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A foto que fala

“Como me gustaría unha Igrexa
pobre e para os pobres!” di o
Papa Francisco. Pois ten tanto
por onde empezar…

O trasno

256 palabras para pasar do loito ao alivio

Daniel López Muñoz

paga a pena insistir. Xa postos, Bárcenas é moito máis divertido.

Teño que confesar o meu itinerario
interior, con esta cuestión do habemus papam. E a cousa foi así: do absoluto escepticismo a unha certa sensación de alivio.
Non procede teimar no escepticismo.
Levamos décadas de Irimia, e doutras
aventuras parecidas, insistindo na indispensable crítica dunha superestructura escandalosa e machista, encubridora do inimaxinable, perseguidora
das comunidades de base, de pensadores e creadoras, de mulleres e homes
de ben e corazón xeneroso. Fóra! Non
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Que se podía agardar? Outro inquisidor, quizais descafeinado? Outro
estirado “representante de Deus na
Terra”, como o definiu con desacerto
teolóxico pero con sociolóxica puntería a miña filla Carmela estoutro
día? “Non”, -retruqueille eu, con certa
inxenuidade e escasa esperanza, lembrando as ensinanzas de Pepe Chao“esa non é a idea nin a fórmula orixinal; o correcto é, simplemente, bispo
de Roma.”
Por todo iso, pola simplicidade na fala
e na forma, o papa Francisco produce alivio. “Ouh, Ceos, fala coma unha
persoa normal!”. Éche o colmo, pero o
normal, por inusual, ten propiedades
balsámicas.
E as primeiras palabras comezaron
así: “Boas noites irmáns e irmás” (ollo
ao xénero); e despídese dicindo: “que
descansedes ben”. E polo medio, fai
pequenas chiscadelas de complicidade: as grazas pola benvida, unha viaxe
de irmandade, de confianza, e pouco

menos que pide que o pobo o bendiga a el, antes de dar el a bendición.
Fala como unha párroco de aldea de
espírito franciscano! Pero que pasa
aquí?
Se cadra, o Espírito, como insinuabamos, cabreouse coa curiocracia pétrea. Efectivamente, nas 256 palabras
do seu discurso inicial, non se fala
de “Pontífice”, de “goberno da Igrexa universal”, nin de “ortodoxia”. En
256 palabras é tan expresivo o que
se di, como o que se escolle non dicir. E preséntase, simplemente, como
“bispo de Roma” , que é “guía das
demais Igrexas nunha viaxe de irmandade” . Horizontalidade, fraternidade. Habemus sorpresam.
Porque ese discurso estaba proscrito
e recupérase desde o cume da pirámide. A pirámide, de momento, segue aí.
Os problemas da Igrexa co sexo e coa
laicidade emancipada, durarán. O da
igualdade da muller disque non foi o
forte do bispo Bergoglio. O da curia e
a banca Vaticano, hai que roelo. Hai
moita leira que sachar. Pero pasar do
loito ao alivio, é de agradecer.

Editorial

Unha sorpresa chamada Francisco

Desde que a voz esmirrada do cardeal protodiácono francés, Jean-Louis Tauran, o día 13 de marzo, ás oito do serán, anunciou que xa tiñamos Papa, e desde que se soubo que este era o cardeal
arxentino Bergoglio e que escollera o nome de Francisco, empezaron a circular, como é normal, as
cábalas e prognósticos, as valoracións e expectativas.
É opinión común que o Papa Francisco non é
un teólogo, senón un pastor. Sabe teoloxía, por
suposto, pero o seu non foi nin o estudo teolóxico, nin a investigación teolóxica, nin a ensinanza
teolóxica. Neste senso o contraste co seu antecesor, Bieito XVI, é absoluto. Valoramos positivamente este feito; é frecuente que accedan a cargos
de máxima responsabilidade eclesial moitas persoas que a penas se moveron nunca a pé de rúa,
a pé de xente, preto dos problemas cos que día a día se enfrontan as persoas crentes para vivir e
para soster a fe no medio da vida normal. E esa distancia é, con frecuencia, un primeiro paso para
instalarse nun mundo distinto, e falar do que a xente non fala, e responder a preguntas que a xente
non se fai.

Parece que a encomenda principal
é poñer orde no avespeiro curial

A información que nos chega é que, ata o presente, tivo unhas formas sinxelas, e moi apegado tamén á xente do común, mesmo marxinal. Non deixan de ter a súa importancia datos como que vivía modestamente, facendo a comida el mesmo, cando menos en ocasións;
como que viaxaba en transportes públicos, o que lle permitiría un corpo a corpo coa realidade; como que adoitaba visitar os seus curas enfermos, ao coidado dos cales quedaba
ás veces, etc. Foi ata o presente un pastor humilde, próximo á xente humilde, defendéndoa
de quen lles impedía vivir con dignidade a súa condición de seres humanos, fillos e fillas de
Deus. E isto tamén é moi positivo. Na Igrexa sobran ínfulas, sacras e menos sacras, e falta
realidade e proximidade. Falta o estilo de Xesús.
O Papa Francisco parece ter unha concepción da Igrexa menos piramidal e máis comunitaria. Aválano os seus comportamentos anteriores, e avalouno tamén a sinxela ritualización
da súa sorprendente presentación como Papa ante os fieis congregados na praza de San
Continúa na páxina 6

Rumores de esperanza
Xan Guillén

13 de marzo pola mañá foi xunto a un
afamado blogueiro ultracatólico que
pretende facer de inquisidor cibernético e que amolou a moitos cristiáns e
cristiás sinxelos (entre eles a moitos
irimegos e irimegas). A terceira persoa da Santísima Trindade ditoulle no
oído o seguinte:

Se hai alguén moi, moi figureiro, …ou
mexa pías, que non lea este rumores.
Que agarde ao do número que vén.
Teño que confesarvos algo: O Espírito
Santo é un “cachondo mental”. Cóntovos o que fixo. O pasado mércores

