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Un chisco de sal 				
				 para a terra

A foto que fala

As outras campañas.
Varios homes seguen un mitin nun
barrio de chabolas de Bombai (India).

O trasno

Son d’aldea, ...afortunadamente

Daniel López

dios escasos, austeridade intelixente,
creatividade a esgalla, arte e oficio de
vivir. Todo un capital.
A xornada mobilizou a toda a parroquia e achegados, mulleres, homes,
nenos e nenas e xente maior, que son
maioría. Os de “María Castaña” prepararon aos protagonistas da historia
de pequenas historias, como requintados actores en multitude de escenas: lavandeiras, canteiros, queixeiras,
cesteiros e carpinteiros, cravuñadores
de gadaña, escolantes e o mesmísimo
Curuxás (na foto), de oficio guerrilleiro. Eran sabores, imaxes, o nome exacto das plantas, das ferramentas e das
picardías, era o falar propio, era a raíz.

En Santiago de Albá, Palas de Rei, os
veciños e veciñas, arredor da asociación ‘O Parzamique’, asumiron a organización da xornada “Son d’aldea”,
a principios de setembro e, así, con
moito humor e boa festa, demostrar
ao universo mundo que na historia
e na cultura tradicional das nosas
aldeas hai sabedoría e creatividade,
unha marabillosa adaptación aos me-

2

É fundamental reivindicar o pasado
tradicional. No “ADN” da aldea hai
tanta innovación desde a precariedade, como desprezo recibido. Seguramente que a reconstrución da estima
non se consegue, nesta altura, para
todos os poboadores desta Galicia
aspirante a pija. Pero cando menos,
nesa pluralidade de opcións, debería
xurdir con potencia a dos que reivindican o pasado e o futuro da vía rural
á inserción económica e á felicidade,

tan necesarias coma o noso pan moreno de cada día.
No propio lugar de Albá, un dos promotores do evento, José Luis Carrera, é un emprendedor soñador cos
pés na terra –e nunca mellor dito- ,
artífice da queixería Arqueixal, o do
complexo de agroecoturismo que
serviu para rehabilitar recentemente seis das edificacións do lugar con
criterio ecolóxico, gusto e respecto
pola tradición. Esa é a continuidade,
a que pode evitar converter a aldea
noutro parque temático para urbanitas desmemoriados. A economía
rural ten potencial. Estamos en fase
de decrecer –á forza e con desigualdade, por non querer prepararnos a
tempo, e facelo de maneira equitativa
e sen traumas-, o paro, especialmente
da xente moza, preparadísima para
emigrar, é criminal. A nova economía
rural está aí, chea de posibilidades de
vida e solucións, agardando que alguén, con sentidiño e sen cacicadas,
teña visión, estratexia e, sobre todo,
convencemento.

Editorial

Mágoa de educación!

Está o sistema educativo outra vez en cuestión, e unha vez máis tememos que o que se aprecia e reflicte de cara a fóra non
é nin de lonxe o verdadeiro problema.
Esperanza Aguirre e a súa ringleira de discípulos –que son máis dos que parece, comezando polo conselleiro galego de
Educación-, non saben o que din, nin o mal que fan, cando insinúan que os profesores e profesoras, polo feito de impartir
dezaoito ou vinte horas, “traballan menos ca un funcionario de tal concello ou tal administración”. Esperanza nunca debeu
dar clase. E se impartiu clase non foi a determinado nivel (é o mesmo primaria cá terceiro da ESO ou bacharelato?), ou
con determinados grupo de alumnado resabido, lercho e desmotivado (nada escaso precisamente); ou en cinco grupos
distintos de tres niveis e materias diferentes.

A cuestión é se a hora lectiva está ben
impartida, ben preparada, ben avaliada

Unha hora lectiva ben impartida implica
programación, innovación, estudo, avaliación posterior. Unha hora ben impartida
cansa máis ca tres horas de presenza e traballo reiterativo na administración xeral.

Eses comentarios van en detrimento da
imaxe do profesor e non axudan nada a encarreirar o problema, moito menos a resolvelo. De pouco vale despois andar
con decretos que declaran aos profesores autoridade pública, cando se traslada a idea de que non merecen ese respecto.
De políticos, a medios, de medios a familias, de familias a alumnado. A mensaxe sempre cala.
A cuestión é o matiz. Falamos dunha hora “ben impartida” de clase: ben preparada, ben coordinada no correspondente
departamento, ben programada tendo en conta a duración do curso e os obxectivos, e ben avaliada. A cuestión é a caída
tremenda na calidade e na motivación. A cuestión é que só se utiliza o criterio económico e non se verifica se esas dezoito
ou vinte horas son actos educativos que reúnan un estándar de calidade mínimo e común en toda Galicia. A cuestión é que
unha boa parte do profesorado programa pouco, non se coordina en serio, ten unha presenza horaria no centro reducida
ao mínimo imprescindible e hai tempo que tirou a toalla en canto ao logro de obxectivos de aprendizaxe concretos, avaliables, comparables e imprescindibles para progresar academicamente. A mentalidade do “sistema choio” e do evitarse problemas e defenderse do exterior por anticipado, non é inspeccionada, porque a inspección participa dela: con asegurarse
de que as programacións son impecables a nivel legal e non deixan cabos soltos de cara a unha posible denuncia por parte
das familias -cada vez máis frecuentes-, teñen abondo.

