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a vós chamáronvos á liberdade
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O trasno A tesela de Illa Couto
Daniel López 

Abril do 2010. Mariano Rajoy 
e Esperanza Aguirre nun acto 
do PP… Como cambian as 
cousas!

A foto que fala

A don Xaime, por certo, implora-
ría Fraga anos despois permiso para 
“pisar” as siglas rexistradas -e xa en-
ferruxadas por varias derrotas- dun 
proxecto tan necesario en Galicia 
como, ao parecer, imposible: un cen-
tro radicalmente galeguista. Se cadra 
sería polo impacto da nobreza de es-
pírito de Xaime e demais compañei-
ros, que cando Fraga arriba ao poder 
galego ten a habilidade política e 
responsabilidade institucional como 
para entender que representaba a 
unha Galicia “autocentrada” que era 
o seu fin de traxecto. 

O problema son os de agora. Estes 
rapaciños de club privado e señoritas 
posmodernas que nos mandan. Re-
presentan a “outra maneira” de non-
vivir Galicia. Galicia é un “acento”, 
algo adxectivo e prescindible. A Xun-
ta, un simple trampolín para chegar 
a Madrid, a realidade real, a ansiada 
terra de Esperanza. Viven intima-
mente o plan Galicia-cero, noroeste 
de ningures, plan que avanza como a 
couza, calado e efectivo. Que o Deus 
de Xaime nos acolla. 

ten responsabilidade ou influencia no 
gobernar desta terra pode despois, 
no seu libre pensar, ser máis autono-
mista ou máis independentista, fede-
ralista ou antifronteiras, europeísta 
ou africanista. Iso vén logo, pero do 
primeiro, de Galicia, non se dubida. 
Nesa clave movéronse os grandes re-
latores da nosa identidade, con moi 
diferentes tonalidades: de Brañas a 
Castelao, de Rosalía a Cunqueiro. 

Ese levar Galicia dentro foi a carac-
terística de homes que, como Xaime 
Illa, a quen enterramos estes días 
atrás, fixeron de ponte entre a xe-
ración Nós e os estudantes daquel 
franquismo tardío e gris, grisísimo, 
abofé. Xaime, fundador das Moci-
dades Galeguistas en 1934, era un 
apaixonado da súa terra, defensor do 
cooperativismo e do comunitarismo, 
un Mounier á galega, católico “bove-
diano”, demócrata progresista e publi-
camente comprometido coa cultura 
e a lingua galegas: Galaxia, a revista 
Grial, a Revista de Economía de Ga-
licia, a promoción da liturxia en gale-
go no postconcilio, o Partido Popular 
Galego, federado cos democristiáns 
progresistas de Ruíz Giménez.

Hai dúas maneiras básicas de vivir –e, 
logo, de gobernar– Galicia. Despois 
hai máis diferenzas, matices e axus-
tes finos, pero en principio, hai dúas. 
A primeira considera que Galicia é 
unha realidade de seu, algo substan-
tivo, que se ten en pé e ten natureza 
propia, algo con personalidade, que 
pre-existe a outras unións e composi-
cións, unha tesela única dun universal 
mosaico multicolor. Quen vive así e 
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Editorial 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

No ano 1973 un economista alemán, Schumacher, publicou o libro 
Small is beautiful, considerado un dos 100 libros máis influíntes logo 
da Segunda Guerra Mundial. Nel defendía a necesidade de recuperar 
o humanismo na economía. Avogaba pola descentralización e o 
tratamento local dos problemas. Unha das frases do libro sentenciaba o 
seu espírito: “a xente importa”. 

A idiosincrasia de Galicia podería encaixar perfectamente nestes 
supostos. Cunha dispersión xeográfica que divide o territorio en máis 
de 10.000 núcleos de poboación e uns 2.800.000  habitantes repartidos 
entre 30.000 qm2, unhas infraestruturas ben pensadas poderían 
posibilitar un acceso cómodo e eficaz a todo tipo de servizos sen 
renunciar a un xeito de vivir máis humano, máis cercano e, por todo iso, 
máis ecolóxico. 

Pero nun desvío do axioma schumacheriano, os políticos galegos 
dixéronse: “o voto importa”. E canto máis próximo, máis controlable. E 
por iso iniciamos un camiño de “reminifundización”: tres aeroportos 
que manteñen, en total, só 22 destinos directos; tres universidades (con 
seis campus); tres “capitais oficiosas”; dous portos exteriores, dúas 
incineradoras ou oficinas de turismo duplicadas (ou triplicadas) en 
cada localidade. Unha verdadeira festa do municipalismo, unha sorte 
de política nefasta que rivalizou e segue rivalizando en competir en 
ocorrencias, que se están tomando un descanso coa crise, pero que en 
breve ameazan con volver á carga. Mágoa non coñecer as alternativas 
que nos darían eses millóns de euros que se encontran duplicados e que 
nos aportarían moito máis benestar se fosen investidos dunha forma 
algo máis racional.

Era unha recollida de firmas e asinei. 
Asinei  onda máis de mil persoas, que 
neste momento son a lista de per-
soas que asinaron. Teoricamente non 
vale de nada, pero ten un significado 
maior. É o apoio, o recoñecemento a 
un profesor. Os gardiáns de non sei 
que ortodoxias que botan de menos a 
fogueira purificadora tratan de atacar 
a lista. Tratan de denunciar, de poñer 
nomes e profesións, de lembrar os 
cargos eclesiásticos , pero a lista me-
dra. Dá unha sensación entre o noxo 
e a retranca ler nesas listas a amigos e 
amigas cheos de bondade sendo acu-
sados de deslealdade. Non seremos  
mellores ca ninguén, pero tampouco 
somos peores. Sonvos os rumores que 

chegan aos oídos que teñan que che-
gar. 

