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A terra vai dando froito por si mesma
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“e Aguiño foi
un mar de grazas”

A foto que fala

Gallardón e Esperanza Aguirre
colocan o último parafuso dunha
catenaria. Non diredes que a política non dá imaxes marabillosas!

O trasno

O circo da gripe

Daniel López Muñoz

Os expertos aseguran que a gripe agora vai ser esa, a famosa e publicitada
gripe A, a do pánico. Agora toca esa.
Tamén indican que a mortalidade que
provocou no hemisferio sur –na que
xa pasaron o inverno- foi menos do un
por cen e que no hemisferio norte esta
sendo similar e, nalgúns casos, máis
baixa que a gripe anterior, a que tiñamos con nós nas últimas décadas.
Resulta curioso este pánico. Parece
como se alguén nos fose indicando a
quen lle debemos ter medo e a quen
non. Parece como se os datos científicos importasen menos que os estados
de opinión inducidos por intereses
que descoñecemos.
Por exemplo, non lle debemos ter
medo aos transxénicos. Nin á dietalixo de MacDonald`s. Tampouco aos
contaminantes orgánicos persistentes. Destes últimos, estudios ben rigorosos insisten en que son sustancias
químicas especialmente daniñas, que
permanecen no ambiente por séculos,
que se acumulan nos tecidos graxos,
que producen cancro, esterilidade, debilitamento do sistema inmunolóxico,
alerxias, ....
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Pero a esa aldrina, ao clordano, ao
ben coñecido DDT, á dieldrina, ao
heptacloro, ao toxafeno e o hexaclorobenceno, e ás dioxinas e furanos que
brincan no aire coa incineración do
lixo,....a eses NON HAI QUE TERLLES MEDO!!!!!! A gripe, si.
A eses compostos que están abondosamente presentes nos pesticidas que
usa a agroindustria, ...hai que telos
como amigos. Porque son parte do
Gran Negocio. Que curioso que esta
gripe hacheunueneuno nacese nos
porcos amoreados nesas fábricas de
proteína animal que chaman granxas.
Seica o Tamiflu, a vacina que agora se
quere poñer todo o mundo, porque
quen máis quen menos é un grupo de
risco, tamén ten o seu negocio. Novartis, Roche, e demais farmacéuticas
están levantando a paletilla en bolsa
grazas á febril –nunca mellor dito- demanda de vacinas por gobernos secuestrados por unha opinión pública
ben “educada”, que sabe ben a que é
correcto terlle medo e a que non.
E a cousa medra e medra, ...protocolos, circulares, titulares, sistemas de
alarma, restricción de bicos e abrazos.
Moita histeria. Moito negocio.

Editorial

Os impostos, o paro e a neo-socialdemocracia

Xa o dixemos no seu momento: a devolución de 400 euros aos contribuíntes podía ser unha
efectiva medida pre-electoral, pero era un mal precedente e unha pésima pedagoxía para os
cidadáns. Por que? Simplemente porque a mensaxe implícita era un algo así como: “o Estado
non precisa da vosa contribución”.
Durante a época de bonanza económica e antes das últimas eleccións estatais e galegas, cometéronse máis erros neste eido. No canto de reformar o imposto do patrimonio –que grava precisamente a posesión ou acumulación de bens-, simplemente suprimiuse. Outro tanto pasou con
impostos xestionados pola Xunta, como o de sucesións –que grava o incremento de bens que
son resultado dunha herdanza e non do teu propio traballo-, tributo que, en vez de corrixirse
para evitar situacións inxustas, quedou reformado para beneficio tamén de rendas altas.
Durante toda esa época na que, estimulados polos bancos e a propaganda, vivimos por riba das
nosas posibilidades, incorporamos gran parte dos dogmas neoliberais, como o de enfraquecer o
Estado e demonizar os impostos.
Agora, tarde mal e a rastro, antes de que o
déficit nas contas públicas se faga insostible e o sistema de pensións crebe, cómpre
subir impostos. Daquela retómase o discurso socialdemócrata –con pouca credibilidade, claro- e fálase de que os que poden
e teñen cartos ociosos e sobrantes, deben
contribuír para superar este momento de paro e agonía na actividade produtiva.

Incorporamos gran parte dos dogmas
neoliberais, como o de enfraquecer o
Estado e demonizar os impostos.

