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O dogmatismo,
a “nova” herexía

A foto que fala

Nelson Mandela - 92 anos, 27 deles na cadea de Robben Islandno funeral pola súa bisneta, morta en accidente de tráfico, cando
volvía do concerto de inauguración do Mundial de fútbol.

O trasno

Unha dereita “sen prexuízos”

Daniel López Muñoz

Érguese un pola mañá coas noticias e
escoita como, nun debate parlamentario sobre enerxía entre un Zapatero en caída libre e un Rajoy pletórico

de crise económica, este espétalle ao
presidente que o goberno non ten política enerxética e que co das nucleares está preso de “prexuízos ideolóxicos”. E así non hai maneira de que che
sente ben o pequeno almorzo.

consensos posibles. As galegas e os
vascos, os veciños e os sindicatos, os
autónomos, os gais, a Igrexa, Pajín e
Cospedal, Hernández e Fernández, e
mesmo Ramón e Cajal, deberían estar de acordo.

A dereita debería tranquilizarse e
pensar, con responsabilidade, que se
vai gobernar non hai que esbardallar
con mensaxes que hipotecan, para
mal, o goberno futuro. Porque, despois, métense en leas como a lingüística galega, precisamente por estaren
presos do seu propio discurso electoral opositor (nada exento, xaora, de
prexuízos ideolóxicos!).

E xa non por un posible Chernobyl.
Nin sequera porque a mesma dereita
mundial que nos leva a inxustificables
guerras contra o Terror Organizado
debería escoitar a xente coma o doutor Lyman, da Union of Concerned
Scientists, cando di que: “se un equipo de terroristas se introducise nunha
central nuclear podería causar dano
bastante como para provocar a fusión
do núcleo e un fallo na estrutura de
contención de devastadoras consecuencias”.

Cando eramos rapaces tiñamos claro
que co pan, e con varias cousas máis,
non se xogaba. Eran liñas vermellas.
Agora as liñas son todas invisibles, e
boa parte dos nenos e nenas -e da clase política- “liberalizou” o falar que
é un primor. Pero non é bo: hai certas cousas que deberían ser parte do
consenso básico, do que se consolida
institucionalmente, constitucionalmente.
Deixar as nucleares e apostar polas renovables –e polo aforro público e privado de enerxía- é un deses
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O problema eternamente irresoluble
é o do refugallo radiaoctivo. Ese que
hai despois que andar a trasladar e
almacenar. Ese que ten séculos de actividade por diante. Ese ao que unha
persoa non podería estar exposto
máis de 20 segundos antes de pasar a
formar parte, no alén, naturalmente,
do eterno club de fans de Rajoy.
Así que sentidiño e cancelas no falar,
que co pan e a vida non se xoga.

Editorial

A herexía do Medo e do Dogmatismo

En páxinas interiores recollemos a testemuña do frade franciscano vasco José Arregui, de Aránzazu, a quen o
recentemente nomeado bispo Munilla –o victorioso candidato de Rouco para “reconducir” aquela diocese á ortodoxia neoconservadora- pretendeu silenciar para sempre ou “destinar” a América.
É un capítulo máis dunha penosa involución. Algún día a historia será dura cos novos inquisidores, incapaces de
mirar cara a cara, reconciliada e serenamente, a cultura e a sociedade actuais, para poder dicir unha palabra que
signifique algo, que aporte esperanza, que libere, sande feridas, toque o corazón da muller e o home de hoxe e sexa,
en consecuencia, realmente salvadora.
Evidentemente que a Igrexa ten misión de profecía, de crítica en defensa da persoa humana, da dignidade e da
vida para todos e todas, do futuro do planeta e do reinado da xustiza. Pero toda a capacidade de audiencia desta Igrexa “rouquiana” estrágase na
defensa de posicións de predominio ideolóxico e supostamente moral, sen cuestionar se esa ideoloxía
e esa moral son nucleares na vida
de Xesús e na súa Causa, ou son
basicamente formatos culturais e
imaxinarios relixiosos dunha época de cristiandade medieval que xa non nos di absolutamente nada.

Precisamos unha palabra reconciliada,
que signifique algo, que nos toque o
corazón e sexa salvadora.

Apagar voces como a do místico Arregui é, outravolta, despreciar e perseguir o mellor desta Igrexa en crise profundísima e diríase que inconsciente.
O mesmo Arregui define perfectamente a situación: A gran herexía deste Igrexa é o Medo e o Dogmatismo. Diriamos máis: o gran pecado é o seu corporativismo. Esa cerrazón a que corra aire fresco, esa ocultación vaidosa
das propias miserias e o autoconvencimento da posesión da verdade e de toda verdade, en forma de depósito e
reducido de maneira sectaria a unha versión ultraconservadora, pensamento único admisible por unha xerarquía
en declive.
Virán outros tempos, pero que non tarden moito.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Grazas ao programa Ben falado
fíxenme devoto da Virxe de Lourdes.
O motivo foi a historia que contaron
o 10 de xuño, que paso a resumir tal
como a contaron neste programa:

Bernardette non sabe que é iso da

Na primavera de 1858, en Lourdes,
Bernardette empeza a ver algo luminoso nunha cova. A rapaza non
sabe que é. A nova corre e a xente
empeza a ir alí a ver que lle ocorre á
rapaza. O cura da parroquia desconfía e dille que lle pregunte a aquilo
quen é. Aquilo fala e di en gascón
(occitano con substrato basco que
se fala minoritariamente no sur de
Francia) “Que soy era a Inmaculada
Councepciou”(Pois sonche a Inmaculada Concepción). O caso é que

Santa María falaríache en francés,

Inmaculada Concepción, dogma que
o Papa definira tres anos antes.
O cura, en vez de explicarllo, reacciona chamándolle mentireira. “Se fose
que o gascón só se fala nestas aldeas.
No ceo non saben gascón”.
Xesucristo falaba arameo e non hebreo. A Virxe fala gascón e non francés... e nós damos voltas coma tolos
para atopar misas en galego. Grazas
a Don Xesús Ferro eu son devoto da
Virxe de Lourdes e teño un motivo
máis para reclamar a liturxia en galego. Serán devotos da Virxe de Lourdes os nosos bispos?
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A peneira
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Está a arrincar a Lei de fomento
da CULTURA DA PAZ
, iniciativa do Seminario de
educación para a Paz nos seus
25 anos. Celebrámolo con Xesús Jarés, finado hai dous anos,
que fora coordinador do libro
Construír a paz. Cultura para a
paz (Xerais). Nel trata de concienciar a prol da participación
activa nesta causa. Lembramos
tamén a creación da Cátedra
Unesco de Cultura de Paz e
Dereitos Humanos na USC, o
Foro 2010, e o Lar da Paz de
Herbón-Padrón.
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En 18 meses temos
SALESIANOS en
117.000 empregos menos,
Ourense e 150 da fundación,
moitos temporais (70.000
coa teima “en galego sen
asalariados, 19.000 autónomos,
escusas e atrancos”, na liña dos 17.400 empresarios…). Entre
seus colectivos. Abertal (Vigo),
eles 4030 -de 17.200- no téxtil
Amencer (Ourense), Ateibo
dende o 2007 e 50 firmas pe(Lugo). A segunda orde maschadas. O téxtil vive acosado
culina (16.000) máis numerosa por importacións de Asia e dese espallada. En Vigo están
localizacións, coma Caramelo.
presentes dende 1898. Alí locen Somos os que menos cobramos
o monumento de Nogueira ao
da Península. As galegas 25,5%
fundador e atenden marxinais
menos (na UE un 17,6%). No
no Fogar S. Roque. Na foto, no 2009 houbo 1364 ERE fronte
colexio de Lugo.
aos 399 do 2007.

100 anos de
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GREENPEACE convoca
campamentos. Na foto, o seu
axente, Pablo Méndez, de Ferrolterra, expulsado de Indonesia por rexeitar a deforestación.
O Goberno está a espoliar a
selva, monte comunal, a prol de
papeleiras e madeireiras, arrincándolla aos que a traballan
de sempre. Só queda o 20% do
arboredo, con consecuencias
fatais para o cambio climático.
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A Praza Vella do Ferrol é o
salouco agónico da comarca
con 17.000 parados. A metade,
sen recolocación: mulleres maiores de 55, inmigrantes, etc. Non
hai apoio, nin para o Ferrol
Vello, onde viven 3000, nin
para os asteleiros.
RUMBO 21 urxe no
Parlamento que a UE, permita
a construción civil en Navantia
(2300 obreiros e 3200 auxiliares), e xerar así 5000 empregos.
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Sen subvencións, a recría das
vacas AUTÓCTONAS
(cachena, limiá, vianesa…) é un
pau. 546 explotacións de Lugo,
recuperaron con elas un 6,8%.
2750 son explotacións de rubia
galega (o 75% en Lugo), cunha
media de 18. A asociación
celebra eleccións o 26. Exportan semen a Brasil, Polonia,
Portugal, etc. Na foto, Xosé Vaz
de Bioccop, de Verín, que conta
con 30 socios. Consómese máis
vacún do que producimos e
importamos de Brasil e Uruguai,
entre outros, 25.000 reses en
dous anos.
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No San Xoán tivo lugar o

I Monográfico
Forestal (24-26), en

Compostela, para estudar a
sostibilidade, o seu aproveitamento: os soutos, fragas... A
industria da madeira perdeu
3.645 empregos, en 3 anos, e
facturou un 28% menos. Son
22.700 persoas traballando .
O minifundismo e os temporais
agravaron a situación, pero
mentres en Francia o goberno
puxo en maracha axudas, aquí
non se fixo nada, e agora está
a mercarse a deles máis barata.

