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O trasno Unha aperta galafricana
Daniel López Muñoz

Humor de verán

A foto que fala

mos positivos. Moitos deles volverán 
e realimentarán, como unha transfu-
sión de glóbulos vermellos,  a vida 
deste país anémico. 

Entre tanto, esta Galicia de vellas e 
vellos –que conducen fatal eses do-
mingos, por certo, sobre todo pola 
tarde, despois dos xantares, que todo 
hai que dicilo– vai cambiar. Porque 
necesitamos a transfusión, xa. Kai-
nene e Olaniña xa están aquí. Bendi-
tas sexan. Cómpren máis. Para facer 
casas, para producir alimentos, para 
ensinar, para curar xente, para crear 
arte, para vender e mercar... Tamén 
para tecer un novo “nós”. Un nós ga-
lafricano, aberto e distinto. Son os 
glóbulos vermellos  que precisamos 
aquí e agora. Coa súa calma, coa súa 
paciencia, co seu ritmo, coa súa pel 
bonita, ...tal como son. Xa!

Por iso, grazas por intentalo; a pesar 
de todo, contra tanto odio, contra 
todo abuso, contra tanto inferno. Es-
peramos estar á altura do momento 
histórico. Darvos esa aperta galafri-
cana que se chama educación, aco-
llida, seguridade, aprendizaxe, terra, 
traballo, sanidade, dereitos e deberes, 
simpatía e amizade. 

Era domingo á tarde e atravesa-
bamos Sigüeiro. Unha vila galega, 
como tantas próximas a unha área 
urbana. Paso de cebra. Paramos. E 
por alí cruzan unha nai afro galega 
e a súa meniña, de domingo, cos seus 
inconfundibles traxes de festa nixe-
rianos. Un agasallo precioso aquel 
“flash”, tanto estilo, tanta bonitura, 
tanta cor, unha pincelada de alegría 
con fondo de cemento gris. Púxenlles 
mentalmente nome, como na novela 
de Chimamanda Ngozi:  Kainene, a 
nai. Olana, a filla. Olaniña, que segu-
ro que está comezando no CEIP da 
vila e foi aprendendo a dicir cousas 

como “Teño fame” 
ou “Dáme coliño”. 
Pois iso, unha peque-
na revelación. 

Nas novas da xor-
nada, a vergoña do 
Open Arms. Estaba 
por vir temporal e 
daquela seguían a 
bordo 151 persoas. 
Tamén cativos. Sen 
espazo, con poucas 
provisións. Con es-
peranza minguante e 

brotes de desesperación. E o discurso 
do odio do tal Salvini, ese discurso 
que contamina a alma da xente e nos 
fai peores persoas. 

Polas razóns que sexan, este sistema 
que fomos creando expulsa os no-
sos mozos e mozas para traballaren 
e viviren noutras sociedades. Disque 
están tan impresionantemente ben 
preparados por nós, polas nosas uni-
versidades, tan formados para cousas 
que aquí non se fan nin se poden fa-
cer, que teñen que ir vivir lonxe, tra-
ballar e reproducirse (tarde e pouco, 
iso si). Somos excedentarios en moci-
dade. Exportamos futuro. Ben, sexa-
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Editorial  Novo curso, deberes e desafíos

 institucións que deron 
sentido á vida de anteriores 
xeracións, poden caer na 
irrelevancia

Comezamos un novo curso, cos seus retos. Unha nova tempada na que are-
lamos dar mil pequenas boas novas. Se cadra, algunha máis grandiña. Sen 
deixar, evidentemente, de sermos críticos e conscientes de que nos enfronta-
mos a unha Galicia incerta, nun planeta convulso. 

Comezando por aí, polo planeta. Os síntomas do cambio climático, coas súas 
vítimas –que maioritariamente, tamén nisto, son as persoas máis empobreci-
das– son agora tan evidentes que xa non se trata dun pulso entre a comunidade 
científica e os negacionistas, como Trump: agora é a xente a que  experimenta 
as turbulencias extremas. Estaremos ante unha reacción desde abaixo na que 
a xente nova e votantes organizados esixirán que a transición enerxética sexa 
algo máis ca o nome dun ministerio? Ou seguirá a festa no Titanic, na nave 
Terra, mentres afunde?

Fálase de populismos e arrepía ver que personaxes se fan co poder –ou se 
achegan a el perigosamente– en democracias consolidadas. Unha corrente de 
neofascismo percorre Europa. Preto de nós cabalga ao lombo do odio ao in-
migrante e ao nacionalismo catalán (de momento).  Temos que ser parte, su-
mar para contrarrestar, crear opinión e espazos de vida baseados na acollida, 
na diversidade e no respecto. Eles non son os “constitucionalistas”, por máis 
que se apropien do título. O constitucionalismo é outra cousa. 

No río revolto sempre pescan os mesmos. Estase 
concentrando a riqueza e incrementándose a po-
breza e a desigualdade. No mundo en xeral e no 
noso contexto galego e español. Non vale o discur-
so demagóxico de “baixadas masivas de impostos” 
a costa de deixar nos ósos os sistemas públicos. Ne-
cesitamos estar a carón de quen defende a calidade 
e universalidade da sanidade, do ensino, dos servizos sociais e das pensións. 
Europa debe ser máis ca nunca un refuxio dos dereitos humanos e do soño 
irrenunciable a unha sociedade da solidariedade, da diversidade e da inclu-
sión.  

Galicia está ausente mesmo na vida dos galegos e galegas. Fúrtasenos o de-
bate sobre o futuro do territorio, da poboación, da identidade. Unha terra, 
un pobo, unha fala. Temos moita leira que labrar e non tiramos a sacha nin a 
toalla. 

Os grandes relatos políticos e relixiosos están en caída libre.  A Igrexa –e as 
demais igrexas– a pesar do aire fresco de Francisco, tardou de máis en incor-
porar os cambios mínimos necesarios, tanto no que se refire ao fondo –que se 
comunica, que se pretende, para que se está aí– como con respecto ás formas 
–onde e como se está, que linguaxe se usa, que simboloxía–. De feito, as insti-
tucións que nutriron o sentido da vida de anteriores xeracións están en serio 
perigo de caer na irrelevancia. A cuestión é: por que alternativa son substi-
tuídas? Quen está dando sentido á vida da nosa xente nova? E que sentido é 
ese? 

Non faltan deberes nin desafíos, certamente. Entre todos e todas haberá que 
irlle dando xeito a tanto futuro. 
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Coñecer as pequenas 
historias que fan Historia, 
ese é o obxectivo de 
iniciativas como o VI 
Premio de Investigación 
“XERMADE NA 
HISTORIA”  que convoca 
o concello, a Asociación 
de Veciños de Cabreiros 
e a Facultade Ciencias da 
Educación da Universidade 
de Santiago de Compostela 
(USC). Os traballos deben 
estar relacionados co 
patrimonio etnográfico e 
cultural do concello e seren 
presentados antes do 15 de 
febreiro de 2020.

