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O trasno Viva Montesquieu
Daniel López Muñoz

Eleccións ao Parlamento galego. Acto 
de presentación do candidato Mario 
Conde, coa súa particular versión do 

Yes, we can de Obama.

A foto que fala

predominen os cargos electos de cer-
tas colores. E que sexa estrita coin-
cidencia que, de xulgados da mesma 
localidade, se abran, con abundancia 
de espectáculo, procesos que non dan 
acabado en nada, que se van esfare-
lando a medida que avanzan, que ao 
final, para desespero de todos,  non 
causan efecto penal, senón só electo-
ral.  Daquela volvemos brindar por 
Montesquieu, pero coa mosca detrás 
da orella e por motivos ben diferen-
tes. Queremos xuíces realmente in-
dependente de partidos, ideoloxías 
sectarias e grupos de poder. 

Polo demais, caña á corrupción, faga 
quen a faga. Pepiño de Palas ou Ga-
cio, os da operación orquesta e os da 
Campeón, aquel de Sada, este de Por-
tas ou o efémero Conde de Compos-
tela, a cúpula do IGAPE, o devoto 
Dívar, os Gurtelianos  ou Urdangarín 
que te vin. Quen cadre. 

Pero, por favor, que se faga ben, con 
fundamento, con evidencias sólidas, 
con procedemento, ata o final. E con 
independencia. 

xuíza que ten fundados indicios de 
que unha serie de políticos se deixa-
ron subornar, debe actuar con celeri-
dade e con sorpresa, para pillalos sen 
que destrúan unha soa proba. Sexa 
cando sexa, antes, durante ou despois 
das eleccións. Si señor, viva Montes-
quieu!

E precisamente, no mesmo brinde ao 
ilustrado francés, inclúese o requisito 
de que a Xustiza, na súa persecución 
do delito,  estea libre de calquera ac-
tuación tendenciosa,  ou contaminada 
de intencións persoais ou ideolóxicas, 
partidistas ou sensacionalistas, me-
diáticas ou relixiosas (por exemplo se 
un xuíz fose fundamentalista islámi-
co ou do Opus Dei, debería controlar 
ese factor, ou non?). 

É dicir, para entendérmonos, que 
sexa mera coincidencia o feito de que, 
de maneira reiterada, esas historias 
se destapen cun balbordo de coidado, 
con cargos públicos electos esposa-
dos e transportados á comisaría can-
do estamos a un ou dous meses vista 
das inminentes eleccións. Que sexa 
puro azar que nesas oportunas actua-
cións, electoralmente acompasadas,  

Celebremos o invento de Charles 
Louis de Secondat, Baron de Mon-
tesquieu, un invento básico para a de-
mocracia e que se chama “división de 
poderes”. O Parlamento, o Goberno e 
os xuíces, todos independentes entre 
si. Todos limitándose entre si. Todos 
controlándose entre si diante do xuíz 
último, que é …o pobo (pois isto é 
teoría política, non teoloxía).

Precisamente no brinde á saúde de 
Montesquieu, vai incluído que unha 
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Editorial Somos parvos

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

A primeira idea era que este editorial se titulase “non somos parvos”, pero certamente sería, á 
vista de realidade, un optimismo inxustificable. De sermos un electorado intelixente, eles non se 
portarían como se non o fósemos. 

Precisamente porque se dá por suposto a nosa reducida intelixencia, acontece que a Consellería 
de Industria adxudica mediante convenio, eludindo a libre concorrencia, a principios de verán, a 
La Voz de Galicia, El Progreso e a El Correo Gallego, 150.000 € a cada medio, para que elaboren 
e publiquen información relacionada con “estratexias, programas ou iniciativas” da propia conse-
llería. Segundo a páxina oficial da Xunta1, nos convenios establécese que a Consellería “facilitará 
os datos que considere relevantes para a súa difusión e aqueloutros que sexan solicitados pola 

empresa, e poderá formular en relación cos datos e in-
formacións as observacións que considere pertinentes ..., 
as cales deberán terse en consideración”. Os medios non 
advirten aos lectores, vaia, vaia, que se trata de informa-
ción pagada e dirixida.

Da mesma época e na mesma liña son os convenios de 
30.000 € cada un con varias axencias de noticias, pero 

enfocados a difundir as “actuacións da Xunta, do Presidente e do Consello da Xunta de Galicia”.

Porque somos parvos, debe ser, ese tipo de convenio seica acada na época Feijoo preto dos 12 
millóns de Euros. O ensino, as prestacións sociais, a formación de parados, o emprendemento, a 
universidade, agradecerían ese apoio. 

A lexislación electoral en vigor prohibe desde o día da convocatoria das eleccións-neste caso, o 
pasado 27 de agosto- “calquera acto organizado ou financiado, directa ou indirectamente, polos 
poderes públicos que conteña alusións ás realizacións ou aos logros obtidos”. Non obstante o 19 de 
setembro, organízase un impactante acto no pazo de Raxoi para anunciar a sinatura, entre loas ao 
presidente, duns contratos para que a petroleira de México encargue buques aos nosos estaleiros. 
A radio galega estaba exultante.

Iso está feo, faga quen o faga. Pero probablemente, se é certo que somos parvos, pouco máis ten. 

1 - (http://www.xunta.es/consulta-convenios?accion=detalle&IDConvenio=123567)

Os medios non advirten aos 
lectores de que se trata de 
información pagada e dirixida

isto medio adurmiñado, reparei no 
dato, pero máis reparei na pregunta 
que lle fixeron a unha usuaria dos ser-
vizos de Cáritas:

- Vostede por que vén a Cáritas?

- Porque aquí me preguntan como 
estou.