Alfonso Blanco Torrado
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Son máis os xudeus contra o
terror sionista. Kasrils
loita polo estado palestino,
coma antes contra o apartheid
con Mandela, un dos poucos
brancos e xudeu. Acusa a Israel
de racista e infanticida, dende a
súa ONG: “Non no meu nome”.
No Líbano mataron 1500 (500
nenos), e no 2006, en Gaza,
outros 400 de 1400. Dende
1948, o campo de refuxiados
Nabka de Xerusalén é o berro
de 20.000 palestinos, 15.000
refuxiados.
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Actualidade
Fran Rei, do colectivo Queremos Galego, remítenos esta
solicitude co rogo de que lle deamos difusión para que o maior
número posible de familias con pequenos próximos a entrar na
etapa infantil poidan facer unha reclamación cívica, pero firme,
do dereito elemental a ser educados na lingua propia desta país.
AO CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN
Dona/Don...................................................................................nai/pai/titor-a de …………….......……………… alumna/o
do curso……........…………, no centro ……………………………………………………, con enderezo a efectos de
notificación en ………………………………………………………
Trasládolle esta solicitude para que me comuniquen as medidas pedagóxicas que se van adoptar para que a miña filla /
o meu fillo aprenda en galego, reforzando e afianzando o noso idioma propio.
A escola segue a ser unha institución fortemente castelanizante e a experiencia indica que, sen unha atención específica,
os nenos falantes de galego perden o seu idioma, mesturándoo caoticamente nun xeito de castrapo que afecta gravemente
á fixación da lingua. O resultado é que a nena ou o neno infravalora o seu idioma e acaba por abandonalo.
Pola súa banda, todos os estudos oficiais demostran que os nenos que entran na escola falando castelán non conseguen
as competencias comunicativas en galego, pois a lingua propia continúa a estar desfavorecida a nivel social. Se xa antes
existía este problema, co decreto 79/2010, esta situación agrávase, pois non se ofrecen as garantías para unha docencia
mínima na lingua propia da nosa sociedade.
A Lei de normalización lingüística, que desenvolve o artigo 5 do Estatuto de Autonomía, sinala que o galego é tamén
lingua oficial do ensino en todos os tramos educativos (art. 12) e que as autoridades arbitrarán as medidas encamiñadas
a promover o uso progresivo do galego (art. 13). Ademais, a Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias,
ratificada polo Estado en 2001 e que forma parte do noso ordenamento xurídico constitucional, sinala no seu artigo 8
que os poderes públicos deben promover un modelo educativo con garantías para a lingua propia. Así mesmo, aínda
que o decreto 79/2010 vulnera o dereito a unha formación escolar en galego, conculcando así dereitos lingüísticos
individuais e colectivos, sinala no seu artigo 5 que se “procurará” que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o
coñecemento das dúas linguas oficiais, mais sen determinar como.
Por todo isto, SOLICITO:
1. Que se me informe por escrito das medidas pedagóxicas que se van adoptar para que a miña filla / o meu fillo aprenda
en galego, reforzando e afianzando o noso idioma propio.
2. Que se me garanta o dereito a dispor dun ensino en galego na etapa educación infantil, de acordo coa art. 8.1.a.i da
Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias e co disposto no art. 13.1 da Lei de normalización lingüística.
3. Que se me informe das medidas concretas de atendemento individualizado que a miña filla / o meu fillo vai recibir en
lingua galega, de acordo co que o artigo 5.3 do decreto 79/2010 estipula.
Non reclamo estas medidas exclusivamente en beneficio da miña filla / do meu fillo. Teño en consideración que a lingua
galega é patrimonio de todas e todos e, por tanto, tamén dos seus compañeiros e do profesorado. O esforzo especial que
se faga desde a escola en favor da nosa lingua propia perseguirá un beneficio colectivo e non individual.

Atentamente.

Asdo.:.................................................-
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Entrevista

Redacción

Con Camilo Nogueira, militante lúcido
e premio Pedrón de Ouro 2010

A entrega do Pedrón de Ouro 2010 a Camilo Nogueira fai xustiza a toda unha traxectoria de fidelidade e militancia
intelixente pola dignidade de Galicia, dunha Galicia solidaria e dona de seu. Economista, político, parlamentario
na Europa das nacións e dos pobos, participante activo no Foro Social Mundial, Camilo comezou a súa andaina
nas loitas en Citröen nos anos sesenta e na Asociación Cultural de Vigo. Foi tamén parlamentario galego por Esquerda Galega e polo BNG, ademais de ensaísta e intelectual crítico e sagaz. Comentamos con el, aquí, un chisco
do acontecer.
Estamos en plena crise e o recorte do
gasto público, tamén social, chega de
súpeto, despois de moitas promesas
en sentido contrario. Que se fixo mal?
Creo que debemos salientar que a crise da economía estatal só en parte se
deriva da global, que por outra parte
non é tal, dado que afecta ás economías máis industrializadas, EUA e a
UE - debedores dun poder financeiro
dentro dun capitalismo neoliberal que
condiciona perversamente a economía
real-, e non afecta a unha parte funda-