O malo é se ese discurso de socialdemócratas renovados non é de todo coherente e, no canto de
apretar nos impostos directos e as rendas altas, se poña o acento en subir o IVE facendo que,
outra volta, a crise a paguen os de sempre.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Se sodes tan adictos a internet como
son eu poderedes comprobar a existencia de brotes verdes. Non me refiro aos económicos. Refírome aos
culturais. Todo parecía que no futuro
a cultura galega ía ser arrasada pola
forza do Xacobeo, da Cidade da Cultura e do bilingüismo cordial. Hoxe
vou nomear dous deses brotes.
Primeiro brote: A idea do bilingüismo
cordial parece que se estende pola
nosa sociedade. A lingua perde cotas
de poder: peso nos centros de ensino,
nas oposicións…. Os brotes nacen en
forma de asociacións e movementos
populares. Gústame especialmente a
idea de “prolingua”. Unha plataforma
de xente que ama o galego e que se
declara plural e apartidaria. Coido
que é unha iniciativa en positivo. Xusto o que precisa a nosa lingua. Ante

iniciativas bilingües que ocultan diglosias e complexos, man de ferro en
luva de seda.
Segundo brote: Non hai cartos para
cultura galega, todo ten que ir ao
Xacobeo e á Cidade da Cultura.
Ademais a cultura galega limita. Non
ten sentido traducir ao galego obras
de fóra. Entón este ano non se subvenciona o Culturgal. O brote verde
xorde dun grupiño de xente que xa
está poñéndose a traballar para sacar
adiante o Culturgal 2009 sen axuda
da Xunta.
Teñen boa pinta estes brotes. Dan
esperanza. Son brotes de esperanza. Xermolos de iniciativas ás que
desexo longa vida. Rumores de esperanza. Agora vou preparar a empanada para levar a Romaxe que é
mañá.
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A peneira
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O próximo día 13 principia
o curso na Escola Coruña en
SENEGAL, creada grazas
á solidariedade. Neste país
africano atopamos uns 50.000
nenos da rúa, ou “talibé”,
obrigados a mendigar, ata 10
horas, coa manipulación de
aprender o Corán, en troco
da comisión ao “mestre”, sen
ir á escola nin aprender oficio.
Porto de saída de caiucos,
a crise diminuiu este fluxo a
Canarias case un 87% menos,
dende unha cifras próximas
aos 30.000 no ano 2006.
Pagando 762€ pola viaxe, ás
veces para morrer. Na foto,
Youssou N’Dour, un senegalés
destacado polo seu compromiso, e músico importante de
África, dende a recuperación
da música popular mbalax;
unha cultura transmitida por
Agustín Fernández Paz, en
‘Lúa do Senegal’, a través da
historia dunha nena instalada
en Vigo
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Continúan as amplas mobilizacións nos estados do Brasil
para celebrar os 25 anos dos
SEM TERRA, xurdido
cando os labregos errantes das
favelas comezaron a ocupar
latifundios improdutivos. O
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra é a iniciativa
social máis grande do Brasil.
Na ditadura do 1964 atoparon
acubillo na igrexa dos pobres,
pero a orixe das reivindicacións
son seculares, coma a teima
da reforma agraria. En Brasil,
o 1% da poboación ten o 46%
das terras, mentres 350.000
familias ocuparon 10.000 campamentos, ata que o goberno
os converta en asentamentos.
Priman as cooperativas, a
ecoloxía, o sentir comunitario,
o sector público. Crearon máis
de 2000 escolas; na foto, unha
delas: unha tenda, para poder
trasladala.
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Eleccións en PORTUGAL,
o 27 de setembro, inmerso na
crise máis grande da democracia, cun 9,3% de paro. Unha
situación agravada pola baixa
de consumo, nesta beira do
Miño, os principais clientes dos
nosos veciños. Segue a haber
un descoñecemento mutuo, a
pesar de que o 30% dos españois e o 40% dos portugueses
avogan por unha federación
de ambos estados. Viven un
horizonte máis optimista, pois
percíbese unha alza da súa
economía. Se a recensión
en España é do -4,2%, a de
Portugal é un punto porcentual
inferior. Foron os primeiros en
acoller dous prisioneiros de
Guantánamo, sirios, pero aínda quedan 226 reos, agardando asilo en Europa. Na foto,
un acto institucional a carón
do monumento a Camoens, en
Vigo.
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Cando principiamos o curso
escolar, máis de 15 millóns de
nenas e nenos están SEN
ESCOLARIZAR en Latinoamérica. Mentres aquí está
previsto comezar a vacinarnos
contra o gripe A, alí o 7,2% menores de 5 anos padecen unha
desnutrición atroz. Só se salvan
Cuba, Venezuela e Uruguai, cun
4%, pero acada un 24,2% en
Guatemala. En Cuba a totalidade de nenos entre 3 e 6 anos
teñen praza escolar, o mesmo
que en España, mentres que en
Centroamérica máis da metade
están sen escolarizar. En Colombia, cando están a incrementar
os gastos en armas co apoio de
EEUU, só escolarizan ao 34,6%.
Existe uns 32 millóns de analfabetos nestes países.
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A Semana contra