O aumento no consumo 
e a crise comercial con 
EE.UU está a disparar 
a demanda chinesa de 
produtos LÁCTEOS. 
Unha boa noticia para 
a Unión Europea, que 
busca consolidarse como 
a principal potencia 
exportadora, e tamén para 
Galicia. Buscando abrir 
mercado, 13 empresas 
agroalimentarias galegas 
participaron a finais do 
ano pasado na I Feira 
Internacional de Importación 
de China, entre elas a 
queixería Galmesano e 
Feiraco, que leva xa algúns 
anos vendendo os seus 
produtos no xigante asiático.

A Fundación Terra e 
Tempo está a producir a 
longametraxe Reboiras: 
Acción e corazón, que 
pretende ser un retrato fiel 
da vida de MONCHO 
REBOIRAS desde 
a vertente humana e 
política. O filme finánciase 
mediante unha campaña 
de mecenado coa que 
agardan xuntar os 20 000 
€ necesarios para sacar 
adiante o proxecto. Quen 
desexe colaborar ten toda 
a información en www.
reboiras.gal.

Os días 6 e 7 de setembro, 
nas terras de Palas de Rei, o 
SON D’ALDEA chega 
á súa oitava edición. Entre 
as moitas actividades, o 6 
haberá unha mesa redonda 
sobre as persoas maiores 
no medio rural, na que 
participarán Mª Carmen 
Morán e Raquel Vázquez 
(da USC) e Alberto Saco 
(Universidade de Vigo). O 7 
será o roteiro teatral Os ollos 
da experiencia, oito escenas 
e oito transicións coas que 
queren que resoen as voces 
da aldea de antano. Pódese 
consultar toda a información 
en www.sondaldea.es.



5

5 6 7 8
Redacción

6 8

5 7

Sobre o caso de PILI DE 
ABELEDO (Abadín) hai 
boas novas. Pili, xubilada, 
con dispacacidade severa, 
que non pode entrar e saír 
da casa na súa cadeira 
de rodas por un desnivel 
creado polo asfaltado 
municipal, acaba de ser 
informada polo concello 
do proxecto para darlle 
accesibilidade. Tras sete 
anos de loita e sufrimento, 
unha campaña en Change.
org, unha denuncia do SLG 
no Consello Galego de 
Servizos Sociais, presenza 
nos medios, mocións nos 
parlamentos galego e 
europeo... Irá desta? 

Remata o verán e o 
OUTONO entra cheo 
de propostas interesantes, 
que van desde o sendeirismo 
ata a poesía. Se optamos 
polo primeiro, podemos 
descubrir, o 28 de setembro, 
a Ruta da Fervenza das 
Hortas, unha andaina de 
14 quilómetros polas terras 
de Arzúa (información no 
676 172 978). Se optamos 
polo segundo, estamos 
convidados/as ao VI Festival 
Internacional de Poesía de 
Allariz, que vai ter lugar os 
días 11, 12 e 13 de outubro 
na vila ourensá.

O neoliberalismo avanza 
en BRASIL da man 
do seu presidente, o 
ultraconservador Bolsonaro, 
que vén de anunciar a 
privatización de 9 empresas 
estatais. Entre elas está 
Correios, un xigante 
con presenza en 5 500 
municipios, e Codesp, que 
xestiona o porto de Santos, 
o meirande do país. No 
horizonte están tamén 
Petrobrás e Electobrás. Son, 
en palabras do ministro de 
economía, Paulo Nunes, 
“inferencias razonables” 
nun Estado cada vez máis 
esquelético.

A facultade de Bioloxía 
da Universidade de Vigo 
acollerá o 18 e 19 de 
setembro as xornadas “A 
outra cara do MONTE: 
aproveitamentos 
alternativos”. Dous días 
de traballo e reflexión co 
obxectivo de afondar, da 
man de investigadores, 
comuneiros, administración 
e cooperativas, nas 
posibilidades do sector 
forestal do monte galego 
e as súas diversas 
opcións de explotación e 
aproveitamento. Podedes 
atopar toda a información 
en www.aoutracaradomonte.
es
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Amiguiños si… A esquerda equívoca
Carlos Vázquez G.

Nin o PSOE actual é de esquerdas, 
socialista ou socialdemócrata, nin 
Unidas Podemos é un partido de 
novo cuño, antisistema ou populista, 
da esquerda extrema. Crer tal cousa 
é un malentendido, inducido ou non, 
pero equívoco en todo caso.

É certo que na militancia do PSOE, 
e máis no seu electorado, sobreviven 
socialistas, socialdemócratas e xentes 

de esquerdas de boa fe; tamén é certo que, ao longo da súa historia, o PSOE definiu-
se sucesivamente como marxista, socialista ou socialdemócrata até chegar a hoxe, que o 
partido, como organización, só podería cualificarse de socioliberal ou liberal-progresista; 
obxectivamente de centro, por moito que se diga de esquerdas. Ficción esta (“¡Somos la 
izquierda!”) que lle serviu sobre todo a Pedro Sánchez para representar o seu papel de 
Ave Fénix e recuperar o apoio da militancia de base e do electorado de esquerdas ou 
socialdemócrata. Pero hai tempo que o PSOE perdeu este carácter, cando menos desde 
que Zapatero —coma Tony Blair, Clinton ou Schröeder— aceptou esa terceira vía que 
asume as doutrinas neoliberais: recortar o gasto público, baixar impostos, colaborar na 
privatización do patrimonio público, debilitar o Estado e, en xeral, subordinar a política á 
economía: aos mercados financeiros e especuladores. Sostendo, iso si, formalmente, dere-

itos e liberdades e unha certa repartición social das fara-
gullas da mesa de Epulón. Xestión vendible aos poderes 
fácticos como o máis civilizado método para embridar 
as masas desposuídas ou esfameadas. Predicar hoxe do 
PSOE que é de esquerdas ou socialdemócrata resulta, xa 
que logo, equívoco.

Tamén é certo que Podemos foi a cristalización política 
do 15-M e, en consecuencia, no seu tempo “constituín-
te” de “asaltar os ceos”, era unha formación rupturista 

co “réxime do 78”, defensora dos de “abaixo contra os de arriba”, populista, radicalmente 
crítica co neoliberalismo e combativa coa “casta”. Hoxe todo isto esmoreceu e xa non se 
pode predicar de Unidas Podemos. É un partido, formalmente coma os outros, integrado 
no sistema, reformista da Constitución pero, iso si, combativo co neoliberalismo, defensor 
do público, da equidade fiscal, do estado de benestar e impulsor da ampliación de liberda-
des e dereitos democráticos; a saber, nidiamente socialdemócrata. Falar de Podemos como 
dunha formación de extrema esquerda ou antisistema é tamén un equívoco.

En conclusión, un goberno PSOE-PODEMOS sería, simplemente, unha coalición de cen-
tro esquerda. Sen equívocos.

Nin o PSOE é de 
esquerdas, nin Unidas 
Podemos é un partido 
de novo cuño
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... a vaquiña polo que vale Alúgase
Pedro Pedrouzo Devesa

Os hábitos de comercio seguen dixitalizándose e as cidades ínzanse de 
baixos comerciais baleiros. Son restos de moitas desafortunadas aven-
turas económicas de autónomos que non tiveron éxito. Son moitos os 
comercios que malamente duran máis de dous anos abertos desde a súa 
apertura. A tendencia parece imparable. Estamos mudando o comercio 
físico polo dixital, poñendo en perigo de extinción o comerciante pe-
queno. Cremos que mercamos máis barato. Pechamos comercios.