Aí está a cuestión. Moitas veces pen-
samos que a pobreza é só un proble-
ma de cartos. Se fose así aínda tería 
unha solución ben doada. O proble-
ma da pobreza é que hai toda unha 
auténtica marxinación ao redor. Se-
guro que calquera que vaia a Cáritas 
se vai sentir mellor cando o  miran á 
súa cara e lle preguntan por el mes-
mo. Sentirse arroupado por alguén 

que lle vai botar unha man. Se eu 
fose xornalista, faría o seguinte titu-
lar: Cáritas aumentou un 174% a súa 
solidariedade. 

Outra boa nova. Twitter xa está en 
galego. A rede social xa ten versión 
en galego. Custou moito, pero xa 
está. Algún político quixo pórse unha 
medalla á conta disto, pero o mérito 
é dos que ao longo de máis dun ano 
loitaron por acadar ese pequeno 
ámbito da normalidade lingüística. 
Milleiros de twitteiros apoiamos as 
accións de @twitterengalego e así 
hoxe en día temos unha ferramenta 
máis na rede. Parabéns aos 
cibergalegos. amigos.res da fe e da 
galeguidade.  

Vin a noticia na TV. A axuda de Cá-
ritas  á xente que o precisa aumentou 
un 174% nos últimos cinco anos. A 
nova é dura. Moita xente precisa axu-
da e moita xente dá axuda. Cando vía 
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Non esmorecerá a 
Queima das Fachas en 
Castelo-Taboada. A luz 
acesa do seu valedor, 
XAIME DELGADO, 
arde para sempre no 
adro, a carón da ventá 
absidial que prefería, 
alumando iniciativas 
para coñecer e protexer 
o patrimonio, coma a 
investigación do Crismón 
de Quiroga -primeiro fito 
galego do cristianismo- 
ou os seus 6 volumes 
sobre o románico, que 
non morren. 

O 14, X Cine Euroárabe 
Amaral. En novembro, 
o 2, o Internacional 
de Ourense, e 
CINEUROPA que 
estrea A cicatriz branca 
de Margarita Ledo, no 
gravado de Seoane,  
filmada nas dúas beiras 
do Atlántico: Castro da 
Terra Chá e Bos Aires. 
Asistimos nela ao drama 
silenciado da muller 
emigrante, despois de 
Santa Liberdade, e 
Liste, pronunciado Líster, 
reflexo das loitas do s. 
XX. 

A USC oferta neste curso 
a Lingua dos SIGNOS, 
demanda de alumnos/
as e empresas. Na 
foto, o monumento que 
dedicou Santiago a esta 
reivindicación. Mentres 
a UVigo especializa 
Ourense en Campus 
da Auga.  Dobran os 
alumnos de FP, coa volta 
ás aulas de adultos e 
licenciados en paro 
(17.200). Pero somos os 
que temos máis mozos 
sen estudar nin traballar 
en Europa.

O POLBO no San 
Froilán, vén prexudicado 
para o peto, coa 
arbitrariedade da 
UE, que expulsou os 
19 cefalopodeiros de 
Mauritania con 250 
mariñeiros no paro. Esta 
circunstancia aprovéitana 
agora os chineses, que 
asinaron un plan de 25 
anos, fronte a 2 da UE. 
Só cubrimos o 12% do 
que consumimos debido 
á escaseza na nosa costa 
que só acada a metade 
das capturas legais.
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Viaxamos a América, 
o 12, coas cámaras 
de Berstein rodando 
Descalzo sobre a terra 
vermella, a loita de 
CASALDÁLIGA a 
prol dos febles ante a 
desfeita do Mato Grosso. 
Este é un territorio coma 
Francia e Alemaña 
xuntas, controlado 
por terratenentes e 
paramilitares, que 
destrúen a natureza 
para produciren gran 
transxénico, ata matar ao 
seu axundante.

Outro 12 de outubro, 
o de 1916, lembra os 
mártires de NEBRA 
(Porto do Son), cinco 
labregos abatidos pola 
Garda Civil, nunha 
manifestación da 
Liga Agraria contra 
un imposto que crían 
inxusto. Foi un fito na 
loita contra o xugo da 
opresión, inmortalizado 
por Castelao: “¡Un 
padrenuestriño polos 
que morreron en Oseira, 
Nebra e Sofán!”.

42 das 104 
DEPURADORAS 
municipais (78% da 
poboación) non son 
aceptables. A da Coruña 
recolle 40 toneladas 
por día, que ían ao 
mar –incluíndo metais 
pesados. Pero non hai 
saída para as 400.000 
toneladas ao ano de 
lodos que producen. A 
industria agroalimentaria 
podía aforrar o 
50% converténdoos 
en fertilizantes, co 
tratamento axeitado 
segundo o solo e tamén 
o tipo de lodo. 

A falla de terras agrava 
a crise no AGRO que 
perdeu 15.000 labreg@s. 
A seca  (35% de millo e 
40% de herba menos), 
obriga a mercar pensos 
28% máis caros, porque 
a produción da materia 
prima é inferior a 
demanda, e os EUA están 
a metela en biodiésel. A 
suba de pensos e enerxía 
afógaos. O consumidor 
paga entre 700% e 400% 
máis do que recibe o 
produtor.
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POLITICA Preguntas necesarias
Pedro Pedrouzo Devesa

Por que despois máis de vinte anos da liberalización do 
transporte aéreo en España, a única compañía española que 

queda funcionando é Iberia e a súa filial Vueling?

Por que nunca se consideraron como ataque á libre competencia os 
miles de millóns de euros que recibiu durante moitos anos Ryanair das 
administracións públicas españolas (entre elas, a Xunta de Galicia)?

Por que, despois de catro anos de crise, seguimos refinanciando a ban-
cos que non queren refinanciar os seus clientes?