Hai tempo que non vos recomendo 
unha película. A miña filla xa non me 
deixa ir ao cine como ía antes. De to-
das as maneiras a miña familia botou 
unha man para que a miña muller 
e máis eu foramos. Quedaron  coa 
moza e fomos a ver unha película que 
vos recomendo. Trátase da película 
francesa “O intocable”. Paga a pena 
vela. É unha comedia fonda, con 
sentido. Unha exaltación da amizade 
moi rica. Unha historia que ves cun 
sorriso nos ollos e no corazón. Se po-
dedes, facede un oco na vosa axenda 
e ide vela. Habedes de mo agradecer.

Estes días recibín tres, catro, cinco 
ata sete correos electrónicos co mes-
mo asunto: Apoio e solidariedade 
co teólogo Andrés Torres Queiruga. 
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A peneira
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Mellorar o noso tren 
adíase máis ca construír 
o AVE andaluz. Lea 
contra CIU por un AVE 
que non é vital para 
vertebrar Galiza e si 
para ligarnos máis a 
Madrid.  Ignoramos a 
aposta polo catalán, 
que valida o decreto do 
bipartito aquí rexeitado. 
Urxe o de proximidade, 
dobre vía, etc. Na foto, 
PAZ ANDRADE catador 
das nosas prioridades.

Nin se salvan as 
ABELLAS da destrución 
do patrimonio e medio 
natural. Van fumigar os 
eucaliptais cun insecticida 
tóxico para elas e para 
a agricultura, prohibido 
na UE. É unha mágoa 
que só saibamos eliminar 
especies cando os 
labregos e labregas 
buscan o equilibrio e a 
convivencia, por exemplo, 
protexendo as colmeas 
dos osos que volven ós 
Ancares.

A familia Paz Andrade 
suca o mar de África.  
O Colexio Cervantes de 
Lugo celebra o 17 coa II 
Carreira Solidaria pola 
Auga: “Cada pinga, un 
tesouro”, como agradece 
a nena de Kenia o 
agasallo do tanque de 
AUGA, dedicado na 
súa lingua, a kamba. Xa 
non ten que andar horas 
para beber, coma no 
barrio Kibera, un millón 
de pobres, o segundo 
máis grande de África.

Estamos a vivir 
días dedicados á 
ASTRONOMÍA, 
cando celebramos que o 
observatorio de Forcarei, 
na foto, fotografou os 
derradeiros salaios 
dunha supernova, oito 
veces superior ao sol, 
que estaban rastrexando 
astrónomos de todo 
o mundo. Alí, preto 
do berce do primeiro 
astrónomo galego, 
Ramón Aller, no Deza, 
rexistraron a luz despois 
da explosión final.
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Alfonso Blanco Torrado
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As eleccións en SERBIA, 
o 6, non esquecen a 
última guerra en Europa, 
a destrución de Saraxevo 
(11.000 mortos). 
Tanta vergoña no seu 
corazón acoitelado 
polos serbobosnios! 
Unha ditadura, a Serbia 
cruel, que deu lugar 
nos 90 a sete estados, 
incubados na miseria e 
na intolerancia.

Os indignados espallan 
o 15 M en millóns de 
blogs, contaxiando a 
participación na política 
dende o ciberespacio. 
Cando o Partido Pirata 
en Alemaña inxecta 
viveza aos debates 
con webcams e canais 
dixitais, a democracia 
directa de todos os 
afiliados, afastados de 
profesionais da política, 
un antídoto contra a 
extrema dereita que inza 
en Europa. 

EXIPTO loita pola nova 
constitución trabado entre 
demócratas, militares, 
salafistas reaccionarios, 
apoiados por Arabia e 
os petrodólares, sempre 
contra a liberdade. Na 
foto, o xornalista Hasan, 
20 anos, ferido cando 
se enfrontou ao exército 
que estaba a maltratar 
unha líder da revolta. 
Na campaña electoral 
as balas mataron a 14 e 
feriron moitos máis

O 24 cúmprense 25 anos 
da revolta de estudantes 
de TIANANMEN. A 
escuridade envolve o 
masacre. Aínda acosan 
20 presos dos 906, 
que sufriron cadea 
atroz. As discrepancias 
son castigadas, sen 
defensa. Ni, detida no 
2002, en cadeira de 
rodas, polas torturas da 
policía. Galicia en crise 
atrae os chineses, uns 
2400, o 2%. Son, con 
romaneses e senegaleses, 
os que máis medran 
porcentualmente.
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Economia 
Pedro Pedrouzo Devesa

A editorial Debate publicou 
o pasado mes de febreiro 
un interesantísimo libro do 

economista coreano Ha-Joon Chang. 
Profesor en Cambridge de Econo-
mía Política do Desenvolvemento, 
Chang escribe un libro enormemente 
divulgativo no que cunha sinxeleza 
envexable obriga a reflexionar sobre 
cuestións centrais da economía de 
mercado.

Estruturado en 23 capítulos, o autor 
abre a posibilidade de facer sete lec-
turas diferentes do libro, cada unha 
delas cuns capítulos distintos, segun-
do as preferencias ou preocupacións 
do lector: 

Primeira lectura. Se nin tan sequera 
tes claro que é o capitalismo

Segunda lectura. Se a política che 
parece unha perda de tempo

Terceira lectura. Se che gustaría sa-
ber por qué non aumenta o teu ni-
vel de vida mentres progresan sen 
parar os ingresos e a tecnoloxía.

23 cousas que non che contan 
sobre o capitalismo

Cuarta lectura. Se cres que se alguén é máis rico cos outros é porque ten máis 
talento, está mellor formado e ten máis iniciativa.

Quinta lectura. Se queres saber por qué son pobres os países pobres e como 
poden ser máis ricos.

Sexta lectura. Se o mundo che parece inxusto, pero non ves que se poida facer 
gran cousa

Sétima lectura. Le todo o libro na orde indicada.

Realmente son infinitos os libros que están saíndo sobre a crise continuamen-
te. O propio Paul Krugman publicará en breve outro moi prometedor. Par-
tindo de que a economía e a política están tan próximas na orixe e saída da 
recesión, parece imposible que non nos poñamos de acordo en como afrontar 
un problema que só se pode resolver remando na mesma dirección. Mentres, 
seguiremos escribindo e lendo. Pensar é necesario.

