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

EDITORIAL

Xa estamos outro ano m áis
ante o día das letras galegas. É unha data
importante, por canto comezou significando
o día da dignidade para a nosa lingua. Porén,
coa súa conversión a día santo e tantos anos
de desaproveitamento desde as instancias do
país encarregadas de traballar pola nosa auto_estima coma pobo, corre perigo de rem atar
coma os outros días santos (domingos, Nadal,
Semana Santa ... ): é o día n o qu e ternos un
diíña máis no que estar coa familia, ir á praia
se o tempo acompaña ou aproveitar para facer
aquilo que, coas présas, nunca hai cando.
E mesmo admitin do que n on é un día da
patria,- nin sequera un día da língua-, senón un
día da literatura, dadas as circunstancias quizais
deberíamos aproveitar estas datas para autoconxurarnos arredor das nosas letras ... e fonema, . 01n zar a convencernos uns aos outros
d qu non cometemos delicto ningún se lle
dicimos á t lefonista qu e n os chama para
mbiarn d compañía, que non o facemos
t ñ n x nt con quen falar en
i t o corr cción e templanza
q u n di i o di o banco, a
gur
u o up rmercado. E se
' t. m
nv ncidos podemos facer o sacrifi i , inclu o an biar de supermercado aínda
qu
xa mái caro, e de banco, aínda que nos
d a algo m no de réditos e de cura aínda· que
a algo máis carca.
E xa de pa o, podemos facer saber ao noso
goberno, que non vemos en qu e se diferencian dos anteriores (disp ensando) no tocante
á normalización lingüística. C on algunha cartiña ou algún correo electrónico diplomáticos
e positivos, individuais ou dalgún colectivo ao
que pertenzamos. Pero para isto ternos que ter
a convicción de que n on estamos sós na galaxia, que hai máis xente normal, da qu e ch ega
con dificultades a fin de mes, da qu e quere
cr r pero traballo lle custa, da que n on ten
tempo para andar en organizacións reivindicativa e ademais dálle medo que se abre a
boca a confundan cun radical temible. Ou
dit doutro xeito: temos que chegar á cGnvicción d qu orp.o normai por querer que a
n
lingua p rdur e
tenda por todos os
ido da no a vida.
E al d ' n1 no caramba. Pen emos que,
d 15 ano , in lu o na Coruña e vai volr
1 brar o Día da L tra .
··············· e

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO NA ESCULCA DA BOA NOVA Enterramos a Marcelino
C ampos en Moimenta de Campo Lameiro, unha tarde de choiva, <lesas que, como dicía Belén Caballo, un escollería para despedirse dos amigos. Marcelino trouxo moita xente á Igrexa e a
xente estaba sentida; mesmo reparei como as celidonias ventureiras, entre as fendas do muro da súa casa, tiñan un aquel morriñento. O día era propicio para o adeus.
.
Foi Marcelino emigrante en Francia e daquela ~ocaba o clarin ete. Un día contoume cómo o clarinete o redimira, aló na
Costa Azul, deso que agora chaman exclusión social. Ser emigrante dá que facer, pero coa música e o traballo fixo amigos,
abriu portas, mantivo a dignidade, e a familia, e criou xunto con
Delia, a _súa muller, unha filla galaico-francesa de olios e corazón

grandes, que hoxe lamenta ter esquecido o seu francés infantil,
aínda que se fixo mestra dun galega enxebre e adulto, que nos
devolve con xeito na última páxina desta revista.
Marcelino ñxoo máis que ben: amou, loitou, creou vida, e deixou un mundo máis bonito, ora facendo melodías, ora labrando
a madeira ou contando historias. O Deus do Evanxeo, o que fai
chover sobre os bos e os menos bos, o que agarda sempre porque ama incondicionalmente, está feliz co Marcelino. A aperta
debeu ser inmensa. Dubidar acerca cliso, da calidade da acollida
de D eus, é apostasía, é máis, é unha animalada.
Por iso, xa de volta, comentabamos no coche certas mensaxes da
liturxia fúnebre. É necesario que a Igrexa, lle pida a Deus que
"lle teña en conta" os selis méritos, como se esto fose un concurso de traslados? É cristián unha canci6n a unha virxe señora
da m orte para que "recomende" o defunto a Deus (algo así
coma unha cuña celestial)?
A boa nova, a novidade cristiá, non pode ser a do sistema de
recomendación, nin sequera o sistema de méritos. A novidade
cristiá é unha historia de confianza absoluta, de liberadora tranquilidade, de saber que o amor é m áis poderoso e gratuíto que
calqu era cálculo. O resto é imaxinario, misterio, e convén deixalo nas mans de quen nos agarda.

BOA NOVA
Xabier Blanco

A PALABRA

A CLAVE

Xn, 10, 11-18

Mestre Conflitivo (Xoán 10, 11-18)

Eu son o Bo Pastor. O Bo Pastor dá a
súa vida palas ovellas. O criado, que
non é pastor, de quen non son as ovellas, cando ve vir o lobo, deixa as ovellas e foxe e o lobo rapínaas e dispérsaas; porque el anda ó xornal e as ovellas non lle importan. Eu son o Bo
Pastor: coñezo as miñas e as miñas

Xesús non foi unha persoa neutra ni neutral. Na súa vida houbo un constante enfrontamento co poder establecido do que denunciaba os seus abusos. Pouco lle importaba ao
Nazareno que tal poder fara político ou relixioso, dado que naquela sociedade teocrática
política e relixión camiñaban collidas da man.
Desta vez provocou o conflito un discurso de Xesús nun día de festa. Os oíntes comprenderon ben de qué se trataba: o profeta galileo enfrontábase perigosamente coa poderosa
xerarquía do templo de Xerusalén, pastores asalariados que ben pouco se interesaban da
vida do pobo. Vivían non "para" o pobo, senón máis ben aproveitándose do pobo.

coñécenme a min. Igual que o Pai me
coñece a min e eu coñezo o Pai, e dou
a miña vida palas ovellas. Teño ademais outras ovellas que non son deste
curro: tamén a esas as teño que guiar,
e escoitarán a miña voz e farase un
único rabaño e un único pastor.
Por isa ámame o Pai: porque eu dou a
miña vida, para tomala de novo.
Ninguén ma quita; non, eu douna
voluntariamente. Teño poder para dala
e teño poder para tomala de novo. Este
mandato recibino do meu Pai.