Como é posible que pasásemos, nuns meses, de ter unha forza nacionalista en 
Galicia a ter trescentas? 

Por que, sabendo que o máis perigoso que hai á saída dun colexio é a existencia 
de ducias de coches circulando, todos os pais prefiren levar en coche os seus 
fillos? 

Se os nenos entran e saen á mesma hora dun colexio, por que non usan todos 
transporte público?

Por que, sabendo que a separación selectiva de lixo é unha necesidade econó-
mica e ecolóxica primordial, seguimos xuntando no lixo vidro, pilas, plásticos 
e verzas?

Por que os partidos políticos asumiron que cando gobernan non hai que con-
tratar os máis capacitados, senón os “seus”?

Por que a única forma de traballar na empresa privada neste país é a través 
dun coñecido?

Por que segue existindo xente que non quere escoitar a 5ª de Beethoven?

Por que ninguén denuncia a ningún profesor que dá aprobado xeral?

Por que a policía non rexistra diariamente os burdeis que teñen reixas en todas 
as ventás?

Por que dá a sensación de que hai tanto incompetente tomando decisións?

Por que as achádegos arqueolóxicos son unha faena para os propietarios dos 
terreos? 

Por que non hai unha forma legal para que os que cobran paro dunha adminis-
tración pública poidan realizar traballos para os que están preparados, en vez 
de ir a cursiños inútiles ou estar ociosos na casa?

Por que non se lles obriga aos propietarios das terras a que as teñan limpas?

Por que damos tantas cousas por inamovibles?



O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu
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Unha veciña, xa velliña, achegouse a min o outro día e díxome se me 
podía facer unha pregunta. Quería saber o que pensaba eu dunha mu-
ller que sae nun programa de televisión e que seica fala cos defuntos.

Non sei se coñeceredes tal programa que emite unha desas cadeas que 
é mellor borrar da programación da tele agora que o permiten as tecno-
loxías. Eu fíxeno hai tempo e non só con esa senón tamén con outras vin-
te porcalladas que hai en antena. Como non gasto moito tempo mirando 
a pantalla confórmome coas de toda a vida que non pasan de tres. O 
caso é que decidín buscar algo de información sobre a señora que fala 
cos defuntos. Chámanlle Anne Germain e anda percorrendo pobos e 
cidades enchendo auditorios, a 80 euros por persoa. Vai estar tres días 
no gran Coliseum de Coruña e xa están todas as entradas vendidas. Polo 
que sei o público é crédulo e entregado, e mesmo comeza a chorar antes 
de que a vidente saia ao escenario.

Para min que esta muller é unha aproveitada da situación de dó de 
moitas persoas, que angustiadas pola morte, queren sentir a presenza 
de seres queridos. Isto tamén me leva a pensar que como cristiáns non 
temos ben resolto o tema da morte, e que tampouco soubemos explicalo 
e vivilo nas parroquias, onde se converteu nun frío oficio de defuntos e a xente busca 
consolo por outros medios, como a vidente da tele.

Á velliña que me preguntou, díxenlle que eu non cría nesas cousas nin que os defuntos 
andaran por aí de paseo, e que a cabeza é fácil que tolee cando a suxestionan con 
parvadas así. Ben sei que na nosa tradición galega hai moito disto, e ás veces simpáti-
co e recorrente sobre todo para a literatura. Outra cousa e xogar coa dor da xente. O 
espectáculo da vidente da tele tamén funciona nalgún santuario do noso país.

O mellor foi a resposta da velliña: - Xa mo parecía a min! Pois esa muller fala cos 
defuntos en inglés. E logo os nosos defuntos aprenden idiomas cando van para o outro 
mundo?
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Entrevista Kiko da Silva, director d’ O garaxe hermético

Que é o garaxe hermético?

É primeira escola profesional de ban-
da deseñada e ilustración en Galicia 
que vén cubrir un oco a nivel de for-
mación, xa non só en Galicia senón 
no norte de España, porque só hai 
dúas escolas destas características: 
unha en Barcelona e outra en Ma-
drid. Son escolas privadas porque a 
nivel oficial este traballo non está re-

coñecido coma unha profesión artís-
tica que se poida impartir nunha uni-
versidade. Isto é algo que só sucede 
en España, porque en Francia, Italia, 
Alemaña ou os Estados Unidos xa se 
está impartindo como estudos uni-
versitarios. Aquí, como imos atrasa-
dos neste tipo de cousas, para estudar 
banda deseñada e ilustración ou o ías 
ao estudo dun debuxante que coñe-
ceses ou de xeito autodidacta, que foi 
como aprendemos a maioría dos que 
nos dedicamos a isto.

É primeira escola profesional de banda 
deseñada e ilustración en Galicia.

Ter unha escola destas características 
de que xeito vai axudar os futuros au-
tores e autoras?

Vai supoñer que aforren uns dez anos 
de perda de tempo, de probas-erros 
que se cometen cando un ten que 
autoformarse. Tendo profesionais en 
activo que os poden orientar na súa 
carreira afórranse moitos desánimos 
que xorden cando un non sabe cara 
a onde vai a súa formación, onde hai 
que pedir traballo e como cómpre fa-
celo. É algo necesario na evolución 
da BD galega: levamos moito tem-
po demostrando que temos moi bos 
profesionais, moitas pequenas edi-
toriais que empezan a editar BD en 
galego, xa temos un mercado do libro 
ilustrado consolidado -non só a nivel 
galego, senón estatal e internacional- 
e era lóxico que se puidese aprender 
esta profesión dunha forma seria.

Que título se obtén ao acabar os estu-
dos do garaxe hermético?

