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O trasno  Con todas; en proceso; en camiño
Daniel López Muñoz

A recuperación económica atrae 
investidores estranxeiros, di o goberno. 

Non será máis ben que España se vende a 
prezo de saldo?

A foto que fala

lia? Será que se fala só de todos os 
decentes? Quen define decente?

Está logo “ la Iglesia” cos e coas que 
constrúen unha Igrexa galega? Cos 
cregos cuestionados, coas comunida-
des censuradas? Xa está, don Julián? 
Así de doado? Por que, por norma, 
por costume, a Igrexa é sempre e só 
Iglesia? 

Tamén está “la Iglesia”cos mozos e 
mozas que xa non cren no incrible, 
no irrelevante, nese patético imaxi-
nario medieval do integrismo teo-
lóxico-dogmático? Está “la Iglesia” 
en diálogo aberto e con compromiso 
compartido a pé de rúa con todas as 
mulleres e homes non crentes que 
procuran a honestidade, a xustiza e a 
igualdade? Ou só con todos os nosos. 
Quen define nosos?

Mellor calar, demostrar que o cambio 
vai en serio e despois falar baixiño. 
Pero se, con todo, hai que “comuni-
car”, mellor propoñer humildemente 
unha tarefa. Algo así: Unha Igrexa 
que cambia para camiñar con todas e 
con todos. 

gún crego negou a comuñón? Pasa-
mos a páxina das aventuras exempla-
res dos aduaneiros de sacramentos? 

Imos máis atrás?  Xa está a “Iglesia 
española” reconciliada coas familias 
dos axustizados durante o franquis-
mo, precisamente porque algún crego 
–que ignominia máis normal!- infor-
maba da xente de esquerda que había 
que eliminar? Xa non se limita ese 
“todos” aos de sempre? Seguro?

Dáse por superado o asunto esca-
broso dos adultos de hoxe que onte 
foron infantes abusados? Están nese 
todos? …E como están?

Que hai das todas? Que hai da culpa-
bilización no confesionario, no escar-
var morboso nos detalles, no consello 
de aturar o maltrato?  Dáme que as 
todas están menos no todos que o res-
to todo.  

Xa está “la Iglesia” cabo de quen 
atravesou o deserto dun divorcio e 
puido reconstruír a súa vida? Está 
“la Iglesia” coas persoas non hetero-
sexuais, pero que queren unha vida 
en común, unha nova forma de fami-

A propaganda éche o que ten. Pon en 
evidencia a quen a emite, se non se 
ten a empatía necesaria para conec-
tar, nin a capacidade de autocrítica 
para facer a mensaxe oportuna, fiable 
e sensata.

O cartel está na parada do bus do 
meu barrio. E hai quen se malicia. 
Sabedoría popular: “A modo!, antes 
de fardar cómpre traballar”. Traballo 
en silencio, feitos para desmentir as 
obxeccións que saen das tripas de 
moitos dos que collen o bus, deles e 
delas.  

A “Iglesia” está con todos? Ah, por 
fin? Pero, daquela…

Xa está logo cos nenos e nenas con 
discapacidade intelectual aos que al-
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Editorial A trama e o guión

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

A realidade supera calquera película, como ben sabemos por experiencia. Se, conforme ao publica-
do, lemos as preguntas que o xuíz Ruz lle fixo a Lapuerta, o anterior tesoureiro do PP, poderiamos 
reconstruír a trama, entender o mecanismo e saber cara a onde apunta o xuíz que instrúe o sumario 
sobre corrupción política que afecta ao partido político gobernante -en realidade, ao partido ao que 
lle demos todo o poder político sobre as nosas vidas-. 

Efectivamente, o xuíz, a partir do que xa sabe, sospeita, ou estima saber a partir dos datos do caso 
Bárcenas, pregúntalle a Lapuerta o que, en forma resumida, vén a seguir.

 “Vostede, segundo di Bárcenas, recibía pagos en metálico, non é así?”

“Bárcenas e vostede sabían que eses donativos eran ilegais, porque superaban os límites autorizados de 
doazóns aos partidos políticos e sabían 
que os que pagaban eran empresarios 
das grandes construtoras. É así?

“Bárcenas tamén declarou que vostedes 
dous facían partes máis pequenas desas 

cantidades e indicábanlle ao caixeiro como tiña que facer cando ía ingresar os donativos, isto é, partilos 
en cantidades pequenas que non superasen o límite legal. É certo?

Tamén declarou Bárcenas que era vostede o encargado de dar parte ao presidente e ao secretario xeral 
do partido popular de qué empresarios pagaran e canto pagara cada un. É así?

Outra cousa, é certo que se reunían para comer con eses empresarios que doaban os cartos ao partido?

É certo que vostede chamaba aos ministerios e direccións xerais para que se entrevistasen con eses 
empresarios e que tomasen un café con eles e que fosen amables con eles?E que me di do que afirma 
Bárcenas sobre que vostede era o encargado de repartir os sobresoldos aos cargos do partido?

O interrogatorio é ben ilustrativo. Non precisa comentario. E axuda a comprender boa parte da 
historia recente: a burbulla inmobiliaria, as infraestruturas sen sentido, os aeroportos sen avións, as 
autoestradas sen carros, a costa deturpada e as megalómanas cidades das culturas, das artes, e tanta 
desmesura construtiva.

Chamábanlle crecemento, pero parece outra cousa. 

o interrogatorio do xuíz a Lapuerta 
axuda a comprender boa parte da nosa 
historia recente

Hai un mes máis ou menos recibín 
un correo electrónico dunha antiga 
alumna que me pedía un favor. Tratá-
base de facer de xurado dun premio 
literario que andaban argallando. Por 
suposto dixen que si e entrei en con-
tacto con algo fascinante. 