Logo da coresma económica, chega o entroido financeiro (que non a pascua)

Unha vez terminada practicamente a primeira gran rolda de reformas (só que-
da a administrativa, que tentarán abortar os centos de reinos de taifas locais, 
amantes do minifundio político, que é onde mellor se moven), e logo de com-
probar que a situación non ten trazas de mellorar, a UE parece xa convencida 
(e Alemaña tamén) de que é o momento de pasar de novo a acción e poñer 
as máquinas a traballar. Logo da coresma económica que nos están aplicando 
duramente polos nosos pecados e polos dos demais (polos reais e polos in-
ventados), prepárase (contra toda lóxica litúrxica) unha tentativa de entroido 
financeiro, un plan de miles de millóns europeos que de novo choverán sobre a 
erma economía dos GIPSI (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia). 

E cal vai ser o problema? Pois que, vendo o ben que xestionamos os millóns 
de euros desde este lado da fronteira, xa nos podemos imaxinar a que se vai 
adicar ese diñeiro.  Asfalto, asfalto e asfalto. Comprensible cando levamos dé-
cadas especializando os nosos rapaces en actividades que xeran tanto benestar 
social como asfaltar canto ferrado existe, pero incomprensible se seguimos sen 
nos decatar que a aposta de futuro de calquera país está máis asociada ao me-
dio ambiente que ao automóbil, á investigación que á construción,  ao ensino 
que ao cemento.

Mentres, os nosos bancos seguirán tentando estafarnos despois de comprobar 
que son intocables, pero non como os da película francesa de moda, senón máis 
ben como os de Elliot Ness: con licenza para  o que faga falta. 

E remataremos o artigo facendo unha petición:

- Á dereita, que aclare o que quere e o que pode facer. Máis que nada, para 
que non se desautorice a cada semana que pasa, facendo cousas que ten 
negado repetidamente.

- Á esquerda, que sexa máis creativa ca belixerante. Que aporte ideas a dia-
rio, distinguindo entre as directamente realizables e as directamente des-
exables. 

- Aos nacionalismos, que reflexionen sobre o seu papel nun Estado fonda-
mente plurinacional. 



O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu
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O outro día escoite nun bar uns tipos queixándose de que o gran Pep 
Guardiola falase en catalán nunhas declaracións que fixo na prensa. 
Puxérono a parir. O curioso é que estes tipos estaban falando en gale-
go. A cousa derivou contra os cataláns en xeral, que deben ser todos 
moi mal educados segundo o que contaban os do bar. Viviron na 
emigración, en Suíza ou por aí, e cando coincidían con cataláns que 
falaban en catalán, eles, por amolar, deixaban o castelán e falaban 
en galego.

Vaia por Deus, pensei, mira que falar galego para amolar a outros 
que falan na súa propia lingua! e logo que farían cos suízos? No fon-
do debe ser cousa de envexas, de odiar aquilo que desexamos pero 
non damos conseguido.

Agora que andamos coas nosas letras e homenaxeando a un empre-
sario que apostou por elas soño con que un día os nosos xogadores, 
cando gañen unha copa, berren con orgullo: Viva o Depor, ou o Celta 
e viva Galiza!, como fan os xogadores do Barça. Ían axudar máis ao 
galego que todas as políticas lingüísticas, e non digo nada se o falan 
os adestradores e os presidentes.

Que triste é un país que non se acaba de querer a si mesmo. Precisa-
mos con urxencia unha Escola Galega da Autoestima.

Meus pobres, culpa non teñen, fixéronos así. Marchei do bar cami-
ñando amodiño e recordando aquilo que escribiu Sartre: “O impor-
tante non é o que fixeron con nós, o importante é qué facemos co que 
fixeron con nós”. Mágoa que Guardiola non sexa galego, de Muxía, 
ou de Arteixo, coma Arsenio.
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Aldegunde Quiñones

Entrevista   Letras galegas 2012 - Conversa con Tucho Calvo

é un galeguista convencido 
e aberto ao mundo

Que destaca en Paz Andrade como 
homenaxeado o Día das Letras?

Á parte dos méritos culturais que 
poidan valorarse,  penso que foi un 
acerto a escolla da Academia por-
que nel pódense ver identificados o 
mundo da xustiza, do empresariado e 
da política, o que lle confire  á cele-
bración un aspecto máis amplo. Isto 
é importante porque, ás veces, para 
o común da xente, resulta difícil en-

tender por que 
se valora tanto 
o labor dunha 
persoa cun re-
ducido núme-
ro de poemas. 

Con Valentín, porén, ninguén pode 
discutir que hai moitos eidos nos que 
salientou e fixo un gran traballo.

E un deles foi o xornalismo

Efectivamente, dende moi novo ma-
nifestou un grande interese polo 
xornalismo. Cando vai á guerra de 
Marrocos xa fai as súas primeiras 
colaboracións como corresponden-
te e cando lle xorde a oportunidade 
de dirixir o Galicia non o pensou. O 
seu é un xornalismo de fondo, reflexi-
vo, no que amosa unha forma de ser 
que destaca pola firmeza para levar 

adiante as súas iniciativas á marxe 
dos riscos. O Galicia foi un xornal 
moi crítico coa ditadura de Primo de 
Rivera, que o acabou pechando. 

UNHA VIDA DE PELÍCULA

A súa vida está marcada por aconte-
cementos que parecen sacados dunha 
película de acción

 Algo especial debía ter. Parece un 
personaxe marcado polo destino, 

Tucho Calvo, xornalista e editor, é unha das persoas que máis e mellor 
pode falar sobre Valentín Paz Andrade. Foi a el a quen o polifacético 
autor pontevedrés lle confiou a súa biografía, que leva por título Valentín 
Paz Andrade, a memoria do século XX. Neste volume, baixo a forma de 
entrevista, van desgraendo entre os dous os episodios máis destacados da 
vida de Valentín, o que equivale a dicir a vida de Galicia no século pasado. 
Algúns deles son os que comparte Tucho Calvo con Irimia.

