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Aí vén o verán coa
música dentro

A foto que fala

Kandahar (Afganistán). Un soldado
canadiense toca a batería na base
militar de Sperwan Ghar. A guerra
nunca deixa de sorprendernos.

O trasno

A voltas co público

Daniel López

trata de prensa privada subvencionadísima desde o público. Eles, os preocupados polo capítulo de gasto en
servizos esenciais dun Estado Social.
Pero a privada, xa está ben, é un desastre. E mentres sobre calquera servizo público hai unha sobre esixencia,
sobre o servizo privado hai resignación.

Cada vez resulta máis complicado
sentarse co bisturí a facerlle a cirurxía á realidade. E un xa non sabe se é
porque a realidade é cada vez menos
“clara e distinta”, menos simple, menos vermella e azul.
Pero hai cousas de fondo que si parecen sólidas e argumentables. Agora a
pinza da dereita e a prensa, dedícase
a encirrar a frustración da crise e o
populismo máis visceral e volven iniciar unha nova vaga de desprestixio
do público e –como non- de sutil loa
do privado. Curiosamente esa pinza xa é de seu sospeitosa, porque se
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Nunha academia coruñesa, na que
cobran por adiantado meses e meses
de preparación para determinadas
oposicións, puxeron de profesora a
unha opositora que competía en tódolos procesos coa mesma xente que
preparaba. A impericia docente era
absoluta e nin sequera se pode achacar a malicia súa para que os seus rivais non lle fixeran a competencia no
momento decisivo, pois nese momento non deu pé con bóla e suspendeu
tódolos exames “cum laude”, é dicir
alá no fondo de todo nas listaxes de
resultados. Atención privada, de escándalo, sobre a que hai unha estraña
comprensión.
Teño a un amigo benquerido na UCI
dun hospital do SERGAS. Traballador de sempre no máis duro, loitando

pola vida dos seus, saíndo adiante tanta dignidade como escasas folguras.
Vai alá máis dun mes, tres operacións
seguidas, unha atención permanente, un persoal entregado -e amable-,
ningún coidado de menos,…nin de
máis. Atención pública, carísima e de
calidade, que se dá por suposta (pero
olliño como haxa un fallo!)
A defensa da calidade e da sostibilidade do servizo público debe ser
unha liña vermella. Doen os ataques,
a mala prensa inxusta e a sospeita
sementada con malicia. Tamén doe a
defensa acrítica e a incapacidade de
moitos –tamén os sindicatos- de ser
quen de revisar en fondura as áreas
de ineficacia, de malgasto, de parasitación, de rendemento sospeitosamente decrecente.
E non esquezamos que para ben ou
para –probablemente- mal, quen dirixe o servizo público é un político
nomeado por outro. Non debería a
estes señores e señoras pedírselles
algo de preparación? (un chisquiño
cando menos?)

Editorial

Veráns musicais

O verán é o mellor aliado da música galega. Despois de meses hibernando recluídos nas escasas salas que lles dan acubillo, centos de músicos galegos celebran a chegada dos festivais
de verán, auténticos fenómenos de masas que arrastran á xente máis nova e inqueda da nosa
xeografía. Non esaxeramos se dicimos que a música galega ten hoxe un papel difusor tan
importante coma a literatura, e con maiores efectos positivos na nosa cultura que calquera
das desacertadas actuacións emprendidas desde a Xunta para fomentar o uso da nosa lingua.
Se a nosa lingua ten unha táboa de salvación, esta áchase nos
encontros veraniegos que achegan a milleiros de rapaces á
cultura galega, unha cultura que agroma cunha abundancia e
orixinalidade poucas veces superada. É ese o motivo polo que
adicamos unha boa parte da revista a un fenómeno que aúna a
sensibilidade de atopar un mundo mellor co goce de recrear espazos culturais nos que se dán
a man o teatro, a música, a poesía e a artesanía. Porque realmente os festivais veraniegos vertebran moitas das sensibilidades alternativas que abrollaron do necesario 15M, e que algúns
queren axudar a murchar. Os espazos de encontro que se crean ao longo da nosa terra descúbrenlle a moitas galegas e galegos a enorme calidade dos nosos creadores, convéncennos
das nosas posibilidades como país, transmiten unha vitalidade que cada vez abunda menos
nas nosas cidades, e posibilitan unha forma moi diferente de ocio que o existente durante o
frío e etílico inverno urbanita de fin de semana.

A música creouse para ser
tocada e escoitada en vivo.

O minguado mercado musical galego, que non é quen de asegurar a viabilidade da nosa
música, é substituído polo espazo natural desta: o directo. A música creouse para ser tocada
e escoitada en vivo. É aí onde desprega todas a forza e expresividade que posúe, e os creadores encontran o recoñecemento que de verdade se merecen: o aplauso. Irimegas e irimegos,
achegádevos a unha das formas máis tradicionais e fermosas de cultura propia: as festas e os
festivais veraniegos. Paseade Galicia!