Polo visto, esta rapaza, que estuda 
medicina xunto con outros estudan-

E aí andan, con contacontos, concur-
sos literarios, cursos de formación... 
Gústame pensar que hai un grupiño 
de rapaces e rapazas que son inque-
dos e non pasan os seus anos uni-
versitarios alternando a festa coa 
memorización de datos. Hainos que, 
ademais diso, buscan máis e come-
zan a darlle sentido ao que estudan. 
Estou convencido de que os futuros 
médicos que se están formando ago-
ra e que participan nestas actividades 
saben que un enfermo é algo máis 
que un obxecto de estudo e que curar 
é algo máis que dar medicinas.

tes universitarios, están nunha ONG 
que fai voluntariado nos hospitais e 
crearon unha actividade que chaman 
literapia. O nome é moi significativo 
e pretenden levar a creación literaria 
a todos os enfermos do hospital, e 
moi especialmente a aqueles nenos e 
nenas que pasan longos períodos de 
hospitalización.
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Inzan as actividades a 
prol da igualdade. No 
Campus de Ourense 
pronunciarase a 
conferencia “A violencia 
de xénero”, o 26. 
Tamén hai as 6 sesións 
baixo o lema “Mulleres 
protagonistas do 
desenvolvemento” (www.
ventanalmundo.com/
cursoonline/) do 11-XI 
ao 16-XII. Berran polos 
dereitos da MULLER 
maltratada.

UNICEF celebra o DÍA 
DO NENO. Esta ONG 
pechou as sedes nas 
capitais menos Santiago. 
Recibe doazóns por 
móbil e por internet. Ten 
13.000 socios. Tamén 
pechou Acción contra a 
Fame e Paz polo recorte 
do 38%  que impuxo a 
Xunta. En Galiza 1 de 
cada 4 nenos vive na 
pobreza. No mundo, 
20.000 de menos de 5 
anos morren de fame 
cada día.

Na Semana de Loita 
contra as fronteiras 
do Foro Galego da 
Inmigración coñecemos 
a ignominia de 
ESLOVAQUIA que 
ten 14 muros noutras 
tantas poboacións para 
separaren os xitanos 
do resto da poboación: 
106.000 respecto a 5,5 
millóns. Isto ocorre nunha 
Europa na que medra a 
xenofobia.

Nas eleccións do 8 en 
Venezuela, cantamos á 
igualdade cos 400.000 
nen@s das orquestras do 
Sistema, moit@s humildes 
ou discapacitados. É o 
caso do “Coro Mans 
Brancas” que harmoniza 
voces na sinfonía da 
solidariedade. Na foto, a 
Asociación de Amigos de 
Venezuela animando o 
Celta en Vigo.
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Alfonso Blanco Torrado
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Na cadea de Bonxe leron 
a Albert CAMUS no 
centenario do nacemento. 
Moitos coñecémolo coa 
tradución de Os xustos 
de X. M. Beiras. Dixou  
dito que “Non ser 
amados é unha simple 
desventura; a verdadeira 
desgraza é non amar”. 
Viuse marxinado polo 
imperalismo pola súa 
autenticidade. Morreu en 
accidente aos 47.

O 23 cumpre un ano a 
primeira nena nacida no 
Froxán do Courel en 28 
anos. Manuel Valcárcel 
contaxia no “TEMPO”, 
o devalar das estacións 
na serra. O filme recolle 
120 días da nena e da 
contorna. Tamén da 
pita do monte, que nese 
día xunta un congreso 
no Piornedo-Cervantes 
para non evitar a 
desaparición.

Ao rematar o Ano do 
avellentamento activo, 
celbramos ferramentas 
coma as do  CEESG 
(https://es-es.facebook.
com/ceesg), en 5 
sesións; 16, 17 e 30 e 1 
e 14.  Na foto, Gonzalo 
Abelairas de Castro de 
Rei que dedicou 12 anos 
a acompañar maiores 
sen familia ou enfermos.

O BANCO DE 
ALIMENTOS Rías 
Altas organiza a Gran 
Recollida de Alimentos o 
29 e o 30 para Coruña 
e Santiago. Piden 
voluntari@s. Ao ano 
tiramos comida para 
encher 80 veces estes 
bancos (165 Kg. por 
habitante) e estragamos 
un terzo da producida 
(1300 millóns toneladas). 
Deforestamos un 80% 
e xeramos un 30% de 
gases.
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Xeremías foi quen de 
extraer unha nova visión da 
experiencia da dor

Horizonte Universal  Profetas e profecías (6)
Xeremías

As fontes do Libro de Xeremías inclúen textos orixinais 
do Profeta e do seu discípulo Baruc. O nome de Xere-
mías, en hebreo Irmeiahu, significa “Yahvé exalta”. Naceu 
arredor do ano 650 a.C., a 6 quilómetros ao norte de 
Xerusalén . Descendía dunha familia sacerdotal e reci-
biu a vocación ao profetismo sendo moi novo, durante o 
reinado do piadoso Xosías, gran reformador relixioso no 
reino de Xudá. Xeremías colaborará con el.

Durante catro decenios exerceu o profetismo xunto con 
Baruc. Nun texto relata a súa elección por Yahvé. Cheo de 
medo, diante da súa responsabilidade, invoca a súa curta 
idade: “¡Ai, meu Señor! Repara que non sei  falar, que son 
un rapaz”.

Son frecuentes en Xeremías as alusións aos seus senti-
mentos persoais. Ousa dicir a Yahvé: “Por qué é crónica 
a miña dor? ¿Por qué a miña dolorosa ferida resístese a 
curar?”

A morte inesperada de Xosías na loita contra o faraón de 
Exipto, Nekó, que disputa o territorio palestino a Babilo-
nia, coloca no trono ao seu fillo Xoacaz, piadoso yahvista 
como o seu pai. Pero é derrotado por Nekó que o leva 
prisioneiro a Exipto e entroniza a outro fillo de Xosías, 
Xoaquín, despiadado e tirano, que será denunciado polo 
profeta con enorme dureza.