Rumores de esperanza
Na película Cadea perpetua hai un
personaxe principal que se define a si
mesmo coma “o alguén que consegue
cousas”. Se non viches a película, tela
que ver. Esta Romaxe de Vilagarcía
contou coa colaboración de moita xente, pero fixo falla alguén que conseguise cousas. Este alguén é Paco. Nas
primeiras reunións da romaxe estabamos un pouco perdidos. O cambio de
goberno municipal retrasara todo moitísimo e había cousas no medio do verán que aínda non tiraran. Casualmente, nesa reunión estaba Paco, coa única
misión de levar a cantina de Cáritas.
Vendo como estaban as cousas, decidiu facer un par de chamadas. Dende
ese día ata o remate da Romaxe, o
amigo Paco non parou. Pasou mañás

enteiras chamando a todas as portas
do Concello. Falou cuns e con outros.
Chamou a todos os lugares de carpas
para conseguir unha para o escenario.
Limpou o monte porque o servizo de
limpeza o “esquecera”. Conseguiu o
viño, os “chupitos”, as uvas (xa conseguira antes os mexillóns, pero logo
houbo a purga do mar e non puidemos
comelos). En fin, como dixo Xabi nos
agradecementos, se este ano houbo
Romaxe na Arousa, foi por el. Moitos
botaron unha man, pero el foi o que
conseguiu as cousas. Agora a ver se vai
á de Castroverde para poder gozar da
Romaxe sen que o seu teléfono bote
fume. Con xente coma Pac o non é
raro que Cáritas de Arousa funcione
tan ben. Graciñas, Paco.
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A peneira
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os 45.000 desaparecidos, 200.000 asasinados
e as miles de mulleres
violadas polo exército na
guerra (1960-1996). Este
país que provocou o canto do poeta galego Rey
Soto, en Estampas guatemaltecas (1929), testemuño de 5 anos de entrega,
igual que agora Susana
Novoa con Solidariedade
Internacional.

é esquilmado polas flotas
do arrastre con redes
inmensas que levan todo
por diante; ou a de cerco
que engole ata as crías,
coa luz e o ruído do
sonar, radar e que nutre
falsas empresas mixtas
escravizando os tripulantes nativos. Os corsarios
occidentais provocan a
ira dos piratas da miseria.

SOMALIA morre de
GUATEMALA lembran fame mentres o seu mar
As eleccións en
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A VERDURA da costa
gaña mercado fóra (o
35% na UE). Portomuíños,
en Cambre, fai pastas,
galletas ou conserva con
8 especies de algas. O
bacallao con xunquillo,
gaña comensais. Máis de
20 herbas compiten cos
cogomelos, coma adobío
gastronómico: fiúncho,
ínula, verdolaga, ou sustitutos do allo, sal. Na foto
o perexil do mar.
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Cúmprense 500 anos
do descubrimento do
AMAZONAS por
europeos e a presidenta
de Brasil frea as pretensións das facendas que
queren convertelo na súa
propiedade agropecuaria. Queren reducir a un
50% as áreas protexidas
e bosques, que ata agora
son o 80%. Na foto,
Jeanne Pereira, representante do Partido dos
Traballadores en Galicia.
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Cando medra a corrupción no fútbol, a
ollada pousa na beleza
de estadios coma o de
BRAGA, de Souto de
Moura do Porto, Nobel
de Arquitectura. O seu
xenio creador lévao a
respectar as raíces dende
a modernidade. Erguido
nunha canteira, domina
a cidade, integrado na
paisaxe, coma adoita
facer coas vivendas, sen
crebar o medio.
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Israel dende a súa fundación segue a roubar o
territorio de
PALESTINA, que integraba o 90%. Ninguén
coñece as fronteiras
xudías. Nesta guerra
de ocupación, entre
2005-2008, morreron
19 israelís fronte a 2000
palestinos. Arestora, 40
pallasos, arrequecen a
vida deste pobo co Festiclown, organizado por
Iván Prado, de Lugo.

Alfonso Blanco Torrado
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estado 193 que participa
na Asemblea da ONU,
nado dunha guerra de
22 anos (1983-2005) e
2,5 millóns de mortos. O
Norte, musulmán, non
acepta esta división; o
sur, cristián, apostou polo
capitalismo chinés, ao
que exportan petróleo, a
cambio doutros produtos.
Un país sen explorar e
con moitos recursos.

medra un 115% e anda
arredor das 87 toneladas de pesca e cen mil
aparellos ilegais capturados no 2010. Mesmo
se distribúe merdadoría
contaminada, para beneficio doméstico ou do
comercio, a vecinos ou
sectores marxinais, coma
os das chabolas preto da
Ría do Burgo, moi afectada por este mal, igual
ca de Ferrol. Nas Rías
Baixas, algúns apóianse
no narcotrafico

SUDÁN DO SUR é o O FURTIVISMO
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Política