Controlaban ao pobo coa súa complicada ens.inanza relixiosa, quitábanlle os cartas cun
sistema no que mesmo o perdón divino cumpría ser mercado. Distantes do pobo, os pastores r:ion coñecían ás súas ovellas, nin sabían da fame, do paro, da miseria. Preocupados
por unha relixión separada da vida, os pastores interesábanse do templo e das súas dependencias; pouco ·11es importaba

oque podía acontecer na vida da xente máis alá das por-

tas do templo. En contrapartida tampouco a xente se excedía en "deferencias" cos pasto. res: a cúspide da xerarquía xerosolimitana estaba mal vista polo pobo humilde.
Nin amor á xente, nin coñecemento do rabano, nin preocupación por facer do pobo un
pobo unido, un só rabaño cun só pastor. Só o interese, fundamentalmente económico, se
convertera no motor das "actuacións pastora is".
Canta o evanxelista Xoán que, rematado o discurso, "os xudeus colleron pedras para o
acantazaren" (10,31), proba evidente de· que se sentían denunciados palas palabras de.
Xesús. Mestre conflitivo .o naso.

_
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APENEIRA
SIRO LÓPEZ celebra maio
con 2 exposicións, no Ferrol natal e na
Barcelona do "Ano Picasso". Nesta festexa ao xenio universal que viviu de nena
en A Coruña. En Sargadelos do Ferrol
penetramos nun mundo de cores que
chama expresionismo . lírico, el, que
dende hai décadas nos agasalla nos xornais cada amencer cunhas pingas de
humor sobre a actualidade da xornada.

A NOSA ESCOLA CORUÑA EN ÁFRICA é un canto

Sen esquecer a súa técnica consumada

en 4 idiomas: galega, francés, castelán e o ólof de Yoff, onde os inmigrantes de

no debuxo, agora, a través do óleo e o

Senegal en A Coruña montaron esta escala cos seus cartas a través da ONG

pastel, disfrutamos das paisaxes e dos

Ecodesarrollo Gaia. Experiencia participativa na que están imbricadas 120 alumnas, a

espidos femininos.

maioría nenas, xestionada palas mufleres traballadoras da aldea que están a formarse
coma salgadoras de peixe. Nestes días foi visitada por unha embaixada galega que

•A MOSOlJEIBA

asistiu ao casamento dunha veciña cun compatriota de A Coruña .. Salvando distancias, as escalas indianas ou habaneras en tempos recios erguéronse grazas aos nasos
emigrantes. En setembro van

orga~izar

unha viaxe "4x4" entre os 2 países. En Galiza

conviven 773 senegaleses e Gaia ensínalles tecnoloxías (ver foto), idioma, etc.

Os 25 ~nos do primeiro

TRANSPLANTE de riles en A Coruña obrígannos

a festexar que hoxe hai máis persoas transplantadas ca en proceso de diálise, 2400
nestes anos. Hai que laiarse do descenso de doazóns: no 2005 só 107. As negativas son
o dobre cá media estatal: un 350/o. Na ilustración, a portada do Boletín de Alcer de
Lugo: A Mosqueira. O Hospital de A Coruña é o 1º nos transplantes de corazón (32) e
segundos en pulmón (29) e páncreas (7). No 2005 medraron un 3,40/o, pero marre un

En Galiza hai 105 oenegés. Dúas,

100/o dos pacientes agardando un órgano. En Europa hai 61.800 enfermos pendentes

Cultura Solidaria Galega e Acción contra

de corazón e 300 galegas agardan un ril.

a Fame, fan a campaña

RACHA

CO SILENZO para denunciar
a miseria de NIXER, que ven de ser visitado polo amigo de lrimia Francisco
Fernández Naval e outros. 6 millóns
marren ao ano debido á fame que debilita a saúde ata o extremo: malaria,
xarampón.
As gaivotas "cabecinegras", "canas", son emigrantes agora por

A CORUÑA,

que olla con tenrura ao mar, pero non coida as súas entrañas: a ría está contaminada,
coma as outras. Soben cara riba rañaceos e edificios como a Casa dos Peixes, pero non
cantan con depuradora axeitada, o que está prexudicando o marisqueo e a pesca dos
que viven 30.000 persoas. Na Ría de A Coruña-Ferrol faenan 370 barcos. Cada día
escóitanse menos gaivotas; dende o 2000 reducíronse un 600/o. No 2004 os servizos

_

municipais retiraron 930 ovos. Sempre nos quedan as da Praza de Portugal, na foto .

................

~n

grupo de 225 poderosos

teñen máis riqueza ca 2500 millóns de
cidadáns deste planeta e 3 multimillonarios teñen máis nivel económico cos
48 países máis pobres.

Alfonso Blanco Torrado
Somos o 6 9

PAIS
EXPORTADOR'do estado: a
automoción (o 370/o) dobra ao textil e
ao peixe. Hai déficit coas importacións:
petróleo, pescado de caladeiros internacionais, aceiro, maquinaria. Só un 20/o
(650) das empresas teñen un comercio
exterior regular. Así exportan GRANITO
· elaborado: Portugal, EEUU, Francia ...
152.000 tas. que son 64 millóns, fronte

VIVEIRO DE
ASOCIACIÓNS, e máis de
Vigo é un

ás 200.000 en bruto que dan .20. Pero
ternos que

import~r

o dobre en bruto

10 son de inmigrantes: Perú, Arxentina,

(420.000 t.) do que se vende fóra.