O CAMBIO
CLIMÁTICO, anticipa o

cumio de Copenhague (7 do
XII), con manifestacións, coma
a de Indonesia. O nivel do mar
medra entre 2 e 3 mm./ano,
invadindo un metro da costa, e
prexudicando os caladoiros pesqueiros. Así, denúnciase Elnosa
que contamina en Lourizán,
como se ve nos sedimentos das
praias lindantes, con emisións
ligadas ao mercurio. Ou Endesa
das Pontes, a 9ª central eléctrica
máis contaminante de Europa,
debido ao carbón, a refinería
da Coruña e a central de Meirama, que producen o 50% de
CO2. Cómpre trocar as fontes
de enerxía, para frear a contaminación que extermina. En
2006, só o 13,1% do consumo
era renovable.
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Na foto, Antón Martínez
Aneiros, voceiro das comunidades de base das REDES
CRISTIÁS, en Asemblea, o
10-11: “Alternativas solidarias
na crise”, en Bilbao. A Coordinadora de Crentes Galeg@s,
achega o obradorio: “Desemprego e exclusión social”. A súa
experiencia con colectivos de
difícil inserción laboral: mulleres,
mozos, inmigrantes. Nun ano
perdéronse 44.378 empregos
(195.241 parados). 4700, cun
perfil medio de muller, moza,
solteira ou separada con cargas
familiares, viven do Risga (395
€, pois dende o 2005 só subiu
43 €. En Euskadi son 640).
En 2009, solicitárona 2000, e
13.878 entraron en regulación
de emprego. Van ofrecer alternativas dende o traballo en grupos ou plataformas, propostas,
concretas e experimentadas.
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O baixón de
inmigrantes (18.078

en 2008), diminúe a poboación,
a pesar do repunte de nacementos. Dende 2002 non acontecera. Nun ano, 3.160 afiliados
estranxeiros menos. Son 41.373,
a metade no réxime xeral. Ao
fallar a estabilidade económica,
só o 40% teñen posibilidade
de reagrupación da familia.
Tamén a cifra máis baixa de
galegos retornados dende ese
ano, porque non ven traballo.
Ata medrou a emigración de
galegos (2791), un 21% máis ca
en 2007 e un 40% máis ca en
2006. Na foto Eloína Ingerto,
da Fundación salesiana Juan
Soñador, que loita, dende o
2002, pola integración de xente
nova en risco, con “Espabila”.
Abriron un piso de acollida
para inmigrantes en Ourense.

Alfonso Blanco Torrado
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Dende ‘Os mortos van á presa’,
imos chegar a

11 filmes
producidos
aquí, no 2009. Na foto,

secuencia de ‘Agallas’, comedia negra de narcotraficantes,
dirixida por dous directores
novos, recoñecidos polo seu
labor na tele, Samuel Martín,
director de Carteleira e Andrés
Luque, premio Mans Unidas
e Nacións Unidas ao mellor
programa sobre Infancia e Mocidade. Mario Iglesias, estrea
‘Relatos’, terceiro filme, precedido de ‘De bares’ e ‘Catalina’,
Premios Mestre Mateo, e das
curtametraxes: ‘Nais’, ‘Corten’ e
‘Intensidade’. Xa coma froito da
coprodución galego-brasileña,
Xavier Villaverde roda ‘O sexo
dos anxos’, comedia romántica.
Cando disfrutamos da Semana
de Cine de Lugo, o 10 principia
o Festival de Ourense.
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POLÍTICA

Impostos verdes: repoñer á natureza o que lle quitamos

Pedro Pedrouzo Devesa

Un dos grandes avances da democracia consistiu en que todos podemos
opinar e decidir sobre como se xestionan os cartos públicos, os de todos.
Un dos seus maiores problemas é que
ter a información correcta para opinar é extremadamente complicado. O
laberinto sin fin en que se convertiu
a xestión de lixo en Galicia é unha
mostra dilo.
vertedeiro de Sogama

Malia a creación dos portais das administracións públicas que aportan
cada vez máis información, os medios de comunicación seguen sendo
o lugar máis habitual para facerse
unha idea de como se goberna. Na
prensa deuse un fenómeno curioso
nas últimas décadas. Mentres que os
xornais se convertiron en laberintos
de palabras imposibles de abarcar,
os anuncios foron orientándose á
claridade da información: ofrecen
datos. Se botamos unha ollada aos
anuncios da prensa averiguamos por
canto nos piden por un préstamo,
un coche ou un ordenador. Nalgúns
casos mesmo detallan os compoñentes do produto cunha precisión que
viría moi ben en asuntos máis periodísticos coma o volume de lixo que
xera Galicia, o seu custo, o nivel de
reciclado, os vertidos aos ríos, rías e
mares, etc. Porén, cando se aproxima
un xornal a estas noticias, forzado
polo titular, a anécdota convírtese na
historia, e a historia en anécdota.