Y a ese ser de mirada torva, conducta
cobarde y propósitos dudosísimos alguno nos lo presenta como el nuevo
Papa deseable. ¡Qué Dios salve a su
Iglesia! Porque de Bergoglio, y no es
ejemplar único, nada se puede esperar.
Unha vez feita esa visita o E.S. foi
ata a cidade do Vaticano e ditoulle
a un montón de cardeais na orella o

nome de Bergoglio e tachán, tachán:
“¡¡¡¡habemus Papam!!!!!!”.
Non sei se o novo Papa será bo pero
do que estou seguro é que o Espírito
Santo, farto de tanta prepotencia do
paxaro de pata longa e peteiro longuísimo e de que este mandase na
Igrexa, fixo unha xogada. A partir de
agora este paxaro descenderá na escala zoolóxica para converterse nunha ave de voos curtos porque dende
ese día este señor que ten en común
o nome do novo Papa (o dito, un cachondo) será o que meteu a zoca o
día do anuntio vobis gaudium magnum… O Espírito évos coñeiro, coñeiro.
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A peneira
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Pontevedra dá pulo á
FILOSOFIA, o 1
(www.aulacastelao.com),
a que están arruinando
no ensino. É parte do
tsunami de reformas coas
que a castiga o Estado
segundo o capricho
do partido que toque
no poder. O tema é
a Memoria, e Camilo
Nogueira vai trazar a
destes 30 anos.
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O socialismo do s. XXI, o
de CHÁVEZ -co actor
Sean Penn-, inzou en 14
anos, resistindo a praga
neoliberal que esquece
3000 asasinados pola
policía no Caracazo
(1989) e a corrupción. De
orixe india, loitou contra
a pobreza: do 71% en
1996 a un 21% en 2010;
e a extrema pobreza
reduciuse do 40% ao
7,3%.
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As estacións animan as
AVES. Os paporrubios
retornan ás Illas
Británicas e as cercetas
a Siberia, de donde
viñeron. As andoriñas,
dende África, van
convivir máis con nós;
no outono atravesaron
o Sáhara para criar.
Escoitamos menos o cuco
(foto de Juan Villarino),
que abandona a cría
axiña.
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As ADOPCIÓNS
baixan: dos 368 no
2005 a 184 no pasado.
Arestora agardan moit@s
do Estado. Lidia e Bosco
adoptaron 4 deles. Rusia
atrancounas (dende o
2000 hai 162 en Galicia)
e Marrocos xa obrigaba
ós titores de orfos de fóra
a se converter ao Islam e
manter relixión e nome…
É una crenza que non
permite adopcións; só
tutela.
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A PESCA xa non

descobre anguías, troitas
nin salmóns. Son das
74 especies animais e
vexetais máis ameazadas
polo cambio climático,
pois son de augas máis
frías, e pola construción
de presas e a invasión
de especies de fóra. Hai
outras 126 en risco.
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Celebramos coa viñeta
de Tanxencias o Mestre
Mateo á Miguelanxo
Prado polo guión do
XABARIN Club. Hai 19
anos defende o idioma
con enerxía, nun club con
140.000 socios. Presenta
a novela gráfica Ardalén,
o vento que trae as
baleas, un fito na banda
deseñada
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Celebramos á mestra
Elvira Bao, nomeada
o 12 en A Coruña,
“REPUBLICANA de
Honra”, Presidenta da
Agrupación Republicana
Feminina. Co home,
Bernardino Varela,
das Irmandades da
Fala, percorreu o país
co teatro. Foi detida
no 1936-39 cando
asasinaron 77 delas e
represaliaron 274.

Alfonso Blanco Torrado
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O mes do LIBRO
lembra, o 7, os 50
anos da Fundación de
Fermín Penzol en Vigo
que garda máis de 100
manuscritos históricos
(cartas entre Castelao
e Bóveda, entre outros)
cando a edición galega
medra un 2% no 2012. A
metade lemos en soporte
dixital, pero lectura online
só o 6,8%.
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Editorial

Unha sorpresa chamada Francisco

Ven da páxina 3

Pedro. A maxestosidade papal, case próxima á divinización, que xa o Papa anterior deixara ferida
co xesto profético da súa renuncia, caeu por terra ante o porte humilde de Francisco e, sobre todo,
ante a demanda ao pobo de que este suplicase para el a bendición antes que el mesmo lla ofrecese á
xente; o xesto aquel do seu corpo dobrado cara ao pobo, mentres este oraba en silencio, foi un xesto
que valeu por mil leccións de eclesioloxía comunitaria. Moito disto fai falla na Igrexa se queremos
facela significativa e profética, anunciadora da novidade de Xesús. A ver como continúan as cousas.
Francisco é xesuíta, forma parte desa sólida familia espiritual que configuran os fillos de Santo
Ignacio, onde saber e espiritualidade configuran con frecuencia personalidades fortes, con moita
capacidade de acción e de decisión. Boa falla lle farán coa papeleta que ten por diante. Iso si, sen
esquecer que Bergoglio, xesuíta, non estivo de acordo coa reorientación postconciliar da compañía
de Xesús, liderada polo P. Arrupe. O novo Papa foi un home, disque, de teoloxía conservadora, ao
que a opción polos máis débiles o acababa levando máis aló do que quizabes o facían as súas ideas.
A tarefa que ten por diante é enorme. Parece que a encomenda principal asignada é poñer orde no niño curial,
máis un avespeiro ca un lugar de convivencia pacífica bispos. Non sabemos ata onde chegará a súa vontade ou a súa
capacidade de reforma; reformar a curia pode significar
asentar as augas revoltas, ou avogar por unha descentralización eclesial a fondo, para que as conferencias episcopais e mesmo cada diocese adquira o protagonismo que se lle anunciou no Vaticano II, pero que
nunca chegou a ter, e nos últimos tempos, menos. Continuar coa tolerancia cero ante os casos de
pederastia non é cuestión de quero ou non quero; non hai outra. E a revisión a fondo da banca vaticana: non son chegados os tempos de convertela nunha banca ética? Entendemos que sería algo
elemental desde un punto de vista cristián.

