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A foto que fala

O trasno
Daniel López Muñoz

Vai na nómina
Gobernar non é fácil. Había unha con-
selleira que só quería asinar as conce-
sións positivas de subvención. Para as 
denegacións “delegaba a sinatura” en 
alguén de segundo ou terceiro nivel 
na estrutura orgánica. Resume ben 
a filosofía do mal gobernar, que ten 
certa semellanza co mal educar: só dar 
boas novas, só repartir carameliños 
electorais.

O título segundo do vixente estatuto 
outórgalle á comunidade autónoma a 
competencia en industria. A Xunta ten 
as competencias transferidas dende 
1982: impulsar, planificar a medio e 
longo prazo, equilibrar o territorio e os 
diversos intereses e bens que hai que 
considerar: emprego, medio ambiente, 
territorio, diversificación, especiali-
zación... etc... Como é posible que se 
fose aprazando e mareando o asunto 
do emprazamento de ENCE como se se 
tratase dunha concesión eternamente 
prorrogable nunha contorna natural 
única? Como é posible xogar ao des-
piste e mirar para outro sitio cando 
estaba bastante claro que a prórroga 
por 60 anos máis de uso exclusivo de 
373 524 metros cadrados de dominio 
público marítimo terrestre concedida 

polo “goberno amigo en funcións” 
de Rajoy era unha chapuza que non 
xustificaba que a pasteira tivese que 
estar aí, xusto aí, e non noutro sitio 
calquera?

Porque esa é a clave polo que a Au-
diencia Nacional tumba a prórroga: 
non se demostra, como esixe a Lei de 
costas, que a fábrica de pasta de papel 
teña que estar irremediablemente aí, 
en Lourizán, adornando e perfumando 
a ría. A xudicatura lémbralle ao gober-
no competente, directamente, que 
non fixo os deberes e, indirectamente, 
que o polémico emprazamento non é 
cousa menor nin xurdida por ensalmo 
a semana pasada, que os niveis de 

mercurio acumulados están aí, que go-
bernar é anticiparse e tomar decisións 
complicadas. E que dar malas novas, 
cando toca, está incluído na nómina 
dos que gobernan.

O que non di a sentencia, pero está na 
prensa, é que o Partido Popular levaba 
no seu programa electoral en 2009 o 
cambio de emprazamento da “Celulo-
sa”. E pasaron varias lexislaturas. Nin 
que, falando de nóminas, do seu con-
sello de administración forma parte 
-entre outros imprescindibles ex altos 
cargos- Isabel Tocino, que foi ministra 
de medio ambiente (si, si, de medio 
ambiente) con Aznar, o goberno que 
privatizou ENCE.

O pintor Yoseba MP 
vese obrigado a cambiar 

a cara de Castelao por 
un lobo nun mural en 

Malpica.

O motivo está nun 
veciño que dona unha 

hélice de bronce.
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Editorial 
A Romaxe e a (boa) relixión

Diríase a primeira vista que a relixión está en devalo imparable. Pero seica non está 
tan claro. Tanto se ampliamos o foco no mapa global (cunha forte presenza de con-
flitos con “marca relixiosa”, desde o talibán ao evanxelismo neocón en toda Amé-
rica) como se afinamos a análise da realidade nas sociedades occidentais –as que 
se supón que entran en fase pos-relixiosa– descóbrese que ao redor da relixión, 
do seu devalo, do seu retorno, hai moitos posibles debates, moitas incertezas, am-
bigüidades e sutilezas. Forzando a frase –e quizais a realidade mesma– pasaría un 
pouco como coa enerxía: a relixión non se destrúe, senón que se transforma.

O que si é un feito indubidable é que a vinculación da xente coa relixión institucio-
nalizada, encarnada nas igrexas tradicionais, como a católica, está en retroceso. 
Símbolos e ritos, calendarios e dogmas, imaxinarios e moralidades, todo ese pa-
quete relixioso que noutrora marcou a vida dos nosos pais 
e nais é in-significante, ou totalmente irrelevante para 
unha crecente porción da xente máis nova. Hai un cambio 
cultural de carácter epocal. Un cambio que pillou a nosa 
Igrexa tratando de resituarse despois do gran pecado his-
tórico da súa complicidade co franquismo e totalmente 
en shock pola descuberta e denuncia pública dos abusos 
sexuais a menores. A un problema de irrelevancia súma-
selle así outro, tan grave ou máis, de credibilidade. 

Pero, dalgunha maneira, somos seres relixiosos, porque 
ben se chame así ou doutra maneira, hai funcións do feito 
relixioso que forman parte da maneira de sermos huma-
nidade. Humanidade, humus, terra. O relixioso remite á 
terra na que botamos raíz, medramos e damos froito. Esa 
terra son os “relatos fundantes”, os mitos compartidos, 
as utopías soñadas. Esa terra é o espazo do sagrado e do misterio, a fonte do valor 
e o criterio moral. E nesa terra do sagrado compartido entrelázanse as nosas raíces 
coas doutras persoas ás que nos religamos nunha solidaria simbiose. Todo iso aca-
ba volvendo nas sociedades avanzadas (como non rastrexalo, por exemplo, en de-
terminadas maneiras de vivir o fútbol, nas tribos urbanas, nas novas espiritualida-
des ou mesmo nas redes sociais?). A cuestión non é tanto logo a non relixión como 
as novas formas de relixiosidade: De que relatos beben; onde sitúan o sagrado; que 
rituais comparten e que tipo de vida e xerarquía de valores fomentan ese rituais.

A Romaxe galega de crentes naceu tomando moi en serio a relixión, desde unha 
tradición cristiá, iso si, procurando fontes non contaminadas de intereses cativos 
nin do infame nacional-catolicismo acabado de morrer. A Romaxe nutriuse de fon-
tes concretas, como a da teoloxía conciliar, a renovación litúrxica e as teoloxías da 

Coma a enerxía, 
a relixión non se 
destrúe, senón que 
se transforma.

Continúa na páxina 10
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Amiguiños si...
Carlos Vázquez G.

A monarquía amortuxada e amortizada

O 23F marca o réxime actual, impón 
unha lectura “posfranquista” da Cons-
titución, establece o bipartidismo, que, 
aínda imperfecto, permite embridar a 
democracia e blinda a Coroa como pe-
dra angular do sistema. Para iso créase 
o mítico relato falso dun rei salvador 
da democracia e constrúese un muro 
de protección, silencio e opacidade 
sobre a Coroa. O rei goza de inmunida-
de, unha sorte de “patente de corso” 
que se xustifica coa lectura nesgada do 
privilexio constitucional de “inviolabili-
dade e irresponsabilidade”.

Nesta confabulación nacional parti-
cipan os dous principais partidos cos 
seus satélites, as grandes corporacións 
económicas e, de forma decisiva, a 
armazón mediática: as máis fortes em-
presas de comunicación do país. Hou-
bo excepcións, entre as que destaca 
a periodista galega Rebeca Quintáns, 
que publicou dous libros ben docu-
mentados e rigorosos: Un Rey golpe a 
golpe. Biografía no autorizada de Juan 
Carlos de Borbón (Kalegorria, 2000) e 
Juan Carlos I. La biografía sin silencios 
(Akal, 2016). Libros que, eficazmente, 
se impediu que chegasen ao gran pú-
blico, pero que hoxe están xa ao alcan-
ce de todos.

