persoa
adulta ten que saber posicións neste
aspecto igual ca en tódolos deinais na
vida, debendo cargar as tintas na
mensaxe de Xesús, nos avances evanxélicos da xustiza, solidariedade, paz e
respecto, tan ben expresados ao longo
dos mesmos valores evanxélicos".
INVESTIGACIÓN XENÉTICA

"Estamos ante un anteproxecto de
lei de reprodución asistida que terá
moito debate e achegas ata que, finalmente chegue a ser definitivo. A
ciencia debe estar ao servizo do
home, mellorando a súa capacidade
vital. En xeral, non é bo poñerlle

pexas ao progreso. Os únicos obstáculos que se deben poñer á investigación é cando vai en contra da dignidade da persoa e contra a vida, favorecendo a manipulación xenética".
MATRIMONiO HOMOSEXUAL

"Estamos completamente a favor
do respecto e a individualldade das
parellas. Pódese discutir sobre a
semántica do nome, mais non sobre a
liberdade das persoas e os dereitos das
mesmas nunha s'o ciedade pluralista" .
RELIXIÓN NA ESCOLA

"A materia de Relixión non debe
ser nin o.brigatoria nin avaliable. Si se
debe impartir Historia das Relixións.
É un valor cultural e unha visión que
debe ter todo o alumnado. O ideal
sería que os crentes nos preocupásemos de transmitir a nosa fe, poñendo
os medios neces~rios , tanto económicos coma de infraestruturas, para
poder facelo cun bo nivel formativo.
É un . feito evidente que se fai descansar o ensino da relixión na escola
e que abandoamos o acompañamento aos seus fillos no seu medre espiritual. Os resultados están á vista de
todos".
RELACIÓNS CO ESTADO

"Nós non eremos, en absoluto, que
exista ningún tipo de persecución
por parte do Estado español á Igrexa
católica. O Goberno ten que lexislar
de acordo cos principios que levaba
no seu programa electoral, que foi
votado maioritariam ente polos cidadáns. Está claro que se actuase doutro
xeito non estaría a cumprir os compromisos adquiridos" .

e···············
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O NOSO TABOLEIRO

Tereixa Ledo

A CEA QUE RECREA E NAMORA

Invjt / m stc a unha c a ... e
11 n /, unha
alqu ra, non ...
ínvi ; m stc n,
m:i
nada
re
r a
menos 1u "Á
nam ra ... Aníma te?

An m
co preparativos
p n ando
m nú , mirando
receta , rganizando espazos, limpando a casiña, sacando a cubertería, ... andamos a organizar esta
Cea con moita ilusión, con moitas
ganas . . . un pequeno eqmpo:
Marisa Pereiro, Tereixa Ledo,
Gurutz Larrañaga e Cristina
Ledo.
Temos moitas ganas de que
veñades, queremos vervos, estamos devecendo polo Encontro ...
Para facervos a boca auga, contámo vo que ndamos con moito plan e ... momentos de expresión corporal . . . dinámicas de
comunicación .. . momentos de
111 <litación e oración persoal ...
abrazar a árbor e tamén darnos
boa aperta ... a erpe da miradas
... m m. nto de tr ula e xogo
a c lebración ...... a c a do
n-