A argumentación contra a
ordenación da muller (“Xesús
non o quixo”) resulta ridícula

Moitas son as demandas desde diferentes sectores. Parécenos urxente a estruturación da Igrexa pola
vía democrática. Como testemuñar aquela novidade de Xesús no mundo de hoxe con esquemas de
funcionamento medievais? A democracia é unha expresión máis da fraternidade, o cerne da causa de
Xesús. Onde non hai democracia parece que hai medo á fraternidade. E isto aplicado a todos os niveis
da Igrexa. Nas primeiras comunidades cristiás hai estupendas referencias neste sentido.
Tampouco se pode ser presenza de Evanxeo nunha sociedade plural, mixta, con estruturas asentadas basicamente en
homes, célibes, vellos patróns que acumulan todos os poderes
de xestión e de decisión. Unha sociedade moderna non traga
iso. Habería, logo, que reformular todo o mundo dos servizos
eclesiais, facéndoos plurais, complementarios, sen establecer
barreiras de ningún tipo para toda persoa que teña vontade e
capacitación para exercelos. A argumentación contra a participación da muller nos ministerios ordenados (“Xesús non o
quixo”) resulta simplemente falsa e ridícula.
Poderiamos seguir enfiando cuestións. Soñar con recuperar aquela actitude empática cara ao mundo, cara os homes e
mulleres que o compoñen, que se estreou a penas a partir do
Vaticano II, pero que se foi convertendo de novo en actitude
agresiva-defensiva, sinalando co dedo, culpabilizando, ata o punto de facer aos demais, aos de fóra,
responsables dos males dunha institución que non é honestamente autocrítica. Sería inxenuo, en todo
caso, pensar que un Papa, por moi Francisco que se chame, teña que cargar coa responsabilidade de
afrontar todo o que ten que afrontar. Pode axudar un Papa, e esperamos que o actual axude, pero na
Igrexa, coma en calquera outra institucións, as reformas e novidades nunca virán de arriba abaixo,
por moi achegados a Deus que poñamos os de arriba, senón de abaixo arriba. O que hai é que deixar
que a novidade flúa. E cadaquén, cada grupo ou comunidade, que se deixe remover pola novidade
de Xesús de Nazaré.

6

O peto común
Tempo estraño este que vivimos de dimisións inesperadas e retransmitidas
minuto a minuto. Tempo de despedidas e benvidas. Os medios de incomunicación nas mans dos poderosos deciden quen é interesante e quen non, quen
se axusta á democracia que eles delimitan. Durante anos ofreceron
unha imaxe denigrante de Venezuela e de Hugo Chavez, ofrecían as
imaxes precisas para que pensasemos que era un tolo e un ditador.
Pero esquecían ou silenciaban discursos e accións que erradicaban
a pobreza, o analfabetismo… Claro, eran perigosos… Como se lle
ocorre a esta xente dar voz aos millóns de miserables venezolanos
que nunca contaron nos censos, que non tiñan aceso á educación,
á sanidade… Como se pode vender un país a Cuba, din, un país
que era propiedade das multinacionais americanas do petróleo,
un país que vendía ao mundo a imaxe dunha fábrica de mises
caribeñas… Como se lle ocorre ao comandante plantar cara ao
FMI ou ao Banco Mundial…
No centro do mundo occidental o papa ancián organiza o seu retiro,
retransmitido coma se fosen os óscars de Hollywood. Hai un novo Papa e
os medios nunca tanta noticia venderon. Pero a bolsa, os mercados, nin se
inmutan…, non hai perigo. Diminúen nos xornais e nas televisións os berros
dos inocentes nas guerras xustas que hai no mundo, os berros dos millóns de
seres humanos condenados á fame, á morte. Tranquilos. HABEMUS PAPAM.
Deséxolle ao papa Francesco moito valor e moita coraxe e oxalá sexa coma
din, signo de tempos novos. No entanto, desde esta friaxe invernal que non
nos deixa: ata sempre Comandante!
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Entrevista

“Facemos resistencia”

Maite Martínez Rodríguez

Conversamos con Alberte Fernández
Mariño, presidente da Asociación de
Veciños Atochas-Monte Alto, colectivo que xestiona a biblioteca pública á
que o Concello da Coruña retirou o
apoio económico e que representa un
extraordinario exemplo de resistencia
veciñal organizada.

A BIBLIOTECA DE MONTE ALTO EN FEITOS
1984. Constrúese cos cartos achegados polos veciños,
a cesión do terreo polo Concello e unha axuda da
Deputación e da Xunta de Galicia. Ademais de biblioteca, será a sede da AA.VV. Atochas–Monte Alto.
Xaneiro 2012. Elección da xunta directiva da AA.VV.
A candidatura afín ao Partido Popular perde. Créase
a Agrupación de Vecinos y Comerciantes de Monte
Alto.
O Concello preséntalle á AA.VV. o proxecto de urbanización de dous edificios na Agra de Santo Amaro.
A AA.VV. presenta alegacións para que non se constrúan. O Concello asegúralle que non se construirán.
A prensa publica que, segundo o Concello, a AA.VV.
está de acordo cun cambio de situación das edificacións: faranse en Adormideiras. A AA.VV. desménteo e manifesta o seu rexeitamento ao novo plan
urbanístico, que inclúe un novo centro comercial.
A Agrupación de Vecinos y Comerciantes de Monte
Alto manifesta o seu apoio ao plan.
As concelleiras de barrio cortan as relacións coa
AA.VV.
O Concello reúnese coa AA.VV para revisar o convenio da biblioteca. As dúas partes coinciden en que
non é preciso variar as condicións fundamentais,
como a renovación anual automática.
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6 agosto 2012. Veciños de Montealto acoden a un Pleno
municipal no que se debate o Plan Xeral de Ordenación Urbana. Aclaman “Non, non á especulación”
e abandonan o pleno.
9 agosto 2012. O Concello presenta ante a Fiscalía un
informe da policía local co obxecto de comprobar se
sete veciños (incluído o presidente da AA.VV.) poden ser imputados por delito ou falta contra a orde
pública e de desobediencia
Xaneiro 2013. O Concello non renova o convenio da
biblioteca e di que dará subvencións a actividades
concretas.
O barrio mobilízase para conseguir un convenio que
recoñeza o labor social que leva facendo a AA.VV.
dende hai 30 anos
Marzo 2013. O Concello non acepta ningunha das
propostas da AA.VV. e retira definitivamente as
achegas económicas á biblioteca
20 marzo 2013. Asemblea de socios/as para decidir alternativas de autoxestión da biblioteca
21 marzo 2012. Xuntanza na biblioteca de colectivos e
entidades atacados polo Concello para encarar iniciativas de resistencia