A titulación que se vai dar na escola 
é privada, sen validez oficial, porque 
é a única maneira de impartir a do-
cencia tal e como os profesionais en-
tendemos que se debe facer. Era  un 

“Queremos que o alumnado saia 
da escola cun primeiro traballo 
publicable”

Kiko da Silva é un autor de banda deseñada, ilustrador 
e debuxante que, ante a ausencia de estudos públicos 
e regrados neste campo e a desidia oficial por crealos, 
decidiu poñer en marcha unha escola profesional de 
carácter privado. Así xorde O garaxe hermético, unha 
escola profesional de cómic e ilustración que abre as 
súas portas en Pontevedra para encher un baleiro na 
formación de novos artistas. O nome da escola é unha 
homenaxe a Moebius, o artista francés precursor -con 
ese traballo de autor- das actuais novelas gráficas. Dos 
obxectivos deste proxecto fálanos Kiko nesta entrevista.
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Entrevista Kiko da Silva, director d’ O garaxe hermético

O nome é unha 
homenaxe ao mestre 
Moebius

círculo vicioso: no Ministerio piden 
que o profesorado que imparta clase 
nunha escola oficial teña unha titula-
ción oficial; como non existe a titu-
lación de debuxante de cómic tam-
pouco hai titulados en cómic. O que 
hai son profesionais de moito nivel. 
Eu son titulado en Belas Artes, pero 
iso non me acreditaba para dar clase 
de cómic. O que me acredita é que 
levo 16 anos debuxando. Realmente 
eu creo que o título nesta profesión, 
coma en calquera profesión artística 
é o de menos. 

E logo cal é o obxectivo principal?

O fin da nosa escola é que o alumna-
do saia de aquí cun traballo que sexa 
presentable e editable nunha empre-
sa editora, que rematen sendo auto-
res e acaben publicando. Sabemos 
que non todos seguirán por este ca-
miño, porque isto é unha carreira de 
fondo na que hai que traballar moito 
para ter un nome e un prestixio, pero 
si é posible que a xente publique 
unha primeira obra. Despois está nas 
súas mans, na creatividade no xenio e 
na pericia de cadaquén.

E por que en Pontevedra?

Porque é o lugar onde vivo e tamén 
porque aquí temos unha facultade de 
Belas Artes e moitos alumnos e alum-
nas pasarán pola nosa escola despois 
de rematar os seus estudos para espe-
cializarse; outros desenganaranse da 
carreira e medio camiño e quererán 
cambiar para a banda deseñada.

Con que profesorado conta a escola?

Hai un grupo fixo de profesores que 
imos impartir o plan de estudos: Fer-
nando Iglesias, de Vilagarcía, o máis 
veterán -de feito eu aprendín moito 
del cando empezaba; Fran Bueno Ca-
peáns, que traballa para Estados Uni-
dos e está especializado en cómic de 
superheroes; Miguel Porto, moi me-
tido en novas técnicas de narración 
e atento ás novidades internacionais 
e  eu mesmo. Á parte, tamén conta-
mos con Jano que vai dar clases para 

pequenos, porque aínda que o obxec-
tivo principal sexa a formación pro-
fesionalizante é importante ter unha 
base, xa que nos colexios e institutos 
tampouco se imparte banda deseña-
da. 

Que son as clases maxistrais?

As clases maxistrais están impartidas 
por  autores de renome que virán fa-
lar da súa carreira e da súa forma de 
traballo. Xa tivemos a Miguelanxo 
Prado que vai volver para dar un 
curso máis especializado e queremos 
convidar a cantos máis autores me-
llor. Xa pasaron por aquí David Ru-
bín, José Domingo, e a partir deste 
último trimestre de 2012 teremos vi-
sitas dos autores que saquen novida-
des para que expliquen ao alumando 
da escola como traballan eles, como 
se enfrontan ao mercado e ao día a 

día, porque  esta é unha profesión 
moi idealizada, e a xente só ve a parte 
bonita de crear un cómic na casa. Isto 
é certo, pero logo está a parte dura: 
estamos falando de dedicarlle moi-
to tempo, un mínimo de ano ou ano 
e medio para un álbum de 48 ou 64 
páxinas, que son os habituais. Temos 
que quitar da cabeza á xente que isto 
sexa un pasatempo: isto é unha pro-
fesión e os que vivimos dela temos os 
mesmos problemas có resto: o IVE, o 
IRPF, clientes que non pagan, etc.
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Entrevista Kiko da Silva, director d’ O garaxe hermético

O alumnado sairá 
da escola cun 
traballo editable

Como te decidiches a emprender 
proxectos coma a da revista  Retran-
ca, ou o propio Garaxe Hermético?

Hai xente que sae a rúa a protestar; eu 
non saín protestar porque non houb-
ese unha escola de BD, xa que soaría 
ridículo e quixen demostrar que é po-
sible facelo. Se unha persoa privada 
cos aforros que pode ter alguén que 
se dedica a facer cómic pode montar 
un proxecto coma este, que non nos 
veñan con contos desde a adminis-
tración pública de que inviable que 
os estudos de BD poidan ter rango 
universitario. Iso é unha trapallada, 
o que ocorre é que non lles interesa 
e nin sequera teñen a deferencia de 
considerar isto unha arte. 

E respecto a Retranca?

Outro tanto. Cando se fala de cultura 
galega fálase de cultura subvenciona-
da. E iso é outra trapallada. As sub-
vencións son necesarias para certo 
tipo de produtos que, nun mercado 
pequeno coma o galego, non teña 
suficiente público para ser editado. 
Pero o mercado galego ten oco e for-
za suficiente para produtos, se son 
interesantes, ollo. Cando comecei con 
Retranca, no 2007, todo o mundo di-
cía que non era viable, que non se po-
día facer sen subvencións, que non ía 
pasar do número 2. E van alá 33, con 

moitos problemas, coa crise polo me-
dio, pero demostrando que é posible 
facer produtos en galego que sexan 
consumidos polo público en xeral.