Xeremías, na explanada do Templo, lanzará as súas recri-
minacións contra sacerdotes, falsos profetas, xente  que 

historia: é vontade de Deus entregar ao pobo nas mans de 
Babilonia, de maneira que o verdadeiro camiño da salva-
ción está en obedecer aos babilonios.

Xeremías permanecerá coa xente que quedara en Xudá e 
xa vello será deportado a Exipto. 

En todo este período, o país entra nunha idade escura. 
O Libro das Lamentacións describe a ruína do Templo, 
as prazas valeiras, os muros derribados, as portas rotas. 
A xente buscaba comida no lixo, nais que mataban os fi-
llos…

Con todo, a pesar das catástrofes que prevé e que cum-
pren, Xeremías nunca perde a confianza na salvación. O 
mesmo que un oleiro, Yahvé pode destruír a súa obra, 
pero tamén será quen de refacela e mellorala. A través 
do Profeta anuncia unha nova Alianza: “Mirade que che-
gan días nos que farei unha nova Alianza con Israel e con 
Xudá. Poñerei a miña Lei no seu peito, escribireina no seu 
corazón. Eu serei o seu Deus e eles serán o meu pobo”. 
(Xer. 31,31-33)

Os temas da predicación de Xeremías son a loita contra 
a idolatría, contra o sincretismo e tamén a exhortación 
ao cumprimento da Alianza, á observancia do sábado e á 
xustiza social. No medio de idolatrías e abusos que tanto 
lamenta, Xeremías foi quen de extraer unha nova visión 
da experiencia da dor, do fracaso e da humillación. Foi o 
cantor da restauración de Palestina, con Xerusalén como 
centro relixioso. A antiga alianza fracasada, será cambia-
da por unha nova. Yahvé dará aos seres humanos un co-
razón novo; a lei xa non será gravada en táboas, senón no 
corazón. Todos coñecerán a Yahvé. A relixión, sen deixar 
de ser nacional, será persoal, unha vivencia interior que 
une á persoa con Deus. 

se deixa enganar por unha seguridade ilusoria. Xeremías 
terminará en prisión, o mesmo que o seu discípulo Baruc. 
Esta situación dá lugar ao xénero literario das Lamenta-
cións. 

No ano 597 morre Xoaquín I. O seu fillo e sucesor Xoa-
quín II rebélase contra o rei de Babilonia, Nabucodono-
sor. Como consecuencia da rebelión, Xerusalén é ase-
diada e Xoaquín II, cos seus conselleiros, deportados a 
Babilonia. A Xoaquín II sucede o seu tío Sedecías, que 
reinará desde o 597 ata o 587 e seguirá opóndose a Babi-
lonia, coa axuda de Exipto.

No 587, último ano de Sedecías, prodúcese un novo asedio 
de Xerusalén. No momento final do asedio Xeremías fala 
co rei, aconsellándolle que se renda, pero Sedecías non 
segue o consello. Xerusalén cae. O profeta fai teoloxía da 

Lecturas de Xeremías.

Cap. 1, 4-10; cap. 2, 4-8; cap. 9, 16-23; cap. 23, 9-15; cap. 
31, 2-9.



O peto común Tempos de arriscar e crear
Manolo Regal Ledo
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Todos, todas, coñecemos o precioso poema bíblico (Qohélet 3,1-8), no que nos 
suxire que hai tempos e tempos para cousas ben distintas na vida. Empeza así: 
“Todo ten a súa hora, e hai un tempo fixado para cada asunto baixo os ceos”. 
Pois ben, entendo que estamos en tempos de arriscar e crear, en moitas cousas, 
en moitos ámbitos, simplemente porque o que temos non responde, tampouco en 
moitos ámbitos, ás nosas necesidades persoais e comunitarias.

Hai poucas semanas na nosa familia queriamos facer memoria de aniversario 
do meu cuñado Manolo. Por unha banda, o cura, o cura Rubén, ben coñecido e 
querido por todos nós, non dispoñía de moito tempo como para darnos un día e 
unha hora no que poder celebrar connosco; e, pola outra, a familia quería unha 
celebración menos ritual, máis viva, máis pausada, máis familiar tamén, máis 
consonte coa realidade das persoas asistentes, entre as que había crentes e non 
crentes. O cura Rubén, xaora, díxonos que a igrexa estaba ao noso dispor, e 
procedemos a preparar a celebración do aniversario consonte co noso gusto e 
coas nosas necesidades.

Sei dos perigos que pode haber detrás deste “noso gusto”; as persoas crentes 
sómolo en comunidade, en Igrexa, non andamos por libre. Pero tamén debe-
mos ser conscientes das nosas necesidades e buscar para atopar unha resposta 
relixiosa, neste caso no marco dunha celebración, que responda ao que coma 
crentes adultos/as pensamos que deben de ser as cousas. 

A celebración, limitada adrede en número de asistentes, foi sinxela, viva, alenta-
dora, acendeu en nosoutras o recordo agarimoso cara á persoa morta, e deunos 
paz e forza para seguir vivindo a vida con fondura humana e cristiá.

En tempos de tanta escaseza de clero, en tempos tamén de tanta celebración 
acelerada, despersonalizada, fofa, estéril, por que non arriscarnos e crear, e 
contribuír así a abrir realidades novas na Igrexa? Con respecto, coa preparación 
oportuna, con sentido comunitario, con audacia, podemos facelo. Estamos en 
tempo de arriscar e de crear.
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Entrevista  
Xabi Blanco

Nos anos 90, cando estudaba 
Pastoral Xuvenil e Catequética na 
universidade salesiana de Roma, 
tiven a sorte de animar un grupo de 
confirmación na parroquia salesia-
na de Santa Maria della Speranza. 
Naquel grupo de mozos e mozas 
de entre 16 e 18 anos, atopeime 
cunha rapaza cunha moi rica 
sensibilidade relixiosa e, polo tanto, 
tamén social.  Pasaron os anos e 
mesmo tiven a fortuna de presidir 
a celebración da súa voda. Segui-
ron pasando os anos e hai uns días 
atopei nunha fotografía a Donate-
lla conversando co papa Francisco 
cando este visitou o Centro Astalli. 
Daquela, dixen: pois nada, voulle 
presentar aos lectores e lectoras de 
Irimia á tal Donatella, e púxenme 
en contacto con ela e, dese contacto, 
xurdiu esta entrevista.