Aínda así, a información non soe
guiar o sentido do voto. Moitas
veces, a política equipárase co fervor
deportivo, e a nosa ideoloxía convírtenos en siareiros dun partido político concreto: aplaudimos os acertos
dos “nosos”, increpamos os erros do
adversario, e ocultamos os erros dos
“nosos” e os acertos do adversario.
Canto custa xestionar o lixo?
Posiblemente ningún concello galego
trate todas as augas que consume e
contamina nas debidas condicións
sanitarias antes de vertelas aos ríos
ou ao mar. Posiblemente as tarifas
que soemos pagar de aproximadamente 7 euros/mes por fogar non
cheguen para xestionar e tratar as
toneladas de lixo que producimos
diariamente e que por arte de maxia
desaparecen das nosas cidades. Nalgún sitio están, pero pouco importa.
Desperdicio ecolóxico e económico,
a xestión de residuos está a anos
luz de ser óptima despois de anos

de xestión de distintos responsables
políticos.
A separación do lixo é moi deficiente e o seu tratamento require
de recursos adicionais para que o
reciclado e a compostaxe sexan algo
máis que fermosas anécdotas. Todo
ten un prezo e pode que non esteamos dispostos a pagalo. Os impostos
verdes semellan a única forma de
que nos deamos conta dunha vez do
custo que lle supoñemos diariamente
ao medio ambiente. Eses impostos
advertirannos de que, cando mercamos calquera produto, co prezo
debemos pagar non só aos propietarios do traballo (obreiros) e aos
propietarios do capital (empresarios
e banca), senón tamén á propietaria
dos recursos (a natureza).
É a única maneira de non facer
desfeitas alá por onde pasamos,
repoñendo con eses cartos o destrozo ecolóxico que causamos co noso
consumo.
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XXXII ROMAXE, grazas pola gratitude
María López

A beira do mar de Aguiño trouxemos augas de toda a Terra, augas
para as bendicir. Era a Romaxe trinta e dúas, e cantabamos igual que
hai trinta e un anos, no mesmo lugar, “imos rematar coas tebras, que a
noite abondo durou, e se o sol non quer saír, alumamos todos nós”.

En marcha
Ás dez aterrei na casa de meus pais, para irmos xuntos cara Aguiño. Segundo
as miñas contas eu debín ser concibida nunha noite de Romaxe. Máis en concreto, na de Ponteledesma, cando se inauguraron aquelas acampadas de xente
nova que axudaba na organización e tocábase a guitarra baixo as estrelas. Eran
outros tempos, xa se sabe. E, claro, unha fica fortemente impresionada por este
tipo de datos, convencida de que deixan unha pegada indeleble. Si, a Romaxe
gústame dende sempre. Este ano, ademais, foi ben bonitiña dende o principio
ata o fin. Vouvos, pois, contar como foi este día, que ten tanto de aniversario
para min.
O día prometía praia, así que metemos as toallas na mochila, onde ían as tortillas e algúns dos tomates apañados na horta antes de saír. E puxémonos en
camiño. Así nos achegabamos, viamos xente coñecida que tamén se dirixía
cara alá. Ningún de nós se perdeu, porque a organización estivo perfecta en
todos os detalles: carteis visibles que nos indicaban o lugar, unha acollida con
deliciosos mexillóns, e unha carpa para protexernos non tanto do sol, senón do
frío: o da néboa que ía caendo o longo de toda a celebración.