De sempre houbo rumores sobre as 
aventuras, principalmente libertinas, 
do monarca, pero eran percibidos 
como enredos erótico-festivos que su-
bliñaban o carácter divertido e campe-
chano do rei. Foi a raíz do caso Nóos, 
da cacería de Botsuana e do goteo 
de informacións internacionais sobre 

A monarquía, lonxe de 
ser útil, resulta altamente 
prexudicial para o 
desenvolvemento normal 
da democracia

os negocios de 
Xoán Carlos, 
cando o muro 
de protección 
saltou polo ai-
res e se abriu a 
veda. Todo con-
clúe na abdica-
ción do Borbón. 
Operación polí-
tica para salvar 
a institución monárquica e para erguer un novo muro de 
protección arredor de Felipe VI. Pero este muro non se dá 
rematado. 

Se xa é difícil tragar que o fillo non soubese nada dos 
extensos e intensos negocios do seu pai, a complicidade, 
cando menos, fíxose evidente cando Felipe VI recoñecía 
que levaba un ano sabendo dunha fundación nun paraíso 
fiscal, da que era o segundo beneficiario, sen tomar medi-
da ningunha co emérito. Descuberta a empanada, a medi-
da que se adopta é o “exilio” práctico de don Xoán Carlos, 
que, lonxe de arranxar algo, complica todo aínda máis.

A monarquía vese hoxe amortuxada. Non se xustifica pola 
súa orixe franquista nin se redime pola dignidade do seu 
exercicio. Lonxe de ser útil, 
resulta altamente prexudicial 
para o desenvolvemento 
normal da democracia e para 
o benestar da cidadanía. Mo-
narquía amortuxada porque 
está amortizada.

Aquel “¡delenda est monar-
chia!” que pronunciou Ortega 
parafraseando a Catón empe-
za a ser un clamor.
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...pero a vaquiña polo que vale
Tino Santiago

Yolanda Díaz no gume da navalla

Desde que Pedro Sánchez fixo público 
o seu segundo goberno, a coalición 
con Unidas Podemos, estendeuse o 
lugar común de falar das “ministras ga-
legas” no Goberno. Un cliché estraño 
para referirse a Nadia Calviño, tan raro 
que nun primeiro momento ela era 
a que parecía máis sorprendida, pois 
nunca se lle coñeceu relación política 
ningunha co País. Naturalmente non 
era o caso de Yolanda Díaz. Galega de 
nación, como diría Cervantes; de Fe-
rrol, para desesperación do Fachineiro 
da lingua, cos seus cho xuro e cho faigo 
pero con esas achegas ao léxico que 
fixemos como freganzo ou neoloxis-
mos como a todo filispín, adaptación 
do inglés full speed do telegrafo mari-
ño que se usa nos buques para man-
dar as ordes á sala de máquinas.

Nestes momentos é unha dos líderes 
con máis poder político e, nun estraño 
paradoxo, con menos relevancia par-
tidaria. En Galicia a súa ascendencia 
orgánica é especialmente débil. Na 
última asemblea de Esquerda Unida, o 
pasado mes de xullo, a lista ligada á Vi-
cepresidenta apenas tivo unha cuarta 
parte dos votos fronte un esmagador 
70% da liderada por Eva Solla. Noutro 
tempo esta debilidade acabaría con 
calquera pretensión de liderado, pero 
iso era noutro tempo.

Como moi ben e ben axiña, com-
prendeu Núñez Feijóo, na política 
contemporánea as alternativas cons-
trúense sobre un líder; é o primeiro e 
imprescindible chanzo. A dous anos 
dunhas eleccións xerais, na esquerda 

do PSOE non hai outra líder 
que non sexa Yolanda Díaz. 
Unidas Podemos, non pode 
prescindir dela se non que-
ren volver á irrelevancia dos 
dous ou tres deputados, ben 
lonxe do goberno. A tensión 
debe ser enorme e aínda vai 
medrar pois todo indica que 
o plan da Vicepresidenta é 
reproducir en España algo 
semellante ás malogradas 
experiencias galegas de 
AGE e En Marea, velaí  as 
conversas con Errejón ou 
Compromís.

Agrupar á esquerda do 
PSOE pode paliar as ca-
rencias organizativas de 
Unidas Podemos, que son 
moitas fóra das redes so-
ciais, pero diminúe o peso 
do partido á hora de colo-
car candidatos ou ideas, 
algo que odian todas as 
organizacións sexan do 
signo político que sexan.  

Son operacións que só 
poden saír adiante neses 
casos estremos nos que os partidos teñen que elixir 
entre conseguir obxectivos e manter a pureza dos 
ideais. Como demostrou a experiencia galega, a re-
compensa pode ser enorme e pode esfarelarse como 
un terrón de azucre se non se xestiona con infinita 
xenerosidade e intelixencia.

E aí está Yolanda Díaz, no gume da navalla. Vive no 
que na política norteamericana chaman o “momen-
tum” e todo o que faga, polo de agora, parece que 
poida saír adiante. Durará dous anos?. Só unha cousa 
podemos afirmar, se lle sae ben a operación agroma-
rán os admiradores por toda a esquerda e máis alá. Se 
lle sae mal ... vae victis

Vive o seu 
“momentum” e 
todo o que faga, 
polo de agora, 
parece que poida 
saír adiante.



6

O peto do Santo Antón  
SOÑO DE VERÁN

Non sei se foi por mor dunhas sardiñas ben saborosas na 
cea. Adormecín e no medio da noite espertei nunha pra-
za empedrada polo chan e polas paredes. Vin un desfile 
de xente con ouropeis e ricas vestimentas. Un altofalante, 
coma nos campos de fútbol, anunciaba a aliñación:

Preside nuestra celebración el eminentísimo y excelentí-
simo Don Jesús de Nazaret, precedido por los excelen-
tísimos e ilustrísimos señores D. Simón Pedro, D. Pablo 
de Tarso, D. Santiago el Mayor, D. Judas Tadeo, D. Barto-
lomé..., precedidos, a su vez, por los ilustrísimos señores 
D. Juan, D. Marcos, D. Mateo y D. Lucas..., seguidos del 
pretor Excmo. Sr. Poncio, delegado imperial e señora, e o 
representante do Tetrarca...

No medio do desfile, unha espesa brétema foino cubrin-
do todo e cesaron aquelas voces nunha lingua estraña. 
Abrín de novo os ollos e estabamos ao pé da ría. O mar 
mansiño mandaba ondas agarimosas bicando a area. 
Había unhas brasas e uns peixes, e alí asaba Xesús, o de 
Xosé, o carpinteiro, e dicía:

“A ninguén chamades pai na terra, a ninguén chamedes 
xefe... Só un é voso Pai. Quen queira ser o maior, que 
sexa o voso servidor!”