Boas, Alberte. Moitas grazas por dedicarnos este tempo de conversa. Ti
es o presidente dunha das asociacións
de veciños de Monte Alto, porque hai
dúas, non si?
Agora mesmo existen dúas. Unha é
a Agrupación de Vecinos y Comerciantes de Monte Alto, con nome
en castelán e que engloba a veciños
e comerciantes, creada como unha
estratexia do Partido Popular, que
goberna o Concello da Coruña, para
desviar fondos do pequeno comercio
a esta entidade. Por outro lado, está
a Asociación Veciñal Atochas-Monte
Alto- Torre de Hércules, que colle
Zalaeta, Adormideiras..., que é a que
leva funcionando no barrio dende o
ano 1977, a histórica, a que ten a biblioteca pública do Campo de Marte.

Defendemos a
soberanía galega,
que empeza por
cousas simples,
como esta
biblioteca.
Ti levas na asociación xa anos e es
unha persoa nova. É curioso porque a
xente que habitualmente forma parte
das asociacións veciñais é xente máis
maior.
Na asociación hai sobre todo xente
moi maior. A xente moza cando cumpre os 18 anos marcha a Santiago, a
Vigo... Hai xente que queda na Coruña pero despois emigra, desvincúlase
do barrio. Iso non quere dicir que a
participación de persoas de todas as
idades non sexa grande. Hai que pensar que Monte Alto ten unha vida
que o resto de barrios da Coruña
non teñen, co mesmo nivel asociativo, nin tampouco a movida nocturna
que hai aquí, que é moi diferente á

do Orzán. A de Monte Alto é unha
movida politizada, a xente que entra
aí ten ideas políticas, danse debates
políticos, hai artistas e é un pouco
bohemio. Iso crea un clima especial.
Dende o Campo da Leña ata a fin do
mundo, que é a Torre de Hércules, é
o “barrio”. Que o lugar de encontro
veciñal sexa unha biblioteca, unha
biblioteca con libros históricos, con
primeiras edicións de libros de Otero
Pedrayo, xa o demostra. Un exemplo
foi o que pasou nestes últimos meses.
A asemblea que se fixo no pavillón
Curros Enríquez foi cualificada polos
medios de comunicación como histórica: que unha asociación veciñal reúna un pavillón enteiro de veciños e
veciñas reclamando que a biblioteca
permaneza aberta demostra o nivel
de mobilización. E non só veciños do
barrio, tamén de Elviña, de Palavea...
A xente dicía: “é incrible que nun barrio en pleno século XXI pase isto”.
Na Coruña hai outros barrios que nos
teñen por referencia do que é a loita.
Como é esa vosa loita?
Non ten unha cor política definida, a
pesar de que a directiva a ten e os veciños e as veciñas recoñécena. A directiva nunca oculta a súa ideoloxía.
Eu non oculto que son nacionalista.
Unha nai contou nunha asemblea
que ela entrou nesta biblioteca para
pedir a construción dun galpón para
os carriños dos nenos pequenos e
ninguén lle pediu un carné, e sabían
que falaba castelán, por exemplo,
pero ninguén lle preguntou ‘de quen
vés sendo’. Isto é moi importante porque consegue rachar o discurso fascista do PP que remacha que ‘la Asociación de Vecinos de Monte Alto es
del Bloque y a la gente que entra ahí
le piden el carné’.
Nas hemerotecas pode verse o que
aconteceu coa biblioteca dende o 13
de xaneiro de 2012 ata agora, cando
o goberno municipal acode á Fiscalía

para meternos nun xuízo. A xente viu
todo o proceso nos medios. Cando o
Concello retirou a axuda á biblioteca
tentou ocultar que tiña relación coa
oposición ao proxecto urbanístico de
Adormideiras. Arestora, o Concello
pecha o círculo coa petición de imputación xudicial a membros da asociación. O noso suposto delito foi berrar
nun pleno municipal “Non á especulación”. Iso non tería que ser un delito.
Que un veciño diga iso tería que ser
un mérito.
Tentamos sempre estar traballando
e sobre todo facendo país. Porque
a nosa visión é de país, de nación.
Transmitímoslle á xente que nós,

Que un veciño
diga “non á
especulación” tería
que ser un mérito.
dende aquí, comprendemos que o
noso problema é nacional, de Galiza. Defendemos as clases populares.
Defendemos o galego sempre, nunca o ocultamos. Facemos resistencia.
E xa din moitas entidades que o día
que Monte Alto caia, se chega a caer,
todo se desmonta porque xa non haberá nada que lle faga fronte ao Partido Popular, á dereita, ou á socialdemocracia esa más rancia do PSOE.
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Entrevista

“Facemos resistencia”
A biblioteca non
é un favor, non é
unha esmola.
Que diferenza hai entre esta biblioteca e a municipal?