Cóntanos brevemente quen es, cal é o 
teu papel no centro Astalli.

Chámome Donatella Parisi, teño 37 
anos,  dende hai máis de dez anos tra-
ballo no Centro Astalli coma respon-
sable de Comunicación. Comecei a 
interesarme polos dereitos humanos e 
pola situación das persoas refuxiadas 
dende os meus estudos universitarios 
de Xurisprudencia. Tras licenciarme 
fixen viaxes de cooperación ao desen-
volvemento a Nicaragua, Guatemala 
e o Salvador coa organización VIS, 
unha ONG dos salesianos. Esta expe-
riencia confirmou definitivamente a 
miña motivación a realizarme profe-
sionalmente neste campo. Hoxe son 
esposa e  nai de dúas criaturas que 
viven indirectamente o meu traballo 
que, tantos anos despois, ségueme 
apaixonando e axúdame a intentar 
ser boa persoa.

 Preséntanos o centro Astalli: qué é, 
como xurdiu, a quen atende, que ta-
refas levades a cabo.

O Centro Astalli é a sede italiana do 
Servizo de Xesuítas para os Refuxia-
dos-JRS. Dende hai máis de trinta 
anos leva a cabo numerosas activida-
des e servizos que teñen por obxec-

Conversando con Donatella Parisi, 
responsable de comunicación do centro Astalli.

tivo acompañar, servir e defender os 
dereitos de quen chega a Italia fuxin-
do de guerras, da violencia, de tortu-
ras. O Centro Astalli traballa tamén 
por dar a coñecer á opinión pública 
quen son as persoas refuxiadas, a súa 
historia e os motivos que as traen 
onda nós. 

O Centro Astalli iniciou as súas acti-
vidades no 1981 na sede de vía degli 
Astalli en Roma, acollendo a chama-
da do Padre Arrupe, Prepósito Xeral 
da Compañía de Xesús: no outono 
do 1980, profundamente conmovido 
pola traxedia de milleiros de “boat 
people” vietnamitas que fuxían do 
seu país devastado pola guerra, Arru-
pe exortou os xesuítas de todo o mun-
do a “levar cando menos un pouco de 
consolo” nesta situación tan tráxica. 
E desa chamada nace o Servizo de 
Xesuítas para os Refuxiados- JRS

O acompañamento das persoas re-
fuxiadas e o compartir as súas expe-
riencias é o núcleo do Centro Astalli: 
dende unha primeira acollida para os 
que acaban de chegar a Italia ata acti-
vidades de sensibilización, de asesora-
mento xurídico, pasando tamén pola 
mobilización que ten coma obxectivo 
modificar as políticas inxustas a nivel 
local, nacional e internacional. 
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Con respecto aos primeiros anos de 
actividade, o Centro Astalli ampliou 
e diversificou os servizos, as ofertas 
grazas ao compromiso constante de 
máis de 450 voluntarios. En total, ten-
do en conta as súas diversas sedes en 
territorio italiano, o Centro atende 
nun ano arredor de 34.300 persoas 
inmigrantes forzosas, das cales 21.000 
son atendidas na nosa sede de Roma. 

O día 10 de setembro o papa Francis-
co visitou o voso Centro.Que signifi-
cou para vós esta visita? 

A segunda etapa da súa viaxe ás pe-
riferias, tras a primeira en Lampedu-
sa, quixo facela o papa Francisco ao 
Centro Astalli.

Esta visita ten centos de significados. 
Para quen, como é o meu caso, a vivi-
mos en primeira persoa, salientamos 
sobre todo a forza liberadora e cu-
radora do encontro. Papa Francesco 
encontrouse coas persoas refuxiadas, 
abrazounas, escoitounas, mesmo re-
zou con elas.

Devolveulle a homes e mulleres pro-
badas no corpo e no espírito a dig-
nidade perdida. Por un momento, a 

mesa dos refuxiados, un lugar sinxelo 
e humilde, converteuse no lugar para 
o que todos miraban, no que todos 
querían estar. 

Unha inmensa gratitude a Francisco 
por ter estado, por ternos chamado 
por teléfono: “Son papa Francisco, 
saudade a todas as persoas refuxia-
das. Pronto irei estar con vós”. E man-
tivo a súa palabra, e converteu en 
ledicia a vida das persoas refuxiadas, 
das persoas voluntarias e das traba-
lladoras do Centro. 

El amosounos unha vez máis o signi-
ficado profundo de xestos ben sim-
ples: chocar unha man, abrazar, beber 
mate sentado en círculo coas persoas 
refuxiadas. Escoitar, falar, acoller a 
dor facéndose cargo, coller centos de 
cartas, amosarse en todo momento 
natural, dispoñible, xeneroso. Rega-
louse para persoas que da vida reci-
biron de todo menos, precisamente, 
regalos. 

Quedamos impresionados pola forza 
da súa palabra, porque simplicida-
de non quer dicir debilidade. Falou 
de acollida, de dignidade, clamou en 
favor da xustiza e da solidariedade. 
Cada unha das súas palabras viña 
chea de significado. O seu clamor 
chegou a todo o mundo. E rematou 
cun “monito” á súa propia Igrexa: 
“Abramos as portas aos refuxiados. 
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Xabi Blanco

Escapemos da mundanidade e da 
riqueza, acollamos a carne de Cristo 
que son os refuxiados!”

A súa presenza foi unha festa, un re-
galo que nos incita a poñernos cada 
día cunha meirande paixón e dedica-
ción ao servizo das persoas refuxiadas.   