Cuba, Brasil, Senegal, Marrocos, etc., e

Somos o 6° exportador mundial e o 2°

vén de abrir as portas a de Paraguai con

de Europa despois de Italia. Nas 106

preto de 150 socios. Colombia e Uruguai

canteiras traballan 4500 obreiros. As

teñen dúas que atenden a 1401 e 888

exportacións de pizarra a Francia,

residentes respectivamente na cidade,

lnglaterr-a e Irlanda medraron un 500/o

dos 11.571, o 3,90/o do censo. Tantos

(18.575 t.).

como as outras cidades se exceptuamos
A Coruña con 7.674. Ecuador xa asocia

o 3° congreso

de

MONTES DE MAN COMÚN,

o 13-14 en

a 2~5, que

~oordina

Holger Coronel, na

Caldas: "Situar ao monte veciñal na sociedade", coordina 2840 comunidades con

foto. O concello tamén os mobiliza para

600.000 has (o 330/o):. O 400/o dos montes están abandonad~s. A xuntanza quere reco-

que se empadronen, xa que queren aca-

ñecer o seu valor nas parroquias, descoñecido pala sociedade, para defender a biodi-

dar os 300.000 veciños, o que supón

versidade ambiental. Na ilustración, a pena do monte de Peitieiros-Gondomar, home-

máis concelleiros e ingresos estatais.En

naxe aos que traballaron no anonimato para organizarse, recuperar e xestionar os

Galiza hai uns 30 colectivos de inmi-

comunais. Cómpre a súa limpeza e mantemento, pois si producen ao ano 500 mi llóns

grantes.

$, a loita contra o lume son 70, nun ano no que arderon máis de 55.000 has.

A visita das

ANDORIÑAS

enche de trinos estas noites máis quentes. Proceden de África, onde pasaron o
inverno, e voan cara o norte de Europa.
Están a preparar os niños para criar,
despois dunha longa travesía, neste ano
preocupados pala pandamia da gripe
aviar que afecta a ese continente. Están·
a voar dende Azores e Madeira os cor- .
moráns, palleiras . mascatos, etc. Dende
o Ártico, os pentumeiros, gaivotas, etc.
Os carráns ou andoriñas marinas prefiren repousar nos areais.

O REFERENDUM DE AUTODETERMINACIÓN
de Montenegro da unión con Serbia é unha lección de democracia e paz nos
Balcáns europeos, despois de 3 guerras recentes: Croacia, Bosnia e Kósovo, que agarda a súa independencia empurrado pala maioría albanesa, 7 anos despois da intervención da ONU. Son 650.000 montenegrinos, un terzo de Serbia, e pala con t ra
neste país conviven 250.000 montenegrinos. Procesos distintos na desaparición do
que foi lugoslavia, formada por 6 repúblicas que acadaron a independencia en 1991 92. Na foto o cineasta Emir_Kusturika (Saraxevo 1954)
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax: 982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO

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

DEBATE ABER 1·O

DLM

Novo estatuto

~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax: 981 - 5818 88

Treboada de ideas e posibilidades para a nova definición de Galicia
(catálogo aberto ás contribucións dos nosos lectores)

~ Proven~a,274-276

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax: 93 - 215 01 79
~

Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30

~ Habana, 12

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

~ 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

~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax: 95 - 429 37 43
,.. Via Spalla"1zani, 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

~ Rúa Castelao, 52

36980 O GROVE
Teléf.: 986 - 73 09 68
Fax: 986 - 73 23 34
~ Calvo Sotelo, 8

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

··············e

Nacionalidade
Nacionalidade histórico cultural
Nacionalidade nacional
Realidade nacionalizada
Realidade nacional
Fantasía rexional
Nacionalidade real
Real cuasinación
Real Madrid ( raios! !)
Nacionciña
Nacionceta
Nacionela
Nacionela morriñenta dos humedais atlánticos
(NMHA)
Naciúncula
Protonación
Feto (sen máis)
Renación
Para nación
Transnación
lntroparasubnación
Rexionación
Noroeste
Naciogalidade
Galinación
Kikirikí
Transrealidade paranacional
Paranoinación
Seicanación
Disquetamén
Mandanación
Fritura nacional
Sureste de La Coruña
Matria nacional
Euronación .
Gallaecia
lberonación
Róncallenación
Hibernación

RETALLOS DE
HISTORIA I· Celia Castro Ojea
1 1 1

FALANDO DE MULLE.RES ...

Chegou ás miñas mans un libro ·que nos achega ao
ról importantísimo desenvolvido palas mulleres
galegas nos tempos aínda non tan lonxanos da
nasa gu"erra "incivil". Trátase do libro Voces da
memoria: gal(Jgas exiliadas, emigradas e resistentes
durante o réxime franquista, de Beatriz Graña Pérez,
glosado na "Voz de Galicia" por Xesús Alqnso
Montero co título "As mulleres tamén cantan"
Lin as vidas destas mulleres heroicas, algunhas coñecidas, como M ª
Elvira Fernández (Maruxa), compañeira de Luís Seoane, ou Ascensión
Concheiro, muller do doutor Comesaña Rendo, protagonistas de · O
lápis do carpinteiro; ou Mimina, muller de Isaac .D íaz Pardo. Todas
mulleres exemplares, compañeiras, alicerces e forza dos seus homes na
dura tarefa pola liberdade.
Pero permitídeme unha emoción persoal: lin no artigo de Alonso
Montero que "hai _unha muller heroica, a ourensá Josefina González
Cudeiro, que pagou con moitos anos de cadea a súa relación con
Antonio Seoane, xefe da guerrilla galega en 1948.Vive na Coruña, sen
que o saiban, segundo parece, os xornalistas das vellas e das novas promocións". Casualidades da vida! Levo 25 anos de veciña de Josefina e
Luisa e non sabía nadiña das heroicas vidas das dúas irmás. Que medo
fondo ao reéordo, que tráxica memoria das penalidades pasadas, fixeron que; a pesares da nosa cercanía, eu as descoñecera.
Fina e Luísa vivían en Ourense, de. familia repu,blicana e de esquerdas. A familia González Cudeiro chegou a ter agachados na carboeira da súa casa ata seis fuxidos, ata que unha veciña os delatou porque
sentía as tuses do que estaban naquel rocho. O seu pai foi fusilado o
1ºde abril do 37 . Fina, a súa nai e a súa irmá estiveron presas rio cárceré de Bande. Os colchóns esparexíanse por todo o local, enchendo
todo de foula, as paredes escorregaban auga .. . Despois duns anos
poñen en liberdade a Josefina, pero por pouco tempo, pois no 4 7
preri.dérona outra vez por . distribuír "Mundo Obrero" clandestinamente, e o seu home, Antón Seoane, torturado salvaxemente, fo{ fusilado. Fina lembra con arrepío as malleiras no cárcere, estar sempre de ·
pé ...
Trasladáronna ao cárcere de Alcalá de Henares. Por fin, no ano 59,
sae en liberdade provisional, e no 61 consiguen ~xiliarse os tres irmáns
a Venezuela. Traball~n arreo cosen.do, e no ano 75, por fin, voltan.
"Por querer facer algo polos de_mais, pola liberdade ...· só destrozamos a vida e nada máis ... foron moitos anos de· cárcere ..."
Venia ás queridas Josefina e Luísa. Elas son exemplo de dignidade
neses tempos convulsos e nos de agora .. Non podemos esquecer, para
que este xenocidio entre irmáns que. foi a guerra civil non se repita ...
nunca máis!
·e