mental do mundo: China, India, Brasil.
Afecta incluso de forma moi distinta a
países do primeiro grupo, sendo moi
diferente a situación, poñamos por
caso, de Austria ou de Grecia.
Na mesma Galiza, cunha economía
máis exportadora, a situación non é
igual que nas comunidades autónomas máis debedoras dos problemas
causados pola especulación inmobiliaria,
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Dito isto, a crise española ten un
compoñente moi particular, que se
ben emerxeu coa crise financeira global, aparecería de todas formas, sendo
responsábel de que o desemprego, que
chega na UE e en EUA ao 10% dos
ocupados, acade no Estado español a
perto de 20%, con máis de catro millóns de parados. A metade deles son
consecuencia dunha crise específica
derivada da caída da construción e algún outro sector de servizos, alimentados irresponsabelmente durante anos
mediante o endebedamento exterior e
interior e por unha especulación irresponsábel.
Temos, logo dúas crises metidas nunha.
E cando se superar a crise global, restará a específica do Estado español.
Tardarase anos en superala, debendo
crearse dous ou tres millóns de postos de traballo en sectores tecnoloxicamente máis avanzados, sen saberse
que vai ocorrer con boa parte dos actuais desempregados, dicilmente integrábeis na nova economía e en grande
medida inmigrantes que teñen todo o
direito de ficar aquí.
Nos anos pasados houbo motivos
para desconfiar e pórlle remedio a
un camiño moi equivocado, e non se
fixo, nin no tempo de José María Aznar -cando pretendía darlle leccións a
Alemaña, en tanto que favorecía un
crecemento especulativo e gastando
os cartos que viñan da UE en proxectos ostentosos como o novo Barajasnin con José Luís Rodríguez Zapatero, presumindo de alcanzar a Italia en
renda por habitante e de estar perto de
facelo con Francia.

Non podemos crear un estado social
que sexa sustentábel no tempo?
O que hai que facer para asegurar un
Estado social sustentábel no tempo
ten pouco que ver coa propaganda e
as intencións do capitalismo financeiro e dos gobernantes que apoian de
facto ese sistema en contra dos intereses dos traballadores e mesmo en
contra dos empresarios e da economia
real. Son perfectamente compatíbeis
un desenvolvemento equilibrado,
tendo en conta as transformacións
de cada tempo, e a conservación da
mellora das conquistas do Estado do
benestar, sendo solidarios cos países
máis pobres e respectando a natureza.
As criticas xerais ao Estado do benestar (ensino, sanidade, pensións... de
carácter público) proceden dos que
pretenden estender a esas áreas vitais
os intereses privados depredadores,
procurando os máximos beneficios.
A crise actual, cando nace, parece
apuntar a malas prácticas por parte
da gran banca. Pero a cidadanía non
termina de ver que se tomen medidas
de control e de nova tributación para
os culpables. Aprenderemos e introduciremos melloras ou seguiremos a
depender da cobiza duns poucos?
Esperemos que sí. Efectivamente, as
solucións que se pretenden tomar fronte á crise tratan máis de recortar os dereitos sociais conquistados que de estabelecer unha fiscalidade redistributiva,
por exemplo, recuperando o imposto
sobre o patrimonio, incidindo máis nas
rendas altas ou loitando firmemente
contra o cancro da fraude fiscal.
O BNG tivo a oportunidade de amosar a súa capacidade de goberno
durante o bipartito. Despois pasou
o que pasou. A “análise” oficial da
derrota fala de inimigos externos e
dunha “mala comunicación” de todo
o feito á cidadanía. Non haberá algo
máis para explicar aquel fracaso?
Creo que o goberno bipartito e particularmente o BNG non souberon ou
non quixeron estabelecer programas

ambiciosos que os diferenciasen, e
que eran posíbeis mesmo dentro do
limitado autogoberno que temos. Limitáronse basicamente a administrar
o que existía. En lugar de gañar por
centos de votos, como era posíbel,
perderon por un deputado, aínda gañando en votos, como antes gañaran
tamén por un deputado.
Respecto do BN,G as posicións mantidas foron consecuencia de decisións
para min fondamente equivocadas tomadas no principio desde 2001, cando
aínda lograra ser a primeira organización da esquerda, negándose a interpretar a nova realidade da sociedade
galega, máis preparada que nunca
para o autogoberno, e non admitindo
a necesidade de revisar a estrutura
interna da formación política, inadecuada e incomprensíbel para a xente.
En lugar de tomar unha postura politicamente avanzada e firmemente
democrática, que incluíse un incremento da afiliación, o BNG asumiu
unha posición acomodaticia, facendo
visíbel para a xente que renunciaban a
converterse nunha forza hexemónica
en Galiza. Estaban máis preocupados
por ter “peso en Madrid” que e na
atención ás necesidades da xente e na
construción do autogoberno nacional,
abríndose ao mundo.
En que medida PSOE e BNG saíron
feridos despois do cambio producido? En que medida ese mal ten cura?

Trátase de facer o que non se levou a
cabo entre 2005 e 2009. Na sociedade existen elementos políticos, económicos, sociais e culturais para apoiar
unha alternativa de goberno á dereita.
Mais, iso necesita unha preparación
que non se albisca e desde logo, outros
protagonistas.
Como ves o futuro de Galicia, a curto e a longo prazo? Seguen vixentes
os postulados que mobilizaron a túa
vida e a túa enerxía? Desde onde e
como se poderían ir construíndo alternativas?
Sufrindo aínda os efectos da grave
marxinación secular, sobre todo demograficamente, Galiza é hoxe un
país máis concienciado sobre o sobre
o seu carácter nacional e lingüístico,
cunha lingua propria que ten ademais
unha dimensión intercontinental, un
país urbano e industrial, mantendo
abertas as potencialidades agraria e
mariñeira, que conta con natureza
excepcional e está situado no centro
do Atlántico. Debemos desprendernos da mirada proxectada sobre nós
polo poder e a ideoloxía dominante
nun Estado español que nega a nosa
historia, tomándonos como unha
provincia española excéntrica. Temos
que sabernos como unha nación en
Europa e no mundo, por nós mesmos.
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Romaxe 2010

Monterroso: no corazón da Ulloa,
no corazón de Galicia

Miguel Rico

Este ano, aló polo 11 de setembro,
imos de Romaxe a Monterroso.
Monterroso atópase no corazón
de Galicia, formando, xunto con
Palas de Rei e Antas de Ulla, a
Comarca da Ulloa, situada na
cabeceira do río Ulla. Protexida
polos montes do Careón, Farelo e
Vacaloura, e regada polo río Ulla
e unha morea de regueiros que
o van configurvando: Son cento
catorce quilómetros cadrados de
terra fértil e produtiva.