E iso xa comezara co auxe da edición 
de libro infantil, non si? 

Si, cando nace a editorial Kalandraka, 
arredor do 2000, demostrou que é 
posible facer un libro en galego ex-

porque se encamiñaron a facer nego-
cio, e o negocio ten que estar antes.

Porque o cómic é un mundo tan mas-
culino?

Creo que só é cuestión de números. 
Como hai poucos autores hai tamén 
poucas autoras. Costa que entren, 
pero non porque non poidan facer 
este traballo, senón porque durante 
moitos anos o mundo do cómic foi 
dirixido a un público masculino. De 
feito Emma Ríos fai -fabulosamente- 
cómic de superheroes, que vai dirixi-
do a un mercado maioritariamente de 
homes. Hoxe en Galicia debe haber 
unhas 30 persoas, como moito, que vi-
van non só de facer banda deseñada, 
senón de debuxar, e delas unhas catro 
serán mulleres.

De onde sae o nome da escola?

É  unha homenaxe a Moebius. Inten-
tei que fose en vida, pero cheguei tar-
de. O nome xorde dunha lembranza 
persoal, pero compartida con moitos 
outros autores do que supuxo O ga-
raxe hermético na formación de moi-
tos debuxantes de banda deseñada 
e, sobre todo, porque revolucionou 
o mundo do cómic.  Escribinlle a 
Moebius no mes de outubro do ano 
pasado convidándoo a vir a Ponte-
vedra para coñecer a escola e facer-
lle unha homenaxe, pero xa estaba 
ingresado e non contestou nunca a 
ese correo. Cando en xaneiro viaxei a 
Angulema e falei cun dos seus edito-
res xa me dixo que estaba moi maliño 
e que agardaban o peor, como así foi 
20 días despois. Así que cando inau-
guramos o noso Garaxe Hermético 
foi unha homenaxe póstuma ao mes-
tre. Quero pensar que alguén da súa 
familia ou do seu equipo lle ensinara 
o correo electrónico e que, polo me-
nos, se fose de aquí a algunha conste-
lación de Orión sabendo que lle que-
riamos facer esta homenaxe e que O 
Garaxe Hermético existe en Galicia.

portable a outros países e aí é cando 
cambia o chip e vese que o libro non 
depende do autoconsumo ou dos co-
lexios e que un produto de calidade 
pode chegar a un mercado interna-
cional. De feito, cando chegou a crise, 
os proxectos que estaban cos núme-
ros feitos en base á subvención foron 
caendo un tras outro. E iso pasa no 
mundo da literatura, no cine, no tea-
tro, etc. Eu creo que as subvencións 
son boas, pero están mal dirixidas, 
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 Redacción

O noso taboleiro   Homenaxe a Xaquín Gómez Barros

“Coñezamos a nosa situación e xuntos 
loitemos por mellorala”

Un grupo de persoas que, nos anos 
60 e 70 do século pasado, estivemos 
moi ligadas ó movemento XARC 
(Xuventude Agrícola Rural Cristián) 
constituímonos como Comisión Or-
ganizadora para render homenaxe a 
XAQUÍN GÓMEZ BARROS, que 
foi consiliario diocesano da XARC 
por aqueles anos na diocese de San-
tiago de Compostela.

Vai facer 50 anos que a Xaquín, que 
este ano cumpre os oitenta, lle encar-
garon apadriñar unha nova maneira 
de facer presente a igrexa entre os ra-
paces do mundo rural.

Con lemas como o que encabeza esta 
folla, a XARC, co impulso de Xaquín, 
permitiu que unha xeración de mozos 
e mozas, nun tempo prohibido pola 
ditadura, tomase contacto coa pro-
blemática do mundo rural galego, re-
flexionase en torno a ela, descubrin-
do que a posta en marcha de accións 
para o cambio pasaban pola implica-
ción social e política, entendida esta 
como a consecución do cumprimento 
das nosas metas e intereses como so-
ciedade. 

A dedicación directa de Xaquín Gó-
mez Barros ao apostolado rural es-
tendeuse entre os anos 1965 e 1980, 
quince anos, durante os que desen-
volveu un traballo inxente de char-
las polas parroquias e comarcas, de 
reunións de reflexión, de contactos 
directos cos militantes, cursiños de 
formación... De toda a masa inmen-
sa de mozos e mozas que se move-
ron aqueles anos a carón da XARC, 
Xaquín foi o fermento lúcido, entu-

siasta, xeneroso sen límites... Nun só 
ano chegou a contabilizar máis de 
30.000 kilómetros percorridos pola 
complicada xeografía da diocese de 
Santiago de Compostela e limítro-
fes, primeiro en moto e logo naquel 
famoso dous cabalos. Moito tivo que 
ver o numeroso grupo de cregos ru-
rais que Xaquín foi aglutinando arre-
dor do movemento xuvenil. A través 
do “movemento rural”, foron entran-
do nas parroquias as ideas de aggior-
namento que promovía o Concilio 
Vaticano , pero tamén unha nova sen-
sibilidade fronte aos retos do mundo 
rural e de Galicia. 

Con esta homenaxe, amais de reco-
ñecer a importancia do traballo de 
Xaquín (abriu unha fiestra pola que 
vimos o mundo de xeito diferente, 
transcendendo a toda Galicia e co-
nectando esa visión co que ocorría no 
contorno do estado español e no ám-
bito internacional) queremos deixar 

PARA ASISTIR Ó ACTO

A homenaxe levarase a cabo o día 19 de outubro de 2012, dende as 12 ho-
ras, na “Hospedería San Martín Pinario”, situada no edificio do Seminario 
Maior de Santiago de Compostela.

