4. Carautas de liberdade
Éxodo 1:12, cando os exipcios tentaban oprimir os hebreus, “canto máis
os aflixían, tanto máis se multiplicaban e tanto máis crecían”

·ago:
-a fundición: a satisfacción de producir
-conversa co colega Benigno, socio da fundición
-aviso dos 15 anos p/ pensión
-nova excedencia
-retiro cando vai facer 50 anos
-con todo, a man de Deus a dar solución
-Cardona
-estado da relixión: mentres os cregos din o que lles peta, e
sempre lles peta algo de acordo co réxime, nós temos que someternos á
vergoña de informar previamente o goberno civil do contido das
predicacións
-sobre o Opus e os protestantes: eles están dentro do sistema
-raros pero non disidentes
-do ministerio de Xustiza procede a idea de que Franco quere avanzar.
O director xeral de asuntos relixiosos comeza a ter moitas conversas
con xudeus e protestantes.
Franco, neste aspecto, non confía no propio ministro. Considera que é
moi de dereitas!!
-chega a carta do Xoaquín, que len en paseo ao mosteiro de Monfero
-Don Diego: necesidade de alcalde a nivel de tan ilustres visitantes
·set:
-Mobilette escuálida, que custou atopar (anda con ela por costume,
malia ter 4L: mala idea, se cadra como se tivese unha dobre
personalidade)
-caída en noite de chuvia e brétema
-non perde a consciencia
-man dereita rota
-accidente de traballo (media hora de cobertura
in
itinere)
-baixa
-revisión médica: falta permanente de
motilidade na man dereita, necesaria para
expender billetes
-inutilidade parcial permanente
-retiro por inutilidade parcial:
sequidade do inspector (amigo e
dependente do Cao)
-aceptación
-descuberta do amaño:
Faltan 15 días para 15 anos de
servizo á RENFE

-Recurso:
non estivera despedido senón
excedente
·out:

-a Clara ao Servizo Social: 6 meses ao longo de tres anos  Novo
atranco.
Creado por orde do 1 de outubro do 1937: obrigatorio para
tódalas mulleres solteiras menores de 35 anos, seis meses ao longo de
tres anos, excluía ás casadas e viúvas, pois esas xa sabían ...
"Confiado" a Sección Femenina de FE de las JONS. Para formar ás
mulleres en labores do fogar, puericultura, "cantos y bailes
regionales"; as mulleres lidas (caso da Clara) daban aulas de cultura
xeral ás menos lidas, pero (caso da Clara) tamén aprendían costura.
Debían entregar unha colección de roupiña de bebé, a "canastilla". Si
era preciso certificado de telo feito para poder comezar a traballar
con contrato ou como funcionaria.
-apoio da Chachona
-Novas da Arxentina:
-O Xoaquín toca Buenos Aires e Rosario
-contactos e informe
-carta traída persoalmente por un compañeiro do
Xoaquín/relato de viva voz do Xoaquín, mariño
-fillos de Aurelio e Cristina (“semente do Evanxeo alá
onde foren”)
-Encontro casual co Souto, mecánico
·nov:
-o Xoaquín, para evitar paus, escolle mili normal e rápida
-lembrando a historia do pai, ofrécese para escribán de fichas a
máquina, e gaña aos propios especialistas
·dec:
-8 de decembro: fin do concilio Vaticano II
-declaración Dignitatis Humanae sobre liberdade relixiosa,
recibida de maneira esperanzada. Nese intre estaba prohibido
facer proselitismo, celebrar cultos en lugares non autorizados,
facer manifestacións externas de culto.
Abríanse perspectivas para alén de mero estatuto de tolerancia
relixiosa.
A declaración é sospeitosa: “A única relixión verdadeira é a
ensinada pola Igrexa Católica Romana”
-“Cruzados e conciliares”. Os conciliares urxían a relación cos
“irmáns separados” e a súa liberdade total, ao tempo de urxiren
reformas profundas na teoloxía, na política e na estrutura mesma
da igrexa.
Tras do concilio, do “estatuto” a unha lei. Pero iníciase con
idea de estatuto
-nadal, volve o Xoaquín da mili, con permiso
-San Fernando: escola de especialistas da Mariña [CPRB]
-compañeiros protestantes: descuberta
-asistencia aos cultos da Igrexa Española Reformada
-don Elías, moi velliño
-presenza de crentes galegos da Ferrolterra: traballadores
do estaleiros
-acompañamento de camaradas da escola, curiosos, que acaban
gustando da alternativa
-chamada de atención: o xefe do cuartel co pater (tolerante ao
parecer): “Facede o favor de non os levardes convosco”
-“Nós non os convidamos. Só lles dixemos a onde iamos”

-todo legal en aparencia, ata que o sarxento nega permiso de
saída “por ir sucio”
-ofensa con mofa: “Gallego, ¿sabes lo que quiere decir porco?
-rumor [Xoaquín]: “Fillo dun bispo protestante”
-Time, recortado polo Xoaquín, e traducido: “Os líderes
conservadores de Igrexa Romana española utilizaron cos
protestantes a mesma intransixencia, aínda que sen chegar ao
mesmo extremo de violencia física, que a Roma antiga utilizou
cos primeiros cristiáns”
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Morte do Boasnoites na desesperanza
(boa muller, aquela dona Carmen do ministro, que non deixaba os
choferes cargar cos vultos do que nos compraba)
Agora esíxennos votar nun referendum; queren que decidamos entre que
Franco quede ou que non marche
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