Respirei aliviado. Non se debe papar tanta sardiña cando 
leva tanta graxa, produce pesadelos. A realidade e ben 
distinta, ben vedes, ou non?
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O peto común
Teresa Souto Loira

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Que me corrixan os biblistas e teólogos se o que vou dicir 
non é certo, pero só hai un momento no que Xesús aparece 
cociñando. Trátase de Xn 21, 9. Xesús resucitou e agarda as 
súas amizades despois dun día de pesca. Agárdaos co al-
morzo preparado. Peixe á brasa.

Moito me gusta no verán facer comida á brasa. Require 
tempo, cariño, preparar os ingredientes. A preparación dá 
lugar a conversas... 

Pola contra, de cando en cando, teño que ir a estes restau-
rantes de comida rápida. Hai que ir a unha pantalla táctil, 
escoller o que gustas, danche/convérteste nun número, 
agardas uns minutiños e danche a comida.

Supoño que estaredes comigo que onde haxa unhas xoubas 
ou un bo anaco de carne feitos con tempiño na brasa, que 
se quiten todas esas comidas en caixas, con nomes en lin-
guas imperiais. 

Este verán celebráronse os xogos olímpicos 
de Tokio. Non son eu moi de deportes, nin 
televisados, pero sei que 
moita xente goza vendo as 
competicións e probas. O 
que si sigo son as novas nos 
medios de comunicación e, 
como non, pois moitas re-
lacionadas cos xogos olím-
picos. As que me causaron 
interese foron, sobre todo, 
as dunha mociña, Simone 
Billes, unha ximnasta es-
tadounidense que en 2016 
gañou moitas medallas e 
en Tokio gañou 1, pero tras 
decidir e decir que paraba, que tiña que coidar 
da súa saúde mental. Pois igual que unha per-
soa deportista, se ten mancado un xeonllo, pre-
cisa tempo de cura, rehabilitación, repouso, a 
saúde mental tamén precisa tempo e interven-
ción. Quizáis as presións, as altas esixencias, as 
expectativas, a responsabilidade, fan estar nun 
estado de ansiedade que dana, e non é débil a 
que para e recoñece o que lle pasa; esa é forte, 
afronta que a súa saúde mental non está ben 
e que precisa dedicarse tempo. Vivimos nuns 
tempos de competitividade, esixencias, pre-
sións; parece que cada persoa ten que ser o 
número un, ou se non…, xa non logra os seus 
obxectivos, xa non cumpre, xa non dou todo de 

si. Chamoume tamén a atención escoitar unha moza espa-
ñola, que gañou unha medalla de prata e pedía perdón por 
non gañar o ouro. Non ten que pedir perdón, ela é estupen-
da! Se con 18 anos aprobou o bacharelato con matrícula de 
honra, cun 13 sobre 14 na EBAU, participando nuns xogos 
olímpicos e gañando unha medalla de prata, como será o 
seu nivel de autoexixencia que pensa que ten que pedir per-
dón. Non, neniña non, non tes que pedir perdón, tes que 
gozar practicando deporte, tes que gozar estudando, gozar 
coa familia e as amizades, escollendo a túa carreira e esfor-
zándote, claro está, pero dentro das posibilidades de cada 
quen, e sempre que a autoesixencia non sexa tan excesiva 
que dane. Cultura do esforzo, si, pero tamén cultura do au-
tocoidado e do fomento da saúde mental plena. 

Xesús agarda a súa xente con peixe e con brasa. Sen présa 
e coa ledicia do xantar compartido. Do mesmo xeito ca 
a Romaxe que nos agarda. Hai moita dedicación en cada 
unha das romaxes. Moitas horas en preparar o texto, o lu-
gar, a música e a comida. Non hai brasas, pero si calor nos 
corazóns da boa xente que nos reunimos alá. Vémonos en 
Arzúa.
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Segundo Luzes de Galiza, son xa 43 
os municipios rurais que carecen de 
oficina bancaria. Se a iso engadimos 
o aumento dos gastos de comisión 
que afectan principalmente 
ás rendas máis pequenas, 
comprobamos que cada vez cobra 
máis sentido a creación dunha 
BANCA PÚBLICA GALEGA que 
dea servizo bancario e financeiro 
alá onde a banca privada non pode 
ou non quere chegar. Internet non 
pode ser a única saída de xestión 
bancaria para os clientes da banca, 
principalmente para os maiores.

As recentes axudas á tradución 
literaria concedidas pola Xunta de 
Galicia non deixaron nada satisfeitas 
a moitas editoriais galegas. A 
TRADUCIÓN ao galego segue 
sendo unha das grandes eivas da 
edición, que dificulta en gran medida 
o acceso á literatura universal non 
só das obras recentes senón tamén 
dos clásicos. Xa queda moi atrás 
no tempo o gran esforzo tradutor 
dos oitenta e noventa de moitos 
títulos que, por desgraza, son hoxe 
inencontrables, nomeadamente os 
clásicos da narrativa xuvenil.

Iberdrola e Naturgy están 
sendo investigadas polo 
baleirado de catro encoros en 
Galicia. Os abusivos PREZOS 
ENERXÉTICOS que está 
cobrando o sector parecen 
estar detrás desta acción que 
reduciu as reservas de auga 
de forma anómala nos últimos 
meses. Os niveis de explotación 
enerxética parecen totalmente 
desproporcionados e os niveis de 
auga baixaron alarmantemente.

2021 foi un gran ano 
para as GANDARÍAS 
DE VACÚN DE 
LEITE de pastoreo 
con pouco uso do 
penso. A importante 
alza nos prezos do 
penso e do leite fixo 
que as contas daquelas 
explotacións que 
producen a súa propia 
forraxe, co evidente 
efecto favorable sobre 
o coidado do campo, 
experimentasen unha 
importante mellora. 
Lémolo en 
www.campogalego.gal.

A peneira 
Beatriz Cedrón
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JUANA CAPDEVIELLE, 
muller progresista, veu vivir a 
Galicia en 1936. Na súa mocidade 
recibiu unha ampla formación e 
desenvolveu o seu labor profesional 
como pedagoga e bibliotecaria. 
Juana asistiu na implantación da 
Clasificación Decimal Universal nas 
bibliotecas, organizou un servizo 
de lecturas para persoas enfermas 
e dirixiu importantes centros, 
chegando a ser a primeira muller 
xefa dunha biblioteca universitaria 
en España. Asasinárona o mesmo 
día e pola mesma causa que a 
Bóveda.

A cooperativa Rexenerando editou 
“FÁLAME CON CARIÑO”, unha 
guía de preguntas e respostas para 
familias e docentes sobre educación 
afectivo-sexual na adolescencia. Temas 
como a menstruación, a diversidade, 
a masturbación e o consentimento 
abórdanse na guía, que se pode 
descargar dende a propia páxina web 
(rexenerando.com/recursos).