Rumores de esperanza
Con este número os colaboradores
e colaboradoras de Irimia tomamos
vacacións. Á volta de vacacións xa
falaremos da Romaxe porque xa está
aí. Pódovos asegurar que é incrible
a cantidade de xente que se move
para facer unha Romaxe. Para que
vos fagades unha idea da xente que
anda enganchada a enredos da Romaxe que vén en Vilagarcía dígovos
uns cantos nomes. Temos a Jamardo
preocupado en falar co concello (que
cambiou de cor política) para conseguir unha serie de cousas nese día.
Temos a Nita pensando como dar un
petisco a todos os irimegos. Por certo, Nita xa pensaba no ramo dende
o ano pasado. Josecho anda a voltas
para pechar o borrador do texto da
Romaxe. Don Daniel anda a convocar a todos e a botar unha man. Suca
xa atopou xente para a acollida. Eu

xa sei que Mauro vai dar un bo actor
para estar no escenario. Os da asociación cultural Nós andan afinando
as gaitas para andar na acollida e na
festa da tarde dando a nota gaiteira.
Creo que Gaite anda a voltas para
conseguir o lugar da oración da tardiña. Pascua Xoven está xa apalabrada
para esta oración. Os medallóns están
no forno despois de que Xabi estivera
mandando correos electrónicos a uns
e outros recollendo opinións de cal
é o máis bonito. As camisetas están
en camiño. A ver se Guada fala con
quen ten que falar sobre a cafetería.
Vaia equipo de xente boa de Arousa
vai facer que antes de chegar á Romaxe xa saibamos a resposta ao lema
deste ano: Que ten o mar de Arousa,
meu ben? Pois o que ten é un grupo
de xente entregada e ilusionada. Que
teñades bo verán!
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A peneira
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O alcalde de Balboa, no
BIERZO, tomou posesión
en galego, algo que non
fixeron outros desta beira
dos Ancares. Mentres, directivos do ensino bercianos desprezan o galego
aconsellando non matricularse nesta optativa de
1º da ESO, contaxiados
polo desleixo que perciben na Xunta.
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O desmantelamento do
tecido social por parte
da Xunta, tamén afecta
a PREESCOLAR NA
CASA, que traballa na
crianza de 4000 familias
en 692 puntos do país,
de 258 concellos. Vense
privados dunha axuda
fundamental nestes anos,
sobre todo cos nenos e
nenas de 3 anos no rural.
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A Xunta nega salario
de inserción e contrato
indefinido a cidadáns
en risco social. A CIG
urxe MOBILIZARSE
polo emprego: en 3 anos
destruíronse 62.000. O
54% da exportación, que
baixou un 10%, é de téxtil
e automoción, sectores
que perderon un 26,3%
e 18,8% do emprego
respectivamente. Por
100 persoas cotizando,
101 cobran pensión ou
subsidio.

4

O 2 cúmprense os
50 anos da morte de
ASOREY, o “escultor
da raza”, soterrado en
Bonaval. Constitúe un fito
no imaxinario do país
despois do Mestre Mateo
e outros canteiros. Dende neno facía Cristos e
santos de madeira. Celebramolo coa “Ofrenda a
San Ramón”, símbolo da
relixiosidade popular, e
os monumentos a Curros
na Coruña, San Francisco
en Santiago ou Feixoo en
Samos.
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Acción contra a FAME
denuncia os alimentos
que se perden: 65 Kg. e
250€ por persoa ao ano,
que supoñen 3 millóns de
toneladas en España. O
20% da comida empaquetada vai ao lixo sen
abrir, a metade, froitas e
verduras. Somos o estado
da UE máis pobre, un
23,9% (a media é 12,8%).
Na foto, colectores de
lixo en Outeiro de Rei
cheos de alimentos da UE
para necesitados.
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VENEZUELA lembra

a tantos, coma “O Cristo
do Galego” de Asorey,
nos Salesianos de Barakaldo, loita ensinando
galego a 300 universitarios. Teñen menos paro
(11,6%), cá media estatal
(21,3%), debido ás competencias económicas e
fiscais do Estatuto, fornecedor dunha industria
emprendedora, polas
exportacións e a xestión
de tributos.

O 5, fin do Bicentenario,
a galegos da independencia, coma o libertador, Bolívar, bisneto dun
coruñés ou o primeiro
presidente José Páez,
autor dos seus símbolos.
Agora, a botica “Lugo”,
no barrio Negro Primero de Caracas, serve as
medicinas o 80% máis
baratas, atendida por
María Rodríguez. A
Irmandade Galega é a
máis numerosa do mundo: 11.000 socios.

EUSKADI, que acolleu

Alfonso Blanco Torrado

8

O 9, a III Festa da Palabra na Insua dos Poetas,
no Carballiño. Celébrase
os 50 anos de
Nimbos de Díaz
Castro, un libro ateigado
de música e mística que
fai lembrar o Cántico Espiritual de San Xoán da
Cruz: “Escóndete, carillo,
/y mira con tu haz a las
montañas,/y no quieras
decillo; /mas mira las
compañas /e la que va
por ínsulas extrañas”.
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Romaxe de Crentes Galegos 2011
Invitación á Romaxe 2011
Fontefría - Monte Xiabre- Vilagarcía de Arousa

Xiabre é un dos montes máis importantes que cinguen
a comarca de Arousa. O seu punto máis alto atópase a
641 metros de altitude a pesar de que se atopa a carón do
mar. Dende el, nunha ollada máxica, podemos divisar as
Comarca do Salnés e do Barbanza, case por completo, e
a Ría que alenta a fermosura do lugar, a Ría de Arousa.
Dise incluso que en días nos que a visibilidade é boa,
dende o máis alto do monte, coñecido como o Alto de
Meda, podemos distinguir a Catedral de Santiago coas
súas torres.