Que relación ves ti entre as actuacións do Goberno municipal en Monte Alto e a seguinte definición de ‘cidadanía’: “a condición e dereitos que
teñen os individuos que pertencen a
un Estado libre”?
Nós xa partimos da base de que Galiza non é un Estado libre. Remarco
isto porque ten moito que ver coa visión que a directiva e a asemblea que
a ratificou teñen sobre a soberanía
nacional galega, que empeza por cousas tan simples como esta biblioteca.
Recalcamos moito que o que nos
dan non son favores; son dereitos. A
biblioteca non é unha esmola. “Fágo-

Nesta biblioteca
cada libro ten
nomes e apelidos
detrás, sentimentos,
historia.
che o favor de abrirche a biblioteca”.
“Non, non. É o meu dereito ter esta
biblioteca porque a estou pagando,
son os nosos cartos”. Esa mensaxe
vai chegando á xente, á xente maior
que tiña outra concepción do público. O barrio é noso. Por que temos
que agardar a que veñan do Concello
a poñernos un banco? Por que non
o construímos nós co pouco que teñamos? E se vén a policía, pois que
veña. Nós podemos construír o noso
barrio.
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Nesta biblioteca cada libro ten nomes e apelidos detrás, libros que se
foron deixando e doando por razóns
persoais. Ten un sentimento, ten unha
historia. A outra non os ten. Alí colleron, pagaron e meteron os libros. Esta
construíuna a veciñanza coas súas
mans. Dío Esperanza, a muller de
Nión, un dos veciños que hipotecou
a súa casa para construír a biblioteca,
que non pode durmir sabendo que
poden pechar a biblioteca, porque a
súa alma e a súa vida están aquí. E
parte do seu marido está aquí.
Como evolucionou o movemento
veciñal nesta cidade dende o final da
ditadura franquista?
Cando les os estatutos desta asociación, atopas que os fundadores eran
da UPG, do PC, do PSOE... A maioría das entidades veciñais naceron no
ano 1976, no 1977, nos anos da Transición, cando o PSOE aparece de novo.
Na Coruña o PSOE gobernou durante 23 anos. Nese período prodúcese a
desmobilización veciñal na cidade. As
asociacións non fixeron o seu traballo
e o PSOE tampouco. Os gobernos
precisan entidades críticas que lles
digan o que está fallando, onde están
os problemas. Se non as hai parece
que todo está perfecto. E ao final, na

Coruña ocorre que goberna o Partido
Popular, sendo unha cidade liberal de
sempre, socialista, anarquista.
Hai un cambio na visión dos veciños
e das veciñas sobre o goberno municipal?
Antes a xente vía as mentiras fóra,
nos medios de comunicación. Hoxe
veas no que pasou coa biblioteca e a
nova urbanización de Adormideiras.
Ata hai non moito tempo ás manifestacións ía a xente de sempre, involucrada en proxectos políticos. Pero
agora aquelas persoas que dicían dos
e das manifestantes “algo farían” están do lado dos que algo fan por pedir os seus dereitos. E chega o enfrontamento porque é unha loita entre
modelos de sociedade: o do PP é un

Os gobernos
precisan entidades
críticas que lles
digan o que está
fallando, que
digan onde están
os problemas.
modelo mercantil, onde a xente se somete aos cartos, guiado polo fascismo
e o caciquismo; e o noso defende que
todos e todas somos iguais e que temos os mesmos dereitos, á sanidade,
á educación, á cultura. Eles seguirán
premendo a esta asociación cun boicot económico. Queren acabar cun
modelo que contesta.

Internacional

O voto crítico do pobo italiano

Moisés Lozano Paz

Recentemente en Italia celebráronse as eleccións para a Cámara de Deputados e Senado.
Nestes momentos está por ver se cos resultados
acontecidos é posible formar goberno ou non.
As eleccións producíronse logo de 15 meses de
Goberno técnico e de dous meses de campaña
electoral.
UNS RESULTADOS INCERTOS
O ganador do Senado en porcentaxe
de votos foi Bersani, co 31,6%, seguido de Berlusconi, co 30,7%, Beppe
Grillo, co 23,7%, e Mario Monti, co
9,1%. Con todo, a actual lei electoral,
alcumada a “cochinada” e que os partidos non lograron cambiar durante o
Goberno técnico, outorga máis senadores a Berlusconi (110) que a Bersani (97). Tendo en conta que Monti
só obtería 18 senadores, o seu posible
acordo con Bersani non sería abondo
para un goberno estable. A chave, xa
que logo, estaría nas mans de Grillo,
que dispoñerá de 58 senadores, pero
non sería moi lóxico que o Movemento 5 Estrelas, cuxo combustible foi a
crítica ás malas artes da casta política,
caia nos mesmos xogos.
Así, o panorama sería unha Cámara de Deputados de centroesquerda
e un Senado que impediría a tramitación de calquera decisión do
Goberno. Agora correspóndelle ao
presidente da República, Giorgio
Napolitano, tomar unha decisión moi
difícil: poderíalle encargar ao líder
do centroesquerda formar un goberno con visos de estabilidade ou ben
Bersani podería chegar a un acordo
con Beppe Grillo co único obxectivo
de reformar a actual lei de partidos
e, entón si, volver convocar eleccións.
Aínda que nunca se fixo, a Constitu-

ción permitiría tamén convocar eleccións só para o Senado. A última posibilidade sería a de convocar novas
eleccións.
UN VOTO CRÍTICO ANTE A POLÍTICA DE AUSTERIDADE E
DESIGUALDADE
A irrupción de Grillo e os seus soubo
interpretar as enormes ganas de cambio que percorren o país. Grillo contestou a esa urxencia insistindo en
temas moi sentidos: corrupción, honestidade, transparencia, legalidade,
medio ambiente. Mestura temas de

En efecto, como están empezando a
advertir non poucos observadores,
o fenómeno Beppe Grillo non debe
interpretarse coma se fose un moderno titiriteiro embaucador, senón máis
ben ao revés: o mascarón de proa
escolleito por un movemento social
pluralista e asembleario para aglutinar e empaquetar nun movemento
socio-político todas as múltiples e
heteroxéneas voces de rexeitamento
á clase política que emerxen da sociedade civil. Pois, de feito, tanto pola
súa idade e extracción social (mocidade de clase media titulada e profesional) como polas súas ferramentas

Beppe Grillo debe interpretarse coma
o mascarón de proa dun movemento
social pluralista e asembleario
dereitas e de esquerdas: fala de renda
básica, pero dispara contra os sindicatos. A crise que acosa os cidadáns e os
escándalos que afectan aos grandes
partidos deixaron terreo fértil para
quen se presenta como o castigador
dos males incrustados no sistema, da
austeridade imposta por Europa e da
protección dada aos bancos. Quen
reúne nas prazas a centos de miles
de seguidores ao berro de “¡Todos a
casa!”.