Reforma constitucional

Pedro Pedrouzo Devesa

É sorprendente a velocidade coa que se están levando a cabo reformas de gran
calado na nosa economía. Tanto a que afectou ás pensións, como a da Constitución teñen unha nota común: co argumento de atacar unha crise actual, establécense medidas que non entrarán en vigor ata dentro de varios anos. É dicir:
non serven para vencer á recesión actual, senón para establecer un modelo
económico diferente no futuro.
Un modelo que sacralizará o déficit cero, onde practicamente se impedirá ás
administracións públicas o endebedamento, algo que non é positivo, pero que
fixo irremediable a estupidez de moitos gobernantes que pensaban (e pensan)
que co diñeiro púlbico se pode facer o que lles veña en gaña.
Da irresponsabilidade de moitos políticos pasaremos á ditadura dos especuladores, que levan acosando a moitos países durante anos tentando impedir
que os seus gobernos non recurran ao crédito para levar a cabo investimentos
públicos. Agora, por fin o están conseguindo, cercado o sistema de benestar
europeo e desprestixiados os encargados de executar as políticas públicas (políticos e empregados públicos), simplemente resta soplar un pouco para que
se tambalee o edificio social que levamos moitos anos construíndo (tamén durante o franquismo: a democracia social empezou antes de 1975). Se cadra
deberamos preguntarnos se somos moito máis democráticos agora (despois de
35 anos de democracia participativa) que entón.

as actuais reformas non serven para
vencer á recesión actual, senón para
establecer un modelo económico
diferente no futuro
A avaricia dos amos do sistema financiero non é o único causante da crise
actual. As torpezas dos encargados de dignificar a función pública (políticos,
sindicatos e empregados públicos) teñen que facer unha seria reflexión sobre
os motivos polos que tanta xente aplaude medidas que os castigan.
Nalgún momento teremos que decatarnos que, malia sermos os cidadáns máis
ricos da historia do noso país, o noso nivel de vida non se debe tanto ao noso
esforzo como a dos que nos precederon. Non é un dereito adquirido, é unha
responsabilidade de cara o futuro.
Non teño a intención de converter este artigo de ética pública, pero é que nos
estamos cargando algo demasiado importante coa nosa estupidez. O problema
é noso.
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Redes Cristiás

III Asemblea de Redes Cristiás

Baixo o lema “Cristi@s nunha sociedade plural” vai ter lugar en Xerez
(Cádiz), entre o 29 e 30 de outubro,
a III Asemblea de Redes Cristiás. A
elección da cidade andaluza como
sede do encontro responde á vontade de Redes Cristiás por se achegar
á realidade plural xeográfica do Estado español. Para facilitar a participación na Asemblea, a organización
fixo un grande esforzo para asegurar
o aloxamento, para o que se conta
cun albergue con máis de 300 prazas,
ou a modalidade de aloxamento solidario, que consiste na pernoctación
en domicilios particulares. Para quen
así estiveren interesados, mesmo
axudan a buscar información sobre
hoteis ou outras formas de aloxamento.
Como nas anteriores edicións, a Asemblea de Redes Cristiás aposta por
unha dinámica de talleres que tentan
abordar dende diferentes puntos de
vista a presenza e a actividade dos
cristiáns neste mundo tan plural que

vivimos. Apóstase por dinámicas
participativas que impliquen ás persoas que asistan ao encontro. A realización destes obradoiros ocupará a
xornada do sábado 28, á final da cal
se fará unha presentación das conclusións finais. A Coordinadora de
Crentes Galegos está encargada de
dinamizar un deles, que se presenta
baixo o título de “Construído redes
alternativas cos movementos sociais”.
O domingo 29 rematará o Encontro
cunha celebración, a lectura do manifesto da Asemblea e a participación nun acto público na cidade de
Xerez.
A participación na Asemblea de Redes Cristiás ofrécenos a posibilidade de compartir o noso camiño con
persoas e grupos de todo o Estado.
A inscrición está aberta até fin do
mes de setembro (http://www.asamblearedescristianas.net/inscripcion/).
Para máis información, na propia
páxina web http://www.asamblearedescristianas.net/
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XXXIV Romaxe De Crentes Galegos
Miguel Fernández

Non hai quen poida coa xente irimega
A chuviosa mañá do sábado 10 de setembro non animaba moito, no coche
mesmo debatiamos a posibilidade
de que se fixera nun recinto cuberto, o local de FEXDEGA, que logo
soubemos que é outra das cousas que
abandonou no camiño o noso austero
Presidente Feijoo. Os primeiros momentos confirmaban as peores previsións, aínda que cos datos de Meteogalicia (outro tema ao que tamén
lle meteu man o goberno da Xunta)
agora xa tod@s sabemos de tempo e
as persoas máis optimistas falaban de
que cara ás doce abriría o día e deixaría de chover. Para optimistas, enrolados e esperanzados, poucos exemplos
mellores que os do noso Xabi Blanco,
que foi quen de poñernos a tod@s en
disposición de comezar a celebración,
a pesar do ambiente un pouco frío.

Sorprendéronme as numerosas mans
que se ergueron como participantes por
primeira vez.