“Paz Andrade foi un visionario 
preocupado pola modernización de 
Galicia”
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Entrevista   Letras galegas 2012 - Conversa con Tucho Calvo

que está no lugar oportuno e no mo-
mento adecuado: non colle un avión 
en África e resulta que é o que cae, 
sofre un atentado por parte dos anar-
quistas no que recibe cinco tiros e 
consegue seguir adiante, perségueno 
os falanxistas a tiros por Verín e que 
non o dan matado, atropélao un co-
che machucándoo todo e consegue 
saír dela... E aínda hai uns telegramas 
arrepiantes das autoridades da época 
nos que din, sen rubor ningún, que foi 
o único que se lles escapou.

Paz Andrade sempre tiña en mente a 
modernización de Galicia

Foi un visionario. Nun momento 
en que España está pechada el é un 
home que viaxa por todo o mundo, 
que fala coa xente máis avanzada 
do momento e iso ábrelle os ollos a 
outras realidades. El era o suficien-
temente espelido como para poder 
trasladalas aquí e facer propostas, 
moitas veces contracorrente. Xa nos 
anos 20 a idea del eran as comunica-
cións: ter saída en tren cara Europa 
polo norte e facer de Galicia cabeza 
de ponte para América. Se iso se le-
vase a cabo daquela, suporía un cam-
bio fundamental no noso futuro. El 
é un galeguista convencido e aberto 
ao mundo que busca situar a Galicia 
nun plano internacional e de moder-
nidade.

Cal foi o seu papel na creación de 
Pescanova?

Púxoa en marcha con José Fernán-
dez, un dos seus grandes amigos. Non 
foi o empresario dos cartos, pero si 
o motor da idea partindo do amplo 
coñecemento que tiña do mundo pes-
queiro e dos recursos. Ese foi o seu 
mérito, ver o que pasa no mundo, 
aplicalo aquí e xestionar a posta en 
marcha desas potencialidades.

 foi moi crítico co grupo 
   da editorial Galaxia

Tamén foi unha das pontes entre a 
Galicia interior e o exilio

Nas súas numerosas viaxes tivo moito 
contacto cos exiliados de Sudaméri-
ca, que se mantiveron ata a transición 
e mesmo participou na volta dalgún 
exiliado ilustre. O feito de ser técnico 
da FAO  facilitáballe  poder viaxar 
nos anos máis duros da ditadura.

Continúa na páxina 14

EXILIO E TRANSICIÓN

E esa crítica estendíase ao grupo Ga-
laxia liderado por Ramón Piñeiro

Con respecto á xeración da editorial 
Galaxia hai un parágrafo que resu-
me moi ben o que pensaba e di así: 
“Podíase facer doutro xeito. Por que 
non se había continuar a tradición se-
guida até 1936? Por que os elementos 

Nos anos 70 vese unha actitude críti-
ca con respecto á forma en que se lle 
daba remate á ditadura

Si, é bastante crítico coa forma en que 
se desenvolveu a transición en Gali-
cia, sobre todo co partido galeguista. 
Pensa que hai un grupo que contro-
la o partido e que mantén á marxe 
parte dos seus valores históricos. Na 
transición tamén critica o acceso aos 
cargos de xente que vén da ditadura 
e doutros que el cualifica como me-
diocres.

do naufraxio non podían permanecer 
unidos? Porque, precisamente ata 
a incorporación de Sabell [...], aquí 
había unha compenetración. Cando 
morreu Castelao, ao primeiro que 
apelaron foi a min para que fixese 
o artigo necrolóxico que ninguén se 
atreveu a facer. Tiven que escribilo 
e exporme ás consecuencias. Fíxeno 
con moito gusto. Até ese momento 
non pasaba nada, aquí todo o mun-
do era unha soa persoa. Mais morre 
ese home, publícase o artigo e non sei 
que pasou que esta xente comezou a 
evolucionar en círculo pechado e só 
se lembraban dun para pedir cartos. 
E non foi só comigo, pasoulle a Masi-
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As pegadas de Roma

Dúas das 85 torres con grandes fiestras que tiña a muralla de 
Lugo (Gravado de mediados do s. XIX)

Pormenor das pinturas de Bóveda: galos, galiñas, perdices, 
faisáns, pombas

Camiños de arte e historia(II) 
Clodio González Pérez

Os fitos da romanización de Galicia son: ano 137 a.C., Dé-
cimo Xunio Bruto, coñecido dende entón polo “Galaico”, 
pasa o río Limia (Lethes ou do esquecemento); 94 a.C., 
expedición marítima de Publio Crasona procura das len-
darias illas Cassitérides ou do estaño, aínda non identifi-
cadas; 61 a.C., expedición tamén marítima de Xulio Cé-
sar ata Brigantium (Betanzos, A Coruña ?); 29 ao 19 a.C., 
guerras astur-cántabras, nas que entra Galicia, que rema-
tan co asedio e xesta do Monte Medulio, non localizado. 

LUCUS AUGUSTI 

O ano 25 a.C. un corpo expedicionario ao mando de Caius 
Antistus Vetus, establece o campamento nun bosque po-
siblemente consagrado á divindade céltica Lugh, que pasa 
dende entón a denominarse Lucus Augusti, é dicir, bosque 
sagrado de Augusto.

Así naceu Lugo, a cidade galega que conserva máis restos 
da romanización, comezando pola muralla considerada 
única por manter todo o perímetro de máis de dous km., 
declarada Patrimonio da Humanidade o ano 2000. Non se 
pode deixar de dar unha volta completa polo “camiño de 
ronda”, amplo como un paseo -entre 4 e 7 m-, despreocu-
pados dos vehículos e do barullo cotián. A principal subi-
da atópase fronte á fachada da catedral, e dende ela vaise 
contemplado por unha banda a cidade vella e pola outra 
a nova: a catedral (románica, barroca e neoclásica, co pri-
vilexio da exposición continua, orixe do brasón de Galicia 
e do lema Hic hoc mysterivm fidei firmiter profitemvr), a 
casa do concello (proxectada en 1738 por L. Ferro Caavei-
ro), igrexas e outras construcións de interese.