organizativas (as redes sociais das
TIC) e mobilizadoras (a ocupación
festiva das prazas públicas), ao que
máis se parece o italiano Movemento
5 Estrelas é ao noso movemento dos
indignados do 15-M e todas as súas
secuelas: o movemento Rodea o Congreso do 15-S, o Stop Desafiuzamentos da PAH e as mareas cidadás de
todas as cores (branca, verde, negra,
laranxa, etcétera).
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Crónica
Victorino Pérez Prieto

Unha mesa redonda lembrando o “O
Outeiro de San Xusto” de Manuel Espiña.
efecto galeguizador: En primeiro lugar, a primeira edición dos Evanxeos
en galego e un Misal galego dos fieis;
un material sumamente útil, que lle
mereceu o Pedrón de Ouro.
Ademais, unha comunidade que celebraba fielmente cada semana unha
Misa en galego: a “Comunidade Cristiá Home Novo”. Foi unha Misa que
chegou a ser case multitudinaria, non
só por razóns relixiosas senón tamén
polo que simbolizaba.

Xa van aló tres anos da morte de Manuel Espiña; pero a súa memoria e a
súa pegada en Galiza non esmoreceu,
senón que se mantén ben viva. Sobre
todo na comunidade cristiá que el
fundou hai máis de corenta anos,
cando o espírito renovador do Concilio Vaticano II se mantiña aínda ben
vivo; e había unha incipiente Igrexa
galega que loitaba pacificamente por
existir como Igrexa de seu, no seo da
gran Igrexa pero alén dunha Igrexa
en Galicia que se manifestaba só
como un enclave da Igrexa española, rexeitando un dos elementos
máis identitarios do ser galego: a súa
lingua e a súa cultura. Manuel Espiña
erguíase na orgullosa La Coruña,
coma un faro dunha Igrexa galega
que quería rezar e vivir en galego.

O cardeal Quiroga, ao contrario
que Suquía, sempre o animou
nese labor crítico
O efecto galeguizador de Espiña
A tal fin, este cura batallador entrégalle a esa cidade e a toda Galicia
tres elementos fundamentais para ese
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E, finalmente, unha columna xornalística, tamén fiel cada semana durante
máis de trinta anos (1970-2002), que
Xosé Luís Barreiro chamou con acerto “prédica mediática no púlpito máis
grande de Galicia”; foi no diario de
máis tirada e difusión, La Voz de Galicia, e levaba o coñecido nome de “O
outeiro de San Xusto”.
Sobre este último, a Comunidade
Home Novo organizou unha mesa
redonda na Coruña, con ocasión do
terceiro cabodano do seu pasamento. Foi o pasado 28 de Febreiro no
magnífico local de Portas Ártabras.
Participamos nela Pilar García Negro (profesora de UDC, escritora feminista e galeguista e exdiputada do
Parlamento Galego), Ernesto Sánchez Pombo (reputado xornalista que
foi director de El Progreso e logo de
La Voz de Galicia), e este que escribe.

O Outeiro de san Xusto
Pilar García Negro falou coa súa magnífica verba do galeguismo de Manuel Espiña; non só no seu “Outeiro”,
senón na súa vida de cada día, como
mestre que soubo levar a tantos a ese
amor por Galicia e a súa lingua, levando con paciencia incomprensións
e desleixos.
Ernesto Pombo falou da súa relación
de amizade con Manuel Espiña e, sobre todo, da dimensión xornalística

do “Outeiro”; columna que chegou a
ser a máis decana do diario.
E eu falei da dimensión relixiosa dese
espazo: a Igrexa, os cregos, os leigos,
as polémicas... Con razón, o mesmo
Espiña escribiu que para el “O Outeiro foi unha clave que condicionou a
miña vida como crego e a miña ac-

que, contrariamente a Suquía, eloxiou
a Manuel en máis dunha entrega do
Outeiro.
Polas páxinas desta columna pasaron temas coma os da educación, os
nenos e os mozos, a democracia e a
xustiza social, a lingua e a patria galega, os marxinados, os problemas

O Outeiro deixou de aparecer en La
Voz pola censura imposta por un nefasto
persoeiro
titude ante as xerarquías da Igrexa”.
Quixo ser sempre fiel ao que dicía xa
na súa primeira colaboración que recordamos nesa mesa:
“Queremos ser sequera como aqueles canciños que cos seus berros espertan ó amo e fan fuxir ós raposos.
Se cos nosos berros... salvamos algunha indefensa galiña, xa nos damos por
satisfeitos” (“Outeiro de San Xusto”,
4-1-1970).
Non é de estrañar que Ángel Suquía
-cardeal arcebispo de Santiago, a
quen Espiña non lle tiña moita simpatía, pois situábao do lado dos “raposos e poderosos”- dixera nunha
conversa en Madrid, que os seus anos
en Santiago foran moi felices, pero
tería sido “totalmente feliz de no ser
por ese Espiña y sus artículos en el periódico que no dejaban de fastidiar”.
Mesmo parece que este prelado chegou a ofrecerlle un cargo importante
se deixaba de publicalo, como comenta Espiña no libro que recolle unha
escolma deses traballos (O Outeiro
de San Xusto-Escolma I, A Coruña
2008); ao que este lle contestou que
levaba un letreiro na fronte que dicía:
“Non se vende nin se aluga”. Xustamente o contrario que o gran cardeal
Quiroga Palacios, que o animou sempre nese labor crítico, como comenta
o mesmo Espiña no mesmo libro, e

dos labregos, obreiros e mariñeiros.
Pero, sobre todo, a Igrexa; unha chea
de expresivos títulos apoian este interese: “O Concilio galego”, “Unha
nova Igrexa para Galicia”, “Sete dioceses para Galicia”, “Verdadeiros
crentes galegos”, “A Igrexa oficial e
a Igrexa popular”, “A relixión dos galegos”, “Presente e futuro da Igrexa”,
“Teoloxía da liberación en Galicia”,
“A crise do nacionalismo e a Igrexa
dos pobres”, “Democracia e relixión”,
“Democracia na Igrexa”, “Crítica da
Igrexa”, “Dentro ou fóra da Igrexa”,
“Que lle pedimos á Igrexa galega”?,
“A Igrexa de Galicia”, etc.