Eu xa sabía, pero amosouse outra
vez que non hai que poida coa xente
irimega, porque alí estabamos outra
vez moitas e moitos crentes galeg@s
dispostos a celebrar en liberdade a
nosa Fe. Fomos quen de calmar os
negativos elementos metereolóxicos,
que alguén ironicamente aludiu a súa
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convocatoria para ese día, hora e lugar por parte dalgún bispón envexoso
da nosa festa.
Que ten o mar de Arousa meu ben
Na celebración, coma sempre preparada con esmero, coñecemos a
realidade desta zona da nosa Galiza,
que eles mesmos aludían coma unha
das portas do noso país. Persoeiros
e persoeiras ilustres da ría e da nosa
común galeguidade foron aparecendo polo escenario, no que por trixésimo cuarta ocasión estaban tamén
os amigos de A Quenlla, esta vez tamén acompañados polo Dani. Mero
e Mini e algúns máis, bastantes máis,
ergueron a man coma participantes
nas 34 Romaxes celebradas até o de
agora.
Sorprendéronme, por certo, as numerosas mans que se ergueron como
participantes por primeira vez. Quizais temos máis repostos dos que
pensamos e máis ca outros na nosa
Igrexa, seguro. Comezando por un
camiñante, transmutado en Santiago
Apóstolo ou tal vez en Prisciliano,
foron pasando polo escenario a nosa
nai Rosalía; o Daniel Castelao ou o
Ramón Cabanillas para tratar de responder a cuestión do que ten o Mar
de Arousa. Mais antes escoitamos a
palabra profética nos versos de Cel-

so Emilio musicados por A Quenlla
e a importancia de ser como o sal (“o
sal dá sabor e gusto, o sal garante a
conservación dándose, desfacéndose,
entregándose, desaparecendo no alimento salgado”).
Houbo tempo para as sentidas homenaxes: a Coral de Sobradelo e a
Pepe Manteiga; o labor que realiza
Cáritas; escoitamos as verbas firmes
e cálidas de Carmen Cacabelos que
simbolizou a dura loita das nais, das
mulleres, contra o inmenso poder que
o narcotráfico tivo na ría nos anos 80
e 90. Cumpriría salientar tamén o recordo a Xulio Lois, un deses irimegos
de honra que, sen ter participado nas
Romaxes, achegounos o seu alento
teolóxico e espiritual.
Unha celebración que se vive coma
unha festa
A Rumboia da Paz atoupounos a
pleno rendemento e esquecida xa a
chuvia, comezou con forza a festa.
As xentes de Arousa, que tan ben
argallaron esta Romaxe de Crentes Galeg@s, tiñan preparada unha
sorpresa final cun longo brinde dun
“chupiño” de Albariño, froito das
uvas que xa nos ofreceran ao chegarmos, cando a choiva. A pesar da
emoción e da forza espiritual do momento, un segue a botar de menos o
facermos Eucaristía, porque deixamos perder un partido que tiñamos
que ter gañado, aínda que amoláse-

mos un pouco a algúns que presiden
sen se inmutar tremendas e sacrílegas
celebracións “kikas” nas prazas da
Capital do Estado. En fin, os Berros
Secos, foron como sempre momento culminante da nosa Celebración.
Neste ano con Mero berraron, con
magnífico criterio de selección, tres
mulleres que nos recordaron a situación de discriminación que sofre
a poboación inmigrante, outra vez
a coraxe das mulleres que loitaron
contra a droga e o narcotráfico, e por
último, lembraron tamén a quen corresponda a situación de discriminación que sofren as mulleres dentro da
propia Igrexa. A testemuña do ramo
seco para o vindeiro ano collérona as
xentes de Castroverde en Lugo, nun
lugar que din non vai desmerecer ao
Monte Xiabre.

agradable, volvemos atoparnos con A
Quenlla, que son quen de xuntar sempre tradición e renovación con gusto
e calidade. Efectivamente, como dicía Xabi, impagables. É de agradecer outra das tradicións festeiras, ese
achegarse ao escenario por parte de
convidados, e sobre todo, convidadas
de honra en forma de cantareiras que
amenizan con agarimo este momento, que, de igual xeito có xantar, é tan
importante para saudar, bicar e falar
con amig@s e compañeir@s de loitas
antigas e novas; irimegos e irimegas
todos e todas.
Cando no coche baixaba cara a vila
grande da ría, para celebrarmos nese
marco urbano a “oración da tardiña”, pensaba na forza da Romaxe, na
forza dos e das irimegos e irimegas,
na forza d@s crentes galeg@s. Unha

As xentes de Arousa, que tan ben
argallaron esta Romaxe, tiñan
preparada unha sorpresa final
Non falara ata o de agora do Xiabre,
monte dende o que se divisa (e fómolo descubrindo segundo avanzaba e
abría o día) unha boa parte da ría de
Arousa, un lugar xeitoso e cun forte
sentido simbólico, malia esas hélices
que poboan agora a maior parte dos
nosos montes. Despois do xantar, xa
relaxados e cun tempo por fin seco e

forza da que non sempre somos conscientes e que é unha das grandes esperanzas nosas, e tamén do noso país,
mais fundamentalmente desta Igrexa
aburrida, aburguesada e transgresora de dereitos que sufrimos. Porque
efectivamente non hai que poida coa
xente irimega.
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XXXIV Romaxe De Crentes Galegos
Montse Rubio Arias

Era a nosa primeira vez, e a verdade é
que o día non pintaba demasiado ben,
mágoa da vista da ría A nosa chegada foi triste, chuviosa, con pouca cara
de dar a benvida ós romeiros, e o pensamento foi inmediato, vaia día para
coñecer a Romaxe!

