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O trasno  Santa Propaganda, roga por nós
Daniel López Muñoz

Cando o xogo se volve unha 
metáfora da vida. [Campo de 
refuxiados de Quru Gusik, no 

Kurdistán iraquí]

A foto que fala

máis que se lle pida que faga, nada 
menos, que sustentable o Estado do 
Benestar. En realidade o traspaso de 
competencias ao apóstolo é amplo: 
alento para os que demandan traba-
llo e tamén para os emprendedores;  
protección á xente nova , etc...

E no medio e medio, detectei, como 
non,  uns “consellos publicitarios”, 
xusto antes da restra de peticións.  Os 
gabinetes deberon traballar arreo. E, 
zaca!, que hai que ter valor para es-
petarlle  ao señor Santiago a seguin-
te “morcilla de gabinete de prensa”:   
Esperamos, en nuestra próxima ofren-
da, poder confirmar con gozo las pri-
meras noticias que hoy ya apuntan al 
reflotamiento de nuestro sector naval 
y al mantenimiento de una entidad 
financiera firmemente enraizada en 
nuestra tierra.

Prométovos que nesa momento deu-
me unha estraña convulsión e caé-
ronme da man os dous ovos, con cas-
ca e todo,  destinados a nosa humilde 
tortilla. 

ta de Santiago. Aquí hai un problema, 
monseñor.  

Sen entrar xa na posta en escena  de 
sospeitosa mestura de poderes tem-
porais e simbólicos (ou espirituais), 
ver e escoitar unha representante 
do poder neoliberal gobernante  to-
mando o protagonismo en toda unha 
catedral e largando un discurso en-
treverado de ideoloxía e cheo de xus-
tificacións implícitas, repugna real-
mente a conciencia de que lea e se 
crea (e isto segundo é fundamental) 
a mensaxe do actual papa. 

Pero o realmente impactante foi a 
“delegación de funcións e competen-
cias” realizada en favor do pobriño 
do apóstolo,  que a saber se está alí, 
pero a quen lle cae un fardel de me-
didas e obxectivos de goberno como 
para resucitar no medio da función e 
volver morrer do susto. 

Resulta chistoso que a representante 
do Partido Popular lle encargue ao 
Apóstolo, por exemplo, a política de 
promoción turística de Santiago no 
ano franciscano, pero aínda choca 

Desde que,  rematando o pasado, ano 
escoitei pola radio a ofrenda da “tras-
latio” do apóstolo, mentres facía tran-
quilamente de comer,  estiven veña 
a mirar e remirar na exhortación de 
Francisco que tipo de conexión pode-
ría haber entre as teoloxías implícitas 
de ambas as cousas, discurso e exhor-
tación. E a reposta é demoledora. O 
que deita do documento papal non 
ten nada que ver coa mascarada post-
nacional-católica da catedral. Sobre 
todo, e precisamente,  as citas da car-
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Editorial O aborto como coartada en declive

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Nin o conxunto da sociedade, nin os que votan o PP, nin sequera os que se definen como católicos practicantes. 
Ningún deses grupos apoia por maioría o proxecto de modificación da lei de interrupción voluntaria do em-
barazo acometido con estrépito por Gallardón. 

O aborto para a dereita sempre tivo moito de tema-coartada, de gancho, de chiscadela de ollo para os votan-
tes que están baixo influenza eclesiástica. Especialmente nas épocas gloriosas de Rouco e das manifestacións 
provida e profamilia. 

Pero non hai mentira nin hipocrisía que cen anos dure e a defensa cerrada da vida – pero só dos que son 
un proxecto de vida humana-, non casa ben coa máis descarada indiferenza, cando non ataque, ás vidas das 

persoas xa nacidas, dos vivitos e coleando, dos excluídos, das 
desprotexidas polo sistema polos recortes, das inmigrantes e 
dos preferentistas estafados pola banca. Si, mesmo os “cató-
licos practicantes” está algo fartos desa estraña moral, máis 
preocupada polos cigotos que polas nais en dificultades. 

A cuestión de se o embrión é persoa e a partir de cando o é, é unha polémica longa e aberta. A mesma do-
utrina católica, antes do século XIX, era ben distinta ao simplismo “desde o momento mesmo da concepción”, 
admitindo daquela un proceso, unha “animación” do proxecto embrionario. Non debería ser a ciencia a que 
falase?