No monte máxico
Xiabre aluga na súa recente historia claros e escuros. É
un monte que adoita amencer nevado nalgún día en cada
inverno, colocando unha estampa idílica detrás de Vilagarcía, a capital do Salnés. Pero tamén, coma moitos, non
logrou ceibarse da vaga de lumes de hai anos, sendo arrasado por completo. Con todo, a forza da natureza e algúns
traballos de rexeneración, foron devolvéndoo á fermosura
de antano. Ademais, este elevado lugar, foi punto da implantación dun parque eólico nos últimos anos.
Este monte emblemático do lugar, testemuña directa do
progreso e avance dos Concellos que o rodean, Catoira,
Caldas de Reis e Vilagarcía, acollerá este ano unha nova
Romaxe. Antes ou despois tiña que ser, velaí as Romaxes
con centos de Arousáns partícipes desta celebración. De
todos os posibles lugares, Xiabre e, en concreto, o lugar
de Fontefría, tres quilómetros máis abaixo que o alto de
Meda, foi o elixido para abrir un novo gromo na historia
das Romaxes de Crentes Galegos.
Un traballo dos veciños e veciñas do lugar
Na última Romaxe celebrada en Monterroso, veciños das
parroquias vilagarciáns de Sobradelo e Trabanca, recolleron o compromiso desta nova andaina. E dende o momento, comezaron as reunións, encontros coas autoridades, reparto de traballos, así como toda a estratexia para facilitar
os accesos e saídas a Fontefría.
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A última reunión celebrada foi o 18 de Xuño no Salón
Parroquial de Sobradelo, en Vilagarcía. Trabállase con
ilusión e con gañas dende a organización e agárdase que
moita xente se anime a participar.
Para ese día e para a xente que non é de Arousa, a chegada igual non é doada pero traten de recordar estes pasos:
Os que vindes pola AP-9, colledes para a saída de Caldas de Reis. Xusto nesa saída manténdevos no carril
dereito o cal vos levará a unha rotonda. Nesa rotonda
seguide de fronte e tras pasar por Saiar-Sequeiros continuaredes polo Pousadoiro, unha subida con bastantes
curvas e con tres carrís. Estade atentos á dereita porque
ides atopar un cruce á dereita no que hai un cartel que
pon Monte Xiabre. Virade e despois continuade ata chegar a Fontefría.
Os que vindes pola estrada de Pontevedra, ao chegar á
rotonda “das mans” na entrada de Vilagarcía, -tamén se
atopa a fábrica de Larsa- non seguir para o centro, collede a dereita, á saída que fai ángulo agudo con respecto
á estrada pola que chegades. Seguindo todo recto tamén
chegaredes ao Alto do Pousadoiro pola outra vertente.
E despois buscade a indicación que poña Monte Xiabre.
E para todos, ese día haberá indicacións específicas da Romaxe.
Agardámosvos!
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Entrevista

Conversa con José Ignacio González Faus

Victorino Pérez Prieto

O xesuíta José Ignacio González Faus (1933-) é, sen dúbida, dos mellores
teólogos españois. Un auténtico obreiro da teoloxía, que publicou máis de
50 libros e colaborou en máis doutros tantos; unha boa parte deles están
en tódalas bibliotecas de teoloxía públicas e privadas. Desde “La Humanidad nueva: Ensayo de Cristología”, ata o seu “Acceso a Jesús” (1979), e os
últimos “Otro mundo es posible, desde Jesús” (2010) e “Presencia pública
de la Iglesia: ¿Fermento de fraternidad, o camisa de fuerza?, con Javier
Victoria (2011). Nos seus case 80 anos, Faus segue activo coa palabra e a
pluma, indo alí onde o chaman. Na Coruña, onde falou sobre Oscar Romero, fixémoslle esta entrevista.
Cres que a actual estrutura eclesiástica piramidal ten corda para moito
tempo?
Non deben facer profecías, porque
logo non se cumpren. Pero a lóxica
dos feitos dinos que temos que chegar a unha Igrexa verdadeiramente
comunitaria. Chegará ou non chegará, non o sei. Pero o autoritarismo non ten futuro; nin histórico nin
evanxélico. Pero é tamén certo que a
crise da Igrexa é sobre todo europea;
en África ou en Orienta a Igrexa non

o autoritarismo non ten futuro; nin
histórico nin evanxélico
está en crise, ou non o está tanto. Ben
pode ser que a esas igrexas o autoritarismo eclesiástico lles sexa máis
aturable. Tamén pode ser, como sorprendentemente pasa, que gran parte
do clero novo acepte esa dinámica
autoritaria coma o máis normal. Pero,
en calquera caso, a forza máis mística
da Igrexa está no espírito verdadeiramente comunitario, non autoritario.
E indo máis en concreto á Igrexa Española, dá a sensación de que hai tal
“monolitismo rouquiano”, unha liña
conservadora tan forte, que non existe unha alternativa episcopal de cambio. Ou non?
Pode que haxa catro ou cinco que
perciban a necesidade dun cambio,
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pero liña non. Foron desaparecendo
os nomeados por Paulo VI (Iniesta,
Echarren, Osés...), e hoxe en día xa
non ves bispos dese estilo; os nomeados por Xoán Paulo II e logo Bieito
XVI está nunha clara liña conservadora. Para min, foi o tráxico paso do
nuncio Dadaglio ao nuncio Tagliaferri. El mesmo dixo explicitamente
que viña cortar o que se facía. Seica
dixo que non ía nomear ningún de
entre 40 e 55 anos, para garantir unha
liña máis conservadora; tiñan que ser
ou maiores de 55 ou máis novos desa
idade, para garantir que non estiveran “infectados” polo Concilio.
Se a Igrexa ten futuro, e teno, ten
que ser o dunha Igrexa comunidade
de iguais. Pero, fronte a iso, efectivamente, atopámonos cos novos curas, conservadores, que queren unha
Igrexa ao xeito de antes, con orden.
Que pensas diso?
A Igrexa ten futuro, porque o
Evanxeo ten futuro; e certamente ten
que chegar a ser unha comunidade de
iguais. Non me estrañaría que estes
rapaces, de aquí a uns anos se atopen
coa realidade e lles ocorran unha de
dúas: ou que perdan a fe –e teoloxía
teñen moi pouca- ou se fagan fundamentalistas intolerantes. De momento, ver a eses rapaces resulta angustioso; pero non sei o que pode pasar...
Todo isto parece responder á gran
tentación relixiosa, que é a relixión
da seguridade: “Fai isto, que é o que
tes que facer; serás superior aos de-