Varios sindicatos e asociacións galegos 
apoiaron un comunicado contra 
SUREXPORT, unha empresa que 
nos últimos anos replicou o modelo 
agroindustrial que practica en Huelva 
na explotación de arandos, amorodos, 
amoras e framboesas na Terra Chá. A 
denuncia recae tanto sobre o sistema 
intensivo de produción como no réxime 
laboral de Surexport, que vulnera os 
dereitos do persoal, sobre todo das 
persoas inmigrantes que contrata, xera 
emprego precario e temporal e contribúe 
ao despoboamento do rural.

Nemesio Barreiro Casal 
promoveu a construción 
en 1918 do fermoso 
TEATRO PASTOR 
DÍAZ de Viveiro. Pasou 
por varias mans antes de 
que o concello o mercase 
en 1988 para rehabilitalo, 
podendo reabrirse ao 
público oito anos despois, 
en 2001. A programación 
municipal comprende 
concertos musicais e 
obras de teatro e acolle 
tamén a participación de 
asociacións e colectivos 
cidadáns.
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Editorial 
A Romaxe e a (boa) relixión

liberación e da aculturación, a través da creatividade inspiradora de Chao 
Rego e do grupo Boa Nova de Ferrolterra. E tamén de exemplos de vida e 
pensamento ben concretos e ben diversos, como, por exemplo, Bernardo 
García Cendán, Paco de Aguiño ou Andrés Torres Queiruga; outros de máis 
lonxe, como María López Vigil ou Pere Casaldáliga, por citar algún; e outras 
de ben cerca, como as monxas da montaña ou as 
de Galegos; ou como Rosalía, Bóveda ou Castelao, 
sempre na memoria... Pero, paradoxos da historia, 
a Romaxe ten a gala no seu currículo as numero-
sas condenas e recriminacións -con moi contadas 
excepcións- dos voceiros e representantes xerár-
quicos da Igrexa Católica en Galicia. A Romaxe 
foi “privada” de celebrar a eucaristía. Cregos que 
concelebraron foron suspendidos. Arcebispos 
manobraron para evitalas ou domesticalas. A Ro-
maxe foi acosada nas redes por fundamentalistas 
e nostálxicos que atoparon eco xerárquico nos 
tempos dos papas anteriores. Seica o problema da 
Igrexa en Galicia -que non galega- era a Romaxe. 
Tremenda puntería. 

Pero a condena dos capitáns do Titanic institucio-
nal non desviaron a Romaxe da fidelidade á súa vocación inicial, do seu 
intento de alimentar e ofertar unha boa relixión (sa, sandadora, libera-
dora) en e para a Galicia do seu tempo. Por iso a Romaxe seguiu relendo 
“en aberto” o relato fundante das parábolas revolucionarias do Evanxeo: 
preparar a gran mesa para unha irmandade compartida; baixar do cabalo 
para asistir ao malferido; amar e perdoar gratis como o pai bo, e sementar, 
sementar, loguiño de clarear, sementar fraternidade e sororidade. E nesa 
perspectiva aberta e dialogante, religámonos co misterio da Esperanza 
contra toda desesperanza e con todas as pequenas e non tan pequenas 
iniciativas que fan decote unha Galicia e un mundo diverso, vivo, xusto e 
igualitario. Porque compartimos terra. 

Que a Romaxe viva mentres dea Vida.

Ven da páxina 3 

Que a Romaxe 
viva mentres 
dea Vida.
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Romaxe da Irmandade aberta
Lucía Santiago Díaz

Cousas prácticas que hai que saber 
da Romaxe nº 43

Vai ser o sábado 11 de setembro de 
2021, cumprindo coa tradición de ser 
sempre o segundo sábado de setem-
bro.

Será en Arzúa, na carballeira de Santa 
María (despois do parque de bombei-
ros de Arzúa por se queredes buscalo 
en Google Maps, ou un mapa coas 
coordenadas 42.934346, -8.160820). 

Como chegar: unha vez que chegas á 
Arzúa, no cruce/redonda do concello, 
que ten en diagonal un parque, colles 
a rúa de Ramón Franco que se conver-
te máis adiante no Camiño do Norte. 
Se colles ben esta saída despois é moi 
fácil, segues por ela ata atoparte coa 
carballeira a túa dereita.

É un lugar ben bonito, rodeado de 
árbores plantadas pola xente do lugar 
que nos darán sombra se quenta 
moito o sol (ao público e mais ós do 
palco), un parque de nenos para xogar 
os mais cativos... Hai enfronte unha 
casiña moi xeitosa que serve de local 
da asociación de veciños O Cruceiro. 
Veciños e veciñas grazas aos cales 
é posible facer a Romaxe este ano 
contando con tódalas facilidades: 
poderemos utilizar os baños do local, 
poñer unha carpa en caso de chuvia na 
explanada que teñen enfronte e mais 
utilizar un pavillón polideportivo se 
fose necesario (ollo! non é o pavillón 
da outra vez, este está xusto enfronte 
da carballeira). Por todo iso e moito 

mais, grazas Moncho Torreiro e todo o equi-
po!!!

Aparcar: Hai sitio dabondo para aparcar polas 
rúas, e hai mais detrás da carballeira. Alí hai 
edificios baixos que pertencían á antiga feira 
de gando. Agora ao lado está a empresa “Eri-
ca Mel” e mais o “Centro de Divulgación do 
Queixo e do Mel”, ben recoñecible a primeira 
vista.

Horario: 

 • 11h – Acollida

 • 12h – Celebración 

Este ano por mor do protocolo COVID non 
haberá Oración da Tardiña, e o xantar compar-
tido quedará á decisión individual de cada quen, pois é un parque público 
onde se pode comer ben separadiños... pero iso non o organiza Irimia, 
pois non pode asumir tal responsabilidade. Tamén moi preto hai un dous 
bares-restaurantes con terraza para quen prefira outras opcións: o bar 
GLOMAN (tamén o podedes poñer no Google Maps como referencia) e o 
Catro Ventos.

Importante: hai que levar o folleto da casa (o que veu encartado coa 
revista anterior) pois este ano coas medidas de protocolo COVID non o 
repartiremos alí. Polo mesmo motivo tampouco haberá medallón ro-
maxeiro, pero coma contrapunto temos unha edición mais coidada do 
folleto con deseño de portada orixinal, da ilustradora Xela G. Caballo. Os 
mais dixitais poderedes descargar o folleto en PDF na páxina web da aso-
ciación (www.irimia.gal) dende o dispositivo que prefirades.

Nos arredores hai lugares ben fermosos e con 
historias moi chulas, como a Igrexa de Santa 
María de Arzúa, o cruceiro ou a capela de San 
Salvador, pero isto xa daría para outro artigo... 
ou para preguntarlle a Moncho cando o vexades 
pola Romaxe. Vémonos alí! 

Lembra traer o 
folleto da casa ou 
descargalo da web 
www.irimia.gal
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Oferta informativa

Aínda que non o pareza, é importan-
te que a primeira achega se faga en 
galego. Temos un certo desaxuste lé-
xico, posto que moitos dos fregueses 
nunca tiveron a ocasión de estudar e 
ler textos en galego. Isto fai difícil esa 
primeira achega porque aínda que a 
lingua falada sexa o galego é probable 
que en moitos fregueses a referencia 
escrita sexa unicamente o castelán. Hai 
que contar con que de primeiras lle 
pode resultar difícil ata a lectura deses 
documentos escritos. Pero isto é un 
proceso socialmente recoñecible e ha-
bitual, algo que xa pasa na relación coa 
Administración galega, por exemplo. 