_

Manteremos a receita xa_coñeti dos ... o compartir coas nenas e .
cida de compait~r traballos e gascos nen os . . . danzas . . . o xantar
norte-sur ... paseos pola praia ... . tos, de combinar tempos de reflexión, oración, xogos, obradoiros e
tarefas compartidas .. . o deserto
celebración, de acollérmonos
aquí "ir
de
(chamámoslle
mutuamente nenos e nenas e xa
campo") ... a merenda da xustiza
non tan nenos . . . Enfin, un cóc... momentos de comunicación en
tel que nos refresca, que nos deixa
grupo ... e risas, si, moitas, moitas
bo sabor de boca, que nos alimenrisas .·.. e todo o que acheguemos
ta e nos alegra.
uns e o u tras ...
Para apuntarte a tal convite
Como vedes, o Encontro va1
podes chamar a Marisa (981 94
este ano de alimentos e de ali26 83) ou a Tereixa (639 20 36
mentación: que comemos, con
69).
quen compartimos mesa, como
Por. favor, apúntate o antes posimercamos, que tiramos e que
ble para· facilitarnos cuestións de
reciclamos, que fames e sedes
infraestrutura (preparar as cadeiras
pasamos, que nos satura ou nos
e os garfos, ademais dos menús e,
sobra ou nos indixesta ... vaia, que
enfin, que vos habemos contar
queremos prepararnos para vivir
que non saibades ... ) . A data
xuntos e xuntas a "Cea que recrea
límite para apuntarse ·é o 15 de
e namora" ... Anímate logo ...
xullo.
Contamos xuntarnos o mércores 27 de xullo (aí polas 19h), ata
o domingo 31 de xullo (despois
de xantar), desta volta na Casa
Rectoral de Lago, en Valdoviño
(A Coruña).

Ah! se queres estar connosco e
non podes estar a tempo completo, polo menos visítanos: o Sábado
30, a partir das 19h, temos ... A
CEA
QUE
RECREA
E

NAMORA ...

AC 1UALIDADE

Redacción

HISTORIA DAS RELIXIÓNS (LIBRO 3)
Xudaísmo, islamismo, confuciananismo,
taoísmo e xintoísmo
Os centros de secundaria galegas tiveron o pasado curso a novidade dos dous
primeiros libros de Historia das Relixíóns,
de Calo Iglesias. Para o curso 20052006 o autor -'- co asesorarnento e axuda
doutras persoas do Seminario Galega de
Educación para a Paz-, presenta o libro
3, centrado no xudaísmo, islamismo,
confucianismo, taoísmo e xintoísmo.
Ternos diante un tratamento profundo e
suxestivo, con abudante información
doutrinal e histórica, no que non faltan
as refle:xións e valoracións sobre os pro- ·
blemas político-reli:xiosos da actualidade
(a cuestión de Palestina, o Islam e a
muller, o fundamentalismo ... ) .
Calo Iglesias vén . defendendo a
importancia de explicar ao alumnado o

As relixións
deben entenderse
a partir dun
código ético

significado das tradicións e da cultura
relacionados coas reli:xións, _porque
comprender as reli:xións ten , como
mínimo, tanto valor coma o coñecemento das diversas ciencias e tecnolox:ías. Con independencia de que unha
persoa sexa reli:xiosa, agnóstica, atea ... ;
coñecer as reli:xións axuda a entender o·
mundo.
A xente nova, en xeral, carece en
grande medida de cultura reli:xiosa.
Descoñecer a cultura cristiá, xudía, islámica ... , ignorar o extraordinario legado

das culturas relixiosas orientais como o
budismo, confucianismo, taoísmo, etc,
implica un empobrecemento da nosa
dimensión universal humana.
No libro 3, como nos anteriores, Calo
Iglesias avoga por un entendementos
entre as dive"rsas reli:xións, a partir dun
código ético. Sería unha ética de mínimos, inspirada na Declaración Universal
dos Dereitos Humanos: unha serie de
principios/valores- radicalmente opostos ao relativismo cultural absoluto- nos
que, por exemplo, a mutilación xenital
feminina sexa considerada en todo
tempo e lugar como unha aberración.
Un código ético para todas as persoas
polo feito de seren persoas.
Trátase dun libro de apoio para o profesorado da reli:xións. Un libro atraente,
participativo, aberto á creatividade.

Acompáñase cada tema con diversas
cuestións e propostas: cantos, xogos de
roles, barómetros de valores, comentario
de textos, películas ...
O libro, primorosamente editado por
Lúdica7, conta con moitas e moi fermosas ilustracións. Complétase cun glosario e unha bibliografía selecta de :facil
adquisición.
Esperarnos para o curso 2006-2007 o
libro 4, no que o autor abordará as
manifestacións de reforma e protesta
contra a reli:xión católico-romana
(Lutero, Calvino, o anglicanismo ... ), as
críticas da Ilustración e da Revolución
Francesa, as doutrinas ateas de
Nietszche, Marx ... , e o novo fundamentalismo católico moi activo en
América.