Os que a organizamos chamamos a participar nela a todas as persoas que 
tiveron contacto con Xaquín e coa XARC.

O programa comprende un acto relixioso, un acto civil de homenaxe e pos-
ta en valor do traballo de Xaquín e un xantar de celebración.

Para asistir á homenaxe pódese contactar ca comisión por correo electró-
nico en organizacion@festaxaquinxarc.es  

Hai unha páxina de internet con información sobre o acto: 
www.festaxaquinxarc.es

constancia, nestas datas tan convul-
sas, do que supuxo para a nosa for-
mación como persoas a participación 
nas actividades desenvolvidas por 
aquel movemento, á parte de sermos 
testemuñas da experiencia vivida.
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Os días 24 e 25 de agosto desembar-
camos unha nova andaina de Urca, 
celebramos 20 anos de navegación. 
Alí na Raíña, acolléronnos as persoas 
que están a traballar neste proxecto 
coas ganas de compartir, de axudar e 
de construír. Grazas, grazas pola vosa 
acollida e a vosa xenerosidade.

O venres fóronse achegando @s que 
participaban. Algún por primeira vez 
achegábase a Urca, coa curiosidade 
de ver o que lle agardaba; outros coa 
ilusión de compartir un ano máis o 
Encontro.

Falamos e discutimos na mesa redon-
da sobre a situación política actual, 
poñendo luces e sombras; logo cea-
mos o caldo na cea compartida, foi 
un bo momento para falar devagar e 
para gozar.

Xa no Urcafé, Toñito de Poi trasla-
dounos ao Amazonas a través das 
imaxes, cantos e palabras: tribos, xa-
máns, herbas misteriosas... en busca 
do camiño da fe. Mini e Mero, grandes, 
narraron acompañados dos cantos a 
historia do compromiso, a tradición, 
a memoria e a terra. Rematamos o 
urcafé co coro Domingo Fontán que 
nos quentou a noitiña, para rematar 

co Encontro na casiña da oración da 
Raíña.

Xa o sábado, erguémonos con obra-
doiros para tod@s, para nenos e 
maiores; para o corpo, para a mente, 
para a comunidade e para a alma. 
Continuamos cos seminarios, e antes 
tivemos a Lupe Gómez compartindo 
a súa poesía e narrativa... Fisteus era 
un mundo...

No xantar compartimos o pan e o 
queixo que fixemos no obradoiro, 
un descanso e o Urcafé da tarde: ex-
periencias, contos, historias cotiás e 
alleas, unha barcaza chea de vida.

Na tardiña, tempo para novas inicia-
tivas sociais e formas de autoxestión. 
Tempo de lecer, tempo da urca-grati-
feira, de paseos polas paisaxes verdes, 
de pensar, de acougar, de atoparse 
coa terra, co universo, e cun mesmo; 
tempo de visitar as exposicións de fo-
tografía: Reflexos da India e Pegadas, 
lembranza de Moncho Valcarce.

Chegaba a noitiña e a tripulación co-
mezou a funcionar outra vez, algúns 
á cea (chourizos á grella e caldo), 
outros cos cables, micros e luces que 
acondicionan a escena para o con-
certo da noite. Dez e media, hora de 

Crónica  Urca, unha nova travesía (e xa van 20!)

Descubrir novas formas de Expresión, 

outros xeitos de vivir a fe,

urxentes chamadas a Solidariedade

nun ámbito de encontro e unidade,

na que todos, galegas e galegos, temos moito que dicir.

gozar da música, Migueli e Brotes de 
Olivo fannos cantar e sorrir coa mi-
rada; Noite de frío que fai que o noso 
corazón aínda estea máis quente; e 
logo as xentes da Raiña fan a oración, 
sen présas, coa calma das e dos que 
esperan e confían. 

Cansos e cos corazóns abertos agar-
damos unha nova Travesía.

Qué foi Urca? Qué e Urca? Cada un 
de nós leva unha Urca, chea de Arte, 
de Música, de Pensamentos; Nós só 
queremos que esa Urca que levas 
dentro a compartas en comunidade 
dende a raigaña, dende a nosa terra, 
porque o mundo precisa de Urcas 
como a que ti levas dentro. Oxalá 
Urca sexa como un anaquiño deste 
poema de Manuel María:

Preparando os obradoiros

...A NOSA vida é como unha

paisaxe montesía

e non sabemos

onde remata a vida e onde comeza o soño.

¿Serán vida e soño

a mesma cousa...?...
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Actualidade Homenaxe na Eira da Xoana
 Josecho Barca   

A iniciativa foi promovida por ADE-
GA e apoiada pola Irmandade Mon-
cho Valcárcel, a Asociación O Galo 
de Santiago, o Sindicato Labrego Ga-
lego e diferentes entidades cristiás.

O acto comezou co descubrimento 
dun monolito na propia eira da casa 
coa seguinte inscrición: “En recoñe-

cemento a todas as persoas e comu-

nidades cristiás: leigas e leigos; cregos, 

monxas, frades e monxes, que ao lon-

go da nosa historia, honraron á Terra 

nai, unindo cristianismo e galeguida-

de”.

A continuación interveu Victorino 
Pérez xustificando precisamente a 
necesidade de non separar e vivir 
conxuntamente cristianismo e ga-
leguidade como parte dun mesmo 
“matrimonio”. Fixo tamén un breve 
repaso da presenza de grandes per-
soeiros que, ao longo da historia, así 
o intentaron dende diferentes ámbi-
tos. Despois Tareixa Ledo compartiu 
connosco unha fermosa reflexión de 
como e onde temos que vivir hoxe en 
día ese dobre compromiso.