······ ·· ·· ····
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MANUEL LUGRIS FREIRE, MESTRE DA FALA
Igual ocorrera o ano anterior con Lorenzo Vare/a: case ninguén en Galicia sabe quen foi
este home. O silencio que a represión fascista deitou sobre o galeguismo conseguiu que
figuras coma a de Manuel Lugrís ficase esquecida. Os máis informados podían dar canta
de que escribiu algúns cantos e obras de teatro, que foi presidente da Academia Galega
ou que foi o primeiro en pronunciar un mitin en galega. E pouco máis. Con esta
entrevista-ficción que lrimia ofrece anualmente co autor homenaxeado o Día das Letras
queremos afondar un pouco máis no labor dun home que creou ou participou en todos
os proxectos importantes que se deron en Galicia mentres estivo vivo. Para sabermos
máis hai que fer as obras de onde tiramos esta entrevista: as de Ramón Nicolás, Xabier
Campos e Xosé Manuel Fernández Costas.
Estabamos no que se coñecía como
"La Tregua Fecunda", un período
que se estendeu entre a Guerra dos
Dez Anos, en 1878 e a Guerra da
Independencia de España. Foi nesta
época, en 1879, cando se creou o
Centro Galega. .
As súas colaboracións en
medios xornalísticos xa foron
nese tempo moi frecuentes.
É certo. Colaborei en A Gaita
Gallega, que foi o primeiro xornal en
galega que apareceu en América, e
do que fun cofundador. Tamén apa-

SADA, A VILA NATAL
Vostede naceu nun ano moi
sinalado.
Si, eu nacín en febfeiro do 1863 e
tres meses despois Rosalía ía publicar
a obra fundacional da nosa literatura
galega contemporánea: Cantares gallegos. Á marxe desta circunstancia
casual eu sempre sentín gran admiración por Rosalía pola súa obra.
E o feito de nacer en Sada
tamén se vai sentir na súa obra.
upoño que ni o non me distingo
d
calqu ra
outra
p r oa.
Ef( tivam nte a pa1 ax natal vai
tar moi pr nt sobr todo na
miña obra p , tica.

..............

_

E coma moitos galegos do
século XIX emigrou a Cuba.
Eu tiña alí a meu irmán Plácido e
para alá me fun con vinte anos, no
1883. Empecei traballando de contable e ao ano seguinte fun nomeado
vocal da Xunta Directiva do Centro
Galega da Habana.

Foi cofundador
da Academia
Galega e .da
Liga Gallega

receron colaboracións frecuentes en
El Eco de Galicia e en Galicia Moderna.
Foi precisamente en El Eco onde apaIso quere dicir que se adaptou rece publicado o n~eu primeiro
· poema: Nostalxia.
rapidamente.
E tamén en Cuba aparece os
Pois si, foime <loado integrarme
nos círculos de emigrantes galegas e seu primeiro poemario.
nomeadamente no asoc1ac10msmo
Si, foi Soidades e publicouse no ano
galega en Cuba.
1894.Ademais foi para min un honor
Que situación vivía a illa que mo prologase o meu admirado
daquela?
Curros Enríquez .

1

'l

Aldegunde Quiñones

...............................................................................................................................: ......................................................................................................................................................... .

Para min a República supuxo
o cumprimento dun soño.
Ademais participei na
redacción dos Estatutos do
Partido Galeguista.
E, por suposto, lembro
con moito agarimo o
referendo do Estatuto do 36.

1\;J;\J JU~L LUGF__

Mantiña
vostede
contacto
habitual con el?
Si, claro. Asistiamos a un .faladoiro
que se reunía no Malecón da
Habana, nun comercio que levaba un
chinés, e que servía de elo á intelectualidade galega antes de construírse
o Centro Galego.

RETORNO A GALICIA
E tras esa epapa tan prolífica
volve a Galicia no ano. A inestabilidade que se vivía da quela foi
a causa?
Home o ambiente que se respiraba ·
en datas tan próximas á independencia non era moi tranquilo. Volvín
cunha equipaxe na que traía os versos
de Soidades, unha cole~ción da Gaita
Gallega e un manuscrito da miña
comedia A costureira da aldea. A bagaxe aparellaba coa ·miña fortuna, que
non podía ser máis cativeira. Do que
traía eu un verdadeiro capital, era de

ilusións, de cobizas arelosas, de esperanzas tercas e rixas, de propósitos firmes, que enchían a miña alma, sempre acesa no deseo de engrandecemento, dignificación e redención da
Terra Nai.
E ademais volveu coa súa
muller cubana.
Eu casara con Conchita Orta, pero
morreu no parto da única filia que
tivemos en común, Socorro, no ano

1998.
Pura González Varela foi a súa
segunda muller.
Si casei con Pura en 1902.
Viviamos na Coruña e no ano 1903
naceu Manuel, o primeiro filio dos
cinco que tivemos.
E un deles, afamado pintor.
Si, Urbano foi un magnífico pintor.
Tiña unhas cualidades extraordinarias
e por 1so pasou á historia da arte
galega.