mais e, por riba, gañarás o ceo”. Esta
relixión da seguridade capta adeptos
dunha maneira alarmante; porque
esa xente non é quen de vivir un cristianismo á intemperie, no que hai que
tomar decisións persoais.
Como ves ti o do celibato opcional, os
curas casados, e mesmo que os curan
que casaron sigan exercendo o ministerio?
Ademais do dereito lexítimo dos
mesmos curas que deciden casar,
e non por iso renuncian a ser curas,
creo que está o dereito non menos
importante das comunidades a ter un
pastor e a celebrar a eucaristía; e non
abonda con que poidan facer celebracións da Palabra, como fan en moitas
delas. Ante este problema, a Igrexa
non pode privalas dese dereito; e
moito menos polo feito da imposición da lei celibato a tódolos sacerdotes, cousa que as vai deixando paulatinamente sen eles. A este respecto,
hai unha novela recente titulada Vaticano 2035 que é unha gozada; está
asinada por un autor que di chamarse
Pietro di Paoli, e preséntase coma un
presunto cargo do Vaticano. Non se
sabe ben quen é, pero a min téñenme
dito que pode ser Timothy Radcliffe,
que foi superior xeral dos dominicos.
Fala de curas casados e de casados
ordenados; ao final un deles chega a
papa. ...O tema do celibato opcional
xa debía estar resolto hai moito tempo; desde logo, inmediatamente despois do Concilio, pero presionaron a
Paulo VI para que non levara adiante
este cambio tan importante para a
Igrexa.
Outro asunto é o da ordenación das
mulleres. Como o ves?
Vai saír de contado un libro meu no
que respondo a cuestións coma esta
que formula Ratzinger no seu ultimo
libro. Respecto disto, digo varias cousas: Primeiro, como biblista e como

teólogo non vexo que haxa ningúns
atranco para a ordenación sacerdotal das mulleres. Segundo, se eu fora
papa e tivera que enfrontarme a este
tema, ademais de ver se hai ou non
obstáculos teóricos, o que faría seria
confrontar esa resposta coa doutras
igrexas cristiás, e se aínda o vira imposible, polo menos o que faría sería
que as mulleres ocuparan polo menos
a metade dos postos de responsabilidade na Igrexa. Foi unha vergoña que
a única muller que aparecera no acto
do papa na consagración da Sagrada
Familia de Barcelona fora para recoller as cousas do altar.

o Papa estaba convencido –non sei
que lle puido meter este esquema na
cabeza- de que promovía a violencia
e o marxismo. Chega a dicir no Informe sobre a fe que o que di Jon Sobrino de baixar da cruz aos crucificados
da Historia é “un orgullo que nos autodiviniza”; un xeito retorto de interpretar a teoloxía de Jon Sobrino. Os
únicos informes desta teoloxía que
tomaron en consideración en Roma
foron os da xente máis de dereita.
E con isto abandonou tamén aos
seus mellores prelados, como Oscar
Romero, Hélder Cámara ou Samuel
Ruiz.

as relixións teñen que estar unidas,
sobre todo no tema do ser humano
Cal é a importancia real dos pobres
na na Igrexa?
No Evanxeo queda claro quen son os
protagonistas do proxecto de Xesús:
os enfermos e os pobres. A cousa é
tan seria, sobre todo en América Latina, que o mesmo Bieito XVI falou
no encontro da Aparecida, de que os
pobres son os nosos señores. Pero el
non comprendeu a Teoloxía da Liberación, que foi a que mellor soubo defender o posto dos pobres na Igrexa;

Unha Igrexa de iguais, unha Igrexa
dos pobres... e unha Igrexa non só
aberta as demais igrexas, senón a tódalas relixións, ecuménica e interrelixiosa...
Un tema actual, indispensable, que
debe afrontar a Igrexa de hoxe. Ademais das cuestión teóricas, que son
importantes, pero non o máis importante, a Igrexa debe ter en conta
que o Espírito do Resucitado se lle
dá a tódalas xentes. Deberiamos es-
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Entrevista
Victorino Pérez Prieto

tar admirados e agradecidos como os
Apóstolos en Pentecoste de que o Espírito de Deus estea tamén noutros
pobos e noutras relixións. O diálogo
ecuménico e interrelixioso empeza a
ser real sobre todo cando as igrexas e
as xentes doutras relixión colaboran,
afrontan e marchan xuntos ante os
problemas da humanidade. Foi impresionante o feito recente de Exipto cando un grupo de musulmáns se
puxeron de escudos humanos para
defender aos cristiáns.
O ecumenismo é certamente un tema
fundamental. As igrexas cristiáns teremos que vivir como irmáns coas
nosas diferenzas, en diálogo, mesmo
mantendo as nosas distintas identidades. Por moi católico que sexa, eu
non posúo toda a verdade nin a vida
de Deus….
Certamente, a unidade cristiá non vai
ser baixo o Papa de Roma. O mesmo
Ratzinger chegou a dicir que se un
día volven os outros cristiás á nosa
Igrexa non se lles vai pedir máis que
a aceptación dos concilios realizados
cando todos eramos irmáns. Houbo
cousas moi tristes; como a condena
do libro de Rahner e Fries La unión
de los cristianos es posible. De tódolos xeitos, houbo xa encontros importantes que conseguiron importantes
avances. E moito máis a nivel dos
teólogos, dos estudantes de teoloxía
e do mesmo pobo. O outro día unha
antiga alumna que hoxe é pastora luterana en Hannover, díxome: “Quen
me ía dicir a min, luterana, que ía ter
un director espiritual xesuíta!”
E falando dos teólogos, como cres
que nos sentimos hoxe nesta Igrexa?
Algo común á maioría sería dicir que
nos sentimos decepcionados, tristes...
Uns estarán máis enfadados, outros
terán sufrido máis... Eu teño que confesarche que tiven unha gran sorte,
porque contei sempre co apoio dos
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meus superiores xesuítas cando tiven
problemas con Roma. Sempre me defenderon moito. Pero comprendo que
a aqueles que lles están dando caña
continuamente... poidan cansar. Teilhard de Chardin...
... que cando estaba xa no leito de
morte dixo aquela frase tan terrible:
“Por fin me vou ver libre da Igrexa”...
Si, parece unha frase de Santa Tersa
de Ávila... El tan pío e tan bo, pero
que tivo que padecer tanta incomprensión e persecución por parte da
Igrexa. Ou o caso de Congar, que di
algo semellante nos seu Diarios...