Unha parte dos entusiastas organizadores de Aguiño.
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Dando paz

Encher o corazón de grazas
Aquí teño a guía ao meu carón. Estaba relendo a
celebración, toda chea de cancións. Foi moi emocionante saber a don Paco de Aguiño con nós, e recuperar a Meiga de hai trinta e un anos, e escoitar o que,
ademais destes últimos, a Serea e o Frade nos tiñan
que dicir. Polo sitio no que estabamos, había quen comentaba que era unha mágoa que non se usase máis
a fala de Aguiño, tan xeitosa, polos que estaban aí
arriba no escenario, que por certo, brillaba aínda que
faltase o sol: tiña unha barca vermello- mapoula co
lema da romaxe “un mar de grazas”, redes colgadas
no fondo e algunha que outra flor.
E a celebración foi iso, un mar de grazas, polas xentes
do lugar, polo traballo de mariñeiros e regateiras, de
patróns e de redeiras, dunha historia local que é un
pequeno anaco da historia de Galicia contada desde
abaixo. Así se poñía de manifesto nun dos momentos que máis nos gustou: o da lectura do poema de
Unai González, que empezaba así: Naciches nunha
terra enfeitizada/do arrecender do mar embravecido,/
da fermosura plena e asolagada/ e do amencer salgado aínda durmido. Moito lle aplaudimos o rematar,
case ata que nos doían as mans. No Evanxeo sucedeu
algo marabilloso. Non sei se sería a Meiga con algún
dos seus engados, pero o certo é que moitos dos que
estabamos alá entendemos unha cousa sinxelísima:
hai que mudar o corazón. Esa mudanza do corazón
quedou moi ben reflectida no gran símbolo da celebración, no símbolo do pan, -bendito a tódolos efectos, que sempre hai quen se despista-, pan partido,
repartido e compartido. Nesa formulación resúmese
ese proxecto de vida: ser pan para os demais.

Pan partido, compartido e repartido.

E tamén a rumboia, e o berro seco, foron anacos
de moito gozar. A primeira, porque alí todos nos
puxemos a bailar coma posuídos por un espírito de
primavera, de pura festa da que nace sen razón. E
o segundo polo mestre de cerimonias, o Mero da
Quenlla, que nos fixo ouvear ata catro veces nalgún
dos tres berros. Os nenos pequenos, ante semellante
manifestación de tolemia colectiva militante, abrían
os olliños sen entender ren. Para sorpresa de todos,
case cando estabamos a rematar a nosa celebración
a néboa comezaba a se desfacer para deixar pasar
unhas febras de calor, quizais como promesa do que
vai ser o ano próximo en Monterroso.
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XXXII ROMAXE, grazas pola gratitude
María López

A multiplicación das empanadas
A comida estivo tinguida de gaiteiros. O sitio
prestábase ata para asar unhas sardiñas. Pero
nós, fieis á tradición, xuntámonos cos amigos
sobre unha alfombra, no chan, poboada de
empanadas, queixo e fritos variados. Moi
ben o pasamos entón, cando das cestas sacamos todo o de comer. A altura da sobremesa
está todo o mundo mesturado na procura de
café e doces innovadores.
Foi entón cando uns cantos intrépidos decidimos irnos bañar. Agora, que eran máis
os que, sen querer probar a auga, quixeron
pasear ata a praia, esa na que hai trinta e
un anos se celebrou a segunda Romaxe. E
creádesme ou non, terminamos cantando a
Internacional en búlgaro, por razóns estritamente sentimentais, e o feito de que a Romaxe, cada vez, se está a facer máis plural
(búlgaros, polacos, eu que sei...).

Pepe Chao emocionado pola marea de cariño recibida.

Un mar de xente.
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Pero tamén houbo unha gran festa nos arredores do palco onde os da Quenlla e os gaiteiros do lugar deleitaron a xente cunha hora
de música e cantares. As amigas e amigos da
Quenlla foron mesturando cancións moi festeiras con cantos que fan pensar e moven as
entrañas: “silencios na memoria”, “como hei
vivir sen a luz túa”...

Momentos da celebración irimega.

Recollidos na Igrexiña de Aguiño
Rematada a festa do palco foron centos e centos os que se
dirixiron ata a Igrexa parroquial de Aguiño, que ás 6 da tarde xa estaba chea e iso que aínda faltaba media hora para
que dese comezo a oración animada polas comunidades do
Cristo da Victoria de Vigo. Antes desa oración, o Rubén explicou os elementos artísticos e arquitectónicos desa igrexa
pensada por Paco co desexo de que tal templo fora todo el
homenaxe ás xentes do mar.
A oración, que invitaba a mollarse nela, tivo tres partes: a
primeira parte enlazou coa celebración da mañá e estaba
centrada na gratitude. Na segunda parte falaron as imaxes e
a poesía a través da audición con imaxes da canción de luar
na lubre “canto de andar”. A terceira parte foi unha invitación a crear un mundo novo sen que o medo nos paralice.
E saíu a xente do templo rezando xuntos unha pregaria de
Manolo Regal e cantando o “xurdirá”. Xa no adro, ante o
busto de Paco, rezouse un Noso Pai-Nai e as xentes despedíronse coa promesa de reencontrarse o 11 de setembro en
Monterroso.
Un mar de grazas a todas e todos os que coa vosa presenza
e coas vosas achegas e o voso traballo fixestes posible a 32
romaxe. De xeito especial, un mar de grazas para ese pobo
tan irimego que é Aguiño.
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ESCOLA DE ESPIRITUALIDADE
CURSO
2009-2010
revelación e bíblia
NA ESCOLA DE
ESPIRITUALIDADE
BUSCAMOS
Comprender, celebrar e vivir a fe dun
xeito renovador. Sermos un espazo
de celebración, oración, busca, encontro e comunicación de experiencias.
Reforzar o compromiso e a participación nas parroquias, comunidades,
asociacións, ....