Equipo organizador da Romaxe 2010

Unha terra viva
País granítico (penas, pedras de muíño,….), rico en carballos, castiñeiros, fragas
e soutos; noutra época terra chea de leiras de centeo e trigo (por iso hai tantos
muíños), hoxe convertidas e praderías pois a xente adícase á cría de gando
vacún.
Terra de bos queixos, en especial dos chamados da nabiza (os da época do
nabo, no inverno) e bos xamóns (inspiráronlle a Otero Pedrayo o poema adicado ó xamón cando pernoctou un día en Monterroso).
Ten unha poboación duns catro mil trescentos habitantes, dos que uns 2000
viven na vila. A xente das aldeas adícase á agricultura e a da vila vive fundamentalmente do sector servizos: funcionarios do Centro Penitenciario e traballadores (a maioría a tempo parcial) na fábrica de envasado de conservas de
Arotz (castañas, amorodos, espárragos, framboesas….).
Conta cun colexio de Educación Primaria, un Instituto de Secundaria, Centro
Médico, Centro Penitenciario, Cuartel da Garda Civil, Museo Parroquial (con
interesantes pezas arquolóxicas e útiles dos oficios tradicionais.
Alí onde se cruzan os camiños
Monterroso é ademais cruce da camiños: Lugo por Guntín; Coruña por Palas,
Melide….; Pontevedra por Antas de Ulla, Agolada, Lalín…; Ourense por Taboada, Chantada.
30 parroquias, a maioría con Igrexa Románica. Estamos no camiño de Santiago (pasa por Ligonde, unhas das grandes parroquias de Monterroso e referencia no camiño medieval a Santiago polo seu hospital de peregrinos) de aí a súa
influencia.
Ten censados 15 castros (o crego da parroquia de Monterroso, Carlos Méndez
Vázquez, ten publicado un libro sobre os mesmos). Os topónimos das aldeas e
lugares recollen esa presenza castrexa, así como a presenza dos romanos coas
súas “villae”, influencia do Camiño de Santiago, terra de fidalgos e señores feudais: Ulloa, Salgado, Sirgal, Amarante,….
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¡Miña Fala!

Lugar de Feira ....e Romaxe
Feira o día 1 de cada mes, destacando a do 1 de novembro, a Feira de Santos, a
Feira das Feiras ou o Feirón, como se coñece (hai documentos que indican que
no ano 1581 xa se facía esta feira, pero posiblemente sexa aínda máis antiga).
Noutrora feira de gando cabalar (necesario para os labores do campo) e produtos agrícolas (fabas, castañas, trigo, centeo…) e do porco (xamóns, lacóns,
chourizos,…), hoxe, sen faltar estes elementos, ten o que calquera feira pero
multiplicado por dez ou vinte.
Como persoeiros ilustres temos a Lorenzo Varela e a Teolindo Cortiña Toural
(1884-1972), crego, poeta, quen co alcume de Antón de Xirgal, critica o caciquismo e cofunda o xornal “El Eco del Ulla”, canle de reivindicacións sociais e
culturais e vía de comunicación coa xente da emigración.
A área fluvial da Peneda é un espazo de lecer, de goce da auga e unha “homenaxe” aos muíños, aos muiñeiros (e polo mesmo, creo eu, ao trigo, ao pan, aos
labregos….). Un lugar de Romaxe para una ano de Camiño.

Vista xeral da área fluvial da Peneda

Nesta terriña galega
arroleime de pequeno
e nela vivirei sempre,
¡penso ser sempre galego!
non podo deixar a patria;
moito menos o tarreo;
non podo deixar o lar
-siquera oír falar desoen que a mamá me atoupou
tantas veces co sabelo;
non podo esquencer a fala
que a miña nai no barrelo
me deu a mamar co leite
escondéndome no peito.
¡miña fala, fala miña!
pois a todos ti pos ledos;
ben o saben as maiciñas
que de cerca ou de lexos
cantan cántegas da terra
para facernos estar quedos.
Miña mai do corazón,
se me acordo doutros tempos,
se me acordo dos pesares
que che dei sendo nicrenxo,
a miña alma non alteza
(¡un candil esmorecendo!)
e queda fría de todo
como as noites do inverno;
se me acordo dos contiños
que contabas ó teu neno,
cando o tiñas entre as saias
dándolle biquiños tenros,
os meus ollos lagrimexan,
bágoas botan coma dedos;
se me acordo da túa fala,
pois falabas en galego
cando estou lonxe de ti,
por oírte me devezo.
Esa fala agarimosa,
que salía do teu seo,
esfondóuseme na alma
E nela xa ten un tempro;
nunca a perderéis na vida,
anque a perda o mundo enteiro
(Teolindo Cortiña Toural)
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Horizonte Universal

Pido a palabra

José Arregui
Frade Franciscano. Aránzazu.