copal Española, por non quedar mal
Martínez Camino e outros, insisten
en que o libro é heterodoxo e compre
retiralo, mesmo destruír os exemplares que quedan... Eu sei que pasou un
crise de depresión forte, aínda que
xa está recuperado e tan activo coma
sempre...
E Masiá...
Está moi ben, escribímonos recentemente e pregunteille: “Que fas no
Xapón?” El díxome: “Dicir e escribir
a petición dos bispos xaponeses todo
o que me prohiben os bispos españois”.

a relixión da seguridade capta
adeptos dunha maneira alarmante
Ti fuches sempre valente. “Mentres
Deus me dea vida non calarei ante
calquera desfiguración do Evanxeo”,
dixeches recentemente. Pero houbo
outros con diferente sorte, como é o
caso recente de Pagola...
Un caso absurdo; mesmo cando xa
publica as correccións que lle ordenaron a censura da Comisión Epis-

E Queiruga, e o seu proceso de condena inacabado
Discrepo del nalgunhas cousas, como
a súa concepción do mal, pero valoro e aprecio moito a súa teoloxía. Eu
creo que esas condenas é porque non
o coñecen realmente...
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O verán, tempo para as músicas ao vivo
O lume da noite de San Xoán e os mil e
un foguetes do interminábel rosario de
festas estivais anuncian unha estación
propicia para a música. É tempo de
música para se acompañar no paseo do
serán, entre toallas e con sabor a salitre
ou nesa viaxe tan agardada nos últimos
meses. Mais sobre todo é tempo para
a música ao vivo, compartida entre as
masas festivaleiras ou sentida con complicidade entre a pequena audiencia
dun concerto improvisado nunha noite
quente de agosto.
Acompañe ou non o bo tempo, os festivais e as festas locais son citas obrigadas que ofrecen un abano amplo e
plural de propostas ante as que se fai
ben difícil escoller. Con todo, é a crise
a que está a provocar unha redefinición
do calendario tras a inflación dos últimos anos. Acontece para os grandes
eventos institucionalizados, no que as
administracións pasaron a funcionar
practicamente como axencias de contratación, e os festivais autoxestionados por asociacións, que ano tras ano
fan posíbel un pequeno milagre a base
dun enorme esforzo colectivo e moita
imaxinación.
Unha vez máis, os carteis adiantan
dous modelos xa consolidados, que
non asumidos, para a música cantada
en galego. Por unha banda, a exclusión
ou unha presenza cativa na axenda con
máis proxección mediática, que comezou co Sónar Coruña (17-18 de xuño)
e o Vigo Transforma (do 30 de xuño
ao 2 de xullo) e continuará co Cultura Quente (Caldas, 22-23 xullo), o Noroeste Pop-Rock (A Coruña, agosto)
e as festas patronais das cidades e as
vilas. Nelas, haberá sitio para algunhas
bandas galegas que cantan en castelán
mentres que a música en galego confinarase ao folk, aos teloneiros e a escenarios secundarios. A excepción que
confirma a regra, o Derrame Rock, que
trae a Ourense unha boa mostra da escena alternativa estatal e galega. Pero,
por outra banda, os Lamatumbá, Som

do Galpóm, Medomedá, Ulträqäns, O
Leo, Skarmento, Labregos do Tempo
dos Sputnik, Labazada, Malandrómeda, Kästomä, Avante, Sacha na Horta,
Ataque Escampe, Galegoz, Fracasados de Antemano, Galegoz, Os Tres
Trebóns, Raiba, Chotokoeu, Dios ke
te Crew, Magnifique Bande, Banda
Crebinky ou Ruxe Ruxe, entre outros,
acudirán á Música na Noite (Teo, 1-2
de xullo), Revenidas (Vilaxoán, 15-16
de xullo), Festival da Terra e da Lingua
(Narón, 15-16 de xullo), Festigal (Santiago, 24-25 de xullo), Antrospinos (Taragoña, 29-30 de xullo), Castelo Rock
(Muros, 7 de agosto), Festival do Castro (Pantón, 20 de agosto), Pontelouco
(Castro Caldelas, 20-21 de agosto) ou
o Festidoiro (Cuntis, 26 de agosto). Estes festivais convértense nunha especie
de feira sectorial da nosa música que
asegura a presenza das bandas noutros
carteis futuros, tece redes colaborativas
entre artistas e colectivos e son fundamentais para a creación de públicos.
Fóra destas propostas eclécticas, non
faltarán á cita os festivais temáticos,
como a tríada do folk galego (Ortigueira, Zas e Pardiñas) e o ronsel de
numerosos palcos máis modestos e
seráns participativos como o Vilariño
Folc (Aldán, 20 de agosto), o Festival
Irmandiño (Moeche, 21 de agosto) e
As Nosas Músicas (Couso, 14 de agosto) dedicados á música de raíz. No jazz