DINÁMICA
MAÑÁ
“INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO
TESTAMENTO”
Ed. Verbo Divino . Jose Luis Sicre.
Orienta: Andrés Torres Queiruga
TARDE
OBRADOIROS:
Espiritualidade e Ecoloxía
Espiritualidade e Moral
Espiritualidade e Traballo
Espiritualidade e Vivencia Eclesial
Espiritualidade e ...
Compartir en grupo
Celebración da Eucaristía

OFRECEMOS
Un curso permanente en ciclos de catro anos:
1. Deus Creador e Salvador
2. Revelación e Biblia
3. Cristoloxía
4. Igrexa e Sacramentos
Unha experiencia de encontro e oración
PARTICIPAMOS
Todas as persoas, sen distinción de
xénero, idade ou estado, preocupadas
por unha fe actualizada e adulta.

DATAS
24 OUTUBRO
12 DECEMBRO
30 XANEIRO
13 MARZO
17 ABRIL
4,5,6 XUÑO (EN SOBRADO)
HORARIO
10.00 a 19.30 hs.

EQUIPO RESPONSABLE
Andrés Torres Queiruga
Pilar Wirtz Molezún
Mª Carmen Turnes Negreira
Mencha Leirós de la Peña
Rubén Aramburu Molet
Xabier Jáuregui Fernández
Soedade López Campo
Miguel Carneiro Mosquera
María Cancelo Baquero
BREVE RESEÑA
Nacida en 1994 en Sobrado dos
Monxes, a Escola de Espiritualidade
pretende desde o seu comenzo contribuir á encarnación da experiencia
evanxélica na vida real. Non pretende
ser un grupo ou un movemento aparte, senón axudar á promoción dunha
fe que alimente a propia vida e fomente o compromiso.
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Lugar
Casa Diocesana de Exercicios
Avda. das Ciencias - Campus Sur
SANTIAGO DE COMPOSTELA

MATRICULA / XANTAR
Matrícula 35,00 €
Xantar 65,00 €
(5 encontros)
Ingresar na conta Caixa Galicia
2091 0378 11 3040006097
Se a alguén lle resulte difícil pode
aprazar o pago ou acceder ó fondo de
becas para subvencionar a asistencia
a quen teña dificultades cos gastos.
Data límite matrícula: 10 Outubro
SECRETARIA / CONTACTO
Mª CARMEN TURNES NEGREIRA

tunesnegreira@yahoo.es
Avda. Vilagarcia, 13 2ªE
15706 Santiago de Compostela
Teléfono 981591118

IN MEMORIAM
Alfonso Mascuñana

PACITA, SEMPRE ESTÁS CON NÓS
Na mañá do xoves, 27 de agosto, finou Pacita aos sesenta e un anos cun cancro diagnosticado un mes atrás. Con toda a súa vida entregada aos demais, sen présas, sen
pausas, sempre total -”radical”-, sorrindo e sen acritude.
Dende noviña militou no compromiso coa clase traballadora, coa contemplación e
seguindo o exemplo de Xesús de Nazaré, no medio da Comunidade de Vangarda
Obreira. Durante anos dinamizou a asociación de veciños do seu barrio, Palavea, loitando cos problemas de vivenda, urbanismo, servizos… Mantivo unha dinamización
sacrificada coas activades de lecer e de acampadas dos grupos xuvenís.
Estaba, compartía e dinamizaba a Comunidade Cristiá do barrio, de xeito verdadeiramente popular, tendendo pontes entre as novas formulacións liberadoras e a maneira
solidaria e sinxela de vivilas que tiña a xente do barrio.
A través do barrio, foi vicepresidenta de Federación de Asociacións de veciñas e veciños da Coruña, e tocoulle saír e berrar na rúa contra as formas e modos que a cidade ía tomando, segundo os intereses dos ricos e non das clases máis sinxelas. Coidou
a Paquiño, o seu home: durante dous anos viviron xuntos con fe e exemplo a doenza
(semellante á súa) que finalmente o levou. Todo o ano pasado acolleu e acariñou á
Ofelia, a nai, e pechoulle os ollos coas pregarias do Caxato...
Doíalle e amaba a nosa terra, e ata o final pelexou no sindicato, na política e nas Comunidades Cristiás Populares cun compromiso nacional dende abaixo, dende o Sur, e
cara a fóra. Rabiosamente crítica con calquera forma burocrática que esquecese que
toda institución é para o pobo, e non ao revés. Sempre irimega dende o Pedregal.
E sempre na nosa comunidade da Vangarda Obreira, por sempre xamais, que con
moita dor recibe a rego da túa vida repartida, con paz fonda e cun chisco de terca
esperanza.
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O noso taboleiro
Tereixa Ledo Regal