Moral e lei son diferentes. Pecado e delito son conxuntos distintos. A equiparación de dereitos entre un em-
brión e un ser humano nacido resulta incomprensible para a maioría da sociedade, laica e emancipada. O lexis-
lador debe procurar un punto de consenso entre a ciencia e a sociedade, e facilitar unha norma para vivir, unha 
norma que diminúa o dano e iguale a todas as mulleres. Porque se se acepta o fundamentalismo dunha minoría 
(que pode representar unha élite que non tería problema en pagarlle o aborto ás súas fillas en Londres), pode 
xerarse desigualdade ou facer que se volva aos abortos clandestinos. 

 Outra cousa é que como ideal moral, como horizonte, se defenda o respecto a vida desde os seus inicios. Algo 
que asinaría probablemente, como tal ideal, unha maioría da sociedade.  Porque o aborto non é unha festa 
para ninguén e a lei actual non obriga a abortar. Só despenaliza facelo en certos prazo taxados a mulleres 
adultas e libres para quen proseguir o embarazo lles supón un serio conflito persoal. 

mesmo os “católicos 
practicantes” está algo fartos 
desa estraña moral

É que mentres as autoridades do 
noso país apostan por Cidades da 
Cultura, hai lugares pequechos que 
son coma aldeas da cultura, moito 
máis produtivas e humanas. Será que 
os nosos conselleiros, asesores, pre-
sidentes, secretarios e delegados de 
cultura non escoitaron nunca o conto 
do crocodilo e non saben que aí está 
o cerne da cultura de noso. 

O outro día, se cadra, estabamos máis 
xente na biblioteca Ánxel Casal a no 
Gaiás. Sariña non sabe ler e aínda lle 
faltan uns anos para que saiba. Non 
hai présa. Agora ben, xa é socia da 
Biblioteca Pública porque quero que 
a miña filla goce con este servizo pú-
blico e de calidade. 

Coñecedes o conto de crocodilo na-
morado? É a historia dun crocodilo 
que se namora dunha xirafa. Pare-
ce un amor imposible, pero pouco 
a pouco van superando con imaxi-
nación as súas dificultades,  acaban 
atopándose e gaña o amor. Eu non o 
coñecía ata o outro día e a verdade é 
que me gustou moito. 

Coñecino grazas á biblioteca públi-
ca de Santiago, que o outro día fixo 
unha sinxela sesión de contacontos 
cunha rapaza voluntaria. A miña filla 
pasouno xenial escoitando o conto, 
mentres enredaba nos libros e gozaba 
con ese curruncho que ten a bibliote-
ca para pícaros e pícaras pequechas. 
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Comecei o ano co rebato 
de campás da novela 
14, do francés Jean 
Echenoz, que transforma 
o máis agresivo en 
pacifista co arrepío da I 
Guerra Mundial. O 13 
comezara lendo o seu 
Correr, por aquilo de 
“Correr a San Silvestre”, 
sobre o fondista checo 
Zatopek, loitador contra 
a invasión soviética; 
tamén, un alegato contra 
os totalitarismos.

Os mundiais de 
DUATLÓN en 
Pontevedra van ser outra 
xesta do tricampeón 
mundial de triatlón 
Gómez Noya. Foi 
cuestionado pola 
administración nos seus 
comezos por algún 
problema de saúde. 
Pontevedra é tamén a 
única provincia con 49 
clubes de petanca, 35 en 
Vigo,  que aglutinan máis 
de 800 petanquistas.

Para o pensamento 
único e frívolo só eran 
as inocentadas do 28 
as que procedían de 
EUSKAL HERRIA: 
o comunicado dos 
presos de ETA de 
seguir afondando na 
reconciliación no medio 
do pobo, e o do seu PIB 
por habitante (un 34,8 
superior á media do 
estado e o duplo ca o de 
Estremadura).