Consiste en informar da validez, le-
galidade e mesmo conveniencia de 
redactar en galego un documento, no 
momento de iniciar calquera trámite 
(inscrición do bautismo, expediente 
matrimonial, inscrición en lápidas fu-
nerarias...).

Cortesía

Tanto a Oferta positiva coma a Oferta 
informativa son fundamentais para 
quen actúe no nome da Igrexa e sería 
desexable que se entendese como 
expresión de cortesía co fregués e do 
respecto que este merece.

Insistimos en que son importantes as 
maneiras, a afabilidade, a humildade, 
o que o cura ou outros axentes de pas-
toral se metan na vida da xente, com-
partan, que a xente os vexa algo deles; 

Documento
A LINGUA NA VIDA DAS PARROQUIAS 
E COMUNIDADES: UNHA GUÍA DE 
BOAS PRÁCTICAS
(2º parte) 

son importantes 
as maneiras, a 
afabilidade, a 
humildade, o 
compartir a vida

Proseguimos a publicación do documento de FAIGA (Fagamos Igrexa 
Galega), co que pretende ofrecer unha base sinxela para abordar a 
transición ao galego na vida das comunidades e parroquias do noso país

esa harmonía humana é o máis impor-
tante para que logo a xente acepte as 
propostas como importantes, porque 
antes percibiron que a xente é impor-
tante para ti.

É lingua de pobo, non individual e 
privada. É lingua de historia e non 
de moda actual. É lingua de homes e 
mulleres sinxelos e humildes e é lingua 
de mestres e sabios. É lingua que sabe 
a terra, a choiva, a morriña...

Esta oferta ten que ter un fondo pen-
sar e sen medo a equivocarse, pois a 
lingua só se aprende falándoa. Ofrezá-
mola.

Ofrecer as razóns

Convén facerse conscientes e aprender 
a comunicar as razóns que apoian esta 
opción, para dialogar coas persoas que 
dalgunha maneira se mostren contra-
riadas ou belixerantes contra a norma-
lización do galego, que é frecuente que 

as haxa. Podemos abundar en ideas 
coma estas:

- A lingua é unha riqueza cultural, algo 
que os nosos maiores construíron, que 
Deus mesmo nos deu a través deles. 
Debémolo agradecer e coidar, con 
orgullo humilde.

- Igual que nos indignaría que viñese 
alguén e destruíse a nosa paisaxe, as 
nosas catedrais, calquera obra artística 
nosa, así nos debería indignar que al-
guén de fóra ou de dentro queira des-
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truírnos a lingua e deixar de falala con 
normalidade xa é destruíla. A lingua é 
a maior obra cultural dun pobo.

 - As linguas son unha riqueza tanto 
a nivel de desenvolvemento persoal 
(non é certo que aprender dúas ou 
tres linguas na infancia sexa prexudi-
cial, ao revés), coma a nivel de habili-
dades para desenvolverse nun mundo 
globalizado: un galego, que sabe cas-
telán e galego, accede a moito máis 
mundo do que unha persoa que só se 
forme en castelán.

- A lingua galega é un elemento cul-
tural, non político. Ou se admitimos 
que sexa un elemento político, tanto 
é político por parte de quen opta por 
empregala con normalidade en todo 
como por parte de quen opta por 
deixar de facelo. Pero non debería en-
trar no xogo político; non é propiedade 
de ningún grupo político, é de toda a 
xente de Galicia, e aínda de xente de 
fóra que a queira coñecer e falar. Que 
ninguén se apropie dela por razóns 
políticas. Que ninguén a desprece tam-
pouco por razóns políticas.

- Usar con normalidade a lingua ga-
lega non supón ser independentista, 
nin ten que levar ao independentis-
mo. Supón que España é plural, é un 
conxunto de diferentes pobos, un Es-
tado composto, con culturas, linguas, 
historias distintas que poden e deben 
confluír nun conxunto harmonizado. 
O ideal non é ruptura dos diferentes, 
senón a harmonización das diferenzas, 
partindo de valoralas, coidalas, ofrece-
las aos demais como unha riqueza, e 
recibilas dos demais coma un excelen-
te regalo que nos fan as persoas que 
teñen esa riqueza lingüística. Nunca 
arrasar.

MEDIDAS CONCRETAS PARA COME-
ZAR: ORIENTACIÓNS PRÁCTICAS

1. Asegurar que se dispoña de Misal, 
Libro da Sede, Leccionarios e rituais 
en galego en todas as parroquias ou 
comunidades.

Para facer posible o desenvolvemento 
da liturxia en galego nas celebra-
cións ás que asiste ou nas que par-
ticipan máis fieis é imprescindible 
dispoñer en todas as parroquias dos 
libros: Misal, Leccionarios e Rituais 
(Bautismo, Matrimonio, Unción dos 
enfermos, Exequias...). 

Na actualidade están esgotados os 
exemplares do Misal e dos Lecciona-
rios dominicais. Dos outros lecciona-
rios, rituais e diurnal, existen centos 
de exemplares a disposición de quen 
os queira.

Hoxe por hoxe está todo en páxinas de 
internet como https://nosanaicin-
hadoceo.webnode.es/  ou https://
xanostesaqui.webnode.es 

Mesmo hai aínda uns poucos novos 
testamentos en Galaxia, ou peque-
nos e grandes oracionais que serven 
máis alá da eucaristía.

2. Materiais de apoio en galego: can-
tos, ordinario da misa etc.

Para facer posible e estimular a par-
ticipación dos fieis na liturxia son 
necesarios materiais de apoio, nor-
malmente impresos. Tamén poden 
consistir en documentos que se van 
proxectando nunha pantalla ou nun-
ha parede clara. Para romper a secu-
lar rutina de “oír” a quen “di” a misa 
ou canta (clero ou coros), é necesa-
ria unha acción sostida de práctica, 
de “adestramento”, ata acadar facili-
dade ou soltura. 

Nos secretariados de catequese exis-
ten materiais moi sinxelos que faci-
litan a lectura, a oración e a vivencia 
da fe en galego, mesmo para com-
partilos en fogar.

No tema de cantos hai un fermoso 
traballo xa feito (véxanse, por exem-
plo, panxoliñas en xanostesaquí). 
Axuda, e moito, que nos templos 
soen músicas en galego para eses 
momentos de silencio e oración. As 
panxoliñas acostuman a ser unha 
boa ferramenta.