Hai sete meses, na véspera de Noiteboa, quedei sen palabra coma Sacarías. E vólveme á memoria a historia daquel sacerdote de Xerusalén
temporalmente mudo, pai do profeta
precursor de Xesús. Naceu o seu fillo
tan desexado e ninguén sabía como
chamalo, salvo a súa nai Sabela, pois
as nais saben sempre o nome sacro
e único de cada fillo. “Chamarase
Xan”, dicía ela, é dicir: “Deus consola”
(como podía chamarse se non?). Pero
ninguén lle facía caso. E que dicía o
pai da criatura? Pouco podía dicir, estando como estaba transitoriamente
mudo, pero quería ratificar a decisión
da súa sabia e resolta muller. Entón,
pediu por acenos unha taboíña, e nela
escribiu: “Xan é o seu nome. Deus é
consolo”. E logo seguiu falando.
Ben por Sacarías! Eu non chego nin
aos flocos da súa túnica sacerdotal,
pero esta é a hora de decidir. Xa pasou o inverno, pasou a flor caresmal
do loureiro, a branca flor do espiño
branco tamén pasou, e as andoriñas
volveron (mágoa que este ano veñan

Existe maior herexía que o
autoritarismo, o dogmatismo
e o medo?
tan raras!). Todo está tan verde en
Arántzazu que ata a pena branca parece verde. Non é unha hora fácil, pero
está chea de Deus. Síntome en paz e
sen rancor, pero hei de resolverme.
Monseñor Munilla, bispo de San
Sebastián desde hai seis meses, xa
resolveu. Hai dez días citou ao superior provincial -xunto co vigairodesta provincia franciscana á que
pertenzo, para transmitirlles ordes
tallantes: “Debedes calar do todo a
José Arregi. Eu non podo, ata den-
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tro de dous anos [ata que tome as
rendas da diocese], adoptar directamente esta medida contra el. Pero
agora debedes actuar vós. Esíxovos
que o fagades”. E pediu ao meu provincial e vigairo provincial que me
destinen a América a traballar cos
pobres, e iso –díxolles- como “como
medida de graza”, como “ocasión de
graza”. Eu son -díxolles tamén- “auga
sucia que contamina a todos, aos de
fóra da Igrexa do mesmo xeito que
aos de dentro”. Ou irme a América
ou calar do todo: velaí a alternativa.
Son consciente da gravidade da hora
e da gravidade da miña decisión, pero
síntome no deber de dicir: NON.
Non podo acatar estas ordes do bispo. E creo que non debo acatalas, en
nome do que máis creo: en nome da
dignidade e da palabra, en nome do
evanxeo e da esperanza, en nome da
Igrexa e da humanidade que soña. En
nome de Xesús de Nazaret, a quen
amo, a quen oro, a quen quero seguir.
En nome de Xesús, que nos ensinou
a dicir si e a dicir non. En nome do
Misterio de compaixón e de liberdade que o bendito Xesús anunciou e
practicou con risco da súa vida. Non
calarei.
Cónstame que o goberno da miña
provincia franciscana oponse en conciencia a executar as ordes do bispo,
pero dou por seguro que tarde ou
cedo se verán forzados a facelo, pois
os tentáculos da xerarquía eclesiástica son extensos e poderosos. Pero
quero deixalo moi claro: o goberno
da miña provincia franciscana non
terá ningunha responsabilidade nas
medidas que se vaian a tomar. O bispo e as súas curias superiores serán os
únicos responsables.
E cales son as razóns do bispo? É moi
probable que a razón de fondo sexa
aquel asunto do cartafol(*), a existencia e o nome (“mafia”) do cal re-

(*) Un cartafol aparecido nun ordenador do párroco de Zumárraga cunha “lista negra” de bispos
e sacerdotes.

coñeceu Monseñor Munilla ante min
mesmo e ante moitos sacerdotes da
diocese, aínda que, iso si, explicando
o contido ao seu xeito. Pero non é esa,
evidentemente, a razón que agora
aduce. O bispo atribúeme numerosos
erros e herexías teolóxicas. Mantiven
con el varias conversacións que en
realidade foron severos interrogatorios co Catecismo da Igrexa católica
na man.
Non aprobei o exame, e non porque descoñeza o Catecismo, senón
porque non acepto que sexa a única
formulación válida e vinculante da fe
cristiá no noso tempo. Se a fe da Igrexa é o Catecismo tal como Monseñor
Munilla o entende e explica, admito

Esta é a miña Igrexa. Nela aprendín
que non hai fronteiras entre os de
dentro e os de fóra, pois todos somos
buscadores
sen reservas que son herexe. Pero,
Meu Deus!, que é unha “herejía”?
Existe seica maior herexía que o autoritarismo, o dogmatismo e o medo?
Como é que non aprendemos aínda cantas verdades resultaron logo
mentiras e cantas herexías do pasado
son agora opinión común? Por que,
se non, Xoán Paulo II pediu tantas
veces perdón por condenas pronunciadas no pasado? Como é que neste
século XXI, nesta era da información
acelerada e globalizada, seguimos
empeñados en posuír a verdade e en
impedir a expresión das opinións, ata
daquelas que se consideran erradas?
Como é que aínda confundimos a fe
con crenzas e identificámola con formulaciones, e non aprendemos que só
merece fe o Indicible máis aló da palabra? Como é que cremos tan pouco

na madurez dos homes e das mulleres
de hoxe para discernir o que han de
pensar e facer? Como é que confiamos tan pouco no Espírito Santo que
habita en todos os corazóns? E como
é que na Igrexa, en nome da verdade,
se persegue máis os erros teolóxicos
que a mentira, o orgullo, a ambición e
a avaricia, por non dicir a pederastia?