A COVA CÉLTICA EA "LIGA
GALLEGA''
Na Coruña incorporo use vos. tede á "Cova Céltica". De onde
sae este nome?
Pois dalguén que non lles quería
ben aos seus integrantes. Naceu a
xeito de alcume pexorativo pero despois os que asistían a esta tertulia
axiña o asumiron con orgullo. A falla
de enxebrismo nas xentes magoábame e facíame cavilar, tristemente, se
non. me trocaran por outros os eidos
nativos que de maneira moi diferente eu vira entres soños. Doéndome
disto, algún amigo faloume da Cova
Céltica e eu ardía en desexos de a
coñecer.
Que importancia tivo para
vostede esa tertulia?
Moita. Ali recibíronme co amor e
doce acollemento que puidese dispensarse a un irmán. Con eles traballei naquele's días de fera e dura loita.
Para min aquela Cava foi a miña universidade libre, a escala na que se
puliron os meus coñecementos; na
que se afincaron -en bases firmes e
permanentes porque estaban orientadas nun perfecto coñecemento do
naso pasado e das leis que rexen a
vida- o meu amor e a miña decisión
en favor da patria dos galegas.

-·············"'
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ENTREVISTA

Vostede foi un dos membros
fundadores da Liga Gallega no
ano 1897, non si?
Si, fundouse en outubro dese ano e
alí
estaban
tamén
Florencia
Vaamonde, Galo Salinas, Eladio
Rodríguez e outros.
Que pretendía a Liga?
Pois mira, a Liga quería para Galicia
unha vizosa existencia de seu, que lle
permitise o desenvolvemento de
todas a súa forzas efectivas e desencoller as atrofiadas iniciativas dos seus
fillo . De exaba - en tutelas impostas
por un E tado que descoñece por
completo a misión que lle está encom ndada- impul ar a agricultura,
de nvolv r a indu tria e dar liberda_:
d c rta á úas art liberai .
Esta agrupación política, facía
do galego o seu idioma oficial e

,

E autor das
primeiras obras
de teatro
en prosa
soubo ver a necesidade de
potenciar o teatro.· E vostede foi
quen mellor encarnou o dramaturgo galego" daquela época.
Home, non sei, ñxeno o mellar que
puiden. Eu copatrocinei a fundación
da Escala Rexional de Declamación
en 1903, que estreou tres dramas
meus: A ponte, Minia e Mareiras.
Que significaban para vostede
os mártires de Carral?

Eu participei nunha homenaxe aos
mártires no ano 1899 e manteño o
que ali dixen: os fusilad_os o 26 de
abril de 1846 loitar.on pala rexeneración e liberdade da nasa patria. E ali
pedinlle a Deus que alumease a conciencia das xentes para que se acabase o caciquismo que nos rebaixa
como homes, esa maldición do séuculo XIX. E tamén que Galicia non
vexa partir das súas praias unha
xuventude traballadora e honrada,
que ten que buscar tumba en terra
allea. No ano · 1904 inaugurouse o
monumenta dedicado a estes homes .
E tamén participou vostede na
funda~ión da Real Academia
Galega.
Si, fundámola no ano _1906 e perseguía a fucación normativa do idioma,
porque se precisaba un criterio unificador. Moito despois, en 1934,
tocoume ser presidente, se ben por
un período breve xa que dimitín ao
ano seguinte, porque a saúde xa non
me acompañaba.
E vostede era a principios do
século XX· unha auténtica locomotora, porque ao ano seguinte
de fundar a Academia tam·é n foi
cofundador
de
Solidaridad
Gallega.
A verdade e que este sindicato
agrario foi un proxecto no que depo~
sitei un grande esforzo. Era un
movemento de corte rexionalista,
cun desexo de implantación electoral
en toda Galicia e que se rexía baixo a
idea da defensa do campesiñado.
Unha d~s cousa_s que se destacan nas súas biografias é que foi
a primeira persoa en utilizar o
galego nun mitin político.
Pois é certo. Foi en Betanzos o 6 de
outubro de 1908 e daquela, mesmo
entre os galeguistas, a nasa lingua non
se utilizara en actos políticos. Pero
sempre lle falaba galega a todo o
mundo. Ata en Cuba.

·.

Aldegunde Quiñones
O TEMPO DAS IRMANDADES.

. dación - 1923- cun discurso sobre o
meu querido amigo Eduardo Pondal.

E~ claro, tampouco podía faltar

na fundación das Irmandades da
A REPÚBLICA E O ESTATUFala.
TO DO 36
Eu acudín, moi ilusionado á consE o seu labor durante a
titución da Irmandade da Fala da
Segunda República tamén foi
Coruña, no ano 1916, ese fermoso
moi intenso.
proxecto ao que nos chamara Antón
Para min ·a República supuxo o
Villar Ponte.
cumprimento dun soño. Ademais
Que supuxeron as Irmandades participei na redacción dos Estatutos
para Galicia?
do Partido Galeguista. E, por suposto,
Pois antes ca nada, a popularización lembro con moito agaiimo o refedo movement.o ga¡eguista·. Entre os
rendo do Estatuto do 36. Como eu
seus fins, nun p~imeiro momento
xa non estaba moi ben de saúde,
esaban a extensión aos máis dos
catro rapaces das mocidades galeguisámbitos, 'promovendo o aprecio á ·tas fóronme buscar á casa e leváronpropia lingua, o uso máis - ~lá da lite- me ao colexio electoral facéndome
ratura, no uso coloquial e epistolar garda de honor. Despois de depositar
tanto na vida pública coma na privao voto na urna non puiden conter as
da.
Tendo en conta que ademais
de vostede é a letra do himno .
orixinario e que foi vocal do
Consellá da Irmandade da
Coruña, que ofreceu por esa
época un curso de galego, e todo
o seu traballo anterior, non o
debeu sorprender que o nomeasen Mestre da Jala.
Esa era unha· das primeiras iniciativas das irmandades: outorgar· o título
de Mestre da fala a quen dese a coñebágoas e dixen: "Agora xa podo
ce~ texto na nasa lingua. Para min,
morrer " .
por suposto, foi un gran honor.
Pero coma calquera galeguista
E aínda lle quedaba por publidaquel período histórico, os seus
car a súa Gramática.
últimos anos foron moi amarA miña Gramática do idioma galega
gos.
viu a luz no ano 22. Era unha obra
Foron terribles . De súpeto esvaémoi necesaria naquela altura e foi a
ronse
todos os soños. Ademais chegaprimeira redactada en galega.
Outra institución fundamental ron as martes dos seres queridos, os
~usilamentos que aínda eu oía dende
na Galicia · daquel tempo foi o
Seminario de Estudos Galegos o meu piso do Orzán e po'r se fose
pouco un filio no bando franquista ~
ao que tamén pertenceu
.
outro no republicano . . Ademais eu
Foi unha institución importantísiatopábame vello, enfermo e cheo de
ma para a cultura galega que pretenimpotencia.
día formar investigadores con voc~~
A fin do camiño, no ano 40 e
ción científica· que quixesen aplicala a
despois, un muro de silencio ·
. Galicia._Ingresei como socio corressobre vostede . .
pondente no mesmo ano da súa fun-