-················
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FAI ANDO DA LINGUA

Lidia e Valentina

HOXE VIMOS INTERNÁUTICAS!
Ai que contentiñas estamos hoxe! E logo!, non vai ser
sempre choromicar! Pois si: ª1?erta a calor, xa fomos dous
ou tres días á praia, xa estamos algo moreniñas e, por que
non dicilo, moi guapiñas e xa nos cheira a verán ... O máis
malo van ser os nosos montes, que este ano empezan a
arder cedo e coa seca que hai, pobre de quen! Confiemos
na providencia ... e se non en que chova.
Ademais hoxe traémosvos unha chea de boas noticias,
como se di nas nosas terras, unha gorra chea e outra
mediada ... Démonos con ta de que, con todo o tempo que
vos levamos contando cousas .nesta última páxina, aínda
nun a vo falaramos de que hai empresas que se dedican
i t
o gal go. Nós abemos de dúas, son Reverso serviz os lingt"ifsticos a Coopera tiva Tagen Ata. Estas iniciativas xa
t' n pl nam ntc consolidadas (vedes como do galego
po
om r? !) ofrecen servizos en todo o que
u v r
a n sa lingua (traducción, formación,
i ' n ... ). Pod d saber máis deles se a través de
11
• : • • úa páxina : www.reversoweb.com e
www.ta nata.coro. N n ubid d en coñecelos. Por
· ' rl , t m s qu' i irll a Ald gund Quiñones que lles
vaia fa ·er unha entr vi tiña!
utr mái : estes día navegando por internet atopam
ualm nt unha páxina web na que hai un dicionario de t rminoloxía relixiosa en galego con 1.000
ntrada . Ten incluso un apartado de fraseoloxía relixiosa
ou tro de termos históricos coa súa etimoloxía. Ides a

. . . . . . .º

Nota da redacción. Estamos investigando por se fo se unlia das
nasas colaboradoras

www.igrexa.com e embaixo á esquerda podedes consultalo.
Pero como nesta vida non todo é virtual acabamos
ofrecéndovos unha novidade editorial (tomade pareado!).
A Editorial Xerais acaba de sacar o Estatuto xurídico da lingua galega. É un libro colectivo (catro autores) que tenta
ofrecer unha visión dos dereitos lingüísticos que ternos os
cidadáns, tanto nas nosas relacións cos poderes públicos
coma nas relacións privadas. Non está de máis coñecelos
e exercelos.
E por hoxe máis nada, compañeiros e compañeiras. Ata
máis ver e feliz noite meiga de san Xoán, saltade tres veces
a fogueira, que despois non leve a culpa!

Vanse os mellores
Anda o fachineiro desacougado. E as not1c1as que nos chegan non son para
menos: o primeiro golpe chegou en forma de breve nota na prensa cando se
dixo que se vai acabar Crónicas marcianas. Dificilmente a cultura <leste país vai
soportar esta carga de profundidade. E agora isto! Resulta que se vai Gea
Escolano. Claro, ante semellante mazazo, nas redaccións dos ·xornais cundiu o
pánico e seica algún traballador formulou nun chío de dor todos os nosos temores: "Quen vai fornecer de titulares as sestas caniculares da prensa estival?" Si.
Sabemo que vai ser duro repoñerse desta cadea de desgrazas pero hai que intentar tirar para adiante, aínda que se fai dificil pensar en quen poida ocupar posto
tan obranceiro na barricadas da homofobia. Agora só falta que cando leades
e ta liña Fraga estea vendo as ofertas de viaxes do Imserso para empezar a penar que o piare no que baseabamos a nosa existencia desaparecen sen remedio.
A.Q .