No Nadal vivimos o 
LUSCOEFUSCO que 
transmite o poeta do 
2014, Díaz Castro. As 
administracións seguen 
engordando as arcas 
das eléctricas que están 
a arruinar co frío, @s 
que non poden pagar a 
electricidade.  No 2012 
cortárona en 1,4 millóns 
de fogares.
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Alfonso Blanco Torrado
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O mellor agasallo en 
Reis e sempre, é un 
LIBRO, coma contaxian 
est@s nenos do CEIP San 
Xoán de Filgueira de 
Ferrol.  Son innovadores 
en compartir creación 
e saídas aos conflitos 
grazas a que asumiron 
as diferencias culturais no 
barrio coma un galano 
na convivencia cotiá.

No ANO chinés DO 
CABALO que comeza 
o 31, queremos que 
sexa de loita contra a 
contaminación ambiental 
que en 10 anos duplicou 
os casos de cancro de 
pulmón. O 20% dos 
diagnosticados residen 
na China. E que sexa 
tamén o ano  do peche 
dos 350 campos de 
reeducación onde 
machucaron unhas 
160.000 persoas dende 
1955.

A Conferencia da 
paz en SIRIA, o 22, 
chega logo de máis 
de 126.000 mortos, 
825.000 refuxiados, 
300.000 nen@s, sen 
escolarizar e algún 
traballando aos 7 anos  
no Líbano e Xordania, 
morrendo de fame e frío. 
Agora cúmprense 20 
anos da aprobación da 
eliminación das armas 
químicas. Na foto de 
Brabo (no recadro), un 
pai chorando o fillo.

En CARBALLO non só 
visualizaron na rúa o 
Neno ateigado de frío 
no troco de Santa Claus; 
tamén atizaron o lume 
do Nadal en todos os 
recantos grazas ás redes 
sociais: misa e catequese 
por internet, web, etc. Na 
foto, os axentes pastorais 
e o crego Xosé Gondar, 
que animan 10 freguesías 
e 26.000 cidadáns. 
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Política Para que queremos un Parlamento?
Pedro Pedrouzo Devesa

Estamos na novena lexislatura do Parlamento Galego, a institución 
soñada historicamente por todos os galeguistas. O lugar onde facer 
realidade o soño de poder decidir directamente sobre o noso. 

E realmente, penso que a maior parte dos galegos non sentimos 
nin frío nin calor por el. Desde as posturas tradicionalmente des-
cridas, que ven os políticos como caciques tuneados, ata posturas 
máis cínicas incapaces de valorar ningunha mellora social nos úl-
timos trinta anos, os galegos non apreciamos especialmente esta 
institución.

Tampouco é que os nosos representantes teñan feito moito por 
crear ese bucle democrático que una as necesidades sociais coas 
decisións políticas. Unha boa parte limítase a cumprir fielmente o 
seu papel de votar periodicamente as decisións que o seu partido 
toma, carente do necesario apetito social de que as cousas mello-
ren.

Nesta novena lexislatura irrompeu unha nova forza política, Ano-
va. Había curiosidade por ver o seu encaixe na Cámara. A min non 
me entusiasma a teatralidade impostada dalgúns dos seus repre-
sentantes. Aínda así, é máis deprimente ver, nas bancadas de en 
fronte, os numerosos ociófilos que se remiten a votar cando toca. 
Son demasiados os parlamentarios galegos que recrean no Hórreo 
os autómatas que poboaban as nosas feiras hai anos, aqueles se-
res que producían unha serie de movementos ou sons articulados 

cando introduciamos a peseta 
de rigor. Demasiados políticos, 
tamén os guapos, son pobres au-
tómatas que honran diariamente 
o seu partido sen achegar nada 
máis que o voto.

A tal punto, son xa moitas as 
persoas que cren que a redución parlamentaria non debera baixar 
a sesenta e un representantes, senón a cinco, un por partido, de 
forma que cada un actuase coa proporcionalidade corresponden-
te aos seus. Máis barato, máis rápido, menos simbólico iso si, pero 
igualmente democrático, pois a representatividade do pobo galego 
sería a mesma.

Daquela importa o número? Sen dúbida. Se queremos recuperar o 
Parlamento como impulsor dunha política verdadeiramente gale-
ga, o número debe ser suficiente para que teñan cabida persoas que 
poidan dedicar tempo a envorcar os seus coñecementos en normas 
e iniciativas que melloren a situación do país.