Participou nas
lrmandades da
Fala e foi membro
do Seminario de
Estudos Galegos

·Pois si. A marte atopoume un 15
de febreiro e furtoume por pouco o
feito de ver nacer o meu neto
Manuel. O muro de silencio foi un
dos efectos colaterais da represión
fascista . O propio boletín da
Academia, que eu presidira cinco
anos antes, silencia o rrieµ pasamento.
Na prensa diaria, nada. En Sada a rúa
principal levaba o meu nome e cambiáronllo. E así, durante anos, ninguén se acordou de min.
E xustamente ese neto que non
puido ver en vida foi un dos
grandes estudosos e divulgado.:.
res da súa obra.
Si, estou moi . contento e agrade~i
do ao traballo que fixo Manuel.
Agora que este ano tamén están aparecendo traballos moi interesantes.
Pois noraboa por toda esa vida
de servizo a Galicia e que goce
des te ano das Letras.
Pois moitas grazas a vós e á vasa
revista.

e · · · · ·. ···

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

AS ELECCIÓNS DE BIELORRUSIA

n Bielorrusia.
uk, sh nk
btivo o 82%
o seu
p it r Milink vitch, o 5%. Os polític s a pr n a occidental non escatiman en medios para desacreditar e
cnt1car a situación actual de
Bielorrusia. Áta Condoleezza Rice
practicamente instou abertamente a
derrocar a Alexander Lukashenko,
"último dictador en Europa" . O presidente rexeita a inxerencia de Estados
Unidos como o fan outros presidentes
doutros países ºrecentemente elixidos.

BIELORRUSIA AVANZA
Bielorrusia ten preto de once
millóns de habitantes .e constitúe
desde 1996 con Rusia a «Unión de
Repúblicas soberanas». A situación
bielorrusa nos últimos anos vén progre ando, malia que durante moitos
ano , tanto o medios occidentais
como o ru os, intentaron impoñer a
1max d Bielorrusia como a dun
pasivo.
int grante da Unión
i' tica, Bi lorru ia era unha das
r públic
mái d envolvidas no
················e

lorruso é, en gran medida, un órgano
representativo e técnico, máis que
político.
De todos os xeitos, na Bielorrusia
actual a democracia avanza. Así se
limita algo, pero non se prohibe á
prensa opositora, nin se silencian as
emisoras de radio occidentais. Podese
profesar calquera relixión ou adherirse a calquera filosofia. Lukashenko
chegou ao poder en 1994, como
resultado dunhas eleccións plenamente democráticas. Sen apoiarse en
ningún partido,_ e sen ter ningún ·
apoio financeiro sólido, gañou as
elecci6ns, en primeiro lugar, grazas
ao seu excepcional talento oratorio,
económico, ocupando o segundo
intelixencia natural, forte vontade e
lugar trala Federación Rusa en canto
honradez, cualidades das que todos
a nivel de PIB per cápita e aos indipuideron entón convencerse. O seu
cadores de nivel de vida. En cinco
anos (2001-2005) o produto interior lema é: "Non esto u nin cos de dereitas, nin cos de esquerdas; estou co
bruto de Bielorrusia aumentou nun
42%. Nos últimos 10 anos o PIB de pobo". Segundo a OSCE, a pesar do
Bielorrusia duplicouse.
"control" estatal, os electores bielorrusos puideron elixir entre diferenPROBLEMAS DE DEMOtes opcións e optaron pola reelección
CRACIA
de Alexander Lukashenko de xeito
Os problemas da democracia en
pacífico e ordenado.
Bielorrusia poden examinarse desde
Nun mundo no que manda o mer-.
distintos ángulos, e xa que logo, describir cadros moi diferentes, no súa cado e a política· aparece como supeditada a este, nun mundo globalizado
maior parte, moi subxectivos. Pero o
e
que intenta impoñer o pensamento
mesmo podería dic:irse de calquera
país occidental; con "exemplares", en
único .(liberal económico), os electoopinión de moitos, réximes demores parecen buscar cada .vez máis ur;i
cráticos. É evidente que o presidente · gobernante que aínda que sexa autode Bielorrusia posúe, de acordo coa ritario teña ·algunha garantía de. proConstitución do país, enormes podecurar o benestar económico dos
res, moito maiores que os presidentes
cidadáns, en concreto o seu posto de
de Francia, EEUU ou Rusia. O pretraballo. Por iso as eleccións de varios
sidente bielorruso coordina e dirixe a
países do mundo demostran esta
actividade de todas os poderes do
crenza cidadá en gobernantes que
estado: executivo, lexislativo e xudiparecen
ser bos xestores . Quizais o
cial. Os decretos do presidente de
caso bielorruso se poida entender
Bielorrusia considéranse leis provisionais. O parlamento bicameral bie- neste contexto.