Pero esta é a miña Igrexa. Nela aprendín a respirar e a vivir. Nela descubrín
que non hai fronteiras entre os de
dentro e os de fóra, e que todos somos buscadores, peregrinos, irmáns, e
que todos nos movemos, vivimos e somos no corazón de Deus. Nela, tamén
entre quen pensan doutro xeito, teño
infinidade de irmás e de irmáns, cada
un co seu erro e as súas feridas, cada
un coa súa fonte de auga limpa no
fondo do seu ser. Tamén Monseñor
Munilla é o meu irmán, aínda que os
dous teñamos que aturar este conflito.
Esta é a miña Igrexa e nela ficarei.
Pero nela quero ser libre e, como antigamente Zacarías, eu tamén pido
unha taboíña. Non calarei senón ante
o Misterio.

Para Orar
Guíame, doce luz, no medio das tebras que rodean,
guíame cara avante.
A noite é escura e estou lonxe da casa.
Guíame cara avante!
Garda os meus pés.
Non pido ver o horizonte afastado,
un paso abóndame.
(John Henry Newman)
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Humor

Contrarreforma laboral (*)

				
Estimado señor empresario:
Moitas grazas por rexeitar a miña solicitude de emprego na súa compañía.
Xa recibín rexeitamentos por parte dun número anormalmente alto de empresas con alta cualificación. Con tan variado e prometedor espectro de
rexeitamentos de entre os que elixir, resúltame imposible tomalos todos en
consideración. Tras unha coidadosa deliberación, e debido precisamente a ese
importante número de empresas que me encontran inadecuado, lamento informalo de que non me resulta posible aceptar a súa negativa.
A pesar dos extraordinarios méritos e cualificacións da súa compañía e da súa
consolidada experiencia en rexeitar candidatos, teño que comunicarlle que a
súa negativa non reúne os requisitos nin o perfil que neste momento preciso.
Por este motivo comunícolle que comezarei a traballar para a súa empresa a
partir do primeiro día do mes que vén.
As circunstancias da vida poden cambiar e nunca se sabe cando poden xurdir
novas oportunidades de rexeitamento. Xa que logo arquivarei a súa carta no
caso de que os meus criterios sobre aceptación da súa resposta negativa mudasen no futuro.
Por favor, non considere esta carta como unha desconsideración cara aos seus
méritos e a súa capacidade de denegación da miña solicitude de emprego. Non
é tal, en absoluto.
Deséxolle, ao mesmo tempo, a mellor sorte nas operacións de rexeitamento de
candidatos que emprenda no seu futuro.
Cordialmente
(O candidato a un posto de traballo)

(*) Inspirado en http://www.jkador.com/letter.htm
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O ECO

Boa Nova
Segue habendo quen se alegra por ocupar un posto de responsabilidade. Segue existindo quen loita
encarnizadamente por chegar a ocupar un posto,
ou quen se esforza para que non o saquen del.
Con toda a boa vontade soñamos que cando nos
dean esta oportunidade imos facer un pouco por
cambiar este mundo tan inxusto, posto que dende onde estamos pouco podemos facer. Ai, canto
transforma o poder...! a quen o exerce.
José A. Martínez

E mandounos de dous en dous a todas as vilas
e aldeas
O texto de hoxe sorprende pola súa radicalidade, atopándonos a Xesús facendo unhas propostas de seguimento que
no mundo no que nos vivimos soan un pouco estrañas. É un
feito que Xesús viviu os derradeiros anos da súa vida de forma itinerante acompañado dun grupo pequeno de discípulos e discípulas. Este estilo de vida supoñia para el e os seus
compañeiros e compañeiras fortes tensións co seu entorno e
especialmente coas súas familias.

DOMINGO 4 DE XULLO. 14º DO TEMPO
ORDINARIO
Naquel tempo, designou o Señor outros setenta
e dous, e mandounos de dous en dous por diante del a todas as vilas e aldeas onde tiña pensado ir. Díxolles: “A anada évos ben boa, pero
os xornaleiros son poucos; así que rogádelle ao
dono da colleita que mande xornaleiros á súa
ceifa. Ide e sabede que vos mando coma años
entre lobos. Non levedes saco, nin alforxa, nin
calzado, nin vos paredes a parolar con ninguén
polo camiño. Cando entredes nunha casa, antes
de máis nada dicide: Paz a esta casa (...)”.
Entón volveron os setenta e dous moi contentos
dicindo: “Señor, aínda os demos tamén se nos
someten no teu nome”. El replicou: “Eu vía a Satanás caendo do ceo coma un raio. Porque vos
dei poder para pisardes cobras e mais alacráns
e poder sobre toda forza inimiga, e nada vos
fará mal. Con todo, non vos alegredes de que
os espíritos se vos sometan: alegrádevos, máis
ben, de que os vosos nomes estean escritos no
ceo.”