Dende a última data, a Gallaecia pasa a formar parte 
do Imperio Romano, converténdose en provincia o ano 
298, coa reforma administrativa e militar de Diocleciano, 
con tres conventos xurídicos: lucensis (Lugo), bracarensis 
(Braga) e asturicensis (Astorga). Posteriormente, a partir 
de finais do século IV, abrangue boa parte do norte da 
Península, dependendo ademais da devandita provincia, 
Cantabria e Campus Gallaeciae (a actual Tierra de Cam-
pos leonesa e castelá).

O imperio desintégrase coas invasións bárbaras, chegando 
aquí os suevos cara o ano 409, que forman reino de seu ata 
que son vencidos polo rei visigodo Leovixildo, o 585.

As construcións romanas máis populares son as pontes, 
non obstante que a inmensa maioría datan de época pos-
terior ou sufriron grandes reformas, como a de Ourense. A 
que mellor se conserva é a do Bibei sobre o río do mesmo 
nome, no concello ourensán da Pobra de Trives, do s. II, 
unha das mellores da Hispania e ademais tamén a máis 
alta (24 m). 

Da época romana son as termas, dentro do Hotel Balnea-
rio á beira do Miño, pero de visita pública, cun manancial 
de augas sulfurado-sódicas e carbonatadas que deita a 44º; 
a ponte con reformas posteriores, e non moi lonxe -para 
facer en coche- a enigmática Bóveda, construción subte-
rránea con pinturas e unha piscina no medio. Non se debe 
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Restos do campamento e mansión de Aqvis Qverqvennis (ao 
fondo o encoro das Conchas). 

Muralla do campamento romano da Cidadella.

Camiños de arte e historia(II) 

deixar de visitar o Museo Provincial e o Centro de Inter-
pretación da Muralla.

Unha xornada non abonda para percorrer a cidade Lugo 
e os arredores. Cómpre dedicarlle varias para andar de va-
gar, pasear pola muralla e baixar ata o Miño, a bañarse 
no mesmo lugar que o fixeronos romanos dende o ano 15 
a.C., e que non se abandonou ata os nosos días. 

AQVIS QVERQVENNIS

O campamento e mansión Aqvis Qverqvennis da Vía 
XVIII do Itinerario de Antoninoou Vía Nova de Bracara 
Augusta a Asturica Augusta, atópasena orela do río Li-
mia a curta distancia de Bande, en parte asolagado polo 
encoro das Conchas. Os restos amosan a súa magnitude, 
contando ata con termas (unha das debilidades dos roma-
nos eran as augas quentes). Hai letreiros que sinalan as 
diferentes estancias, así como tamén un Centro de Inter-
pretación ao que se debe acudir antes de comezar a visita. 

A xornada complétase ben: antes, Celanova (capela mo-
zárabe de San Miguel e igrexa e mosteiro barrocos, casa 
de Curros Enríquez...), a curta distancia do campamento 
fica a igrexa prerrománica de Santa Comba de Bande, e 
logo pódese seguir cara ao noso Xurése o seu Gerês, de-
cimados os últimos anos polo lume. No camiño quedan os 
restos da Vía Nova (en parte restaurada) e, xa na fronteira 
con Portugal, o conxunto de miliarios da Portela de Home.

A xornada pódese completar cunha visita á espléndida 
igrexa románica de Mezonzo (Vilasantar), patria de San 
Pedro de Mezonzo segundo a lenda autor da Salve; ao 
mosteiro de Sobrado, e unhas horas de lecer na lagoa do 
mesmo nome,construída polos monxes coa fin de dispor 
de peixe fresco todo o ano, pero que por unha desas sor-
presas da natureza de non doada explicación, agora é a 
única da Península onde vive a alga”Nitella flexilis”.

O CAMPAMENTO DA CIDADELLA 

Tamén se coñece por Cidadela, Ciudadela e Ciadella; o 
último corresponde á denominación da parroquia onde se 
atopa, pertencente ao concello de Sobrado dos Monxes. 
Non se sabe o nomedo campamento, nin se corresponde a 
algunha mansión dunha vía romana, aínda que, consonte 
coas distancias, algúns investigadorescoidanque ata pode 
ser a Brigantium da Vía XX de Antonino ou “per locama-
ritima”, que se vén situando na costa, entre Betanzos e A 
Coruña.

O mesmo que ocorre con Aqvis Qverqvennis, aínda que 
aquí falta máis por escavar, o visitante queda sorprendi-
do polo que foi o campamento e tamén pola muralla, que 
conserva en sitios máis de dous metros de altura. Malia 
non coñecer o seu nome, ben paga a pena visitar os restos 
deste importante xacemento, en parte protexido por unha 
cuberta. 
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Unha palabra oportuna que 
alente ao irmán

 É como se faltasen ideas e un estribillo 
cansino se instalase na nosa Igrexa

Ás Furtadelas 
JUAN RUBIO 
(director de Vida Nueva)

O clérigo e escritor inglés, profesor en 
Oxford, Robert Burton (1577-1640), 
autor dun significativo tratado sobre 
a melancolía, detivo os membros dun 
tribunal de teólogos que acusaba a un 
compañeiro con xuízos severos. E dixo: 
“Unha palabra fire máis profundamente 
ca unha espada” […].
Precisamente o día no que a Igrexa 
dedica a súa liturxia ao silencio 
contemplativo da Cruz, símbolo de 
amor e tenrura, o Venres Santo, o 
bispo de Alcalá de Henares, Reig Plá, 
na celebración da Pasión do Señor, 
retransmitida por La 2, rompeu ese 
silencio mandando ao infierno mulleres 
que abortan, mozos que beben as fins de 
semana, homosexuais que frecuentan 
bares de alterne, etc.
Non son só asalusións á homosexualidade 
as inoportunas. O texto enteiro é 
preocupante. Cando a Igrexa contempla 
a palabra de perdón, tenrura e 
misericordia na soidade da cruz, este 
prelado lanza unha espada ferinte nun 
foro público como é a televisión […].