O comerciante pequeno sempre foi unha figura ambigua. Mentres lles 
agradeciamos que nos trouxesen o mundo ás nosas vilas, desconfiaba-
mos dos prezos que nos cobraban. Antes de que existisen as rebaixas, 
a palabra comercial máis empregada era “Afíname!”. Para que che afi-
nasen ou axustasen un prezo, tiñas que relear co comerciante e así se 
establecía un pulso entre as gañas de comprar e a necesidade de vender 
de cadaquén, un pulso no que as novas xeracións nunca nos sentimos 
moi cómodas.  

Convivimos cos comerciantes durante toda a vida, xa que as cidades se 
foron construíndo ao redor das zo-
nas comerciais, lugares que xunto 
á igrexa e a escola eran os centros 
de encontro dos seus habitantes.

Agora estamos valorando máis o 
mundo dixital ca o contacto físico. 
Internet nunca remata e parece 
que ofrece todo máis barato. Ofré-
cenos unha enorme comodidade e facilita as nosas eleccións e, funda-
mentalmente, amplíanos enormemente a información sobre o que com-
pramos. 

Pero nunca a evolución tecnolóxica foi tan asocial. Xa podemos tra-
ballar, mercar e vivir practicamente sen contacto humano. A alquimia 
dixital converte as relación humanas en códigos binarios e substitúe as 
palabras por teclas e pantallas. Esa comodidade tecnolóxica que nos 
evita a relación co outro pode acabar alleándonos.

Posiblemente lle teñamos que pedir novos esforzos ao comercio de 
proximidade, pero ese progresivo abandono ao que o estamos someten-
do está desertizando as nosas rúas, cambiando os espazos de relación 
ou, ás veces, facendo que simplemente desaparezan. Nas parroquias era 
o adro da Igrexa; nas vilas, a praza central e nas cidades as rúas comer-
ciais. As persoas sempre construímos espazos físicos para vernos e falar-
mos. A tecnoloxía dixitaliza as nosas relacións, facilita as nosas compras 
e o noso traballo, pero constrúe novas barreiras entre as persoas. Nece-
sitamos saír da casa para vernos, xa non digo tocarnos. O comercio está 
nunha encrucillada. A cidade tamén.

O comercio está 
nunha encrucillada. 
A cidade tamén.
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O peto do Santo Antón 
Rubén Aramburu

Lonxe da turistificación salvaxe que invade Compostela e as Rías 
Baixas, cómpre retirarse cara ao interior e perderse por comar-
cas ben fermosas como a Terra Chá e a Ulloa. E así chegamos 
a Vilar de Donas, ou as Donas do Vilar, que dicía Cunqueiro. 
A experiencia de ser os únicos dentro do templo, sen voces nin 
celulares sacando fotos e deixando que os frescos das paredes 
conten as súas historias, é grandiosa. O silencio do románico 
asemella o silencio deste rural baleiro. 

Vilar de Donas exerce como parroquia. Unha parroquia con 
moi poucos mozos e case sen nenos. Un aviso nun letreiro recor-
da que hai misa os primeiros venres de mes, ás once. Sentado, 
tento imaxinar a escena corenta anos antes: é domingo e rep-
enican as campás, e chega a xente camiñando e xúntanse no 

adro e fala e conta, e hai risos e alegrías mentres 
os pequenos xogan arredor. Agora só vimos aos 
enterros - cóntame un veciño-, o crego non vive 
entre nós.

O Sínodo da Amazonía que se vai desenvolver en 
Roma está a levantar moita expectativa e moita 
polémica. Fálase de ordenar curas a persoas na-
tivas, para exerceren nas comunidades onde non 
chegan os curas. Dicía un cardeal hai uns días que 
o que fai que haxa Igrexa é a eucaristía e non 
se pode negar a tanta xente só porque non haxa 
curas.

Algunhas suxestións para o Sínodo apuntan a no-
vos ministerios para homes e mulleres para ache-
gar a eucaristía a lugares afastados, onde agora 
celebran misa cando aparece un cura, unha vez 
ao mes ou ao ano...

Na Galiza xa hai anos que moitas parroquias 
pecharon as portas no domingo, e mesmo todo 
o ano, agás para as festas e os enterros. Coñezo 
un home casado que cada domingo percorre 
varias igrexas rurais levando a Palabra de Deus e 
a Comuñón. A xente está contenta e agradecida. 
Pero este home non pode casar, nin dicir misa, nin 
bautizar..., pois ten muller e fillos e quéreos moito.

E valerá o Sínodo da Amazonía para lugares af-
astados como hai na Galiza? 



O tempo de verán vén cargado de recomendacións 
literarias; a verdade é que o tempo de ler é todo o 
ano, o bo da lectura é que non ten horario..., sobre 
todo cando quedamos enganchadas por un libro e non 
temos conta da hora. Pois a verdade é que durante 
as vacacións moita xente aproveita para viaxar con 
libros, levalos á praia, levalos ao monte, deitarse 
sobre a herba e simplemente ler. É un auténtico pracer 
que se mesture o aroma da herba e o olor das follas 
dunha novela. Hoxe comezo a lectura dun agasallo: A 
teoloxía feminista na historia, de Teresa Forcades, unha 
muller sabia, crítica, loitadora, unha persoa con gafas 
violetas que sabe ver as cousas desde unha perspectiva 
feminista e de xénero e trasmitilas con delicadeza e 
amabilidade, mais con forza e valentía. Anímovos a 
vela nos vídeos que hai na web, ler os seus artigos e, 
por suposto, os seus libros. Ademais de ser licenciada 
en medicina e doutorada en saúde pública, é unha 
gran crítica coa excesiva medicación e coas grandes 
firmas farmacéuticas e a súa comercialización, que fan 
negocios millonarios a costa da enfermidade.  Unha 
muller de acción e de loita a través das súas ideas e 
verbas.
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Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Hai un par de meses xogouse o 
mundial de fútbol, que gañou Esta-
dos Unidos. Se pensas que toleei ou 
simplemente non sabes de que falo, 
explicareicho. Xogouse o mundial fe-
minino en Francia e a verdade é que 
en certa medida tivo unha aceptación 
de medios e de acollida mellor ca 
nas anteriores edicións. Sen a reper-
cusión dos seus compañeiros varóns, 
van acadando pouco a pouco certa 
transcendencia. Eu vin algúns parti-
dos con certo interese e gocei cun bo 
espectáculo deportivo. 

Como isto non é unha sección de-
portiva, cóntovos algo que me pasou 
vendo un destes partidos. Aproveitei 
que andaba a miña filla maior pola 
casa e díxenlle para ver que dicía:

- Sara, mira, o mundial de fútbol. Está 
xogando Alemaña contra China.

Sara queda mirando a TV durante un 
pouco de tempo. Logo di:

- Son rapazas! 

- Si, claro, as rapazas tamén xogan 
ao fútbol. Nesta competición 
xogan rapazas de todo o mundo 
para ver quen gaña. 

- Ah, claro. 

Faise un silencio longo, mentres mi-
ramos o partido. Un par de xogadas 
despois, Sara retruca.

- E por que non saen nos cromos?