- Cal é a vosa postura ante o aconte-
cido en Lampedusa? Por onde pode-
rían ir as solucións? 

“Nunca máis un morto no Mediterrá-
neo!”. Velaí o clamor do papa Francis-
co en Lampedusa. Ese clamor debería 
converterse nunha prioridade para as 
institucións europeas e nacionais. 

O goberno italiano debería pedir in-
mediatamente á comisión europea 
a activación de canles humanitarias 
seguras que garantan ás vítimas de 
guerras e conflitos a protección inter-
nacional. 

De xeito particular pedimos que se 
valore con moita seriedade a posi-
bilidade de que o programa Frontex 
sexa investido da responsabilidade 
de monitorizar e acompañar dando 
protección aos inmigrantes forzados 
a fuxir  das guerras e persecucións e 
que deste xeito quede garantido en 
todo momento o dereito a pedir asilo 
en Europa. 

Moitas grazas, Donatella, vexo que 
mantés a paixón por Deus e polos 
seus Fillos e Fillas que xa cultivabas 
nos teus tempos máis mozos.

Moitas grazas a ti e a tantas outras 
persoas que naqueles tempos me 
aprenderon que a causa de Xesús pa-
gaba a pena e enchía a existencia de 
Vida!!

Conversando con Donatella Parisi, 
responsable de comunicación do centro Astalli.

Asegurar o dereito de asilo hoxe que-
re dicir permitir os prófugos e inmi-
grantes forzosos chegar seguros sen 
ter que arriscar a propia vida nin ter 
que poñela nas mans de traficantes e 
criminais. 

Resulta inaceptable e vergoñento 
que no 2013 no Mar Mediterráneo 
naveguen embarcacións case de xo-
guete levando a bordo 500 persoas e 
coa nosa total indiferenza. 

Expresar un pésame cordial non 
abonda, non exime da culpa e da res-
ponsabilidade. Debemos acollelos 
cando están vivos, senón seremos tan 
culpables como os que organizan trá-
fico de seres humanos.

As institucións europeas e nacionais 
deben intervir de inmediato para ga-
rantir o exercicio do dereito de asilo 
seguro. 
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O noso taboleiro Lembrando a Pablo Mougán

Resta por zoar un vento derradeiro, con nome, 
ausente escravizados nos ten, cativos nas ondas
nas palabras que non pronunciamos entaladas
nas gorxas, non somos quen de mirar arrepostos
en tanto cravuña sen amor a alma
e desvía o río a carón da Estixia
en torrente entre a chorima e a carpaza
baixando, 
baixando, 
ata dar coa friaxe da auga
e tal vez o acordo serodio, e o barqueiro a levarte
e a dorna empenada, dorna deberá ser, 
as sombras!, velaí incorpóreas as sombras!
desoutro lado xa, ai!, desoutro lado xa.

Hades cerimonioso e prosmeiro ...

Acontece un día que zoa un vento primeiro, sen nome, 
que nos amarra á terra con unllas de fera
e aloumiña con tentos de carambelo.

HOXE VAI POR TI, PABLO

Acontece un día que zoa un vento primeiro, sen nome, 
que nos arrastra á terra aterecidos sen rebulir.

Acontece un día que zoa un vento primeiro, sen nome, 
que nos amarra á terra con unllas de fera
e aloumiña con tentos de carambelo.

Acredito que zoa un vento seguinte, con nome, 
que nos acariña ó amencer con dedos de morneza 
e enxergos de agarimo certos. 
Adormecemos. 
No colo sabedor aniña a ansia a dozura
o acatamento de presentírmonos deuses dunha alma.

Porfío en que zoa xa un vento en carne aberta, innomeable,
que queima xea doe... e chía por sempre.
Avezado está hoxe este remuíño, arrogante,
coma un feitizo covarde, coitelo nacente
relampa cal rigor de morte ó axexo.
Como bambea este aire as entrañas! 

Certa logo a zoar un vento próximo, incapaz
de temperar o corpo. Semella auga doce
onde deixarse apagar. Espiñento na dor
esvara frontal da vida. Agora que rebandou 
o alento fraterno bufa irado a rentes da loucura,
campa ensoberbecido,
en tanto consome o ímpeto desatinado das bágoas
e abre os pulsos da rabia lánguida á ousadía letal 
de facerlle fronte. Esmorece a carraxe, amainan
os sentidos ignorados e desprezados. Só queda
o corazón e o chanzo último...

En Calo, concello de Teo, despedimos recentemente a Pablo, un compañeiro que finou na metade da vida, 
cando aínda non tocaba. Pablo Mougán formou parte da redacción de Irimia, apoiou na administración da 
revista, na organización das romaxes. Era un apoio incondicional na Pascua Xove de Arousa. Pablo non 
era dos que figuran en primeira fila, pero era dos que sempre están aí, dunha maneira fiel e calada. Con este 
poema que lle escribe Fernando García Penas dámoslle a nosa homenaxe agradecida. 
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Horizonte Universal 
XAQUÍN CAMPO FREIRE
Versión completa en http://irimegos.wordpress.com

Non se entende Nimbos nin a Díaz 
Castro, sen o drama da guerra 
incivil e a frustración da posguerra. 

Eu son un neno da guerra e testemu-
ña da inmediata post-guerra. Escoi-
tei os laios dos que dela volveron e 
vin bágoas vertidas polos que nunca 
voltaron. Escoitei o silencio dos que, 
cando volveron, nunca quixeron falar. 
Porque a “noite do mundo, oco de es-
trela arrincada, onde teimo verte de 
repente arder, (cae) sobre a miña vida 
case consumida na ourela da nada”, 
di o poeta. Para mellor comprender-
mos os que viviron e foron á guerra, 
cómpre ter vivido e convivido cos que 
dela tiveron a sorte de volveren. Velos 
nos anos 40 e 50 era unha auténtica 
dor. Vagaban sen rumbo atordados, 
esfarrapados, esfameados e cheos de 
frío, polas nosas estradas. Non tarda-
ron en morrer case todos eles. 