É como se faltasen ideas e un estribillo 
cansino se instalase na nosa Igrexa. 
Goethe dicía que “se tende a poñer 
palabras alí onde faltan as ideas”. E 
a liturxia dese día é tan rica en ideas e 
símbolos que ata se recomenda que a 
homilía sexa sinxela, suxerente, parca 
en palabras, para non romper o eco do 
silencio que deixou a sobria lectura da 
Paixón segundo san Xoán […].
Á Igrexa pídeselle que sexa un recinto de 
verdade, xustiza, perdón e misericordia, 
non patíbulo. Linguaxe apocalíptica. 
“O infierno son os outros”, dicía 
Camus. Non é que sexa politicamente 
incorrecto o que dixo o prelado. É que 

non se axusta ao estilo cristián, e menos 
nun día no que o sangue do madeiro se 
verte sobre todos os hombres e mulleres 
que o miran buscando o bálsamo da 
misericordia entrañable e non a espada 
da palabra que os expulsa ás tebras.
Alguén debería dicir ou facer algo. A 
palabra é un poderoso soberano que, 
cun pequenísimo e moi invisible corpo, 
realiza empresas absolutamente divinas. 
Pode eliminar o temor, suprimir a 
tristeza, infundir alegría, aumentar a 
compaixón. E tamén sementar ventos 
que traian treboadas.
Non era necesaria esa incendiaria 
homilía. E non valen os matices, as 
interpretacións, a cabaleiría cega. 
“Inspíranos, Señor, o xesto e a 
palabra oportuna fronte ao irmán só 
e desamparado” (Plegaria Eucarística 
V/b) e afasta estas palabras aterradoras.
E ó fío destas palabras do bispo alcalaíno, 
unha semana antes, xustamente o Venres 
de Dolores, dende a Comisión Episcopal 
para a Doctrina da Fe, mándanselle 
corrixir algunhas expresiones e textos 
das súas obras ao teólogo Andrés Torres 
Queiruga. Un máis da lista (vaian 
poñendo algúns teólogos as súas barbas 
en remollo e busquen padriño!).
A misión da Comisión é velar para 
que as doutrinas non confundan os 
máis débiles. Teriamos que pensar se 
fan máis dano homilías incendiarias 
ca elaboracións teolóxicas. Hai que ter 
coidado coa lei do embude, porque hai 
palabras, homilías e conferencias que 
non pasarían o máis mínimo dos exames 
de ortodoxia.
Non son teólogo, pero preocúpame a 
espiral perigosa que se desencadeou hai 
tempo en materias doutrinais neste país.
Un compañeiro británico envioume 
unha emnsaxe polo móbil hai uns días: 
“Que está pasando en España? ¿Volveu 
a Inquisición? Escríbeme algo para o 
periódico e cóntame”. Respondinlle  
dicindo que prefería o silencio, porque 
leva o xermolo da máis elocuente das 
palabras, a de Xesucristo. O demais son 
accidentes neste intenso camiñar.

Monseñor Reig Plá, bispo de Alcalá 
de Henares
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Crónica da XXX Asemblea de 
Crentes Galeg@s

Como construír a Paz 
dende a rebeldía?

O noso taboleiro 

O sábado 14 de abril celebrouse en 
Santiago de Compostela a XXX As-
emblea de Crentes Galeg@s.

A Asemblea é a xuntanza anual que 
convoca a todas as persoas que están 
nos grupos e comunidades coordi-
nadas na Coordinadora de Crentes 
Galeg@s. O lema da asemblea foi: 
Como construír a Paz dende a rebel-
día.

I.- A primeira parte da mañá dedi-
couse á exposición de Moisés Loza-
no: partiu da evolución dos datos da 
pobreza e mais do paro en Galicia 
e no Estado. Pasou despois a unha 
exposición da ideoloxía neoliberal, 
resaltando como cada unha das súas 
características se van implantando 
implacablemente nesta Europa de 
gobernos de dereitas.

Ideoloxía neoliberal, que rexeita o 
papel do Estado na sociedade e vai 
parella co pensamento único (pre-
tensión universalizadora do capital fi-
nanceiro internacional), coa creación 
dun mercado mundial sen barreiras 
para o capital financeiro, comercial e 
produtivo (globalización) que produ-
ce máis e máis desemprego, pobreza 
e desigualdade económica (hoxe en 
día o 14% da poboación é máis rica, 
fronte a un 86% que é máis pobre). 

Existen alternativas: é urxente pór 
en práctica políticas adecuadas para 
endereitar as presentes tendencias en 
cinco áreas: multilateralismo, seguri-
dade, identidade, valores democráti-
cos e economía, citando a Mayor Za-
ragoza. Para isto é necesaria a cultura 
do pensamento crítico fronte ao pen-
samento único e tamén unha cultura 
da paz.

II.- No coloquio que veu a continua-
ción, aparte doutras intervencións, 
expúxose con detalle a loita levada a 

cabo por unha das nosas compañeiras, 
dependente, denunciando o recorte 
na asistencia domiciliaria a xente que 
o necesita, por parte do concello da 
Coruña. Este exemplo de loita con-
creta deu pé a varias comunicacións 
por parte de persoas de entre nós que 
coñecen de primeira man os recortes 
que están a sufrir os servizos sociais, 
así como a necesidade de facer loitas 
concretas que as veces teñen máis re-
percusión do que un pensa ou pode 
prever.

Coincidimos no grave da situación, 
na inxustiza crecente e no esnaqui-
zamento do estado social ao que nos 
está a levar o neoliberalismo, con re-
percusións máis graves entre os máis 
débiles. Concordábase tamén na ne-
cesidade de seguir estando presente 
alí onde a xente se mobilice en pla-
taformas pola sanidade, polo ensino, 
polos servizos sociais, pola lingua...