Non contestei porque realmente non 
sabía que contestarlle a unha nena 
de sete anos. Pero de seguro que con 
tempo atopará a resposta a isto e a 
moitas preguntas. Porque o impor-
tante para certas situacións inxustas 
é facer preguntas, ser conscientes de 
que hai realidades nas que non temos 
respostas racionais e loitar por trans-

Teresa Souto Loira

O peto común 

formalas. Por certo, a resposta é fácil. 
Si que Panini fixo un álbum de cro-
mos do mundial feminino. 

Vémonos en Vilalba, na Romaxe. 
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XLII ROMAXE   Ferrados de corazón
Nieves Espiñeira Medín

Este ano celebrámola en Vilalba, “ca-
pital da Terra Chá”. Terra que veu na-
cer o seu creador, Xosé Chao Rego, 
e a tantos outros: Bernando García 
Cendán, Xosé Manuel Carballo, 
Manuel María, Manolo Cillero, Bal-
domero Iglesias (Mero), Xulio Xiz, 
Félix Villares Mouteira, Xosé María 
Chao Ledo, Marica Campo, Margari-
da Ledo, Darío Xohán Cabana..., por 
nomear só algúns.

Celebrarémola na praia fluvial, nas 
beiras do Madalena. Para os que 
buscades paraxes encantadas, tamén 
encontraredes ben axiña o Muíño do 
Rañego, onde está o Paseo dos Soños. 
Porque foi soñando como encontrou 
Xermolos ese lugar axeitado onde 
plasmar recordos para a arte, músi-
ca e poesía dos nosos compositores, 
artistas e poetas, xente que dignifica 
a nosa Terra, a nosa cultura e a nosa 
fala. Galicia enteira pervive así nos fi-
llos e fillas máis egrexios, distinguidos 
e sobranceiros.  

IRIMIA, sen fallar ningún ano, e van 
42, celebra por toda Galicia as Roma-
xes de Crentes Galegos para renovar 
e avivar a nosa fe nese Deus Pai/Nai, 
que tanto nos quere e nos acolle, que 
fala coma nós, vive connosco na nosa 
Terra, na nosa cultura e “nesta fala 
melosiña que celestiais harmonías 
ten”.

Pisar a mesma realidade, respirar, ob-
servar e celebar a historia e a cultura 
dos devanceiros e as súas experien-
cias vitais ata chegar a hoxe, iso é moi 
grande. Hai que vivilo. As palabras 
fican curtas e pequenas.

IRIMIA e a Comisión de Vilalba-
Ferrol desta 42ª Romaxe  (Manolo 
Regal, Manuel  Santamariña,  Chema 
Felpeto,  Xulio  Xiz,   Alfonso Blanco 
Torrado, Baldomero Iglesias (Mero), 
Nieves Espiñeira, Carme Solloso,  
Xaquín Campo Freire) moito temos 
que agradecerlles aos vilalbeses desta 

volta. Son xente realmente compro-
metida co seu pobo.

A Romaxe é un encontro de xente 
que, desde as súas realidades persoais 
e vitais, nunca se sentirá forastei-
ra nela. IRIMIA non só a forman a 
directiva e socios. Somos todos. For-
mamos unha gran familia que sabe 
acoller, que cre na súa xente. Cando 
remata o día, xa pensamos como vol-
ver ao ano seguinte. Porque o que se 
sinte nas celebracións é moi difícil de 
explicar. Temos de estar alí e perci-
bir a calor e recibir os agarimos que 
nos temos un cos outros. Por iso non 
é unha romaxe calquera. Cantos, bai-
le, risas, festa. O máis importante é a 
Celebración. 

Se sabemos vivir o que se está a ce-
lebrar, levaremos para os nosos luga-
res de orixe ferrados de esperanza e 
alegría. E teremos fe no noso corazón 
para podermos compartila cos nosos 
irmáns. Como di o papa Francisco: ide 
e facédevos presentes nas periferias 
do mundo, onde o amor e o compro-
miso se fagan realidade cos máis po-
bres: FERRADOS DE CORAZÓN!

Se chove, agárdanos un fermoso pa-
villón.



XLII ROMAXE   Ferrados de corazón

Hai moitas maneiras de entrar na Te-
rra Chá: ollándoa, andándoa, contem-
plándoa, traballándoa, compartíndoa, 
agradecéndoa. 

Vilalba é cabeza do concello, antiga-
mente foino do poderoso condado de 
Andrade, do que xa non queda outra 
lembranza ca a torre, convertida en 
Parador de Turismo. Tamén é centro 
natural e cabeza da Terra Chá. 

Recomendamos darse un aire pola 
vila, ollar a torre octogonal e a praza 
de Santa María, coa igrexa que, aín-
da que moderna, concorda ben coas 
construcións de traza típica chairega. 
Máis o que recomendamos con en-
tusiasmo é darse un paseo desde o 
parque fluvial, onde celebramos, a ca-
rón do río Madalena, polo Paseo dos 
Soños, parando en cada hectómetro 
para honrar cada homenaxeada/o e 
gozar da beleza de río e o sendeiro.

A Terrá Chá é fecunda coma un in-
menso ventre feminino; fecunda en 
saborosísimos produtos da terra; fe-
cunda en saudosos bens do espírito; 
fecunda en homes e mulleres que 
souberon empregar a palabra para 

XLII Romaxe
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poñer ao descuberto tanta fecundi-
dade (M. Regal). 

Co lema: “Ferrados de corazón”, go-
zosamente invitámoste a participar 
activamente nesta Romaxe, que con 
tanto agarimo e mimo foi preparada 
para o goce de cantas e cantos por 
aquí se queiran achegar, e compartir 
un día de irmandade e festa na cele-
bración, e tamén no xantar compar-
tido.

HORARIO DA ROMAXE

11:00 Acollida e petisco 

12:00 Celebración 

14:00 Xantar 

16:00 Festa 

18:00 Oración da tardiña e 
despedida

ROMAXE 2019  
  Como chegar   

Como chegar os que veñan do sur (Coruña-Santiago-Vigo)

Vir pola A6 (E70) cara a Lugo.

Abandonar a A6: SAÍDA EN BAAMONDE, 522 A: Coller a  E70 - A8  
que leva a Vilalba e Oviedo.

Abandonar a E70 - A8 na SAÍDA 575 VILALBA.

Na rotonda hai que coller a primeira saída en dirección Vilalba  

A 2 km.aproximadamente coller á dereita: PRAIA FLUVIAL 

 A 300 metros:  ROMAXE

Os que veñan de Lugo, Ourense

Igual pola A6: SAÍDA EN BAAMONDE, 522 A. Coller E70 - A8- Vilalba 
-Oviedo. O resto é idéntico

Se chovese temos garantido   cuberto para celebración, xantar, actua-
cions da tarde e oración.
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Demolición da Igrexa de Santa María 
do Vilar. Que cae e que permanece?  

Recentemente asistimos a un feito 
que non pasou inadvertido na zona 
de Ferrolterra nin tampouco entre 
esta rede que chamamos Irimia: a 
demolición da Igrexa parroquial de 
Santa Mariña, a mesma que no seu 
tempo foi redeseñada por Xosé Chao 
Rego, o espazo no que Chao puxo 
en marcha, unha forma profunda-
mente transformadora, anunciadora 
dun futuro distinto de ser e sentirse 
comunidade parroquial. No asunto 
seica hai causas técnicas, concreta-
mente a aluminose que co tempo fai 
que os muros perdan a cohesión e 
esborrallen sen remedio. Pero o acon-
tecemento non deixa de ter un gran 
contido simbólico: Sofre a Igrexa e 
as igrexas de “aluminose”? Que cae, 
ademais duns muros? Que foi daquel 
futuro? Que permanece e onde? Des-
tas cousas conversamos con Xaquín 
Campo Freire, testemuña daqueles 
tempos e dos que viñeron despois.