destacan o Imaxinasons (Vigo, 7 -15
de xullo) e o Festival Internacional
de Pontevedra (22-25 de xullo), e na
escena popeira chegarán o Lolapop, o
Felipop, o Vibrasons e o Dolorock. A
mestizaxe, pola súa banda, non faltará
no Brincadeira (Ordes, 11-13 de agosto) ou o Son Rías Baixas 2011 (Bueu,
4-6 de agosto). E como orientarse neste vizoso calendario de propostas: a
través de MUSiQUEoh! (http://www.
musiqueoh.com), un novo sitio na rede
que centraliza as páxinas dedicadas á
música galega.
Se alguén quere vivir a música afastado das multitudes, hai tempo aínda
para gozar das novidades discográficas do segundo trimestre do ano, que
con sorte poderemos escoitar tamén
enriba dos escenarios. Precisamente,
Uxía conmemora os seus 25 anos de
traxectoria cun disco para o directo,
Meu canto, que combina pezas clásicas
e temas non gravados con anterioridade. Outros que están de aniversario
son os Treixadura, que con Esas i que
é muiñada festexan 20 anos da mellor
tradición coral galega. Os marinenses
de Liorna reescriben en Sarahyba un
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longo camiño polo folk mentres que os
tamén veteranos Doa recollen cantigas
medievais en A fronda dos cervos. Os
novos proxectos tamén se abren paso.
O seu apelido dá nome á estrea da
violinista Begoña Riobó, que se acompaña de músicos de ampla traxectoria
no folk, mentres que outros virtuosos
como Quim Farinha, Pedro Pascual e
Kin García se adentran dende a tradición nos camiños vangardistas en Talabarte.
A música trastlántica de Ugia Pedreira
e o brasileiro Fred Martins mergúllan-

os festivais ofrecen un amplo abano de
propostas entre as que é difícil escoller

nos novamente na dimensión galega da
lusofonía a través de Acróbata. Tamén
na confluencia de estilos, neste caso jazzísticos, aparece o Jazz from Galiza!!,
de Xacobe Martínez Antelo Cuarteto,
e ao encontro da literatura saíu Manu
Clavijo, que actualizou a poesía en
Lois Pereiro. Canción Última...., como
ao vivo fixo o grupo Ondas Martenot
co autor homenaxeado nas Letras Galegas. A estrea de Ulträqäns cun disco
homónimo, a volta máis ca nunca autoxestionada dos Ataque Escampe en
Violentos anos dez ou os Novos Tempos
de K-Raxe, unha nova aposta de metal sen concesións da factoría musical
de Cerceda, confirman a creatividade
da nosa escena musical, que agarda xa
polo novo disco dos DKTC, Humanose.

Todos somos pardiñas
Cada festival ten a súa identidade e
medra coa fidelidade a este leito fundacional. O Festival de Pardiñas, nace
co alcume de “Feira e Festa da Música
e da Arte”, xa hai 32 anos, coma unha
fervenza viva e dinámica de todas as
artes, multiplicándose en moitos espazos ateigados de creación: a Mostra
de Instrumentos de Música Tradicional, a primeira do Estado, a Casa das
Artes, a Mostra de Artesanía, a Feira
do Libro, e distintos certames, coa teima de que sexa un evento de creadores máis que de espectadores.
Somos unha asociación xuvenil que
loitamos cada día contra a manipulación e a falacia de que a mocidade só
é protagonista de sucesos que enchen
de tinta negra os medios de comunicación. O máis difícil deste festival, o
que conta con máis edicións en Galiza, é a necesidade de ter que suceder-
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se as distintas xeracións no seu timón,
sen crebas nin saltos no baleiro. Quizais un dos antídotos contra a crise e
o desalento, pode ser, que apostamos
todas e todos, sen diferenza de idades… Agora mesmo estamos aquí no
local de Xermolos, varios integrantes,
que queremos pulsar a vitalidade do
Festival.
Sandro Otero é, con quince anos, o
coordinador da mocidade, séntese
arroupado polos seus amigos, pero
tamén pola moza, Claudia, que levou
un dos premios de poesía do certame
Terra Chá, ou pola súa nai, que traballa arreo, no bar, os días da festa…
“É a festa da xente nova, acampamos
aquí varios días. O festival crea redes
de amizade. Hai música para todos
os gustos. Neses días todos protagonizamos algo: facemos música, deseñamos vestimentas cheas de cores,

Todos somos pardiñas
montamos cabanas ambientadas cunha decoración axeitada a unha festa
das artes, pero sobre todo, vivimos
o “espírito” de Pardiñas, que é unha
amizade sen fronteiras”.
Paco López traballa en Santiago. É
un dos fundadores, e contaxiou deste
entusiasmo, a súa filla, que todos os
anos manda o seu conto ó certame,
que se publica no Caderno de Literatura Infantil, que deseña e confecciona o seu pai. Unha colleita, que con
outros libros, entregan no palco Marica Campo, Bernardino Graña e Paco
Martín coa luz inmorrente de Manuel
María e Díaz Castro, que endexamais
fallaron:
“A miña xeración, apunta Paco, cítase
agora no Festival, algún vén de máis
alá da península, pero Pardiñas, non o
perdemos. Traballamos todo o ano, eu
son o que levo a páxina web, e tamén
deseño publicacións como a revista.
Dende a primeira xeración tivemos
que loitar, contra vento e marea, para
que non morrese… Rexeitamos a masificación e buscamos a participación
de todos. O Festival é un mar de creatividade no que nos mergullamos, e
retornamos transformados por tanta
enerxía. Xermolos sempre concibíu
a cultura como a mellor ferramenta
para construír unha sociedade igualitaria, sen discriminacións, onde cada
un poida desenvolver o seu proxecto
dende a liberdade”.
A Asociación de Gaiteiros organiza
neste festival, dende 1994, a Mostra
de Instrumentos, que xunta a investigadores, intérpretes e artesáns. Mes-