Con moitos outros medrei a carón 
nas miñas aldeas por longos anos. A 
fractura interna produciu un derru-
bo de todo canto había antes de iren 
para a fronte. Estiveron seis anos so-
bre armas. O valor da vida, o confron-
to coa morte entre irmáns, que non 
tiveran ningún conflito, rompeu canto 
de vertebración humana había en to-
dos nós. Fixo que moitos se estivesen 
disparando entre eles, obedecendo 
mandatos sen saber o porque. En que 

tro perdido no traxeito dun recordo 
moi longo”. “Un soño esnaquizado, 
salvado nun intre de amor recolleito 
por un anxo”. De quen está a falar? 

Non vaiamos á simple estética ou 
ao intimismo dun poeta que expre-
sa sentimentos de desacougos vagos: 
“Estes non son poemas”. Todo nel é 
un laio e un salaio de algo tremen-
damente real. Un berro atronador 
do sen sentido máis cruel da desfei-
ta da guerra e da ditadura berrado 
por un home, que nunca foi político, 
pero que a conciencia non lle permite 
calar. Non quere irse da vida sen tes-
temuñar a súa profecía de denuncia. 
Son escritos desgarrados, arrincados 
á pouta máis mortífera da lei do si-
lencio: “Disto non se fala, neno!”, que 
tantas veces  temos escoitado  nas no-
sas casas. 

“Nimbos” é unha autodefinición do 
poeta. Un mosaico tecido con teselas 
de historia persoal, dorida, de amor 
desesperado: “Eu deixo aquí os nim-
bos, coma cinza de rosas, que onte en-
cheron o mundo de perfume dalgún 
soño, morto xove,”. “Dos soños das 
cousas que xa se foron, pero seguen 
sendo e non se van xa máis, das som-
bras que, xogando cos meus ollos, se 
enxeriron en lume na miña vida”. 

Cando e onde se escribiron estes ver-
sos? Canto tempo estiveron agocha-
dos e por que? Canto tempo mediou 
entre cada un deles? Só sabemos que 
a primeira edición é do 1961. Por que 
decidiu dálos ao prelo, el tan inimi-
go de sacar nada de seu cara a fóra? 
“Un oco de estrela, arrincada, onde 
teimo de repente verte arder sobre a 
miña vida, case consumida na oure-
la da nada”. Angustia vital. O poeta 
é un nimbo de luz para todo aquilo 
que debeu ser e non foi. A traxedia 
da súa vida e, na del, a dos demais 
todos, a da Galiza: “Galiza en min, 
meu Deus!, pan que me deron, leite 
e centeo e soño e lus de aurora!” “Un 

Meditación hermenéutica 
sobre Díaz Castro

Díaz Castro

crer cando matas a vida, sen saber 
por que, nin para que, nin a quen? 

Eu quero facer unha lectura do noso 
poeta desde esta clave hermenéuti-
ca de ser mobilizado para a guerra e 
do que isto supuxo. Non se entende 
Nimbos nin a Díaz Castro, sen o dra-
ma da guerra incivil e a frustración 
da posguerra. “Estes non son poemas, 
nin cimentos de poemas sequera. Son 
fragmentos de min mesmo perdidos, 
coma ventos fuxidos”. Son “Díaz Cas-
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Horizonte Universal 

Nimbos é unha autodefinición do poeta. 
Un mosaico tecido con teselas de historia 
persoal, dorida, de amor desesperado 

toda a forza da expresión: BORRA-
LLO! Algo tan duro como o desprezo 
absoluto ao ditador e a todo o seu sis-
tema: “Ave, César, ei! Ti fas e desfás. 
Non hai copa nin reino vedados para 
ti!” E, porén, segue preguntándose. 
“Onde foron os que se erguían coma 
deuses? Xa non están. Derrétense os 
bronces da gloria nas sombras da noi-
te que cai”. 

Porén, avísanos de que non nos fie-
mos: “Están aí as falsas mortas, som-
bras na sombra confundidas, donda 

paso adiante e outro atrás, Galiza, 
e a tea dos teus ollos non se move. 
Desorballando os prados como sono, 
o Tempo vai de Parga a Pastoriza”. 
“Poeta ou non, eu cantarei as cousas 
que na soleira de min mesmo agar-
dan. Con este alento, eu heille dar ás 
cousas o drama cheo que lles nega a 
vida. Dareilles rostro para que se co-
nozan. Palabras lles darei para que se 
entendan...” “Aí están, coma brasas 
contra a noite, as vellas cousas cheas 
de destinos: ollos que piden de fa-

mentos nenos, ollos que esperan dun-
ha adoescente” e “esta crus que nos 
mide de alto abaixo a todos”. 

Foi esta a forma de saír da longa noi-
te de pedra, a forma poética, un tan-
to críptica, fronte á lei do silencio, e 
que o salvou dunha censura que non 
soubo ler o “porque choran todas as 
estrelas xa sobre a cinza horrible do 
que ardeu sen lus”!, e que el titula con 

lá no teu cabezal: As serpes douradas 
da paz”. “Apalpo, cadora máis donda, 
a oculta mentira da paz”. Cómpre es-
pertar. Non te trabuques e que non 
te enganen: “Vigilate et orate” –dixo 
Xesús, na Noite do Olivar”, noite na 
que se teceron as traizóns contra do 
pobo e do xustos: “Erte, meu fillo, 
coma anxo airado, rompe a paz e 
ponte a loitar! Por máis que te vexas 

coma un vermiño fronte á inmensi-
dade da estrela: “Porque hai sede de 
lus, da lus do mundo que arde nunha 
bágoa, esta sede de pureza ausoluta, 
esta sede de xustiza que nos queima, 
esta sede de beleza...” “Esta sede de 
lus, mentres o vento da morte zúa de-
rredor das cousas que están no noso 
corazón”. 