...(Seguirá)

que ninguén 
se apropie 
do galego por 
razóns políticas. 
Que ninguén 
o desprece por 
razóns políticas.
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Pingas de orballo
Baldomero Iglesias (Mero)

Pintor, amigo fiel sempre estimado

versos e en confabulacións secretas 
coas musas que o inspiran por alén 
dos relatos. Sabede que Pintor rebus-
ca no seu enxeño o deseño preciso, 
desde os ollos atentos á beleza e que, 
por suposto, xa na súa alma habita. A 
arte que ten para ese labor, aínda que 
quere ser imitada por moitos, non é 
doada e fracasa en múltiples intentos 
coñecidos. Debo advertir, novamente, 
que moito do que perciben os seus 
ollos, en trazos, chámanse –os seus 
ollos, en realidade– María. María é con 
el a unidade feita vida, feita familia, 
feita casa, feita Patria, feita escrita e 
utopías. Van xuntos, na precisión que 
se volve discurso auténtico, na voz del, 
do meu amigo, do noso amigo.

Pero non, eu non quero abondar en 
verbas que xa outros –seguramente– 
dixeron ou dirán, ao redor da escrita 
de Pintor, do pintor das moitas realida-
des, incluso as máis pequenas que con 
el compartimos en clave de fantasías, 
esas que se debuxan tamén musical-

Debo advertir, antes de nada, que non 
poderei, nin quero, ser obxectivo nas 
miñas verbas, aínda que o preten-
da, porque sería inútil e de antemán 
admito non facelo, xa que a miña su-
bxectividade sería evidenciada. E, así, 
sabidas as cousas, agradezo na vosa 
lectura a discreción debida por ser 
causa de abondo, comprender que é 
un bo amigo, dos de verdade e por el 
eu sería quen de mentir. Pero tamén 
sei que poderá ser tamén disimulada 
a miña actitude, coa complicidade do 
lazo común e estima que por el, segu-
ro, sentimos.

Por riba podería falar da faceta máis 
común deste noso amigo, do Xosé 
Vázquez Pintor, e quedarme nese 
matiz, non menor, de mago e escritor. 
Aínda que diante doutros aspectos 
máis ignorados, a min paréceme tan 
só auxiliar e adxacente daquilo que o 
fai tan boa persoa. Podería dicir del 
que é un trazador de soños e que o 
fai mediante a verba endereitada en 

mente, en ton menor dunha melodía, 
para facerse coa propiedade do sinxelo 
e da tenrura, tan pouco cotizadas nes-
tes tempos e á baixa dos fastos sociais 
que imperan. Ocorre con moita fre-
cuencia que detrás da obra está a vida 
e para algúns ten máis valor –por tela 
compartido– ca todo aquilo que poida 
contar. A min chámame a atención o 
seu carácter, o seu porte, a súa actitu-
de vital e rebeldía, os seus costumes, 
aquel perfil pícaro, no que nos face-
mos cómplices, aquela inxenuidade, 
a tenrura, as intuicións e os medos. 
Aquilo todo que en verdade somos.

Vou, xa que logo, falar desa inmate-
rialidade apegada aos afectos, preci-
samente da “amizade” como vínculo 
poderosísimo de esclarecemento, de 
liberdade en posesión, de satisfac-
ción vital duns cantos tolos que aínda 
cremos que Galiza pode e debe ser, 
certamente, outra cousa. Ese todo que 
moitos ningunean e mesmo profanan 
para contaminar o ambiente, en argu-
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mentos da soberbia, da torpe debili-
dade teórica sen exercicio, quizais de 
negación que, hoxe e agora, non veñen 
a conto neste contorno.

A Pintor fíxoselle honra e homenaxe 
en Melide, na Agolada, en Lalín e par-
ticipei daqueles actos entrañables de 
conciliación e recoñecemento, tamén 
entre amigos. Reciteille algún poema, 
feito para el –María e Pintor– e des-
pois asistín e participei novamente 
noutros actos da Fundación de Piloño, 
a do común amigo estrañado e queri-
do Lareo, creador tamén desta tribo de 
irremediables idealistas, románticos e 
utópicos perdedores, dos que saímos 
necesitados doutra realidade para per-
dernos en nubes de tantos soños, so-
ños que non caben no corazón nin na 
“chola”! Pobres de nós! Andamos así 
e, de súpeto, recorremos ao sarcasmo 
e con certa insolencia pregoamos en 
forma de palabras aqueles trazos do 
desexo esperanzado. Facémolo para 
manternos vivos e activos, no senti-

 Pintor é un 
trazador de soños 
mediante a verba 
endereitada 
en versos e en 
confabulacións 
secretas coas 
musas
mento de persuadir e crer na potencialidade que sabemos e temos, 
como Pobo e Nación. Certos de que un día, seremos Nós e donos. Re-
confortámonos, para non desfalecer, nas lembranzas da orixe, alí onde 
máis orgullo sentimos, no noso Quián das entrañas, o Quián que cada 
un temos. Gobernando o mundo desde a fiestra que mira ao lonxe, 
desde a nao que busca horizontes novos de ilusión.

Naquela ocasión de Piloño, lembramos xuntos que naquel sitio ma-
rabilloso habitaban espíritos positivos da máis honesta afección, que 
por alí estaba Anisia e Neira Vilas, que estaba Avelino, o mesmo Paco 
Lareo, tantos ausentes que, eu sei, nos miran desde a nostalxia. Habi-
tamos, como moitas veces, lembranzas marabilladas en xeiras de arte 
e beleza, aconteceres perfectos para agradecer, para non esquecer os 
camiños da Dignidade por eles trazados. Tamén cantamos varias can-
tigas de amor e de memoria, cos amigos. Fixémolo a corazón aberto 
para dicir a necesitade que temos de sentirnos nesa ledicia da aperta e 
do serán pousado, do sorriso esperanzado tamén en propiedade.

Despois fixemos fotos e entre cantos e contos, picamos na empanada 
e no viño, chourizos asados e poderosos, que tiraban das cores e das 
picaraxadas –moito lle gustan ao Pintor os chistes verdes!–. Todo en-
traba en vea directamente para aumentarnos fantasías e a capacidade 
de rirnos de nós mesmos, tamén do colesterol. Que máis se podía pe-
dir. Estabamos entrañablemente ben, nese instinto solidario e comunal 
que nos reconfortaba. Foi así un encontro máis en calquera lugar da 
nosa xeografía, cun amigo, nunha tardiña de xullo que nos facía encher 
o ollo de brillos, por estarmos tan cheos de gozo.
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Irimia en lila 
Abrídelle as portas ás afgás

Nós, mulleres de todo el mundo, conscientes de que as ameazas 
dirixidas contras as afgás polo simple feito de seren mulleres suman 
unha crueldade intolerable á que padecen os afgáns de calquera 
condición, facemos este chamamento á comunidade internacional 
para que:

1.- Esixa que o poder talibán manteña abertas as fronteiras.

2.- Respecte os deberes de solidariedade e compaixón humana na 
repatriación de estranxeiros, admitindo o maior número posible 
de afgáns, e especialmente afgás, en perigo inminente.

3.-Préstelle unha atención preferente ás mulleres en especial 
situación de risco, sexa polo desenvolvemento de profesións 
prohibidas polos talibáns, asistido a escolas e universidades, 
conducindo a súa vida á marxe dunha 
moral fanática. 