Non abonda cun cambio exterior, 
o cambio interior e profundo é 
absolutamente necesario

Entrevista   
Redacción

de Loisy: Cristo anunciou o Reino 
pero veu a Igrexa. Houbo que espe-
rar ao Concilio Vaticano II, para que 
realmente esa volta ao Evanxeo se 
estudase e vivise en serio. E daque-
la reforma naceu un cambio total na 
concepción da Igrexa. De concibila 
coma un poder emanado de Deus 
para rexer toda a humanidade pasou-
se á Igrexa da fe: Misterio de Deus 

En que consistía todo aquel cambio 
de formas e contidos da “revolución 
parroquial” que os curas de Ferrol 
e, máis concretamente, Pepe Chao, 
iniciou en Santa Mariña? Que signi-
ficaba?

O movemento viña de moi lonxe na 
Historia. Xa na Reforma protestante 
se evidenciou a urxencia de volver a 
Xesús, o Cristo. É famoso aquel dito 

Así era

que se encarna na nosa humanidade, 
pobo de Deus para realizar a xustiza, 
a paz, unha fraternidade universal etc.  
Unha Igrexa servidora, sobre todo 
dos pobres, como fixo Xesús. Díxoo 
ben Mons. Gaillot: “Unha igrexa que 
non serve, non serve para nada”.

Isto retrata a vida de Pepe Chao en 
Santa Mariña e na barriada de San 
Paulo de Catabois, “As Sindicais”. 
Unha opción polos pobres. Esa foi a 
nosa inmersión nas parroquias que se 
nos encomendaron. E fixemos grupo 
de entrega, estudo e solidariedade 
sobre todo cos empobrecidos, perse-
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e coa vida do pobo, e non se converta 
nunha prolixa estrutura separada da 
xente ou nun grupo de selectos que se 
miran a si mesmos. A parroquia logo 
como presenza eclesial no territorio, 
ámbito de escoita da Palabra, do cre-
cemento da vida cristiá, do diálogo, 
do anuncio, da caridade xenerosa, da 
adoración e a celebración... É comu-
nidade de comunidades. As comu-
nidades de base, movementos..., son 
unha riqueza da Igrexa, pero é moi 
san que non perdan o contacto con 
esa realidade tan rica da parroquia 
do lugar.. Esta integración evitará 
que queden só cunha parte do Evan-
xeo e da Igrexa, ou que se convertan 
en nómades sen raíces.”

Como ves o futuro desas comunida-
des cristiás?

Depende do que me fales. As clases 
poderosas nunca van renunciar a 
monopolizaren as organizacións que 
canalicen o sentimento relixioso, con-
natural á humanidade universal, para 
organizalo como instrumento de su-
peditación e alienación das concien-
cias. Iso ao que alguén lle chamou 
“opio do pobo”, adormentador de 

conciencias. Será en forma de orga-
nizacións relixiosas ou en forma de 
diversos ateísmos, agnosticismos ou 
mesmo indiferentismos organizados. 
Os imperios nunca renunciarán ao 
monoplio e manipulación sectaria 
das conciencias. Nunca. Sería perder 
unha arma moi poderosa de aliena-
ción dentro da mesma persoa. O papa 
tamén denuncia na Amoris Laetitia, 
aos grupos sectarios dentro da Igrexa. 
Eses que son instrumentos do poder, 
do ter, do ostentar. As tres tentacións 

As clases poderosas nunca renunciarán 
a monopolizar sentimento relixioso

Entrevista   
guidos e emigrantes. Enfermos, ne-
nos, vellos e mulleres en debilidade. 
“Saber ser veciño de pé da porta”, que 
di o Papa Francisco.

Pero o caso é que despois, nos oitenta 
a cousa é freada desde arriba e pasa 
ou que pasa...

A Historia é pendular. O Papa Fran-
cisco fala de conversión das estrutu-
ras. Non abonda cun cambio de face e 
exterior, o cambio interior e profun-
do é absolutamente necesario. Pero 
hai unha tendencia continua e con-
tinuada ao desgaste e á corrupción, 
incluída a infiltración de elementos 
destrutivos. E logo está a rutina, o 
“comasemprismo”

Ti ves un certo símbolo nesa demoli-
ción de Santa Mariña, mesmo no fei-
to de que quede en pé só ou mosaico 
co pantocrátor, aberto á luz do sol e á 
vista de quen queira...

Francisco fálanos do “criterio de 
realidade na evanxelización: unha 
Palabra xa encarnada e sempre bus-
cando encarnarse, realizar obras de 
xustiza nas que esa Palabra sexa fe-
cunda. Non poñer en práctica, non 
levar á realidade a Palabra, é edifi-
car sobre area, permanecer na pura 
idea e dexenerar en intimismos que 
non dan froito”. O templo de Santa 
Mariña fora edificado sobre arxila e 
xabre. E esborrallou. Non lle queda-
ba outra. Pero a Igrexa coma pobo 
de Deus e comunidade de fe, que 
sufriu grande persecución e mesmo 
cadea, resiste os desafíos dos tempos. 
Ten futuro o modelo parroquial?

Volvo co Papa Francisco cando di que 
a parroquia non é unha estrutura ca-
duca; “precisamente porque ten unha 
gran plasticidade, pode tomar formas 
moi diversas que requiren docilidade 
e creatividade... Se é quen de se re-
formar e adaptarse continuamente, 
seguirá sendo «a mesma Igrexa que 
vive entre as casas dos seus fillos e 
das súas fillas». Isto supón que real-
mente estea en contacto cos fogares 

Isto é o que fica

das que nos fala Lucas. Outra cousa 
son as pequenas comunidades que 
intentan realizar a utopía evanxélica, 
o reinado de Deus: reino de amor e 
bondade, reino de verdade e de vida, 
reino de xustiza, de paz, de santida-
de e de graza. Xa aquí e agora. E que 
sufrirá persecución de todos os siste-
mas, por aquilo de que o meu Reino 
non é deste mundo, deste sistema, 
deste tinglado.

O caso é que corren malos tempos 
para as utopías ...

Por iso. Abonda con analizarmos 
quen está á fronte do estados actuais. 
Trump, Putin, Bolsonaro, Vox, etc. A 
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Entrevista   
Mariña do Vilar e en Fe-
rrol. Ser servidor.

Na Galiza as comunida-
des parroquiais liberan 
das escravitudes e se-
guen un sentido de ser-
vizo integral á persoa? 
Nesa liña son absoluta-
mente necesarias. Esa é 
a igrexa que permane-
ce. Esa non esborrallou 
coma a outra de mala 
argamasa por alumino-
se. Esa segue no pobo e 
na memoria colectiva. 
A outra, a do poder, esa 
tamén segue coas escra-
vitudes non evanxélicas. 
Estará ao servizo dos 
sistemas.