"""'

EPARA CONECER:
ANDAROULER

Clodio González Pérez

A VIRXE DO SOCORRO
Estamos afeitas a ver a Virxe do Perpetuo do
Socorro co Meniño Xesús no colo e por detrás con
raios de luz, que en particular, cando se trata dunha
estampa, lembra a feitura dun icono ortodoxo, pero
esta representación é diferente á tamén advoca.ción
mariana da Virxe do Socorro.
Si é certo que hai imaxes · do Perpetuo Socorro,
pero 'abundan moito máis as estampas, debido á súa
orixe: cóntase que o cadro foi descuberto na igrexa
romana de San Mateu, acompañado dun pergameo
no que constaba que o trouxera un comerciante cretense a finais do século. XV para o devandito templo,
destruído polas tropas napoleónicas en 1798. Pero a
estampa salvouse. Anos despois, en 1865, o papa Pío
IX acordou doarllo á orde dos redentoristas, que
serían e·n adiante os que se encargasen de estender o .
seu culto, sobre todo a base de poñer un cadro da
Virxe en cada igrexa onde eles facían unha misión . .
Así chegou a Virxe do Perpetuo Socorro a inmensá
maioría dos nosos templos.
Pero hoxe non vou falar desta advocación, serrón
da da Virxe do Socorro, que é moito máis antiga, dos
tempos medievais, como ben o amosa a lenda: clise
que un matrimonio acordara vivir en castidade, pero
un día o demo tentou ao home e, como di Afonso X
na cantiga CXV,fez -lo erger /de seu leit'encendudo /por
con ssa moller jaz er. A muller non quería e xurou que
se queda0a embarazada, entregaría o que nacese a
Satanás. E así foi. Un día chegou o diaño pola criatura, pero interpúxose a Virxe que, ademais de non lla
deixar levar, deulle unha zurra ao maligno cun bo
·garrote que tiña na man dereita.
Foi unha devoción mariana· moi popular, coma o
amosa o feito de que sexan moitos os cruceiros onde
estea representada, s~mpre tomando como modelo a
imaxe entronizada na igrexa do mosteiro compostelán de San Martiño Pinario en 1668 polo monxe
estremeño frei Juan Martín~z de Mogollón. Axiña
acadou sorra de milagreira, encargándoselle entón a
Fernando de Casas unha suntuosa capela, así como
tamén ·o deseño do retablo, presididq pola imaxe da
Virxe defendendo ao neno que está á súa esquerda,

mentres no chan, á dereita, fica o demo botando a
man á cabeza para evitar a malleira.
Deume por dedicarlle hoxe estas verbas á Virxe do
Socorro aproveitando que os últimos días primaverais fixen un percorrido pola costa da ría de Arousa,
e antes de chegar á Proba do Caramiñal, na
Ribeiriña, parei no ruinoso priorado da Mercé, que
leva tal nome por pertencer á de~andita orde relixiosa ata a desamortización, rodeado por un mesto

eucaliptal que en tempos pasados foron terras de
cultivo, no que viviu algún tempo Valle-Inclán, compaxinando literatura e agricultura, ata que chegou á
mesma conclusión
que o seu Marqu_és de
Bradomín: - No me han arruinado las mujeres, con haberlas amado tanto, y me arruina la agricultura.
Sobre a porta da capela da devandita casoa hai
unha bonita representación en relevo da Virxe do
Socorro, en bo estado de conservación se o comparamos co resto do edificio, digno de ser reconstruído, ao tempo que desaparezan os eucali'p tos que
impiden a visión panorámica e esplendorosa do m ar
de Arousa.

e. . . . ... .

O NOSO TABOLEIRO
SAN CIDRE 2006:
"SOMOS LABREGOS E LABREGAS NO MUNDO"
QUINTELA DE LEIRADO (ao pé de Celanova, 13 de maio)

Este é o vixésimo segundo ano no que nos xuntamos para celebrar ~ compartir arredor da
festa de San Cidre, unha festa que se foi consolidando (o ano pasado tomos xa cincocentos)
coma un lugar de encontro aberto no que participamos labregos e labregas e moitas outras xentes de toda Galicia que sinten o mundo rural como algo de seu.
Este ano centrámonos na solidariedade coa xente labrega doutros lugares do planeta, e nas
nosas celebracións e dramatizacións teremos presentes as comunidades campesiñas de África,
Asia e América.
Comezámola xornada ás 11 da mañá, cun tempo para a acollida e o saúdo. Ás 12 comezamos
a celebración, e xantamos arredor das 2.
Pola tarde, como xa vén sendo tradición, taremos festa e baile pero ademais, coma novidade,
haberá unha escenificación do proceso de elaboración do liño, que se está recuperando nalgún
ca outro sitio de Galicia.
Estades todos convidados.
Animádevos!
EDITA: Empresa periodística A. IRI M IA
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Bea Cedrón

SAÚDE OU COMENENCIA?
ral), pero así os partos pódense inducir e programar, e non
se eternizan.
Se as parturientas están monitorizadas, ben deitadas e
quietiñas, unha única persoa pode controlalas a todas
dende un só cuarto dun só vistazo. Se a elas lles resulta
máis cómodo e menos doloroso camiñar, como o seu
carpo lles está pedin?-o, pouco importa. Como dicía unha
muller recién parida:" cando lle solicitei á enfermeira que
me deixara moverme de pé pola sala co goteiro ou co
_que fóra, pero que me atopaba mellar camiñando, enseguida me respondeu que era o que faltaba, ter todo aquelo invadido de partm::ientas carniñando por aquí e por
alá".