III.- Despois do xantar compartido 
dedicámoslle un tempo a reflexións 
e conclusións. Sentímonos urxidos a 
continuar a resistencia na radicalida-
de; sen medo polo número de xente 
que poidamos ser; sen ocultar a nosa 

identidade, e facéndonos presentes 
como Coordinadora cando conveña, 
sen propaganda nin vergoña.

Quedouse en enviar un comunicado 
á prensa, así como a seguir traballan-
do nalgún autocolante relativo ao 
momento presente.

IV.- Rematamos o día cunha eucaris-
tía. No marco dela fixemos plegaria 
tamén das propostas de Cáritas ante 
os retos da situación actual, referen-
tes á protección social e aos servizos 
sociais, ao acceso a unha vivenda dig-
na, sobre o emprego, sobre a inmigra-
ción e sobre cooperación para o des-
envolvemento e financiamento.

A sensación do conxunto das per-
soas que estivemos na xornada foi 
de agradecemento polo día, de con-
firmación na loita, e de esperanza de 
que “é tarde, pero é a nosa hora” ,en 
palabras de Casaldáliga.
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Paz-Andrade, 
visión de país
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representou a Galicia 
na transición

de o mesmo. Todos os que tiñan certa 
capacidade crítica foron excluídos, e 
claro, aí está o malo, porque iso con-
verteuse nun vertedoiro de mediocri-
dade e non se fixeron as cousas como 
se deberían facer. Moitos dos libros 
que leva editado Galaxia deberían 
manterse no anonimato. A desapari-
ción do Partido Galeguista é unha de-
rivación desa actitude que adoptaron. 
Eles non quixeron falar de reconsti-
tuílo. Non sei o  porqué. Vaites, eu sei-
no, mais claro, non podo falar diso.”

 

Pois moito máis claro non podía falar

Eu admito que entre eles se poidan 
criticar pero nós debemos ter un res-
pecto exquisito por todos os que fixe-
ron algo, porque naquelas circunstan-
cias calquera, por un artigo no xornal 
podía perder a vida ou ir ao cárcere. 
Cada un sabía de si e era lóxico que 
as tensións fosen moi fortes, pero te-
mos que ter coidado coas valoracións.

Tamén importante foi o seu papel nas 
comisións negociadoras da oposición 
durante a transición

Que o elixan entre todos como re-
presentante de Galicia nas negocia-
cións co Estado durante ese período 
histórico dá o nivel do personaxe. Foi 
unha figura clave que pola súa for-

Aldegunde Quiñones

Entrevista   Letras galegas 2012 - Conversa con Tucho Calvo

mación, a súa visión do mundo e os 
seus contactos históricos, podía tratar 
de ti a ti a calquera dos que estaban 
naquelas reunións.

Da súa obra literaria que idea subli-
ñaría?

Á parte da súa obra poética e xorna-
lística, salienta no campo ensaístico. 
Valentín fixo un traballo importante 
co idioma, de achegamento ao mun-
do lusófono, que era unha das súas 
teimas. Como estivo en contacto con 
intelectuais destes países, tanto en 
África coma en América, enriquece 
a lingua con moitas das expresións 
dos idiomas irmáns. O estudo de Gui-
marães Rosa dálle argumentos para 
seguir traballando nesa liña. Noutros 
campos destacan os ensaios Castelao 
na luz e na sombra ou Galicia como 
tarea.

Como foi a súa relación con el?

Comigo foi sempre un home encan-
tador e agradézolle a confianza que 
puxo en min ao confiarme a súa auto-
biografía. O Valentín que eu coñecín 
era unha persoa dialogante, amena 
e ao que resultaba doado achegarse. 
Era un home cordial co que podías 
estar falando horas porque lle sobra-
ba de que falar.

Ven da páxina 9
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Permanecede no amor
Hoxe atopámonos con esta fonda pasaxe que 
sempre nos resulta tan familiar e a vez tan cheo 
de misterio. Está situado dentro do segundo dos 
dous discurso de despedida que o evanxeo de 
Xoán nos ofrece no contexto da derradeira cea 
de Xesús.

Estes discursos teñen a función de afondar na 
identidade de Xesús para preparar os seus/
súas discípulos/as para afrontar a vida cando 
el xa non este en medio deles e delas. Nun 
momento de gran intimidade Xesús revélalles o 
mandamento do amor co que sintetiza todo o 
que el recibiu do Pai (15, 15). Ese mandamento 
focaliza toda a experiencia vivida co mestre nos 
tempos de itinerancia por Palestina e plenifica o 
camiño de achegamento a súa persoa que se fora 
progresivamente manifestando dende o comezo 
da súa predicación (15, 10-11). 

A comunidade que escoita este evanxeo síntese 
identificada con estas palabras de Xesús pois ven 
de ser expulsada da sinagoga (16,2) e esta a 
procura de deseñar a súa identidade coma grupo. 
O Espírito vai ser a partir de agora a súa guía e 
mestre (14, 15-31) e cada un nos membros da 
comunidade debe manterse unido a Xesús coma 
único Señor (5, 1-8). 

Xesús chámalles aquí amigos o que está a indicar 
un tipo de organización non xerárquica senón 
horizontal da comunidade. O único que elixe e 
Xesús (15, 16), os demais son convocados a estar 
o seu lado e compartir a súa intimidade (15, 11), 
é dende o amor dar froito na fe (15, 16)

No amor centrarase a vida da comunidade (15, 
17) coa mesma fondura que brotou do xesto de 
Xesús cando na cea axeonllouse para lavarlles os 
pes (13, 4-5).

Carme Soto
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DOMINGO 13 DE MAIO. 6º DOMINGO DE 
PASCUA
Xn 15, 9 -17
Naquel tempo díxolles Xesús ós seus discípulos: “Como me 
amou o Pai, así vos amei eu: permanecede no meu amor. 
Se gardades os meus mandamentos, permaneceredes no 
meu amor, como eu gardei os mandamentos de meu Pai, e 
permanezo no seu amor. Díxenvos estas cousas para que 
a miña alegría estea en vós, e a vosa alegría sexa plena. 
Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros 
como eu vos amei. Ninguén ten amor meirande ca este: 
que un dea a súa vida polos amigos. Vós sodes amigos 
meus, se facedes canto eu vos mando. Xa non vos chamo 
servos, que o servo non sabe o que fai o seu señor: a vós 
trateivos de amigos, pois todo o que lle oín a meu Pai 
déivolo a coñecer. Non me escollestes vós a min, senón 
que vos escollín eu a vós; e púxenvos para que vaiades 
e levedes froito e o voso froito permaneza; de xeito que 
todo o que lle pidades ao Pai no meu nome, volo conceda. 
Mándovos isto: que vos amedes uns a outros”.