Falando diso, que fica do 
obra de Pepe Chao alí?

Pois a súa vida e a súa fe 
no corazón da xente. Un 

monólito co seu nome cunha lenda 
de amor e entrega. E, ao pé, sempre 
hai flores frescas que non sabemos 

Sofre a Igrexa e as igrexas de “alumi-
nose”?

Eu diría, máis ben, que nace e rena-
ce. “Coa forza do noso pobo, hoxe 
proclamo o meu credo, quero ver un 
mundo novo porque eu renazo gale-
go”. Enfío co comentario ao evanxeo 
deste domingo 19 de Xosé Antonio 
Pagola, do que teño a honra de ser 
tradutor ao galego: “Logo de séculos 
de «imperialismo cristián», os discí-
pulos de Xesús habemos aprender 
a vivirmos en minoría. É un erro ter 
saudades dunha Igrexa poderosa e 
forte. É un engano buscar o poder 
mundano ou pretender dominar a 
sociedade. O evanxeo non se impón 
pola forza. Contáxiannolo quen vive 
co estilo de Xesús facendo a vida 
máis humana. «O meu pequeno raba-
ño». Xesús mira con tenrura inmensa 
ao seu pequeno grupo de seguidores. 
Son poucos. Teñen vocación de mi-
noría. Non han pensar en grandezas. 
Así os imaxina Xesús: un pouco de 
lévedo na masa, unha pequena luz no 
medio da escuridade, un chisco de sal 

No corazón da xente de Santa Mariña 
queda a vida e fe de Pepe Chao

quen serven? Ao becerro de ouro. 
Tamén o di Francisco: “Así como o 
mandamento de «non matar» pon un 
límite claro para asegurar o valor da 
vida humana, hoxe temos que dicir 
«non a unha economía da exclusión 
e da inequidade». “Esa economía 
mata”.

Pero por iso fan falta comunidades 
e fraternidades liberadoras. Sempre 
serán realidades pobres e de pobres 
pero que chegan ao corazón de toda 
persoa de boa vontade. Mira, un 
exemplo real. Son testemuña. Xosé 
Chao acompaña e asiste unha muller 
tuberculosa que é moi pobre e nai en 
solitario. Foi nas Sindicais. 1964.

- “D. Xosé, que vai ser deste meu neno 
dentro de tres días que son os que me 
restan nesta vida? Míreme del!”

- “O día que ti non esteas, ese mes-
mo día, o teu neno irá comigo para a 
miña casa. E así foi ata que ou rapaz 
casou”. Esa foi sempre a traxectoria, 
a presenza, o estilo de Pepe en Santa 

quen nin cantos as renovan acotío. 
Pero sabemos que son moitos. E, cu-
riosamente, a figura de Cristo, antes 
pechada no templo, aparece agora en 
grande coma un veciño máis da comu-
nidade, a pé de rúa, e fala dunha his-
toria de vida e mesmo da persecución 
polo franquismo. Pepe Chao, coma os 
fregueses e veciños de Ferrolterra e 
tamén varios daqueles curas, sufriron 
cadea ou persecución por defenderen 
os pobres e a xustiza. Un Cristo que 
saíu do templo para ter a súa moradía 
no medio dos seus, ollándoos directa-
mente con eses ollos vivos e grandes 
e bendicindo sempre as súas vidas.

para lle pór sabor á vida” Velaquí a 
grande utopía de Pepe Chao. Esbo-
rrallou a igrexa de Santa Mariña do 
Vilar en 2019? Non. Caeu o templo. 
Porque non valía. O modelo nacera 
viciado. Asentaba na arxila. De costas 
a Cristo. Só permanece como símbolo 
o Pantocrátor, obra de Segura Torre-
lla, por iniciativa de Pepe Chao Rego. 
Sentimos pena. Moita. Alí creouse 
moita vida. Significaba moito para 
nós. Enxugou moitas bágoas. E tamén 
fixemos moita festa. Pero o celme se-
gue aí: A mirada de Xesús, o amigo, e 
un pobo de Deus peregrino de irman-
dade. «Non teñades medo».

Demolición da Igrexa de Santa María 
do Vilar. Que cae e que permanece?  
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Ler para camiñar “Sobre la educación”
Juan Antonio Pinto Antón

 “Sobre la educación” é 
zume concentrado do seu 
ideario ao longo de cinco 
décadas nas aulas

Noventa e tres anos así de lúcidos, paixón polas 
ideas, orfebre da palabra, o logos que nos fai 
humanos, profesor e baluarte da escola pública, 
namorado da cultura grega: Emilio Lledó.

Toda unha vida na compaña de Platón, Aristóteles, 
Kant, Nietzsche… para descubrir, para nos 
descubrir o papel da filosofía: axuda a vivir.

Velaquí o seu último libro, zume concentrado do 
seu ideario ao longo de cinco décadas nas aulas. 
Reivindicando o evidente, a vixencia da filosofía 
e da literatura, menosprezadas polo utilitarismo 
neoliberal. Nese credo a tecnoloxía ten un carácter 
máis utilitario e un impacto inmediato, pero os 
grandes conceptos que nos constrúen humanos, o 
ben, a xustiza, a verdade pertencen ao mundo máis 
pausado das humanidades. Esa luciña acesa nos 
adentros permite ver quen nos manipula e por que: 
ese mundo sucio das posverdades, das fake news.

As ideas, a linguaxe que late no libro nace do 
‘Nosce te ipsum’ gravado no templo de Apolo, en 
Delfos. Outra vez de volta á luminosidade grega. 
A posibilidade de coñecerse a través da linguaxe, 
da mirada interior e da quentura enriquecedora do 
contacto humano. Por iso Lledó, fronte aos políticos 
que poñen un ordenador diante de cada alumno, 

reivindica máis profesores.

Sabe do que fala. A súa éche 
unha longa andaina polas 
aulas: Valladolid, Heidelberg, 
La Laguna, Barcelona, Madrid. 
Abrindo diante dos alumnos 
a dura, fermosa, vocación de 
pensar.

Velaquí un escritor filósofo que fai literatura. 
Velaquí un literato que é un dos nosos máis 
relevantes pensadores. Velaquí un afervoado 
defensor da educación pública, moderna e 
liberadora: paraugas que acubilla contra o azar e as 
desigualdades que impoñen as sociedades.

A súa traxectoria mereceu recoñecementos en 
Alemaña, en España; o último, o das Letras de 2014.

Neste libro reflexiona do que sabe, da educación: 
guiar, conducir, sacar algo de alguén, na etimoloxía 
latina. É dicir, desenvolver o dinamismo, a 
posibilidade, o progreso, o que cadaquén atesoura 
dentro.

Agora só queda ler Sobre la educación. La 
necesidad de la literatura y la vigencia de la filosofía. 
De Emilio Lledó.
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O noso taboleiro  
II Marcha Mundial pola Paz e 
a Non-violencia 2019-2020

Co antecedente da 1ª Marcha Mundial 2009-2010, que du-
rante 93 días percorreu 97 países e 5 continentes, baseán-
dose na experiencia e con suficientes indicadores de que se 
pode obter participación, e aínda unha maior colaboración, 
estase a traballar na proposta de realizar esta 2ª Marcha 
Mundial pola Paz e a Non-violencia: partindo de Madrid, o 
2 de outubro, Día Internacional da Non-violencia, e finali-

zando tamén en Madrid, o 8 de marzo, Día Internacional 
da Muller. 