Pero os partidos que ata agora teñen acceso ao Parlamento caeron 
desde hai anos nunha penosa deriva que fai que, cada vez máis 
acotío, nos avergoñemos daqueles que nos representan, ao descu-
brir as súas enormes limitacións nos eidos que deberan defender. 
Prefírese ao fiel que ao competente. É comprensible: dan menos 
problemas; non achegan nada, pero son máis dóciles. 

demasiados políticos son autómatas 
que honran diariamente o seu partido 
sen achegar nada máis que o voto.



O peto común LOANZA DE CREGOS RURAIS
Manolo Regal Ledo

7

Circunstancias da vida leváronme hai pouco a vivir no mesmo día dúas experiencias 
gratificantes ao redor da figura de dous cregos. Casualmente batín primeiro cunha 
muller nova, non pasaría dos trinta e tantos anos, que, case espontaneamente, só 
empuxada por algunha referencia ocasional durante a conversa, empezou a facer 
memoria apaixonada do que significara para ela formar parte daquel grupo de 
rapazas e rapaces que, preparándose para a Confirmación, puidera gozar coa pre-
senza e acompañamento do “seu” cura: encontros, camiñadas, comidas, reflexións, 
experiencias de pregaria... vividas na adolescencia e mocidade, que a marcaran 
para toda a vida e se converteran no norte imprescindible para ir desenvolvendo a 
súa existencia. A forza e quentura das súas palabras así o testemuñaban.

Non se cortaba á hora de narrar momentos da súa vida nos que incluso tivera que 
dar a cara en defensa do “seu” cura ante persoas que pretendían facerlle ver a 
inconsistencia do modelo persoal e pastoral do cura da súa mocidade. Moito me 
alegrou! Moito me entristeceu tamén ver que hoxe non é frecuente ver este “alterne” entre cura e mocidade, porque non 
hai mocidade, porque, se a hai, despegouse do crego, porque, se cadra, o crego, cheo de funcións e de quilómetros, xa 
non ten tempo para algo tan fundamental na súa tarefa como é estar, sentar, conversar, acompañar, acoller, ofrecer... E 
pensei que algo importante se nos estaba indo das mans.

Ese mesmo día, pola noite, fun a un velorio do familiar dun amigo. Á súa hora chegou o crego. Un crego de aldea en-
tradiño en anos. Con porte sereno empezou a oración do Rosario, ao que lle seguiron outras oracións feitas en galego. 
Rezaba pausadamente, cunha unción que a min persoalmente me foi introducindo nun clima de oración, ao que non 
viña moi ben disposto polo trasfego do día e da viaxe. Cando a devoción se me escapaba polas fendas da imaxinación, 
abondábame ollar o rostro do cura en oración para volver ao rego da pregaria. Quedei fondamente tocado por aquela 
persoa, por aquela experiencia. Déronme ganas de lle ir dar unha aperta a aquel creguiño de aldea, cheo de Deus polas 
catro beiras do seu ser, que da abundancia do seu corazón deitaba palabras de fe e de vida madurada. Coa escusa de 
que xa o coñecía de vello, achegueime para saudalo, e o saúdo converteuse nunha cálida aperta. Grazas pola oración 
que nos animaches, díxenlle. Nada, home, nada, contestoume. Teño oito parroquias, xa vou vello, non fago nada máis ca 
o esencial. Para min, aquilo fora o esencial que podería esperar dun crego, dun crego de aldea.

Podía dicir os nomes destes dous cregos e os seus lugares de vida e de traballo. A excelencia das súas vidas cadra mellor 
coa homenaxe do anonimato. Grazas!
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Entrevista  Contra a crise autoxestión
Redacción

apoio da comunidade do Cristo 
da Vitoria foron claves para che-
garmos a este momento de tanta 
actividade compartida.

Que facedes?

Tentamos ofrecer información 
alternativa sobre axudas sociais, 
denunciar e visualizar a dor in-
flixida e artellar loitas/resisten-
cias dende abaixo por medio do 
apoio mutuo.

Para isto, estamos as tardes dos 
luns nos locais da parroquia 
en Coia para  intercambiar in-
formación coas persoas que se 
achegan, nunha lóxica que pro-
cura sermos máis fortes á hora 
de defender as nosas vidas e uns 
dereitos acosadísimos.