4.- O compromiso simétrico de acoller os 
refuxiados e refuxiadas de Afganistán, 
aliviando a presión dun éxodo masivo nos 
países limítrofes.

Imaxe: Mother, Daughter and Doll (Boushra 
Almutawakel)

(Síntese do chamamento “Let’s open our doors to 
Afghanistan and Afghan women”, aberto a sinaturas na 
Internet)
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Un país coma un mundo 
Felipe Arias Vilas

Por terras ourensás do Ribeiro, Avión 
e Melón 

Polas terras do Ribeiro: o Mosteiro de 
San Clodio

Podemos ir desde Ourense ou ben 
desde o norte, pasando a rentes das 
interesantes igrexas románico-góticas 
de San Facundo de Cea e Santa María 
de Gomariz, e así chegamos a Leiro, 
onde vemos a ponte medieval de San 
Clodio, que cruza o Avia nunha vizosa 
paraxe cos seus tres esveltos arcos 
apuntados. Aquí desviarémonos ata o 
Mosteiro de San Clodio, que chegou a 
estar en ruínas case totalmente, pero 
que hoxe está reconstruído con fins 
hostaleiros. Ten unha longa historia 
desde a súa fundación no século X 
(ano 928?), pero sufriu unha ampla 
evolución construtiva relacionada coas 
diversas ordes relixiosas que o ocupa-
ron. Así, a anexión ao Císter en 1225 
supuxo a reconstrución do mosteiro 
orixinal, coa súa igrexa (da que queda 
unha sobria portada) e un claustro 
medieval apegado a ela. Logo, a en-
trada na Congregación beneditina de 
Castela en 1530 marca outra etapa de 
prosperidade igualmente vinculada á 
explotación agraria (maiormente viti-
vinícola), coa reconstrución dos dous 

Desta vez propoñemos dedicar un día enteiro 
a coñecer parte das terras baixas do Ribeiro e 
das altas da serra de Avión.

claustros, renacentista e barroco, coa 
erección da torre da igrexa e da bóve-
da das naves. Logo da Desamortización 
de 1837 foi abandonado, ata que en 
1890 volveron temporalmente os 
monxes bieitos. A partir do ano 2000, 
que comeza a súa rehabilitación com-
pleta, pasará a ser, seica, o primeiro 
Hotel-Monumento de Galicia.

Volvemos a Leiro para coller a estra-
diña que comeza a subir cara á Serra 
do Faro de Avión, pero antes temos 
que parar na igrexa románica de San 
Tomé de Serantes, construída en 1170 
segundo unha inscrición no lintel da 
porta e que ten unha boa fachada con 
rosetón e tornachoivas, con arquiños 
de gran finura e unha estupenda colec-
ción de capiteis e de canzorros, varios 
deles de tema erótico.

Avión, o “México galego” e moito 
máis

Por unha estrada de montaña e albis-
cando xa o alto val do Avia, que aquí 
vai encorado pola presa de Albarellos, 
chegamos á actual capital do concello 
de Avión, no lugar do Igrexario ou San 
Xusto, onde vemos unha igrexa cunha 

singular e moi decorada fachada ba-

rroca feita entre o séculos XVII e XVIII. 

Este concello de Avión, onde hai sitios 

para xantar, ten sona, sobre todo, por 

ser o que se deu en chamar “o México 

Ponte de Leiro

S. Clodio de Leiro, claustro
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Feito en papel reciclado

galego”, debido á cantidade de grandes 
mansións, descomunais e descontex-
tualizadas a maioría das veces, feitas 
polos emigrados que fixeron fortuna 
en Centroamérica, coma os irmáns 
Vázquez Raña.

Desde a capital municipal, seguimos 
polas elevadas terras da Serra do Faro 
de Avión, nunha das maiores alturas 
de todo o occidente galego, case en 
paralelo ao río Tea, que é o que vai 
logo por Mondariz e Ponteareas. 
Deixando ao leste (á nosa esquerda) 
o cumio de 1155 m, comezamos a 

Sto.Tomé de Serantes, detalle porta

Un país coma un mundo 
Por terras ourensás do Ribeiro, Avión 
e Melón 

baixar, xa no concello do Covelo, ata 
San Salvador de Maceira, que nos ofre-
ce un senlleiro e traballado cruceiro 
na beira da estrada, datado en 1826 e 
con figuras de gran calidade no remate 
e no fuste, como uns Adán e Eva, que 
Castelao debuxou na súa monumental 
obra As Cruces de Pedra na Galiza.

Pasado Maceira apartamos á dereita 
para subir ata o núcleo rural de San 
Miguel de Fofe, que ten certo interese 
etnográfico, pois podemos admirar 
os seus lousados de pedra e termos, 
ao abeiro da Reitoral do século XVII, 
unhas vistas espectaculares sobre o 
val do Tea, cruzado aquí por unha vella 
ponte, cando menos, medieval.

Rematando a ruta en Santa María de 
Melón

Desde aquí volvemos cara atrás para 
seguir serpeando ata A Cañiza, desde 
onde collemos a vella estrada N-120 
ata Santa María de Melón para ver o 
que queda do seu grande mosteiro da 
Orde do Císter, dotado en 1142 polo 
rei galego Afonso VII e que foi perden-
do importancia a partir do seu paso á 
Congregación de Castela a principios 
do século XVI. Da igrexa románica que-
da tan só parte do cruceiro e a cabe-
ceira, pois o resto vendeuse a pedra 
solta a fins do XIX, din que para facer 

a igrexa da Cañiza. Aínda así, os restos 
das capelas absidais, de plantas e al-
zados ben diferenciados, e igualmente 
a xirola ou deambulatorio, similares 
ás do mosteiro de Oseira, son de gran 
interese. Os seus dous grandes claus-
tros están en parte arrombados e en 
parte reconstruídos, agardando desde 
hai anos unha profunda restauración e 
rehabilitación.

Igrexa de Avión
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Boa Nova
José A. Martínez

# Nas marxes da Palabra
O Evanxeo é a Boa Nova e é a forza que muda a nosa 
vida e o noso corazón para mellor. Por iso, pídolles 
que lean cada día o Evanxeo e mediten unha pequena 
pasaxe, para se alimentaren desta fonte inesgotable de 
salvación. #AudienciaXeral

Papa Francisco @Pontifex_pt en Twitter, 
11.00 a.m. · 4/08/2021

Non existe mellor momento ca este: deixa esta Boa Nova 
irimega para te mergullar directamente no Evanxeo. Para 
que sucedáneos! Mais se agardades até o final da páxi-
na, presentarémosvos outro xeito de abordar a lectura 
da Biblia, que non é outra que a coñecida coma “Bible 
Journaling”.

O Bible Journaling: un diario de vida e un dia-
rio espiritual
O “Bible Journaling” é un novo xeito de ler a Biblia. Ao 
mellor atopariades imaxes de biblias con marxes moi 
amplas, polo xeral, que son aproveitadas para incorporar 
ilustracións, debuxos ou notas escritas da súa lectura. Moi 
chamativas, principalmente polo uso das imaxes e da cor; 
denominábanse estas prácticas como “Bible art journal-
ing” ou, finalmente, “Bible Journaling”, termo polo que é 
coñecido na actualidade.