De seguido, nun clima moi distendi-
do, cada un dos colectivos participan-

tes foise presentando e expoñendo 
brevemente as súas vivencias ao res-
pecto. Chegou despois o momento 
da poesía no que, entre outras, temos 
que destacar a intervención de Ma-
nolo Regal que presentou un poema 
escrito para a ocasión e que, case a 
modo de oración da tardiña, nos ser-
viu para seguir afondando no que es-
tabamos a celebrar. A tarde rematou, 
como non podía ser doutra forma, 
cantando o Himno que nos une.

Persoalmente creo que máis alá do 
acto en si, que foi sinxelo pero en-
trañable, o feito de que se recoñeza 
por parte de colectivos “non crentes” 
a entrega de tantas e tantas persoas 
que son para nós un exemplo de vida, 
é de destacar. Ademais o aceptar a 
súa invitación e compartir con eles 
esta tarde de outono na súa casa, faci-
lita o encontro e ábrenos novas pon-
tes de diálogo e colaboración.

Moitas veces penso que non sei se os 
que vimos detrás saberemos estar á 
altura das xeracións que nos prece-
deron (dende logo o listón está moi 
alto) pero, como quedou demostrado 
na Eira da Xoana, sobra onde mirar e 
de quen aprender.

O pasado 22 de setembro 
tivo lugar na Eira da 
Xoana, unha casiña 
que ADEGA ten no 
concello de Agolada, unha 
homenaxe ás persoas 
crentes comprometidas na 
defensa da Terra.
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O noso taboleiro 
Redacción

A xuntanza quere celebrar as vidas de Pacita e Paco. Pensamos que 
unha maneira de facelo (coa que eles se sentirían contentos) é que as 
persoas que os quixemos e admiramos teñamos un encontro.

"Pomba Dourada", porque esa poesía cantada entonámola con eles 
moitas veces. E porque demos en pensar que simbolizaba dous elemen-
tos polos que loitaron, e que formaron parte das 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, hoxe xustiza, e a tenrura. Este 
ano recibirá a "Pomba Dourada" Carmen Freire.

No encontro teremos tamén un momento para a  música e a palabra.

 Agardámosvos. Unha aperta.

Comunidade Cristiá "Vangarda Obreira"

3ªXuntanza POMBA DOURADA
na memoria de Pacita-Paco

DATA: sábado 6 outubro 2012

LUGAR: Hotel Crunia,Avda. Fonteculler,58. Culleredo. A Coruña

HORA: 21,00

PREZO DA CEA: 22 euros

PARA APUNTARSE: 

Hosanna: 636 190 689 e 981 656 234

Alfonso: 606 816 047 e 981 284 919 

Correo: amascunana@edu.xunta.es
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Boa Nova
A

 C
LA

V
E

Serán os dous unha soa carne.
Hoxe atopámonos cun texto que foi dende os comezos 
polémico. Para entender o que realmente se está a 
xogar na disputa de Xesús cos fariseos e necesario 
ter en conta que naqueles tempos o matrimonio era 
un contrato entre dúas familias que vinculaban o seu 
honor e o seus intereses económicos nesa alianza. 
No fondo a parella non se prometía fidelidade 
mutua, senón fidelidade o contrato familiar. Algo moi 
diferente do que nos hoxe pensamos do matrimonio. 

Neste contexto entendese que os fariseos formulasen 
a súa pregunta como unha cuestión legal: “é licito…”, 
pois para eles se trataba de definir os limites do 
contrato e quen podía legalmente disolvelo. 

Xesús non vai responder a iso, pois estaba claro no 
“que mandara Moisés” (a lei). E propón algo mais 
fondo: a relación e os vínculos persoais entre os 
esposos. Para o mestre a bases do matrimonio non 
están no acordo legal entre familias (10, 3-4), senón 
na relación persoal entre un home e unha muller, unha 
relación que nace do proxecto de Deus na creación 
(10, 5-9). Deste xeito quen lexitima a relación non 
son as leis, senón Deus. O que é inviolable no 
matrimonio, é o proxecto común que unha muller e 
un home inician acompañado por Deus (10, 7-9).

Xesús non saca consecuencias prácticas do seu 
plantexamento, senón que deixa que sexan os seus 
interlocutores os que dean ese paso. 

Marcos, no marco dun problema concreto, adianta no 
texto unha primeira resposta para a súa comunidade 
(10, 10-12), a da lexitimidade de divorciarse para 
poder casar con outra parella. Hoxe, sen dubida, 
nos tamén teremos que sacar as consecuencias desta 
proposta que nos fai o mestre, pois aí queda…

Carme Soto

A
 P

A
LA

BR
A

 
DOMINGO 7 DE OUTUBRO. XXVII 
DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO
Mc 10, 2-16
Naquel tempo, achegáronse a Xesús algúns 
fariseos, preguntándolle para probalo, se lle 
está permitido ao home repudiar a muller. 
El replicoulles: “Que foi o que mandou 
Moisés?”. Respondéronlle: “Moisés permitiu 
despedila, dándolle certificado de divorcio”. 
Díxolles Xesús: “Tendo en conta a dureza do 
voso corazón, escribiu Moisés para vós esa 
norma. Pero desde o principio da creación, 
fíxoos varón e femia. Por iso deixará o home 
seu pai e mais súa nai, unirase coa súa muller, 
e serán os dous unha soa carne. De xeito que 
xa non son dous, senón unha soa carne. O 
que Deus uniu, que non o separe o home”. Xa 
na casa, os discípulos volvéronlle preguntar 
acerca disto. El díxolles: “O que

repudia a muller e casa con outra, comete 
adulterio contra a primeira. E se a muller 
abandona o marido e casa con outro, comete 
adulterio”.