Obxectivos: Denunciar a perigosa situación mundial 
con conflitos crecentes, o aumento dos gastos en ar-
mamentos, á vez que en vastas zonas do planeta 
moitas poboacións vense postergadas por falta de 
alimentos e auga.

Para seguir creando conciencia de que é unica-
mente a través da paz e a non-violencia como a 
especie humana abrirá o seu futuro.

Para visualizar as diferentes e moi variadas accións 
positivas que persoas, colectivos e pobos están a 

desenvolver en numerosos lugares na dirección de 
aplicar os dereitos humanos, a non-discriminación, a 

colaboración, a convivencia pacífica e a non-agresión.

Para dar voz ás novas xeracións que queren tomar a subs-
titución e deixar pegada, instalando a cultura da non-vio-
lencia no imaxinario colectivo, na educación, na política, 
na sociedade..., do mesmo xeito que en poucos anos se foi 
instalando a conciencia ecolóxica.

Pídese: A prohibición das armas nuclea-
res. Desarme proporcional cara á renun-
cia dos Estados a utilizar a guerra para 
resolver conflitos ou apropiarse de re-
cursos.

A re-fundación das Nacións Unidas, in-
cluíndo o Consello de Seguridade, un 

consello de seguridade medioambiental e un consello de 
seguridade socioeconómica.

A creación de condicións para un planeta integralmente 
sostible, que teña en conta que é un espazo limitado que 
decididamente debemos coidar.

A integración das rexións e zonas cuns sistemas socioeco-
nómicos que garantan benestar e recursos para todas/os, co 
obxectivo de que nos próximos 10 anos desapareza a fame 
no mundo.

A non discriminación de ningún tipo: sexo, idade, raza, re-
lixión, economía, etc.

A Non-violencia como nova cultura e a Non-violencia acti-
va como metodoloxía de acción.

Estase a traballar na 
proposta de realizar unha 
2ª Marcha Mundial pola 
Paz e a Non-violencia
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Desta vez escollemos un percorrido, 
dun día e duns 80 km (desde Meira 
a Mondoñedo), por algúns castros do 
nordés lucense (en realidade, astur-
lucense, pero como Taramundi era 
do antigo convento xurídico romano 
Lucensis, deixámolo así), que com-
plementamos con outras visitas de 
interese etnográfico e paisaxístico.

Para empezar: de Meira a Taramundi

Pola estrada N-640, desde Lugo e 
pasado Meira, chegamos ao val do 
río Eo na Pontenova, onde os anti-
gos fornos de ferro marcan o camiño 
cara a Taramundi, que pasa por ser 
o primeiro concello peninsular que 
descubriu e potenciou o chamado tu-
rismo rural, coa instalación hostaleira 
na antiga reitoral, cos seus vellos ma-
zos e coa súa vizosa paisaxe. A estes 
atractivos súmase agora a presenza 
do sitio de ‘Os Castros’, case no nú-
cleo urbano e parcialmente escavado 
hai uns anos, con varias construcións, 
entre as que destaca unha “sauna” 
castrexa e que van desde o s. VI a. C. 
ata o s. II d. C., etapa final na que tivo 
unha ocupación relacionada coas mi-
nas auríferas astur-lucenses. 

O NORDÉS LUCENSE: OS CASTROS E O MAR

Un país coma un mundo  
Felipe Arias Vilas

Para seguir: as costas da mariña 
oriental

Explorando paisaxes, seguimos polo 
interior, pasando por Bres en direc-
ción á Veiga do Eo (ou Vegadeo), e 
bordeando logo a ría de Ribadeo 
chegamos ao extremo máis nordés de 
Galicia: o faro da Illa Pancha, case a 
carón do Castro das Grobas ou de Pi-
ñeira, debruzado nun esporón sobre 
o mar, esquema topográfico que se 
repite en toda a Mariña nororiental e 

que recorda poboados da costa gale-
sa ou irlandesa, ao fin e ao cabo, “mar 
por medio”. Unhas catas arqueolóxi-
cas feitas en 2009 comprobaron que 
estivo habitado polo menos ata o s. 
II d. C., pero estamos nunha paraxe 
ben antiga, pois por aquí, en Louse-
las, apareceron varios útiles de pedra 
do Paleolítico inferior (máis duns         
100 000 anos atrás).  

Seguindo a rasa cantábrica, aquí na 
súa máxima dimensión, chegamos a

Hórreo por Ribadeo

Os Castros de Taramundi Illa Pancha desde As Grobas
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Benia quen constrúe a paz!
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tros, prerromanos e galaico-romanos 

que conserva trazos dunha escaleira 

para subir a unha segunda planta ou 

faiado dunha construción; deu moitos 

materiais, sobre todo cerámicos.

Para rematar: de Foz a Mondoñedo 

A volta ao centro de Galicia podé-

mola facer pasando pola basílica pre-

rrománica e románica de S. Martiño 

de Mondoñedo (concello de Foz) 

e, por suposto, tamén merece unha 

parada que permita un breve paseo 

polo sempre atractivo Mondoñedo, 

vella capital histórica dunha provin-

cia galega e núcleo literario de pri-

meira orde.
Castro de Fazouro

Rinlo

Rinlo, importante conxunto etnográ-
fico, a cabalo entre porto pesqueiro e 
singular núcleo urbano, hoxe en parte 
rehabilitado por mor do traballo de 
persoas como a arquitecta Carlota 
Eiros e que ben merecía unha maior 
protección e promoción. Teñen sona 
as súas cetarias e incluso foi un esco-
llido e recorrente escenario cinema-
tográfico.

Logo do xantar por esta zona (Riba-
deo ou Rinlo), cruzamos o río Mas-
ma, aurífero na antigüidade, para, 
unha vez pasado Foz, atravesar o río 
Ouro en Fazouro (“Foz do Ouro”) e 
achegarnos ao seu castro. Empezouse 
a escavar nos pasados anos 60 e logo 
foi consolidado e preparado para a 

visita, aínda que sufriu as agresións 

do home e resiste malamente os em-

bates do mar. É un dos poucos cas-

Un país coma un mundo  
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Boa Nova

Busca exemplos 
onde sintas que non 
podes compartir os 
postulados da Igrexa

É incompatible o seguimento de Xesús e pertencer 
á Igrexa católica? Hai algúns anos estiven presen-
te nunha animada discusión entre o superior dunha 
orde relixiosa e un dos seus membros, un sacerdote 
que traballaba nunha zona rural. Contáballe o pri-
meiro un caso doutro sacerdote da mesma congre-
gación que tiña un enfrontamento, público mesmo, 
co seu bispo. Ao ser membro dunha orde tiña algo 
de autonomía fronte á acción da xerarquía da súa 
diocese. Este crego estaba en total desacordo coa 
liña seguida polo seu bispo, un digno representante 
dos tempos de Xoán Paulo II, e non se cansaba de 
repetir, para quen quixer escoitalo, que el non traba-
llaba para o bispo, senón que traballaba polo Reino. 
O superior da orde, cun ton moito máis imperativo 
que didáctico, intentaba explicarlle a estoutro cre-
go que estabamos ante unha falsa escolla e, sobre 
todo, que non ía permitir que se volvese a repetir: 
o seguimento de Xesús só era posible seguindo as 
directrices do seu bispo.