Este traballo, xunto ao de cam-
pañas de denuncia, participa-
ción en charlas e compartir na 
rede información sobre axudas 
sociais, novas, convocatorias, ac-

Continuamos o noso percorrido polo país, traendo a estas 
páxinas pequenas iniciativas que nacen desde abaixo en 
tempos de crise e recorte. Nesta ocasión visitamos Coia, 
en Vigo, onde se desenvolve a actividade da Oficina de 
Dereitos Sociais, para defender eses logros históricos que 
marcan a diferenza entre o progreso social e a barbarie 
neoliberal. Conversamos con Diego Lores

Como e cando nace a Oficina de 
Dereitos Sociais de Coia (ODS-
Coia)?

Comeza a súa andaina a finais 
de 2007, cando o despacho da 
traballadora social que viña fun-
cionando na parroquia do Cristo 
da Vitoria de Coia pasa a trans-
formarse nun punto de informa-
ción sobre dereitos sociais.

Tras esta mudanza estaban as vi-
vencias e reflexións que ían xur-
dindo dos anos de loitas veciñais, 
de vida comunitaria, de contacto 
coa dor provocada polos pode-
res, de relacións con grupos/per-
soas opostos ao capitalismo...

A nosa referencia nos comezos 
foi o traballo da xente de Berri-
Otxoak, primeiro punto no Es-
tado español e, por suposto de 
Baladre, coordinación de loitas 
contra o paro, o empobrecemen-
to e a exclusión social. Na nosa 
cidade as compañeiras do Grupo 
de Axitación Social (G.A.S.) e o 
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Entrevista  Contra a crise autoxestión

cións... foi no que estivemos ata 
máis ou menos finais de 2012.

Como estades a levar estes tem-
pos de crise social?

Sen saber moi ben como, en mar-
zo de 2013 comezamos unha di-
námica moi chula. Comezamos 
cunha rutina de asembleas aber-
tas, cada quince días, os martes, 
nas que estabamos mesturadas 
persoas moi machucadas pola 
escaseza de recursos con outras 
-as menos- interesadas por isto 
do social e que desenvolvían 
principalmente a súa militancia 
na parroquia e no barrio. Nes-
ta andaina colectiva, posterior-
mente, incorpóranse outras per-
soas: da PAH, de movementos 
sociais, de partidos...

Agora somos unha asemblea 
moi numerosa e constante, 
na que atopamos as forzas, os 
apoios, os afectos e as razóns ne-
cesarias para facer fronte ao cre-
cente empobrecemento, en for-
ma de insuficiencia de recursos, 
cortes de luz ou auga, desafiuza-
mentos, violencia institucional... 
Unha rutina que trouxo moita 
actividade: actos de rúa, xun-
tanzas (con partidos, sindicatos, 
responsables políticos, ONG...), 
festas, formación, elaboración 
de escritos...

Que leccións fostes aprendendo 
e que recomendacións facedes?

Que xuntas temos moitas máis 
forzas das que nos fixeron pen-
sar, que recuperar e facer medrar 
os lazos comunitarios é moi boa 

estratexia para nos protexer do 
afogo que temos, que os servizos 
sociais son cutres e deficientes, 
que a orixe dos nosos problemas 
está no capitalismo e que para 
combatelo non sobra ninguén, 
que precisamos a renda básica 
das iguais e moito máis...

Para nós estes meses -malia as 
nosas contradicións, sufrimen-
tos e tensións- estannos a de-
mostrar que entender a vida 
dende o apoio mutuo, dende o 
común, dende a rebelión fronte 
ao inxusto, trae moita forza e sa-
tisfacción.

Rematamos cun berro da xente 
de Alambique, en Asturias, que 
facemos tamén noso: "Por riba 
da súa cobiza está a nosa digni-
dade".
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Actualidade Ecos de Francisco
 Pepe Prada

Vicenç Navarro: O Papa Francisco e o 
capitalismo
Cando eu era neno, os meus pais ensináronme que unha 
cousa son as relixións (aconsellándonos a min e aos meus 
irmáns ser respectuosos) e outra cousa son as Igrexas, que 
xestionan as relixións para beneficio dos seus aparellos. Ao 
longo da miña vida vivín e visitei moitísimos países. E en 
todos eles sempre as Igrexas (en especial a Católica) serven 
ás estruturas de poder. É comprensible o anticlericalismo 
das clases populares en España e considero un síntoma de 
frivolidade trivializar este anticlericalismo. 