Celebramos, bailamos
e brindamos pola
vida…
Empezou a celebración, e o aspecto
non cambiaba, moitos paraugas abertos que nos impedían ver o palco ós que
estabamos máis atrás, certa desorientación cos textos, qué é isto de “Que ten o
mar de Arousa, meu ben?”, personaxes
da nosa historia mesturados con certos
ecos da liturxia dominical.

O día non comezou con moitas alegrías
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E pouco a pouco fomos quen de ir saboreando a historia, a fe nun credo que
ten sentido porque fala da vida, das historias cotiás de xente cotiá, e falar da
vida, dos problemas e das ledicias, das
luces e das sombras e facelo coa linguaxe de Deus, é oración, e merece a
pena ser celebrado.

Celebrar a vida, bailar a vida, brindar pola vida… que fai emerxer sentimentos que, en contexto de igrexa
hai tempo que non xorden. E dános
moita pena non sentir esa ledicia cando o domingo, todos xuntos, loamos
a Deus, porque nós cremos nun Deus
que se mestura coa xente, a quen non
lle importa rir ou chorar coa súa creación máis perfecta.
Iso é o que queremos sentir, o que
puidemos sentir coa Romaxe que
compartimos hoxe, sabernos fillos de
Deus, invitados a vivir con plenitude,
con e polas persoas que nos rodean.

Saboreamos a fe nun
credo con sentido
porque fala de
historias cotiás.
Grazas a Deus polo agasallo de hoxe
e a todos vós porque lle puxestes
cara. Contade con nós para o ano que
vén. Vémonos en Castroverde.

Internacional
SUDÁN DO SUR. UN NOVO PAÍS EN ÁFRICA
A comezos do mes de xullo, o país máis grande
de África deixou de selo para dar lugar a un novo
Estado: Sudán do Sur. É a culminación dun longo
proceso do que xa nos falara en maio do ano pasado
a relixiosa filipense Luz Enith,e do que nos foi dando
conta Xan Guillén nos Rumores de esperanza.

O Sudán do Sur está por construír
O novo país adoitará a forma política de República e terá a súa capital,
inicialmente, na cidade de Juba, aínda
que está previsto que logo se traslade
a Ramciel. A separación entre norte e
sur chega tras case 50 anos de enfrontamento e un referendo o pasado xaneiro, no que case o 99% dos sureños
votaron pola secesión. A votación formaba parte do acordo de paz que en
2005 puxo fin a unha guerra que enfrontaba ambas as partes desde 1983.
Uns dous millóns de persoas morreron e máis de catro millóns resultaron
desprazadas a causa do conflito, segundo cifras de Nacións Unidas
Tras a súa independencia, pasará a
ocupar os últimos postos nas clasificacións internacionais de desenvolvemento humano e económico. De
feito, o futuro goberno de Sudán do
Sur está tomando contacto con empresas e países do mundo para que
se acheguen a este novo país. Quedan
moitas cousas para definir. Por exemplo, as fronteiras entre Sudán do Norte e Sudán do Sur, xa que a existencia
de petróleo na franxa que delimita
ambas as rexións entorpéceo todo.
Ademais, o referendo e a decisión de
secesión foron apoiados e estimulados por países como Estados Unidos
e China, e ambos prometeron sacar a
Sudán da lista negra de países perigosos. Curiosa coincidencia.

Sudán do Sur terá aproximadamente
9 millóns de habitantes, na súa maioría fieis de relixións animistas e con
presenza cristiá (o que os diferenza
do Norte, maioritariamente musulmán). O seu territorio forma parte
dunha das zonas lingüísticas máis ricas de África, con mais de 200 linguas.
Forman parte deste novo país unhas
500 tribos con máis de 100 grupos
lingüísticos e que viven en pequenos
poboados dispersos. Case todos se
dedican á agricultura de subsistencia.

británicos uns 6.800 millóns de euros
procedentes do petróleo.
Ademais, Sur e Norte seguen enfrontados polo control da rexión de
Abyei, onde viven membros da tribo
Ngok Dinka do sur e onde van en
busca de pastos os Misseriya, tribos
nómades e árabes do norte. Coa secesión do sur, finaliza a tormentosa
historia de Sudán como país unificado. Entón ambos os Estados pasarán

A esperanza do petróleo
O principal problema é a delimitación
das fronteiras. Aínda que o presidente
do actual Sudán, Omar ao-Bashir, sinalou que acepta o resultado da consulta, ninguén estableceu aínda cales
serán as fronteiras do novo país. En
Sudán do Sur está o 75% das reservas de petróleo, pero as instalacións
para o seu aproveitamento están no
norte. O acordo de paz de 2005 establecía que norte e sur repartirían a
partes iguais os ingresos provenientes
do petróleo, pero ese pacto venceu e
non parece que Bashir vaia deixar facilmente que a metade do país quede
coa fonte dos seus ingresos. Segundo
o fiscal xefe da Corte Penal Internacional, Luís Moreno Ocampo, Bashir
desviou a contas privadas en bancos

a compartir a fronteira máis longa do
continente, que seguramente aínda
vai seguir dando que falar.
Os pobos teñen o dereito colectivo a
decidir a súa organización territorial
e política. Se esta decisión patrocinada polos grandes do mundo soluciona
os problemas históricos de violencia
e fame, benvida sexa.
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Actualidade