A CLAVE

A PALABRA

Lc 10,1-12.17-20

O recordo desta experiencia e nomeadamente a continuidade deste modo de vida en moitos dos primeiros/as misioneiros que trala Pascua percorrían as vilas e aldeas predicando a vida e a mensaxe do Señor foi recollido de forma
significativa no documento que tradicionalmente chamamos
“fonte Q”, un documento que hoxe non conservamos pero
que, posiblemente, naceu no círculo daqueles primeiros misioneiros itinerantes.
Co tempo e co avance da misión polo imperio romano, as
condicións para a evanxelización cambiaron e foi desaparecendo esa vida desarraigada dos comezos sendo substituída por experiencias menos radicais nas formas, aínda
que non nos contidos. A misión impulsábase agora a partir
de comunidades asentadas nas vilas ao carón das casas,
que se convertían en espazos de encontro e de vivencia da
fe no medio da realidade cotiá.
A comunidade lucana vive xa neste segundo momento da
misión, pero mantén no seu horizonte a forza daqueles
compañeiros/as itinerantes, atopando neles impulso na súa
tarefa. Sentían que, aínda que de forma diferente, seguían
a estar chamados a proclamar o evanxeo e buscar nas palabras de Xesús consolo e confianza na tarefa.
Carme Soto
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Falando da lingua

Errare humanum est

Lidia e Valentina

Si, iso diciamos no último número, errare humanum est.
Pois se antes abrimos a boca, antes nos entra a mosca: daquela pretendiamos aclarar que debemos empregar motu
propio e non *de motu propio. Pois ollo!, que hai un detalle que nos escapou: hai que dicir motu proPRIO!
E titulabamos o noso artigo Indocti discant, e ament meminisse periti. Averiguastes que significa? “Apréndano
aqueles que non o saben e recórdeno os entendidos”.
Imos seguir recordando e aprendendo. Parécenos este o
lugar ad hoc, idóneo, para facelo. Así e todo agora quedamos in albis, é dicir, en branco, sen ideas. A ver que vai
saíndo, e a ver se vos resulta interesante e vos gusta, aínda
que de gustibus et coloribus no es disputandum , é dicir,
sobre gustos non hai nada escrito
Recordando recordando, seguramente teredes utilizado
algunha vez iso de a.m. (ante meridiem), para falar do
tempo dende as 12 da noite ata as 12 do mediodía e p.m.
(post meridiem) desde as 12 do mediodía ata as 12 da noite. E falando do tempo, o tempora o mores!, “ou tempos,
ou costumes!, que tempos aqueles!”. Parece que nos poñemos morriñentas Si, ante determinadas cuestións da vida
agora a sorte xa está botada, xa se tomaron decisións que
non teñen volta atrás; dicían para isto os romanos alea
iacta es. E estas decisións que se toman moitas veces marcan definitivamente o modus vivendi de cada un, a forma
de vivir, o estilo de vida, que tamén pode vir determinado
polo modus operandi, o modo de actuar, de facer as cousas que cada quen ten.

O Fachineiro

Ollo ó can!

Xa menos filosóficas, menos serias, sabedes que significa
cave canem? Coidado co can! Pois si que o van entender
os vosos visitantes como colguedes este letreiro no portal
da vosa casa… En fin, quen sabe que eruditos son os vosos visitantes… Coidado!, a ver se vos van dicir que sodes
unha rara avis, un pouco sui generis, uns tipos estraños.
Se cadra mesmo sodes dos que te empregades ex libris.
Sabedes o que é? Unha estampiña que se pon na primeira
páxina dos libros para identificar quen é o seu dono, realmente significa “este libro é propiedade de... “
Por hoxe deixámosvos, quizais volvamos sobre o tema,
pero sine die, sen un prazo concreto… mentres… Carpe
diem
Xa empeza a quentar o sol! Benvido o verán!

da lingua

O contador a cero
Remata o curso académico aínda moito
peor do que empezou e coa Xunta esforzándose neste sprint final por varrer
todo canto poida de presenza do galego
no sistema educativo. A semana pasada
prohibiron as aulas de inmersión lingüística en galego nas cidades, aquelas nas
que os pais e nais elixiran e manifestaran
a súa vontade de que os seus nenos e nenas, que viven en contornos de absoluto
predominio do castelán, aprendesen tamén o galego. Pero claro, neste caso a liberdade de elección non interesa. Pronto
veremos entrar en Educación Primaria
alumnado que non tivo contacto ningún
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co galego, porque o que pretende a Xunta é eliminar a lingua desde a súa raíz.
Tampouco importa derramar os cartos
en mercar libros en castelán para materias que xa teñen eses mesmos textos en
galego nos propios centros. Isto ocorre
cando os coordinadores provinciais de
normalización anuncian a súa renuncia
baseada, seguramente, no desprezo da
Administración cara ao seu traballo. Con
este escenario nas aulas cobran máis sentido as palabras de Anxo Lorenzo, que se
di partidario de poñer o contador a cero.
Para a lingua galega, claro.

A.Q.