Moitos nos sentimos representados nesta historia, 
sen necesidade de pertencer ao clero nin a ningun-
ha congregación relixiosa. Non é que vexamos unha 

É A IGREXA COMPATIBLE 
CO SEGUIMENTO DE XESÚS?
José A. Martínez

certa distancia entre os postulados da Igrexa, emitidos pola 
xerarquía eclesiástica, entre o que entendemos que é o segui-
mento de Xesús e o papel que xoga a Igrexa no mundo, senón 
que o chegamos a ver como algo totalmente incompatible. 
Poñede vós os exemplos que vos fan sentir que non podedes 
asumir os postulados da Igrexa. 

Nunha das lecturas de verán atopeime cunha reflexión que 
me sorprendeu, non só pola data, xaneiro de 1963, senón polo 
seu autor, Thomas Merton. Este coñecido monxe de clausura, 
tras dúas décadas de vida no mosteiro trapense de Gethsema-
ni, escribía isto. Posiblemente esta dicotomía que poidamos 
sentir, que esteamos a vivir, nin é tan nova nin tan particular.

17 de xaneiro de 1963

A grande proba de fidelidade na vida cristiá: unha proba que 
nace do feito de que identificamos (na Igrexa Católica) dema-
siado a fidelidade a Deus e a fidelidade á organización externa 
da Igrexa católica. De aí que esteamos invariablemente ante 
unha gran proba, sempre que apareza un conflito evidente (e 
isto acontece facilmente). Hai momentos onde nos parece que 
a fidelidade a Deus non é compatible coa mera obediencia a 
unha norma externa, onde a fidelidade a Deus esixe outra cou-
sa: certamente non a revolta nin a desobediencia, senón unha 
presentación de puntos de vista alternativos e máis profundos.

Unha “fidelidade” que 
sempre esixe o sacrifi-
cio do interior e máis 
perfecto se para axus-
tar a unha norma ex-
terna mediocre e que 
require de nós só pasi-
vidade e inercia é unha 

infidelidade para Deus e para a súa Igrexa. Porén, ao mesmo 
tempo, non debemos facer da autonomía un fetiche e sermos 
“fieis” unicamente á nosa vontade porque este é o outro xeito 
de infidelidade.

A resposta está en considerar a Igrexa non tanto como unha 
organización, senón como un corpo vivo de liberdades inte-
rrelacionadas. A fidelidade non pertence tanto ao ámbito da 
lei como ao reino do amor. Mais isto presupón obediencia e 
autosacrificio.

Merton, Thomas. Diarios (1939-1968). Editorial Mensajero, 
2014; pp. 201-202.
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Falando da lingua  TEMOS UN PLAN!!!
Lidia e Valentina

O Fachineiro da miseria moral
Ben comidos
Non deixa de fascinar a este fachineiro 
a desconexión que os ricos son quen 
de manter con respecto ao mundo da 
xente do común. Supoño que as ci-
fras das contas nos paraísos fiscais e 
non fiscais dan tamén para elevarse 
por riba de calquera tipo empatía. E 
supoño tamén que para chegar a vi-
cepresidente de Coca Cola, gozar do atri-
buto da miseria moral non é decisivo pero, 
quizais sexa unha característica apreciada 
entre as que se poidan aducir no currículo. 
Así e todo, ese tuit na que a súa señoría 
Marcos de Quinto alcumaba como “ben 
comidos” aos pasaxeiros desa liña regu-

lar de cruceiros de luxo que é o Open 
Arms, conduce antes á estupefacción ca 
á repugnacia. Non podo evitar imaxinar 
á súa señoría acabando de comer nun 
tres estrelas Michelín e ao tempo que 
comenta co resto de comensais o exqui-
sita que estaba a tempura de verduras 
pensar: “imos logo poñer un tuit sobre 

eses ben comidos”. Este deputado, cando che-
gou ao Congreso, declarou un patrimonio de 
máis de 50 millóns de euros. Ese debe ser o 
dato que permite pensar, despois de grallar o 
tuit, que en lugar da tempura, o próximo día 
vai pedir salmonete de rocha en suquet con 
perlas de Vinum Acre. 

A.Q.

Hai que ter un bo calleiro para 
poder tragar isto!

4- E se nos poñemos a ler o tal Plan..., 
que atopamos? Un insulto. Dis-
que van intervir de forma trans-
versal e, daquela, tamén desde 
o sector educativo!!! Si, si..., ese 
no que se prohibe expresamen-
te dar materias en lingua galega 
para deixar ben asentado que a) 
o galego non vale para os temas 
importantes; b) temos unha lingua 
de segunda, e c) este é o camiño 
para que nunca teñamos unha lin-
gua normalizada. Alén diso, levan 
investindo boa parte do orzamen-
to do sector nunha promoción do 
inglés, que nunca avaliaron se dá 
resultados. Ah, e preparádevos 
porque tamén van “dinamizar” as 
familias... ás que se lle mandaron 
mensaxes ben clariñas de que o 
galego estorba, interrompe, impi-
de que as súas crianzas cheguen a 
algo na vida... 

E xa non seguimos porque enche-
riamos varios números e non paga a 
pena.

Se o que está no val dos Caídos ergue 
a cabeza, ata lles aplaude.

Se por ben é, vémonos na Romaxe.

Alá nos primeiros días do verán saíu 
o Secretario Xeral de Política Lin-
güística, Valentín García, anunciar 
un “Plan de dinamización da Lingua 
Galega na mocidade”! Dar dá a risa, 
pero o conto évos ben triste. Ade-
mais, como xa temos unha idade, nós 
e mais Valentín, que para iso fomos 
os tres compañeiros de carreira, po-
demos -nós as dúas, que non Valen-
tín- permitirnos berrar ben alto que 
xa non estamos para que mexen por 
nós e dicir que chove.

Imos analizar o tal “plan” no contex-
to no que nace e deixamos que xul-
guedes as persoas lectoras:

1- Chegou esta xentiña ao goberno no 
ano 2009, e xa choveu, amedren-

tando cos perigos que 
lle viñan enriba á socie-
dade galega por estarlle 
facendo caso ao Plan 
Xeral para a Normaliza-
ción da Lingua Galega 
(PXNLG) de 2004, que 
fora aprobado no Parla-
mento por unanimidade.

2- Botan abaixo TODAS 
as medidas que implan-
tara o goberno anterior 
partindo precisamente 

dese Plan, que buscaban “dinami-
zar” (daquela, cando esta palabra 
era do mesmo campo semántico 
ca “normalizar”) a lingua gale-
ga na mocidade. As devanditas 
medidas pasaban por aumentar 
as horas e as áreas de formación 
académica en lingua galega. Facer 
cidadáns competentes na lingua 
propia de Galicia era o obxectivo 
que eles rexeitaron.

3- Pasados dez anos, cando a lingua 
está queimada porque xa non ten 
falantes novos, aparecen coa noti-
cia de que acaban de deseñar un 
PLAN para a mocidade (dos 14 
aos 30 anos) baseado... sabedes en 
que? No que dicía o PXNLG!!! 