Sermos Galiza. Unha alternativa ao deserto

Miguel Fernández

No pasado verán fóronse sucedendo malas novas para os medios de comunicación en galego. Ao anterior peche da canle Vieiros e de A Nosa Terra,
sucedéronse a desaparición da edición en papel de Xornal de Galicia e de
Galicia Hoxe. O resultado: unha estepa de silencio. Galicia é un país con lingua de seu e sen medios de comunicación en galego, a pesar de ter un goberno autónomo, que ten encomendada a defensa e pervivencia da nosa lingua
e de que ese goberno realiza copiosas transferencias de fondos a medios de
comunicación que teimosamente se negan a publicar en galego.
A presentación dun proxecto
A iniciativa social Sermos Galiza foi presentada en Compostela no Día da
Patria, no marco do Festigal. Máis de 150 persoas seguiron con atención e
interese as informacións fornecidas polo Grupo Promotor, e acolleron con entusiasmo o apelo a se comprometeren no obxectivo de contarmos en breve cun
potente medio de comunicación na nosa lingua.
A idea é crear un grupo de comunicación
galego e en galego. Poñer en marca un semanario e e paralelamente un medio dixital na internet. Mesmo se soña cunha futura emisora de radio. No grupo promotor
hai personalidades entrañables para Irimia,
como Francisco Carballo e Marica Campo
ou Xosé Lois “o Carrabouxo”. Nese grupo figuran, ademais, Xurxo Souto, Teresa
Moure, Manuel Mera, Manuel Villar, Marga Romero, María Reimóndez, Nemesio
Barxa, Néstor Rego, Olalla Rodil, Rubén
Lois González e Xosé Ramón Freixeiro
Mato.
Do que se trata neste momento é de buscar
apoios para garantir a viabilidade financeira do proxecto. O grupo promotor invita
a arroupar economicamente o proxecto
adquirindo accións de Sermos Galiza ou asinando unha subscrición ao semanario.
A adquisición das accións pode facerse ingresando a cantidade correspondente ao número que se quixer adquirir na conta de SERMOS GALIZA, S.A. (sociedade en constitución) aberta en Novacaixagalicia: 2091 0319 29 3040016966.
A contía de cada acción son 100 euros e o límite por accionista é o 10% do
capital social, que ficou fixado en 300.000 euros.
Tornarse asinante (subscritor/a) do semanario que editará Sermos Galiza é
outro modo de contribuír para o éxito do proxecto. Pode facerse cubrindo o
formulario na páxina web: http://www.sermosgaliza.blogspot.com/. A subscrición terá de ser confirmada no momento de o semanario saír, mais coñecer
o número de persoas realmente interesadas en seren asinantes, até verificar
que se alcanza o obxectivo de 3.000, é chave para garantir a viabilidade do
proxecto.
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Alfa Centauro
Por Xurxo Souto
Membro do Grupo Promotor de Sermos Galiza
Un rapaz de Verín, cun chisco de interese, sabe perfectamente das últimas tendencias e movementos emerxentes que agora mesmo se están tecendo en Berlín. Mais
non ten idea do que agora mesmo está acontecendo en Viveiro. Unha rapaza de Viveiro, cun chisco de interese, sabe perfectamente dos movementos emerxentes e das últimas tendencias que agora mesmo se están tecendo en Londres, París ou Nova York.
Mais non sabe nin pouco nin moito do que agora mesmo está acontecendo en Verín.
Este país vive un grave problema de incomunicación.Trátase de ser cidadán do mundo. É o sino
dos tempos.E para conseguilo cómpre principiar por coñecer o mundo que temos diante do fociño.
Existe unha verdadeira inadecuación entre a realidade e a visión que a prensa escrita nos
presenta desta realidade. Por dicilo con catro anos luz de perspectiva. Se un alieníxena decidise unha mañá vir directamente do sistema Alfa Centauro tomar o almorzo a calquera
cafetería de Galiza, despois de botar unha ollada nos xornais do mostrador, cando rematase
o café con tostas xa tería formulada a seguinte conclusión: nesta parte do planeta só existe un
idioma: o castelán. Como anécdota aparece ás veces outra lingua en artigos de cultura e, máis
raramente aínda, en sisudas columnas de opinión. Como poderán entender na estrela máis
próxima ao Sol que -pese a esforzos e agoiros- a lingua maioritaria deste país é o galego? A
resposta está en nós. Saúde Alfa Centauro !
Sermos ou non sermos. Eis a cuestión
Por Xosé Ramón Freixeiro Mato
Membro do Grupo Promotor de Sermos Galiza
Somos moitas as persoas galegas que nos sentimos identificadas cunha historia, cunha cultura
e cunha lingua propias, persoas que nos sentimos posuidoras dunha identidade á que non queremos renunciar e que estamos comprometidas coa súa preservación. A estas persoas únense
outras moitas que, sen teren consciencia tan clara desa identidade diferencial nin se sentiren
especialmente comprometidas na súa defensa, teñen aquí as súas raíces e mostran vontade de
seren galegas e de exerceren como tales. E aínda existe outro grupo importante de persoas que,
sen seren galegas de nación, moran entre nós e asumen o dereito a existirmos como pobo con
características de noso. Hai, de certo, outras persoas, nadas ou non en territorio galego, que
teñen distintos sentimentos identitarios ou que subordinan a condición de galegos e galegas
a identidades diferentes. Todas en conxunto, en unión co territorio, a historia, a cultura, a lingua ou as tradicións, constituímos a Galiza, vella nación europea definida constitucionalmente como nacionalidade histórica, isto é, comunidade nacional historicamente conformada.
Galiza, pois, existe. E, como existe, ten dereito a continuar a existir. Mais para isto é preciso
que as persoas que acreditamos nela e no seu porvir deixemos oír a nosa voz na súa defensa
e nomeadamente na defensa do seu principal sinal de identidade, a lingua galega, sen a cal
esa Galiza do futuro resultaría inviábel. Porén, semella evidente que non todas as persoas nin
grupos sociais poden facer oír a súa voz; na realidade, só o poden facer con eficacia aqueles
que posúen medios de comunicación propios. Mais a nación galega existe, a lingua galega
existe, e tamén existe o nacionalismo galego. No entanto, fáltalles a voz, a voz que a Galiza
precisa, que o idioma galego precisa, que o nacionalismo galego precisa. Termos ou non termos voz hoxe equivale a sermos ou non sermos. Eis o dilema.
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O Noso Taboleiro
2ªXuntanza POMBA DOURADA
na memoria de Pacita-Paco
A xuntanza quere celebrar as vidas de Pacita e Paco, militantes da vida, da
xustiza social, da comunidade cristiá de Vangarda obreira e de Irimia. Pensamos que unha maneira de facelo (coa que eles se sentirían contentos) é ter un
encontro as persoas que os quixemos e admiramos; atoparnos, reconfortarnos
e mirar cara adiante.
“Pomba Dourada”, porque esa poesía cantada entonámola con eles moitas
veces. E porque dimos en pensar que simbolizaba dous elementos polos que
loitaron, e que formaron parte da súas vidas: a Tenrura e a Paz.
Encargamos o deseño dunha figura en cerámica que cada ano poida recibir
unha amiga, un amigo ( compañeiras, compañeiros) que co seu facer e estar,
seguen a manter vivas a Paz (cuxo nome hoxe é Xustiza) e Tenrura. Este ano
recibirao Manolo Monge.
No encontro teremos tamén un momento para a música e a palabra.