Benqueridiñas
Envíovos a invitación dun Obradoiro que estou a organizar: “autocoñecemento para o
cambio”. É un obradoiro vivencial -neste caso para mulleres-; un traballo ata o de agora case que descoñecido en Galicia, pero que se leva facendo desde hai máis de 30 anos
noutros lugares do estado.
Teño moita ilusión por poder facilitarvos este espazo despois de varios anos experimentando e aprendendo eu mesma. Creo que ha ser de moito proveito para nosoutras mulleres,
e desde aí para o resto de xente que queremos, coa que vivimos, traballamos e gozamos a
cotío.
Por iso che fago chegar a invitación que, por suposto, podes facer extensiva a amigas,
compañeiras de traballo, veciñas... e outras mulleres da túa vida que poden gustar deste
espazo...
Para calquera cuestión ou pregunta ou... podedes chamarme ós teléfonos:
    - 639 20 36 69 (todo o día)
    - 986 67 00 40 (polas mañás).
Unha aperta grande, soñando xa co noso re-encontro.
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Boa Nova
DOMINGO 20 DE SETEMBRO.
25º Domingo do Tempo Ordinario

Lémbrome da primeira vez que participei nunha
asemblea aberta universitaria, por algo relativo
á calidade do ensino. Era aberta, calquera podía tomar a palabra, expresar as súas opinións
e presentar as súas propostas. Mesmo votábase.
Lembro que votamos unha cousa (manifestármonos
pero sen folga, ou o contrario) pero quen levaban
a organización do acto, un grupo de esquerdas,
militante e asembleario, non lle agradou moito a
solución, e alí estivemos outras catro horas, até que
na segunda votación, saíu aprobado todo o contrario da primeira. Que difícil é a xestión do poder!
José A. Martínez

A PALABRA

O ECO

Mc 9, 30-37
Naquel tempo, Xesús e os seus discípulos marcharon da montaña, atravesando a Galilea sen enredar nela, porque
non quería que o soubese ninguén;
pois ía informando os discípulos,
dicíndolles: “Ao Fillo do Home vano
entregar nas mans dos homes, que o
matarán; pero, despois de morto, pasados tres días, ha resucitar”. Eles non
entendían o que lles dicía, pero non se
atrevían a preguntarllo.
Chegaron a Cafarnaúm, e, cando
estaban na casa, preguntoulles: “De
que viñades discutindo polo camiño? Eles calaron, porque no camiño
discutiran entre si sobre quen era o
máis importante. Xesús sentou, chamou
polos Doce e díxolles: “O que queira
ser o primeiro, que sexa o derradeiro
e o servidor de todos”. E, collendo
un neno, púxoo no medio deles e
abrazándoo, dixo: “Quen acolle a un
destes nenos no meu nome, acólleme a
min; e quen me acolle a min, non é a
min a quen acolle, senón a Aquel que
me mandou”.

A CLAVE

O máis importante é o que serve
A partir do capitulo oito, Marcos comeza a narrar a subida a Xerusalén de Xesús e do seu grupo íntimo de
seguidores/as que culminará no capítulo once coa chegada a capital. Este camiño vén marcado por tres anuncios da paixón cos que Marcos vai dar intensidade o momento que Xesús esta a vivir, e unha serie de instrucións dirixidas aos discípulo/as nas que fai fincapé nas condicións para o seguimento. Con todo isto téntase
preparar os oíntes para o que vai acontecer.
Nos versículos de hoxe o texto iníciase co segundo dos anuncios da paixón (10, 30-32). Estes anuncios nos
son predicións de futuro, senón que reflicten a releitura que a primeira comunidade cristián fixo despois da
Pascua, da decisión do Mestre de ir a Xerusalén. Unha decisión que levou o fracaso humano da misión de
Xesús pero que se revelou na resurrección coma o camiño que faría posible a continuidade do proxecto.
O conflito que se narra a continuación (10, 33-37) mostra os diferentes intereses que están a mover os doce e
os que impulsan o mestre (10, 13-16; 10, 35-45). A procura da honrar era naquel tempo o valor fundamental
que articulaba a vida social e non era raro que tamén os discípulos pensasen nela á hora de situarse dentro
do círculo de Xesús. Pero, Xesús, unha vez máis, troca as súas expectativas e vai propor outro valor central
para a comunidade: o servizo (9, 33-35). Un valor que el vai definir, non coma servicialidade, senón coma o
lugar dos últimos, dos que non contan, dos que coma os nenos (que aínda non tiñan capacidade para adquirir
honra) están fóra dos espazos de importancia social.
Carme Soto
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Para ajitos, los morados!