das populares, o clero e os intelectuais
comprometidos; unha fe dinámica,
progresista e encarnada na vida. Esta
última, segundo entende Espiña, tiña
a súa mellor expresión nas revistas
Irimia e Encrucillada, os Cruceiros e
as Romaxes de Crentes Galegos. Con
ocasión da IX Romaxe titula “Verdadeiros crentes galegos” (6-IX-86), e
escribe:
“Que distinta sería a situación de Galicia se a Igrexa oficial fixese seu este
programa non só na teoría, senón na
práctica! Entón si que faría presente
a Cristo Salvador, porque sería máis
humana e máis evanxélica, como foi
El... Esta Romaxe é toda ela auténtica liberación cristiá e fai verdadeiros
crentes galegos”.
O Outeiro deixou de aparecer en La
Voz de Galicia, pola censura imposta
ao seu derradeiro artigo por un nefasto persoeiro con gran peso no xornal,
Paco Sánchez, como indica o mesmo
Espiña no seu libro do Outeiro. El
dixera entón que se non se publicaba, non volvía enviar ningún artigo
máis; e a así foi. Afortunadamente,
este artigo viu a luz no libro citado.
Daquela, o batallador cura escribiulle
ao director de entón, Bieito Rubido,

constataba que en Galicia hai
dúas formas ben distintas de
Igrexa
Dúas Igrexas Católicas en Galicia?

unhas verbas manifestando que o seu

Nunha ocasión pregúntase Espiña
no seu Outeiro: “¿Dúas Igrexas Católicas en Galicia?” (23-I-87); non
argumentaba un cisma, senón que
constataba que en Galicia hai dúas
formas de Igrexa: a forma oficial e a
popular. A primeira é a das xerarquías
estáticas e inmobilistas, desde o alto
ao baixo clero. A segunda a das cama-

Outeiro non fora censurado nos anos
da Ditadura, a pesar da represión política; e era unha vergoña que o fora
agora “por razóns relixiosas”. O que
isto escribe, sabe que isto é así, porque
tamén o padeceu el: neste xornal en
máis dunha ocasión foi máis dura a
censura relixiosa cá política.
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O noso taboleiro

Asemblea de Crentes Galegos/as

A Coordinadora de Crentes Galegos confirmou que este ano a Asemblea de Crentes
Galegos vai ter lugar o próximo sábado 20 de abril en Vilán (Fornelos de Montes).
Este ano a asemblea xirará arredor do tema da débeda e proponse o seguinte programa:

11:00 - Acollida
11:30 – Presentación do tema da Débeda
12:30 – Café, debate e/ou traballo por grupos con posta en común.
14:00 – Xantar compartido
		

16:00 – Presentación da IV Asemblea de Redes Cristiás e programación.

		

18:00 – Oración e despedida.

Para os que queiran quedarse, o domingo 21 convídasenos a unha xornada de convivencia
na que os do Cristo da Vitoria prepararán un obradoiro sobre decrecemento. Só é necesario
levar saco, almofada e unha saba baixeira para durmir, o resto organizarase en réxime de
autoxestión.

Convocatoria para Ferrolterra
O día 12 de abril, ás 20:00 horas, na Parroquia do Muelle, Socorro, Ferrol Vello ou Parrocheira, presentaremos o libro UNHA ALBORADA
NOVA, que edita Encrucillada sobre Bernardo García Cendán, amigo de
todos nós que finou non hai moito. É un libro ben xeitoso.
Estás convidado a este acto e podes avisar a cantos vexas que
poden estar interesados, por teren sido amigos del.
Xaquín Campo Freire.
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Boa Nova

A CLAVE

Non se pode con eles
Aquela mañá todo o que eu coñecera mudara por completo,
a noite tornarase día, a morte parira a vida, o sol amencía
nunha cova escura. Tebras e luz xa eran unha mesma cousa.
As miñas bagoas de dor e medo eran agora de fonda ledicia
e tenrura, ao tempo que morría de tristura, estabas aí, mais
vivo que nunca mais sabía que ía ter que aprender a escoitar
a túa voz, a sentir a túa presenza, a apertarte sen nunca máis
te tocar, aprender a sentirte no arrecendo do monte e do mar,
como aquel domingo. Foi duro pero pagaba a pena, porque
nunca máis estaría soa, nunca máis te afastarías de min,
mestre querido.
Andaba eu a procurar as palabras para lles contar a estes
amigos teus o que pasaba por min, para animalos na súa
tristura, no seu pesimismo infantil de quen non quere ver. Eu
tiña para eles as frases que curan, cristalinas como cascabeis,
fortes coma o trebón... as que todo o curan...
Mais eles, coa leria esa de querer ser o primeiro e que si quen
chegou primeiro e quen entrou primeiro e quen vai pasar a
historia e quen queda de xefe.
Eu , que si cheguei e vin primeiro, gardádeme o segredo.
Confío que esta forza que vive agora en min liberará millóns
de mulleres e homes por xeracións de xeracións. E o de menos
será saber quen foi primeiro, ou si?
Christina

O ECO

A PALABRA

DOMINGO 31 DE MARZO.
FESTA DE PASCUA
Xn 20, 1-9
No día primeiro da semana María a
Madalena foi ao sepulcro moi cedo,
cando aínda era escuro, e viu que a
pedra do sepulcro estaba quitada.
Botou a correr e, chegando onda
Simón Pedro e onda o outro discípulo,
a quen amaba Xesús, díxolles:
“Colleron do sepulcro o Señor, e non
sabemos onde o puxeron”. Pedro e
mailo outro discípulo saíron correndo
cara ao sepulcro. Corrían os dous á
par.
Pero o outro discípulo correu máis
lixeiro ca Pedro, e chegou primeiro
ó sepulcro. Abaixándose, viu que
estaban os lenzos, pero non entrou.
Entón chegou tamén Simón Pedro,
que o seguía, e entrou no sepulcro.
Viu os lenzos pousados alí. Pero o
sudario que envolvera a súa cabeza,
non estaba cos panos, senón á parte,
enrolado noutro lugar. Entón entrou
tamén o outro discípulo, que chegara
primeiro, ao sepulcro; viu e creu. (Pois
aínda non entenderan que, conforme
a Escritura, era preciso que resucitase
de entre os mortos).