Agardámosvos. Unha aperta.
Comunidade Cristiá “Vangarda Obreira”

DATA: Sábado 1 outubro 2011
LUGAR: Hotel Avenida. A Coruña
HORA: 21,00
PREZO DA CEA: 27 euros
PARA APUNTARSE: Hosanna: 636 190 689 e 981 656 234
		 Alfonso: 606 816 047 e 981 284 919
		 (Avisade antes do mércores 28)
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Boa Nova

15º DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO

A PALABRA

Mt 21, 28-32
Naquel tempo, díxolles Xesús aos sumos sacerdotes
e aos anciáns do pobo: “Que vos parece? Un home
tiña dous fillos. Foi onda o primeiro, e díxolle: “Meu
fillo, vai traballar hoxe na viña”. El respondeu:
“Non quero”; mais despois, arrepentido, foi. Foise
onda o outro e díxolle o mesmo. El respondeu:
“Vou, señor”; mais non foi. Quen dos dous fixo a
vontade do pai?”. Respondéronlle: “O primeiro”.
Entón díxolles Xesús: “Asegúrovos que os
recadadores e mailas prostitutas entrarán no Reino
de Deus antes ca vós. Porque veu Xoán para vos
ensinar o camiño da xustiza, e non lle fixestes caso;
en troca, os recadadores e mailas prostitutas, si que
llo fixeron. Mais vós, aínda despois de ver aquilo,
nin vos arrepentistes nin crestes”.

Aquilo que hai que preguntar na praza para
saber cando che toca, para saber se esa pouca
meiga fresca e grande que lle queda a Lita a do
peixe che vai tocar a ti ou se cha vai levar quen
máis madrugou. Cando non ven alguén con aquilo
de “pésame un quilo sen limpar que teño presa”
para pasar diante de quen leva agardando un bo
cacho, grrr!

O ECO

DOMINGO 25 DE SETEMBRO.

Quen dá a vez?

O mesmo o Reino dos Ceos é como un posto do
peixe onde as veces non van por número, mais
por que irán? Que terá esa xente para pasarme
diante, eses pecadores e pecadoras públicas. Pero
os demais imos á misiña coa cara de santiños e
os pecados ben agochados ... Pero cando levas o
“pecado” pintado na cara, si, cando todo o mundo
SABE que poñamos por caso non te “deitas” con
quen deberas. –iso é peor que roubar-., cando
ninguén te quere e todos te usan, cando tes un
baleiro por dentro como pozo sen fondo, podes
recibir agarimo, perdón, mimos eternos.
Hai que ser moi fillo de Deus para entendelo, esa
frase de Xesús debeu ser unha das que lle custaron
a vida. Unha tremenda labazada nos egos máis
fortes, nas caras máis lavadas. Chamándolles
cegos e hipócritas á cara, deixounos á altura
do chan e ergueu a miseria humana a categoría
divina. A que me soa isto... Querido/a, lector/a:
repite esta frase en presente comigo: “déixaos....”
Vai por Esther e as súas irmás, aquelas nenas
coas que traballei en Ferrol, na casa das Monxas
Oblatas, e que me aprenderon que “filla de p---“
é un título de nobreza.
Christina Moreira