mo organizan obradoiros de xoguetes
sonoros, danza tradicional, percusión
brasileña, fabricación de palletas, etc.,
nos que poden participar as e os que
se achegan ó balneario, grandes e pequenos.
Cando Xermolos coñeceu a Xosé
Valle -Valdi, sobrenome artistico-,
nun Festival, tiña o alcume de “O
Basco”… Axiña empatamos de marabilla, porque Pardiñas sempre tivo

tura… Explico e comparto con centos de persoas que se senten atraídas
polo son do cincel e a xubia, o sentido
que lle dou á miña arte.
A autora do cartaz desta edición é
Alba, unha moza de Guitiriz, que xa
ten levado os seus cadros ás exposicións. Pardiñas é unha oportunidade
para a xente moza, non só nas artes
plásticas, tamén na música. “Teño que

Xermolos sempre concibíu a cultura
como a mellor ferramenta para
construír unha sociedade igualitaria
un forte parentesco cos emigrantes
en Euskadi e noutros paises. Hoxe
Valdi está en Xermolos, porque está
a colocar un monolito de memoria ás
vítimas da ditadura.

dar as grazas pola oportunidade que
me deron de colaborar nesta festa
que moitos de nós gozamos. Con este
cartel intentei transmitir o espíritu
que se vive neste festival.

“Para min, Pardiñas é a verdadeira
festa galega, confesa este escultor,
a que conserva as esencias do noso
pobo, as súas raíces… Une dun xeito
prodixioso tradición e modernidade.
Cando era emigrante, recoñecín aquí
o que é o xeito autentico de facer
pobo… Aquí coñecín a Manuel María, Neira Vilas, Anisia Miranda, David Otero, Antía Cal, Avelino Pousa
Antelo, e tantas e tantos “bos e xenerosos”. E, sobre todo, en Pardiñas,
coñecinme a min mesmo… Agora,
vivo en Sada, pero este Festival está
marcado con letras vermellas no meu
calendario sentimental… E non veño
só, achego os meus traballos de escul-

É unha práctica do certame, alternar
no escenario grupos xa consagrados,
con outros que están a principiar-.
Todos lembran cando Susana Seivane que era unha nena, colleu a gaita,
e tivo unha das súas primeiras actuacións no palco de espontáneos, ante
a ollada do patriarca desta familia de
construtores de gaita.
A palabra ten un lugar privilexiado neste Festival, cada día ten o seu
pregón, un día alguén do universo da
música, o outro, un escritor, no derradeiro, foi o irimego Bernardo García
Cendán, e neste ano, outro amigo,
Xoán. A. Fernández Abella.
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O Noso Taboleiro
Un verán para descansar
e para se formar

Xa temos entre nós un novo verán. Como cada
ano por estas datas presentámosvos algunhas
propostas que non só sirvan para encher o
tempo libre do que poidamos dispor, senón
que nos aportan algo interesante á nosa información. Entre a ampla oferta de cursos existente salientamos dúas xornadas de ámbitos
diferentes. Dirixido por Victorino Pérez Prieto
e dentro dos Cursos de Verán da USC, terá
lugar o 8 e 9 de setembro en Santiago o curso
titulado “Xudeus, musulmáns e cristiáns: tres
perspectivas diferentes chamadas a entenderse”. Ademais do organizador, este encontro
contará coa presenza de destacados expertos
das difentes relixións, entre os que podemos
destacar a Xabier Pikaza. Por outra banda, organizado por Mans Unidas, terá lugar os días
12 e 13 de setembro na mesma localidade as
xornadas “Combater a pobreza e a fame, proxecto de todos”. Cunha duración de 25 horas
abordará cun enfoque multidisciplinar o problema da pobreza e os retos para a súa superación. Debate interrelixioso e cooperación ao
desenvolvemento poden ter un oco nas nosas
axendas. Máis información na web da USC.
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Boa Nova

Saíu un labrego a sementar

A PALABRA

Mt 13, 1-23
Naquel día Xesús saíu da casa
e foise sentar á beira do mar.
Tanta era a xente reunida ó
redor del, que tivo que subir e
sentar nunha barca, mentres a
xente toda ficaba na ribeira. E
faloulles de moitas cousas en
parábolas. Dicía: “O sementador
saíu a sementar. E ao espallar as
sementes, algunhas foron caendo
polo camiño adiante; viñeron os
paxaros e coméronas. Outras
caeron en terreo pedroso, onde
a penas había terra; e naceron
de contado, porque a terra non
tiña fondura; pero non ben saíu
o sol, queimounas, e, como
non tiñan raíz, secaron. Outras
caeron entre silvas, e as silvas, ao
medraren, afogáronas. As outras
caeron en terra boa e deron
froito: Unha, cen; outra, sesenta;
outra, trinta.
Quen teña oídos, que escoite!
(...)”.