Esta Coresma que rematamos estivo chea de acontecementos
que nos falan de renovación, non sei si de resurrección. O
novo papa Francisco parece disposto a remangar a súa
branca sotana e meter as mans no lixo para limpar unha
estrutura eclesial “parafusada” dende Trento e afianzada
no Concilio Vaticano I, cunha curia que non dá máis que
desgustos ás persoas de corazón limpo e aberto sorriso
(preguntádelle senón a Luciani). Pero iso apenas sería
mover a lousa do sepulcro, que Madalena, por certo, xa
atopara movida. Despois de aberto o sepulcro, Madalena,
Pedro e os discípulos tiveron que entrar nel, tocar os lenzos,
baleiros de Xesús, e saír para fóra, lonxe do dominio da
morte, para anunciar, bailar e festexar.
Ao papa aínda lle quedará, logo de limpar a curia,
ocuparse dos problemas reais da maioría da Igrexa que,
pese a quen pese, é una maioría laica (a metade mulleres)
de persoas do século XXI: pobres, pensantes, corpóreas,
homosexuais, divorciadas, teólogas de espírito libre, etc.
Dará para tanto o papa Francisco? Non sería ben botarlle
unha man? Entendédeme: non fai falla pensar en redactar
ningún dogma ou condena máis (cos que hai imos sobrados
ata dentro de polo menos sete séculos) pero si revisar, e
moito, as disposicións pastorais, as linguaxes litúrxicas,
os catecismos,... que temos a pastoral en cueiros e está
facendo moita falla poñerse de verdade ao servizo dos
últimos e ao servizo da Resurrección.
Marisa de Corme
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Falando da lingua

Vocabulario de actualidade

Lidia e Valentina

Madia levas!
Diciamos alá atrás “ben deitamos do
disco duro do ordenador”. Entendestes esta expresión de “ben deitamos”?
Téndela de voso? Nós non, é máis
propia da provincia Lugo e a primeira vez que a oímos chamounos ben
á atención. Para os que non a coñecedes, dirémosvos que se utiliza para
indicar que se sae airoso dunha situación, que se obtén un resultado favorable, que un, ou unha, se aproveita

A galiña que máis canta non é a que máis pon.

de algo ou alguén. Nós queriamos
dicir con iso de que “ben deitamos
do disco” que tiñamos sorte por contar coa memoria do disco duro para
recordar onde quedaramos. Mais, en
lugar de empatar co do último día,
puxémonos a reflexionar sobre a
cantidade de significados que ten a
palabra deitar! É o que se entende
por unha palabra polisémica, xa que,
á marxe da idea que temos de deitar,
de poñer ou poñerse algo ou alguén
en horizontal para descansar, botar
unha sesta, etc., tamén se utiliza coa
idea de poñer unha galiña a chocar os
ovos para que saian os pitiños (Ten a
eira chea de pitos, sempre está a deitar
galiñas!); pingar ou verter un recipiente o líquido que contén (A pipa
deita, haille que apertar os arcos!);
supurar, botar pus unha ferida...( A
ferida da perna déitalle tanto que ata
lle manchou a media!); manar; botar
auga unha fonte (Coa seca, esa fonte
xa non deita nada).
E aínda queriamos puntualizar que
o “ben deitas que” ó mellor na vosa
zona substitúese por madia (a) levas
que, que vén a significar o mesmo.

O Fachineiro

Esta expresión ten a súa orixe en
mao/mal dia, que deu madía e despois madia (case non se oe a forma
con acento no i, madÍa, se ben é certo
que por Outes aínda se di; pola zona
do Deza teñen a variante madea).
Normalmente utilízase cun certo aire
irónico, que se aprecia perfectamente na musiquiña coa que se adoita
pronunciar. Tamén se usa nas expresións madia leva!, madia fóra!, madia
ten! co significado de “así calquera!”,
“non é para menos!”,“poucas grazas!”,
“home claro!”.
E hoxe tamén madia levamos nós con
estas cousiñas, que tanta chuvia/choiva estanos a enlamar as ideas... Ala,
veña, a espabilar!, que, xa con papa
novo, remata a coresma (do latín
quadragesima, que indica 40, en números ordinais -primeiro, segundo...e que para a igrexa católica indica
os 40 días de xexún e penitencia que
van dende o mércores de cinza ata o
xoves santo) e chega a pascua (do latín eclesiástico pascha, salto, paso da
morte á vida). A ver se é certo…
Felices pascuas!

da cultura

Sutilezas, as xustas
Cultura é unha das palabras máis deformadas e peor utilizadas que podemos escoitar decotío en calquera faladoiro: de
“cultura da vaca”, con ánimo non meliorativo para as nosas xatas, falaba un guitarrista galego que se dedicaba ao flamenco. O “mundo da cultura” andaba piando
por un interlocutor co que falar xa que o
conselleiro do ramo esquecérase de nomear un. E vai e ponlles un director da AGADIC que
vén do ladrillo. Non é que sexa escaiolista ou colocador
de pladur (quen lles dera) senón que parece que foi nomeado coma os conselleiros da obra Celtas sen filtro de
Ferrín. Pero claro, xa sabemos que a cultura, se vai modificada polo adxectivo 'galega' está ben, pero limita,
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segundo o epifonema do exconselleiro.
Así que aí temos ao novo responsable,
Jacobo Sutil. Sempre haberá quen diga
que o que hai que saber é xestionar e
rodearse dun bo equipo. Para mostra, o
noso presidente, que na recepción a unhas alumnas galardoadas cun premio,
confesou non saber que curso era 4º de
ESO. Dado o interese posto no asunto,
supoñemos que o homiño en cuestión fará tanto coma se
no seu lugar houbese un aparato de fax, que ademais nos
sairía ben máis barato. Claro que o fachineiro augura que
desa boca han saír titulares, e ben deles. Marta Rivera de
la Cruz xa ten competencia.
A.Q.