Que precisariamos? Unha Biblia, un Novo Testamento, 
cunhas marxes ben amplas (das que carecemos na nosa 
lingua!), ou simplemente un caderno que acompañe o 
noso exemplar da Biblia, como este que teño ao meu 
carón, cunhas tapas ríxidas nas resalta en dourado “A 
Biblia. SEPT”.

Por moi moderno que pareza, remítenos ás Biblias ilu-
minadas medievais, ás anotacións que se realizaban nos 
exemplares impresos nas Biblias protestantes ou ás Bib-
lias devocionais ou de estudo que proliferaron no s. XX. 
As anotacións ás marxes forman parte xa dunha lectura 
orante da Biblia, xa do seu estudo, co obxectivo de  pro-
fundar na súa vivencia da Palabra.

Un espazo para a creatividade
Mudemos a nosa postura coma lectoras, acheguémonos 
desde as “marxes” dos propios textos bíblicos. Anote-
mos as ideas, sensacións, inspiracións que se producen 
en nós ao lermos os textos. Convertamos a lectura nun 
proceso onde busquemos unha resposta activa ao que 
Deus nos di. 

Vexamos a nosa Biblia coma diario híbrido. Aproveite-
mos as marxes para anotar, resaltar, subliñar aqueles as-
pectos que nos axudan a estudar e comprender os tex-
tos. Non só isto: aproveitémolo como lugar de encontro, 
un diario onde incluír as nosas experiencias do día a día 
á luz dos textos. Biblia de estudo e diario espiritual.

Sen medo. Non hai regras. Somos cada un de nós os que 
imos facendo o noso diario. Podemos atopar miles de 
exemplos, non hai nada máis que dar unha volta por 
internet. Hai tantas “Bible Journaling” coma persoas! 
Non hai un xeito erróneo de o facer: é abrirnos a ter 
unha conversa con Deus, xa a través das palabras, xa a 
través das imaxes.

Non hai normas. Somos libres de nos expresar como 
quixermos. Ás persoais máis visuais gustaralles máis o 
uso de debuxos, das palabras con cores, de imaxes. Out-
ras preferirán as simples anotacións escritas. Meditemos 
a Palabra, deámoslle unha oportunidade. O obxectivo é 
simple: aprender da Boa Nova e das nosas experiencias 
vitais, permitirmos que a lectura da Biblia nos poida ser-
vir de guía que dea sentido ao que nos vai acontecendo 
na nosa vida. Unir, nas marxes do texto, vida e Palabra.

O Bible Journaling é un 
xeito de unir a Palabra e a 
nosa vida
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Falando da lingua 
Lidia e Valentina

O fachineiro da auga
Coincidencias

As de alá de riba
cando van co gando
espetan a vara
e bailan o tango,
bailan o tango
e bailan a muiñeira.
As de alá de riba
non teñen quen as queira.

Moi boas a todos e a todas! Como vai 
decorrendo este atípico verán, clima-
toloxicamente falando, ou simplemen-
te verán galego…? A nós, temos que 
confesarvos (non llo digades a nin-
guén!), préstanos ben este fresco…

E andastes moito de troula? Vaia, as 
restricións desta odiada pandemia non 
nos dan pé a gran cousa; así e todo, 
con moito sentidiño pódese ir facendo 
algo. Bailar o tango e mais a muiñei-
ra, coma as de alá de riba, ao mellor 
é algo moito por iso da distancia de 
seguridade... Se cadra algún de vós 
botouse a facer o Camiño de Santiago, 
por iso de ser ano santo, natureza viva, 
aire puro, tempo para a reflexión... Iso 
tamén presta ben. 

Ben sabedes por que este 2021 é ano 
santo, e non? Porque o 25 de xullo 
cae en domingo! E sabedes desde 
cando vén isto? Desde o ano 1122! Si, 

Ao paso que avanza o quecemento global o mellor que podemos deixar en herdo 
aos descendentes vai ser unha nameliña cunha fonte, porque en vinte e cinco 
anos hase volver máis valiosa ca unha mina de diamantes. Claro que xa é valiosa 
agora. A falta doutras axudas das que poder botar man para entender o críptico 
recibo da luz,  este fachineiro confórmase con iso de que estamos pagando a 
auga a prezo de cava. Por circunstancias da vida Iberdrola -segundo  din as malas 
linguas, aínda que eu non o creo- anda baleirando encoros para asegurar o paté  
de lumbrigante dos tataranetos dos accionistas, incluídos os do seu presidente, 
Ignacio Sánchez Galán. Quizá non lle soe moito ao lector e á lectora, porque é de 
natural discreto, pero vén sendo ese señor de entradas xenerosas que aparecía 
abrazando a Feijoo cando gañou as súas primeiras eleccións. O mesmo que por 
circunstancias da vida aparece imputado na trama do moi honorable e patriota 
señor Villarejo. Nada que ver todo o dito e visto con que o Feijoo anulase, catro 
meses despois daquelas eleccións, o plan eólico do bipartito para que a man invi-
sible do mercado fose facendo camiño. É que o falar non ten cancelas.

A.Q.

referimos ao referente xenérico, é 
correcto “catedral”, “arco”, “torre”... 
con minúscula e aplicar a maiúscula só 
ao termo específico (de Santiago, de 
Triunfo, Eiffel...). Se ides á catedral, ve-
des funcionar o botafumeiro e llo que-
redes contar a alguén nun wasap ou 
nunha postal polo que el vos impresio-
nou, recordade que o debedes escribir 
con minúscula. E prestade atención, 
que escribimos “Camiño de Santiago” 
con maiúsculas porque así é como se 
escriben as rutas culturais, igual ca a 
Ruta da Seda, a Ruta do Quixote...

Vaia, vaia, que a peregrinar liña tras 
liña, chegamos ao final do noso cami-
ño. Se por ben é, este ano vémonos en 
Arzúa, na Romaxe, na nosa celebración 
anual por antonomasia!

lestes ben! Quizás desde aquela non 
se celebrase sempre que cadrase en 
domingo, pero si a partir de 1282, e 
así van alá xa, contando o 2021, 120 
xacobeos! 

Eh! Non nos despistamos, non: “ano 
santo” escríbese con minúscula, igual 
ca “xacobeo”, para todo o referido ao 
apóstolo Santiago. Tamén se escribe 
con minúscula “apóstolo” para refe-
rirnos ao apóstolo Santiago ou a San-
tiago apóstolo; en cambio si debemos 
escribilo con maiúscula cando non 
referimos ao nome da festividade, á 
festa do Apóstolo. E debemos escribir 
con maiúscula a Catedral de Santiago, 
porque neste caso “catedral” é un 
substantivo común que forma parte da 
denominación dun edificio singular. O 
mesmo pasa se 
se trata de ele-
mentos arquitec-
tónicos de carác-
ter monumental, 
como é o caso do 
Arco de Triunfo 
ou a Torre Eiffel, 
por exemplo. Así 
e todo, nestes 
casos, se nos 