Cómpre erguerse en autoestima co-
lectiva e non deixarse vencer pola 
desesperanza. “O universo sería máis 
pequeno sen ti, herba pequerrechi-
ña que con medo sorrís ó sol que vai 
nacendo e morrendo sen ti. Por que 
de ser pequena te me avergonzas ti?” 
Ninguén é insignificante. Por iso o 
poeta precisa de expresarse para facer 
unha catarse profunda de si mesmo, 
do seu vivir e do seu experimentarse 
persoal e colectivo. Saír dos “ventos 
fuxidos, dos antigos camiños esqueci-
dos, dos fragmentos de si mesmo” na 
procura da súa mesmidade esencial e 
transcendental. El mesmo, “perdido 
e recollido nalgún intre de amor des-
esperado, por un anxo”. Quen foi ese 
anxo? Deixamos preguntas esenciais 
para cando as persoas xa se foron de 
entre nós. 

Tomada de: http://diario25.files.wordpress.com
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aínda que non 
abonda

Cando dicir vergoña 
é necesario,

 ANO XXXII • Nº 888 - Do 18 de novembro ao 1 de decembro de 2013

R E V I S T A  Q U I N C E N A L  D E  C R E N T E S  G A L E G O S

a xustiza e a paz bícanse
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O noso taboleiro IV Asemblea de Redes Cristiás

Os próximos 6 e 7 de decembro vai ter lugar en Santiago 
de Compostela a IV Asemblea de Redes Cristiás. Baixo 
o lema “Mudando realidades, provocando rebeldías 
con Xesús de Nazaret”, están chamados a participar 
nela todas as persoas e colectivos que buscan promover 
un cambio na Igrexa e na nosa sociedade. O traballo 
na Asemblea organizarase arredor da celebración 
de obradoiros de diferentes temas que buscan unha 
participación activa de todas as persoas participantes.

O equipo organizador desta Asemblea anima a todas 
as persoas interesadas a se inscribiren. Para isto contan 
unha páxina web 
(http://www.asamblearedescristianas.net/) e cun 
enderezo de correo electrónico 
(ivasamblea@gmail.com). Lembra que todas aquelas 
persoas que así o desexaren poden contar coa 
posibilidade de aloxamento en Compostela, polo que é 
preciso que fagan o máis pronto posíbel a súa reserva.

Redes Cristiás convídate para tentar procurar propostas 
de acción concreta que nos indiquen os pasos a dar no 
futuro. Redes Cristiás gustaría de contar contigo nesta 
IV Asemblea, a asemblea da REBELDÍA.

A HUMANA FRAXILIDADE

O último libro de Pepe Chao, editado por Irimia, podes atopalo en:

PONTEVEDRA: Librería Paz

SANTIAGO: Librerías Couceiro, San Pablo, Follas Novas e Galería Sargadelos.
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Boa Nova

A
 C

LA
V

E
A sociedade condena e crucifica hoxe 
ás persoas coa mesma impavidez que 
no tempo dos romanos. Pero Deus, pai e 
nai, só pode ver o que de salvable hai en 
nós, e só pode prometernos o Paraíso. 
Xesús, o inocente (ou culpable, segundo 
quen o mire), no seu derradeiro alento, 
só pode proclamar o triunfo do paraíso, 
a chegada do perdón que se sobrepón 
a calquera erro noso, a chegada da 
Vida que trunfa sobre a morte. 

Na festa de Cristo Rei, eu non quero 
coroas e tronos medievais. Eu quero 
esta promesa de vida e esperanza, de 
primavera e consolo, esta afirmación 
apocalíptica: “Hoxe estarás comigo no 
paraíso”. Eis o noso trunfo máis aló da 
nosa historia, coas súas pequenas ou 
grandes derrotas de cada día. Sabemos 
que, maila todo, a Vida imponse por 
riba de toda morte e a luz alumea 
no centro mesmo da máis absoluta 
escuridade. Por máis que o inverno sexa 
duro, ha vir a primavera. 

Marisa de Corme

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 24 DE NOVEMBRO. FESTA DE 
XESÚS CRISTO REI
A PALABRA. Lc 23, 35-43
Naquel tempo, os xefes moqueábanse de Xesús, 
dicindo: -”A outros salvounos. Pois que se salve 
agora el, se é o Mesías de Deus, o Elixido”. Tamén os 
soldados se burlaban del, e achegándose ofrecíanlle 
vinagre, dicindo: “Se ti es o rei dos xudeus, sálvate 
a ti mesmo”. E había un letreiro enriba del: “Este 
é o rei dos xudeus”. Un dos bandidos que estaban 
crucificados, insultábao tamén: “Non es ti o Mesías? 
Pois sálvate ti e sálvanos a nós”. Pero contestoulle o 
outro, reprendéndoo: “Seica non temes a Deus, ti que 
sofres a mesma condena ca el? Nós, polo menos, 
recibimos o que merecemos, pero este non fixo mal 
ningún”. E dicíalle:”Xesús, lémbrate de min cando 
volvas como rei”. Xesús respondeulle: “Asegúroche 
que hoxe estarás comigo no paraíso”.

O
 E

C
O

Lémbrate de min…

Mira que levabas percorridos quilómetros por aldeas 
e vilas, desertos e montes, visitando, curando, 
escoitando, suando e rindo, chorando e rabiando,  
atento a pequenas e grandes feridas, os máis sublimes 
soños e máis infames pecados, faltaba eu con que este 
derradeiro mandado que recolles sen chistar. Apenas 
podes xa falar. A ti  e a min quédanos pouco. Váiseche 
o alento nesa túa derradeira promesa.

Todas as nosas caídas, liortas, envexas, doenzas e 
inquedanzas, as frustracións e mesquindades tamén 
as bagoas, os risos, as farturas, os namoramentos 
e cada mimo, e mesmo cada orgasmo, fican 
agarimados na memoria divina, ancoradas na 
eternidade, entronizadas na gloria, xamais esquecidas 
nin borradas mais asumidas, gardadas con mimo, 
atesouradas no teu xigantesco corazón que non perde 
detalle. 