O pasado 8 de abril, a segunda canle de TVE emitiu
un programa ben interesante: "As dores do parto" (de
Francesca Campoy) que parecía xirar en principio ao
redor do abuso da utilización da cesárea nos partos.
O documental remitíase en varias ocasións ás recomendacións .da Organización Mundial da Saúde, e
demostraba cómo na meirande parte dos hospitais españois ·estanse a realizar numerososas prácticas durante os
partos, e non só as cesáreas; que a propia organización
rexeita pola súa inutilidade. Ben é certo que, a pouca
experiencia e sentido común que se teña, é doado constatar a existencia de moitas prácticas tanto no ámbito da
saúde coma noutros que se descalifican por si mesmas,
pero entendo que o significado e· a trascendencia do
nacemento dun ser humano non se poden deixar en
mans da pura c;omenencia.
Así resulta que, consecuencias derivadas da práctica das
cesáreas á parte (intervención cirúrxica maior con risco .
para a nai e a criatura; post-parto moito máis longo e
doloroso, mal estado físico da nai que complica a lactancia materna ... ) , no acto de dar a luz o protagonismo pasa
da nai e da criatura ao equipo médico. Semella que practicamente ·todo se fai do revés:
A posición de parir (obrigatoria) deitada sobre a
padiola é a que máis complica o parto espontáneo, pero
.resulta ser a mái_s cómoda para o persoal sanitario.
A subministración de oxitocina acelera as contraccións
de forma artificial (cando a nai a segrega de forma natu-

As episotomías resulta que moitas veces provocan o
efecto contrario ao pretendido, xa que, á parte do dolorosas que son, en ocasións producen desgarros máis fortes
e tardan moito en cicatrizar, coas consecuencias que iso
supón (dende infeccións ata a imposibilidade de recuperación durante .moito tempo).
Os rasurados, as lavativas, ... practícanse dentro de protocolos obsoletos e absolutamente deshumanizados que
unha organización instucional e recoñecida no ámbito
mundial, a OMS, rexeita.
Separará criatura da súa nai no momento de naceré,
como pouco, unha atrocidade. O contacto nai-fill@ é
fundamental durante as primeiras horas do parto dende o
punto de vista ep:iocional.
Fronte ás críticas, o presidente dos obstetras falaba da
realización dunha Medicina "defensiva" para ·evitar
denuncias; é dicir, o "curarse en saúde" de toda a vida, así
que dentro de nada, clonámonos directamente para evitar todas as incomodidades e os riscos derivados do acontecemento humano máis grandioso que existe, non vaia
ser que colapsemos os xulgados por tonterías.
En fin, toda unha serie de despropósitos que merecen
unha profunda reflexión, xa só comezando pola pura
"posta en escena" do acto de dar a luz e sen referirnos ao
máis fermoso regalo que nos reserva: o das emocións e os
sentementos desa extraordinaria vivencia, e que trascende todo o anterior. Se somos incapaces de "gardar as for- ·
mas"," qué non acontecerá co que verdadeiramente
importa .
(Se tecles interese en ver a reportaxe, podédela descargar da páxina web: www.elpartoesnuestro.es).
e·················

FALANDO DA LINGUA

Lidia e Valentina

PREMIO Á SALA NASA
Estámos de novo por aquí xa cos pés dentro de maio,
que é un mes con moitas celebracións. Para nós a máis
importante é a do 17, día das Letras Galegas. Con todo,
hoxe non irnos falar deste evento serrón doutro, a VII edición do Premio Leixaprén. Sóavos? Se sodes seguidores
desde hai polo menos tres anos desta revista algo vos ha
de soar. Por se non vos acorda, ou se ·non oís tes del, este é
un galardón que concede cada ano (e xa van sete) a
Coordinadora do mesmo no me (Coordinadora Leixaprén
de Equipos de Normaliz ación Lingüística) que está configurada polos ENL de nove centros de ensino do contorno
do Barbanza. Son os seguintes: IES San Alberto de Noia;
IES Virxe do Mar de N oía; IES As Insuas de Muros; IES
Fontexería de Muros; IES Félix Muriel de Rianxo ; IES
P ta Añón de Outes ; CPI A Picota de Mazaricos; CPI
ices de Rois e CPI Cernadas de Castro de Lousame.
premio entrégase cada ano a unha persoa, organismo u in titución que se caracterice pola súa traxectoria
n d fen a da lingua galega. N a presente edición acord u
n d rllo á Sala N asa de Santiago de
t la, p 1 an s d dicados á promoción do teatro
n g, ] g . n an ant ri res pr miouse a Manuel María .
) , X s' Agr 1 (2 O1), Isaac Díaz Pardo (2002),
Funcionarios pola Normalización
Lingüí tica (2004),Vieiros (2005) e falta o 2003, cando o
galardón v u para Irimia!, acórdavos?
A entrega do premio faise arredor do día das Letras
Gal gas e o agasallo consiste nunha copa de barro con
incrustacións de prata e mais mm diploma acreditativo.
Entregarase todo no centro organizador, que neste ano é
o instituto de Rianxo. Ali tamén se vai homenaxear

-seguindo a, tradición- a alguén ilustre do concello.
Seguro que todos estaredes pensando en tres ou catro ·
famosísimos da vila, pois non!, tócalles ós dous poetas
menos coñecidos: Faustino Rey Romero e X. M. Brega
Segade. E cuns versos <leste últim:o, amigo e veciño de M,
Antonio, despedímonos por hoxe:
O sancristán das noites eraras
ista noite perdeu a lumieira,
e ficaron sin acender
os cirios das estrelas

Memoria
Está no medio da ría de Vigo é nela o xograr Mendiño situou a famosa e fermosa cantiga da rapaza que agardaba polo seu amigo. Durante a Guerra Civil
empregouse como cárcere onde os presos republicanos -agardaban polo seu
destino. Agora quere facerse ali un centro que recupere a memoria histórica,
ese lugar polo que suspirara Lorenzo Varela. Para un público adolescente,
Agustín Fernández Paz publicou, en Xerais, Noite de voraces sombras, na que a
illa ten unha parte moi importante da historia. Pero todo o que soe a sacar da
amne ia im.posta ou autoimposta non lle parece ao primate de España, que prefire non revolver estas causas
do pa ado que tan b n coñece. Ademais anda máis turbado polo que a xente fai cos seus órganos xeniais ca
por a unto de meirande envergadura. Agora que ata os gais do PP se casan coa nova leí, non está o alcacén
para gaita . Con p rdón.
A.Q.
···············e