A CLAVE

As putas hanvos preceder no reino dos ceos, é desas frases contundentes de Xesús. É desas frases que
deberamos ter pegadas nos espellos da casa para rebaixar posibles subidóns de “soberbia seráfica”.
Unha prostituta debe ser, abofé, a última das últimas, tanto no século I coma no XXI. Non é dona da súa
intimidade nin do seu corpo, e non está a salvo de aparecer golpeada nun colector de lixo nunha estrada
abandonada. Eu non sei porque para estas mulleres non teñen vixencia os Dereitos Humanos, pero é
das poucas escravitudes que seguimos xustificando e consentindo nas nosas sociedades “civilizadas”.
Mateo está moi interesado en explicar o que é o Reino. Non é só un reino de paz e xustiza, tamén é un
reino que repara e cura a dignidade, un Reino sandador de persoas, no seu espírito e no seu corpo.
O exemplo é duro: as mulleres prostituídas eran o colectivo máis marxinal. Nelas recaían todas as
culpas e a impureza dunha lei que as deixaba nas marxes das marxes. Xesús non dubida en poñelas
de primeiras.
A prostitución non é, como se di, o “oficio máis antigo do mundo”. É a aldraxe máis escrava e servil, froito
dos excesos dun patriarcado devastador. Unha aldraxe que se viste de luxo en mansións espléndidas,
que aparece nas últimas páxinas dun xornal ou que está plantada, esperando, nas beiras da estrada de
saída de Pontevedra cara Vigo. Vémolo e somos cómplices cando miramos para outro lado, esperando
que o Reino dos Ceos veña do alto e restitúa as dignidades usurpadas.
Marisa de Corme
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Falando da lingua

A Rumboia no Monte Xiabre

Lidia e Valentina

Fomos á Romaxe a Vilagarcía e subimos ao monte Xiabre. Se cadra,
algún de vós parouse a pensar no
curioso do topónimo onde estivemos,
un nome pouco común, pero que nos
remite ao noso pasado prerromano.
Pola súa terminación –abre, Xiabre
é un deses nomes de lugar que sabemos que xa existían antes da chegada
dos romanos. Os estudosos din que
os centos de topónimos rematados
en -obre/ -ebre/ -abre coma Xiabre,
Añobre, Callobre, Sillobre, Boebre,
Deixebre, Alcabre, Maiobre, Tiobre,
Tallobre, simplemente Obre… son de
orixe prerromana; algúns precisan e
din celta. O caso é que levan bastante
máis de dous mil anos denominando
partes do noso territorio e merecen,
cando menos, un respecto. Non vos
parece? Porque agora estamos vendo
como se atenta contra todo o noso
patrimonio, e no paquete vai a toponimia autóctona. E se un sitio ten un
nome que lle puxeron os primeiros
poboadores, non se pode deixar que
ao erguer unha urbanización se lle
chame “El bosque animado” poñamos por caso… E que dicir do nome
das leiras e dos montes que había no

O Fachineiro
Recursos
Igual que apandamos co neoliberalismo dende Roupar de Abaixo ata
Botswana tamén podemos atopar xalundes xente que se aplica a loitar en
contra da lingua propia dun territorio
e rogar pola única. En Cataluña o Tribunal Superior de Xustiza emitiu unha
sentenza na que insta ao Goberno a
considerar o castelán tamén como lingua vehicular no ensino en resposta a
unhas demandas dunhas familias concretas e sen poñer en cuestión o modelo de inmersión. Axiña se lanzaron os
de sempre a solicitar un “equilibrio” no
ensino O Goberno catalán anunciou
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sitio…, esmagados… aínda que levaran 2.300 ou 2.500 anos, que se di
rápido!
Todos os topónimos teñen o seu significado. Sabedes o que queren dicir
os rematados en -bre? Pois parece
que fan referencia a “sitio alto ” ou
ben a “fortaleza”. Ningún deles é tan
evidente coma o outro lugar polo que
pasamos o día da Romaxe: Vilagarcía; este é un antropónimo, é dicir, fai
referencia ao fundador ou propietario dun poboado orixe das aldeas e
vilas actuais. Outros antropónimos
coñecidos serían: Chayán, que vén de
Flavianus; Chorente, de Florentius;
Recarey, de Recaredo; Guitiriz, de
Witiricus (nome este xermano, suevo,
para sermos máis exactas). Ningún
destes leva Vila no seu nome e se cadra
o seu significado pasa máis desapercibido ca Vilalonga, Vilar de Donas,
Vilar de Frades e o propio Vilagarcía,
que é evidente que era a Vila de García. García é un nome de orixe vasca
que hoxe só se conserva como apelido. Ao respecto deste último topónimo coñecemos dúas curiosidades,
pero ímosvolas contar no próximo
número…

da lingua
recurso apoiándose en argumentos
de carácter democrático, pedagóxicos
e dixo que se ía manter o modelo lingüístico que se veu aplicando nos últimos anos e acusou os partidos de crear
problemas onde non os hai. Hum, de
que me soa isto? Isto é algo moi raro
nun país onde se baleiran de recursos
en galego as materias de ciencias e non
se recorren as condecoracións a Millán
Astray, coruñés de pro y novio de la
muerte. Que se eu chego a ser a morte, busco outro mozo; non hai máis que
facer un google para ver que pinta tiña
o homiño
A.Q.