Cheguei xusto a tempo para poñer a miña memoria 
nas túas mans, para saber que vivo, vivín e vivirei 
sempre na Memoria do Amor que nunca morre. 
Dende agora fico libre, malia morte que xa me está 
a comer e a dor que so alivia a túa promesa. Porque 
te fas cargo de todo e non porque “pagas polos nosos 
pecados”, ti es Deus -poña o que poña ese cartel cutre 
que che cravaron na cruz- e sei que levas contigo as 
nosas vidas, a bo porto, non coma quen leva historias 
que contar mais como vidas da túa Vida. Nada pode 
destruírnos porque a túa vida son as nosas vidas e a túa 
memoria está feita das nosas. Despois da dor, despois 
da morte, hai vida... e moita... as nosas memorias son 
o teu Reino, o único sitio onde valen algo.

Christina
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Falando da lingua Hoxe, co corazón ben apertado
Lidia e Valentina

O Fachineiro da servidume
Mentres o pau vai e vén descan-
sa o lombo
O feudalismo nunca marchou e aínda 
hai docentes que teiman en explicar 
este sistema remontándose á Idade Me-
dia e non sei que lerias sobre sociedade 
estamental de nobres e servos. Mellor 
clase peripatética había ser aquela na 
que visitasen as instalacións da Xunta en San 
Caetano cos seus escolinos dicíndolles algo se-
mellante a “Isto que vedes aquí é o cumio da 
pirámide estamental cos seus nobres políticos e 
os seus nobres técnicos. Despois vén a nobreza 
asesoril, logo a lambesolas e fóra desas cancelas 
están os señores de cada feudo que dominan o 
resto do pobo.” Aula semellante tamén se pode 
facer nas instalacións da soberanía popular, no 

sentido pexorativo do termo, como di-
ría a dama de rosa. Esta nova nobreza 
parécese cada vez máis á do tipo Mo-
hamed VI, que vai gozar do esquí a 
Suíza mentres as crianzas do seu país 
morren cun catarro. É a  distancia que 
vai das declaracións nunha radio de 

alguén que non pode acender a calefacción  ao 
smartphone que vende o anuncio seguinte para 
o que non chega todo o mes de prestación de 
paro. O señor dos empresarios galegos considera 
a reforma laboral escasa e insuficiente. Disque na 
próxima darase opción de ser flaxelado polo con-
tratante ou facelo un mesmo. E as enquisas seica 
lle dan a razón á nobreza. Pois iso, mentres o pau 
vai e vén, descansa o lombo.

A.Q.

coñecido, un compañeiro, un amigo..., 
o golpe é grande. Hoxe non nos saía 
nada, madia a levamos con esas gra-
llas, estamos mergulladas na dor, res-
piramos fondo e a pena, a aflición, a 
angustia, a coita, o desgusto, a dó, a 
mágoa, a tristura, a amargura, o des-
consolo invádennos. Fóisenos Pablo, 
Pablo Mougán. Cantas horas, cantas 
risas, cantos bos momentos, e tamén 
algunha vez malos, claro, canto temos 
compartido. Vós non sabedes, pero 
contámosvolo agora: hai anos, can-
do nos xuntabamos para a mesa de 
redacción, viviamos nunha casa que 
tiña un forno moi velliño; sempre fa-
ciamos un doce de iogur e sempre se 
queimaba, non había maneira! Se non 
se queimaba, estaba cru polo medio. 
E Pablo púxolle “africano”; en mesas 
posteriores valorou que aquel nome 
non resultaba moi comercial e rebau-
tizouno, púxolle “negrito”, e negrito 
lle quedou para sempre! Hoxe foi do-
mingo e na nosa casa aínda comemos 
negrito de postre... A ver quen nos 
vende o medallón da Romaxe para 
o ano. Pablo, dóenos a ausencia que 
deixas na nosa vida. Estarás con nós 
sempre.

Somos afortunadas, entre outras mi-
les de cousas, porque hai quen nos 
le..., e incluso quen se dá conta das 
grallas que se nos coan. Grazas, Cé-
sar Salgado, pola túa agradable nota. 
Desculpade, aprezados irimegos. Isto 
vén a conto do título do noso último 
artigo, no que falabamos das *contra-
cións. Tanto apertamos, que foron cun 
só c: teriamos que ter posto contraC-
Cións. Insistimos, perdón. Ben deita-
mos de que sodes comprensivos...

Pero non somos nós as únicas que se 
despistan. Tamén na portada desta úl-
tima revista foi unha gralla ben gor-
da: “Por *una memoria xusta e repa-

radora”. Evidentemente, tería que ter 
sido “unha”. Botámoslle a culpa (que 
desta volta si a tivo) ao corrector au-
tomático do programa de texto. De 
todos os xeitos, a responsabilidade 
última é dos correctores da revista, e 
unha parte de culpa cáenos... Ás ve-
ces o tempo é pouco e... vai pola pe-
neira rara. De novo, perdón.

Do que non sabemos que pedisen 
ningunha desculpa é polos “colchóns 
de peirao” para os albergues do Xa-
cobeo, cando estaban a falar (que-
remos supoñer!!!) dos colchóns de 
muelles. Pois si, foivos cousa da Xun-
ta de Galicia, que tamén botou man 
dun corrector automático para facer 
pública unha solicitude de  material... 
Vaia, vaia, vaia.

Así e todo, hoxe temos pouca gana 
de leria, temos o espírito ben con-
traido por un acontecemento deses 
naturais da vida. Falamos da morte. 
Si, xa é vello o conto de que nacemos 
para morrer, pero para iso tamén hai 
unha idade, e de aí para arriba. O 
caso é cando a morte leva por diante 
a alguén de corenta e tantos. Aí mete 
máis medo, e cando ese alguén é un 