O recurso as parábolas era unha maneira de ensinar que
non só buscaba transmitir uns contidos, senón provocar
no oínte unha reflexión ante o que estaba a escoitar. A
parábola do sementador é sen dúbida a máis coñecida
e a que a tradición evanxélica elaborou máis en canto a
súa explicación e consecuencias.
A narración describe un feito cotiá na cultura campesiña
a que Xesús e os seus oíntes pertencen. O punto central
da historia é a abundante colleita que se produce na boa
terra. Un dato que ten por obxectivo impactar no oínte e
“darlle que pensar”.
Xesús quere responder o desafío do fracaso ou éxito da
súa misión.
As enigmáticas palabras do versículo 12, están nese
contexto. A frase é un refrán popular que reflectía a
experiencia dolorosa de que os que teñen bens investiran
e terán mais, e os pobres, as mais das veces, perderan o
pouco que teñen.
O mestre aplica o refrán a realidade da acollida da
súa mensaxe, afirmando que os e as que afondan nel
iran configurándose cada vez mais coa experiencia do
Reino, pero quen o acolle superficialmente rematará por
abandonalo. Por iso tamén, Mateo engade a profecía de
Isaías do versículo 14, na que el descobre que xa dende
antigo, o pobo xudeu tiña dificultades en comprender
a acción salvadora de Deus do xeito que Xesús a
proclamaba.
Carme Soto

O ECO

DOMINGO 10 DE XULLO.
15º DOMINGO DO TEMPO
ORDINARIO

A CLAVE

As parábolas foron a maneira mais persoal que tiña
Xesús para falar do reinado de Deus. Mateo, no capítulo
13 do seu evanxeo, recolle sete delas. A primeira é a que
hoxe imos comentar. O evanxelista coloca esta colección
de parábolas no contexto do rexeitamento de Xesús
(Mt 11, 2-12,50) que levará o mestre a centrar a súa
ensinanza no grupo de discípulos e discípulas.

Silencio ...........................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................
......................................................................
...................................................A meditación
non é unha cuestión de palabras, senón de
práctica.
José A. Martínez
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Se desprezamos o noso, desprezámonos a nós mesmos. Máis nada.
A ela desprezámola si, por pobre,
por bruta, por fea, por malsoante,
porque rasca na gorxa Desertamos
dela alí onde naceu: nas provincias
da Coruña e de Pontevedra e mais
das zonas máis occidentais de Lugo e
Ourense, así coma nos Ancares e Pedrafita. Diciamos no número pasado
que a xente desertaba do “ghato (de
palleiro)”e collía mellor “gatos (de
piso)”. É a cinsenta da nosa fonética:
á gheada

E por que hai desertores da gheada?
Por moitas razóns. Unha pode ser
que a xente renega das súas orixes,
do rural, símbolo de pobreza (aínda
que se pase máis fame na urbe, pero
esta segue a ser símbolo de progreso…) E se o galego se estereotipou
como símbolo da brutalidade, rudeza, atraso… o ghalegho con gheada,
moito máis…
Tamén axuda que os nosos pais e os
nosos avós foron compañeiros de
Lolo do Rito (o do poema de Rivas
do número pasado , recordades?) e
levaron paus, moitos paus, por falar
con gheada e por falar… simplemente por falar, no canto de “hablar”. O
poema do outro día continuaba:
Pero Lolo o do Rito dicía
que los pajaros de Juadalagara tienen
la jarjanta llena de trijo
e o mestre dáballe un pao.
Mais non só. A gheada tampouco se
escribe, porque este foi sempre un
fenómeno ausente na tradición literaria galega. Este rexeitamento vai
parello ao desprezo polo fenómeno

O Fachineiro

do ensino

Foros
Non hai mellor catalizador da idiocia dun
colectivo de persoas ca os foros de internet
deses que tratan sobre un feito de actualidade. Abonda con darmos un paseo (breve,
por aquilo de preservar a hixiene cerebral)
polas opinións que xeran os/as participantes para que concordemos con esta tese.
Resulta paradigmático o que ocorreu hai
uns días cando se publicou que a Consellería de Educación decidira aumentar o
horario laboral dos mestres e mestras. Se
por algún deses comentarios fose, a medida máis suave que emprendería máis dun
sería, para empezar, a queima dun par de
docentes no patio de cada colexio para, a
partir de aí, configurar o proxecto educativo. Claro que aquí conflúen, polo menos,
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que aparece nas primeiras gramáticas e estudos sobre a lingua e chega
a hoxe. As autoridades lingüísticas
(Real Academia Galega, Instituto da
Lingua Galega) aceptan a gheada e
aseguran que non se trata dun “erro”,
senón dunha evolución propia da
nosa lingua, pero o estándar galego
culto non prioriza o seu uso. No
galego común dos medios de comunicación e do ensino non se escoita e
á xente segue chamándolle á atención que nós insistamos en falar con
ela. E facémolo porque é correcta,
porque así nos ensinaron a falar os
nosos, e porque sabemos que se queremos conservar un trazo fonético
que nos é propio temos que usalo.
Pero claro, na fala, porque na escrita,
non temos letra no alfabeto que a
represente, si un dígrafo (gh) que é
moi pouco coñecido e menos usado,
xa que a maioría da xente que quere
empregar a gheada na escrita usa o
“j”, coma Rivas. Mais disto seguimos
falando outro día…

Formación continuada do profesorado

tres factores: a idiocia xa mencionada, o
rudo encono contra calquera funcionario público e o absoluto desinterese pola
educación. E aínda ousaría o fachineiro
formular outra tese: a meirande parte da
comunidade escolar nin é comunidade nin
é escolar. Afastada de calquera competencia básica, media ou avanzada o que quere a maioría de nós é unha gardería cun
horario o máis amplo posible. Por iso os
recortes en educación - que ben coñecen
os de Preescolar na casa, despois da sachada que os pon ao bordo do peche- nunca
producen maior irritación mentres non se
reduzan as horas do xardín de infancia ou
de adolescencia. Estamos nos pós; os lodos, proximamente.
A.Q.