O
 E

C
O

As leis e a xustiza camiñan por sendas, ás 
veces, ben distantes. O movemento anarquista 
tomou conciencia disto e predicou unha 
abolición do corpus legal, que vían como 
unha manifestación máis do poder opresor. 
“Feita a lei, feita a trampa”; hai horas e 
horas de traballo de bufetes de avogados que 
referendan este refrán. Entre a defensa dun 
dereito e a perversión dunha norma legal 
hai unha liña moi fina que moitas veces non 
se distingue ben. E mentres, continuamos a 
demandar aos nosos poderes públicos para 
que desenvolvan unhas leis máis xustas.

José A. Martínez



16

Falando da lingua 
Lidia e Valentina

O Fachineiro da lingua
Entrevistas diglósicas
Nesta precampaña temos ocasión de ler 
entrevistas en diversos formatos cos pre-
suntos líderes políticos. Nunha delas, no 
diario El País, o presidente Feijoo tivo 
ocasión de expresarse ao longo de dúas 
páxinas formato 44x34 -dan para bailar 
un chotis- incluíndo un posado laboral-
presidenciable. As preguntas versaban, 
maiormente, sobre as cousas do comer, 
cousa lóxica nestes días. O que lle chamou 
a atención á deformación profesional do 
fachineiro é que Xosé Hermida, director 
da edición do citado diario, non atopase 
ao longo desas dúas planas un oco para 
unha pregunta sobre a política lingüística 
que o partido no goberno deixou caer nos 
últimos anos. E aínda máis cando uns días 
despois non teñen problemas de espazo para 

cederlle unha tribuna a unha persoa que 
encarna a teimuda loita contra o galego 
por parte dunha minoría fundamentalista. 
Xa postos, puido preguntarlle se pensaban 
repetir a manifestación celebrada na últi-
ma precampaña e na que se ve felizmen-
te representado o PP polo vicepresidente 
Rueda, a ministra de Fomento ou o alcal-
de da Coruña entre outras señorías. Claro 
que tamén lembra o fachineiro que ao se 
crear a edición galega dese xornal, o da-
quela director, cando lle afearon a opción 
lingüística que tomaba, puxo de exemplo 
a Alfonso X: as leis en castelán; as cantigas 
en galego. O que traducido aos tempos de 
hoxe significa o mesmo comportamento 

diglósico de Feijoo: o importante na lingua 
A; o folclore na B.

A.Q.

lega OUTONO, e non o castelanismo 
*OTOÑO. E que non nos pasen pola 
cabeza desculpas do tipo de… Eu 
“outono” nunca o oín, iso son inven-
tos!!, etc. A algún ou algunha de vós lle 
soa raro? Non ho, a estas alturas...! Qui-
zais incluso haxa quen o teña de seu. 
Que non vos engane ninguén, a norma 
culta do galego é tan invento coma a 
de calquera outro idioma no sentido de 
que non se fala en ningures: apréndese 
para empregar no rexistro culto. E iso 
pasa co estándar de todas as linguas. 
Ás veces a forma estándar resúltanos 
nova, estraña, pero non é porque sexa 
inventada, simplemente porque non é a 
que se utiliza na nosa zona, e ó mellor 
incluso é máis vella no idioma, sen por 
iso ser un arcaísmo, unha forma xa en 
desuso. 

A palabra "outono" ten a súa orixe no 
latín AUTUMNUS. Que pasou des-
pois? Que o primeiro resultado que 
deu no galego foi "autono" , e logo 
xa "outono", igual ca  AURUM deu 
"ouro". En castelán, o ditongo AU mo-
notongou e deu "otoño", "oro"...

E “outono” é unha palabra polisémica. 
De feito, alguén terá oído falar do outo-

no das veigas, esa herbiña marabillosa 
que medra despois de segar a herba 
para curar, ou a que empeza a medrar 
noviña no medio desa herba que xa se 
fai vella sen segar. Si, dise que as veigas 
botan outono, xa empezan a outonar, 
xa nace a outonía.

Ademais, o sábado 22, coa súa chegada, 
dáse o equinoccio de outono. E sabedes 
o que é isto? Na área da astroloxía non 
imos entrar, pero si na lingüística. Ese 
día, o día (valla a redundancia...)e mais 
a noite van ter igual cantidade de horas 
(equi-igual, como equidistante, equita-
tivo, equilátero, equilibrado...,  e nocio-
noite). A partir do 22 de setembro as 
horas de luz serán cada vez menos (sei-
ca uns 3 minutos cada día), ata chegar ó 
equinoccio de primavera, cando o día e 
máis a noite volverán a ser iguais, para, 
a partir dese momento, as horas de luz 
seren cada vez máis. 

Aí queda isto, pero non vos imos de-
cepcionar... Recordade que... se en set-
embro empeza a chover, outono seguro 
é, e setembro ou leva as pontes ou seca 
as fontes, e outono quente trae o demo 
no ventre, outono chuvioso, ano copio-
so. A ver en que dá.

Arre demo, como pasa o tempo! Non 
pasa, corre!, voa! Aínda onte andaba-
mos a batuxar nas augas do Atlántico 
salvaxe (do Cantábrico outros), per-
déndonos no seu azul infinito, e xa es-
tamos empezando o outono: o 22 de 
setembro, alá polas catro da tarde, fixo 
a súa entrada. E claro, coñecémonos de 
tan vello que xa estaredes a pensar que 
hoxe vos toca ler unha rea de refráns. 
Pois non!, polo de agora non, aínda que 
se cadra...

Hoxe, para comezar, ímosvos lembrar 
que debemos empregar a forma ga-

A castaña que está no camiño é do veciño

Xa son tempos de camiños 
estrados de follas douradas