DE AGHIÑO A AGUITO,
PASANDO POLA ROMAXE

Escoitámosllo a Ana o outro día. O
seu fillo, que aínda non chega aos tres
anos pero que xa leva dous de gardería, sabe que o que falan os seus pais
non é o que falan os nenos nin os
profes do “cole” de Santiago ao que
vai. O tal neno sabe que cando seus
pais din “gatiño”, os seus iguais din
“gatito”. Como é un neno intelixente
e xa se deu conta do funcionamento
das linguas do seu contorno, o outro
día espetoulle a súa nai que el quería
ir “a la casa de Aguito” referíndose a
esa segunda residencia que teñen no
noso Aguiño da Romaxe. No Aghiño
dos que naceron nesa punta fermosa da península do Barbanza. Eses
que din ghato e ghaliña porque teñen
gheada coma na metade occidental
de Galicia, pero tamén teñen seseo en
todas as posicións, e din sapato, sinco
e des. E nisto coinciden con moitos
dos galegofalantes da costa que vai
desde Fisterra a Vigo, e digo moitos,
porque aínda que seseo e gheada son
as características típicas das zonas
costeiras atlánticas, a xente moza,
aínda falando galego, cada vez emprega menos estes trazos dialectais,
tan destacados e ao mesmo tempo
tan estigmatizados. De brutos para
riba nos calificaron sempre aos que

O Fachineiro

dicimos “segho” no cando de “cego”,
e ben cegos son os que non queren
ver a riqueza dialectal que ten a nosa
lingua, igual ca dialectos teñen todas
as linguas vivas. O caso é que se cadra
xa atopastes algún mozo ou moza que
vos dixera que “Aguiño queda a cinco
km” e a ver se de paso non puxo os
pronomes ao revés... pero tranquilos!
todo ten remedio mentres volo dixese
en galego.
Imos ser optimistas e pensar que escoitastes á maioría da xente falar co
galego da variante fisterrá sur na que
están encadrados, polo tanto a máis
de un habíalle de chocar que empregasen sempre “che” no canto de “te”,
polo tanto oiriades dicir cousas como:
“Lévoche no coche”, “Vinche onte”...
que a quen non está afeito provócanlle certa sorpresa e mesmo confusión. Confusión e sorpresa que causa
tamén cando se dirixen a un interlocutor singular falándolle en pasado coma se foran varios. Ninguén se
viu increpado por un oriundo que lle
dixo: Onde aparcastes ti o coche? Pois
é que empregan “aparcastes” para ti e
“aparcástedes” para vós porque non
teñen “aparcaches”...
Por certo, os mexillóns estábanche
ben bos!

dos símbolos

Irreverencias
Se fósemos un país normal, no que valorásemos o que somos e o que temos na
súa xusta medida non habería por que
ser especialmente reverentes con símbolos
ou identidades porque sería traballo feito e ata poderiamos facer croquetas coa
momia Castelao tal como nos invitaba un
texto humorístico de hai tempo. Pero non:
somos un país acomplexado no que a
máxima elixida para o frontispicio é que
a cabra da miña veciña dá máis leite cá
miña. E neste país, no que só se pode empregar esta palabra para falar das patacas, do viño ou da caña -pero non para
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definir calquera outra realidade- choca
ver que poñan a Castelao para indicar o
váter de homes e a Rosalía no de mulleres, como viu este fachineiro non lonxe de
onde celebramos a Romaxe o outro día.
Como di Pepe Chao, os símbolos non fai
falta entendelos, senón asumilos. E nós,
que non temos nin un modesto indicador
de placa de matrícula ao que agarrarnos,
necesitamos certos símbolos para poder
respirar, porque coas cousas de vivir non
se xoga. Por iso tamén é imprescindible
a romaxe.
A.Q.