O
 E

C
O

Aínda non recolleran a mesa, nin aquela toalla coa que nos 
secaras os pés pero non dabamos levantado a mesa. Moito 
despois, todos concordaban en dicir que a túa cruz nos salvara. 
Eu calo, aínda que non sempre. Eu ben sei o que me salvou, 
o que me salva cando vai frío, cando chove soidade espesa, 
cada vez que me asalta a idea que imos cara ningures, cando 
o absurdo me achanta e perdo ate o sabor da vida. Cando 
doe todo tanto que xa todo tanto ten... pecho os ollos e escoito 
“que vos amedes uns a outros como eu vos amei...para que a 
miña alegría estea en vós” que serían palabras valeiras se non 
vira diante dos meus ollos, outros dous que me miran, que din 
silandeiros en silencio esas verbas. Entón sei que é verdade 
que permanece a túa alegría, que o teu amor non morreu, que 
vives e que eu vivo, que nós vivimos, e que non hai nada certo 
agás iso. Xa sabes Mestre, eu adoito contar cando estou en 
confianza, que a túa presenza para min é unha mirada que 
sinto como cando alguén te mira polas costas e sentes os seus 
ollos cravados en ti. Non sei como ocorre pero ocorre. 

Hai uns días estaba na casa duns familiares de Tori en León, 
acolledores como poucos, e tiven a sorte de ver uns ollos 
igualiños aos teus, que me lembraban a ti que brillaban como 
os teus aquel día. Eran os de Araney, ese neno de acollida de 
ferida vida. Da unhas apertas que quitan a respiración pero 
van cheas dun amor que non sei como colle nel cos seus poucos 
aniños, enchen dunha alegría que quita a fame e o medo. So 
espero que el na súa vida atope, como tantos outros nenos 
feridos, a quentura dunha mirada na noite. Grazas, Araney, 
non contaba contigo pero estabas. Igualiño que El aquel día 
na sobremesa.

Christina Moreira
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Falando da lingua E hai máis...
Lidia e Valentina

O Fachineiro dos recortes
Educación, investigación

Logo de oír que hai pensionistas que 
cobran moito, vellos que viven de-
mais ou enfermos que toman pasti-
llas coma se fosen cereixas oímos ao 
Conselleiro de Educación que os re-
cortes en ídem vanse facer con cohe-
rencia. Isto é coma aquel forense que 
dixo que a vítima tivera moita sorte: 
de vinte coiteladas só unha fora de 
morte! Hai un par de semanas que 
soubemos que un grupo de investi-
gación catalán descubrira a molécula 
a través da que o virus da sida canea 
as defensas do corpo infectado, o 
que abre a posibilidade de impedir 

o avance e, por tanto, a enfermidade. 
Non hai que lembrar outra vez o im-
portante que é a educación e a inves-
tigación. Agora, xa podemos adiviñar 
que o descubrimento que se ía producir 
dentro de 10 anos, ese que serviría para 
encher oco no telexornal, xusto depois 
das noticias de fútbol, xa non vai pro-
ducirse porque tivemos que pagarlle a 
pensión aos desbaldidores desas caixas 
que eran tan nosas e porque preferi-
mos que eses clubes de fútbol nos sigan 
debendo cartos a todos e todas.

A.Q.

pronome persoal átono de 3ª persoa 
lle e lles só pode ser complemento 
indirecto, e non complemento direc-
to, que é o uso que fai o señor Feijoo, 
debería dicir “que o honraba”, posto 
que o alcalde, que é a quen se refire 
“o”, é complemento directo. Débeche 
ser ben complicado isto do galego! 
Qizais fose bo que tivese máis horas 
lectivas no colexio...

Así contado, isto vai ser a ruina de 
Palmira para a nosa lingua. Esfor-

cémonos para que non sexa así, ho! 
Polo tanto, non o esquezades: a Deus 
orando pero co arado arando, ou, o 
que é o mesmo, en Deus espero, pero 
entrementres arrendo. Por certo, sa-
bedes de onde vén o das ruinas de 
Palmira? Palmira é unha cidade en 
ruínas, dunha beleza extraordinaria, 
que está no deserto de Siria. Pois de 
aí o dito. 

E deixámolo aquí, a ver se non tivé-
semos grallas das que dar conta para 
o vindeiro número!

Vaia vaia, dabámosvos estoutro día 
dous exemplos de grallas en carteis, 
un deles incluso da Xunta. Pois se-
guimos, porque onte tivemos que ir a 
Correos para enviar unha carta certi-
ficada e tivemos que cubrir un impre-
so para tal efecto. No reverso deste 
estaba a información sobre o asun-
to e vemos que aparece en castelán 
e… en catalán!? Poñía “avís” como 
tradución de “aviso”… Vaites! Pero, 
seguimos lendo e... sorpresa! Estaba 
en galego! Tiña algunha faltiña máis, 
pero non pasa nada, que na última 
liña dicía “Para calquera dúbida soli-
citude información” Aínda bo é...

Non queremos meter o dedo na fe-
rida, pero é que parece que nolas 
preparan: a raíz das inxenuidades de 
Conde Roa, o exalcalde de Santiago, 
que todos saberedes del, o señor Fei-
joo dixo que o feito de abandonar o 
seu posto político era unha decisión 
que lle honraba como político e que 
lle honraba como persoa. A valora-
ción pode ter os seus máis e os seus 
menos, pero a calidade da expresión 
é penosa, o noso presidente tamén la-
tou á clase o día que explicaron que o 