Agora ben, hai que darse conta de que a Igrexa católica, 
sempre tivo actitudes críticas cara os excesos do capitalismo. Desde as encí-
clicas de León XIII até Xoán Paulo II... 

O que é novo é que no documento que acaba de publicar o Papa Francisco, 
parece que quere ir un paso máis aló, pois a súa crítica non se limita aos 
excesos do capitalismo, senón ao capitalismo en si. Escribe Francisco: “o 
mandamento Non matarás establece un mandato a respectar a vida  huma-
na. Por iso é polo que este non matar debe aplicarse a un sistema econó-
mico baseado na desigualdade e na exclusión...”. Engade Francisco que “tal 
economía mata. Por iso é polo que ata que non remate o dominio absoluto 
dos mercados e a súa especulación financeira e ata que non se ataquen as 
raíces desas desigualdades, non se atopará ningunha solución aos problemas 
do mundo”.

Nin que dicir ten que a resposta foi hostil. En EEUU xa apareceron varios 
titulares, escritos en ton alarmante: “Marx está a inspirar o Papa”. E Sarah 
Palin, a dirixente do Tea Party (a seita máis próxima á xerarquía católica 
española, versión Rouco) expresou o seu shock. 

Sería un erro que as forzas progresistas ignorasen os cambios no Vaticano. 

O papa Bergoglio non deixa indiferentes. Sen 
dúbida que o seu “cambio de prioridades e 
de acentos” xa sería dabondo para inspirar 
procesos de cambio. Como van vir, -se veñen-, 
é outra cousa. É posible un cambio só desde 
arriba? Que se está a notar por abaixo? Que 
hai das estruturas intermedias e dos “interpre-
tadores oficiais” das súas palabras? Certo que 
o primeiro gran cambio, o de orientación do 
discurso, tanto do que se di como do que se 
simboliza, está feito. E iso xera ecos. Recolle-
mos aquí un mosaico significativo deses ecos.

Catedrático de Políticas Públicas. 
Universidade Pompeu Fabra, e Pro-
fesor de Public Policy. The Johns 
Hopkins University. Publicado o 
12/10/13 (http://www.contrainjeren-
cia.com/?p=79000)
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Actualidade Ecos de Francisco

Mar Grandal: 
“Igualdade e 
liberdade de 
conciencia para as 
mulleres” 
Francisco entrou moi ben, 
pero hai que ver a prácti-
ca. Está sendo evanxélico, 
porque evanxélico quere dicir 
boa nova, liberación e non 
tortura. Os dous anteriores 
[Xoan Paulo II e Benedicto 
XVI] eran o contrario, eran directamente 
antievanxélicos. 

Pero negar o sacerdocio das mulleres é negar 
a igualdade e nosoutras queremos unha 
Igrexa igualitaria. Non unha na que a muller 
conserve o rol que se lle deu durante anos: 
limpar, servir e coidar. Francisco debería 
pedir perdón a todas as mulleres. Apartadas, 
invisibilizadas durante séculos.

Xesús cuestionou o sistema en todo mo-
mento. Non tivo medo da liberdade, por iso 
o mataron. Sempre se rodeou de mulleres, 
que foron as súas fieis seguidoras. Tratounas 
como a iguais. Dignificounas. Quen o axuizou 
e condenou? Homes. As mulleres nunca o 
abandonaron.

Defendemos o dereito a decidir con respecto 
ao aborto. Baseámonos na doutrina do pro-
babilismo, un principio do século XVII que 
di que onde hai dúbida hai liberdade. E unha 
norma moral sobre a que hai dúbidas razoa-
bles non pode imporse coma se fose certa. E 
o aborto non é unha dogma, non é infalible.  

Un feto non é unha persoa. Por que consi-
deran iso un asasinato e non se preocupan 
do coidado do ecosistema que fai que fetos 
e persoas morran? Se tanto defenden a vida, 
por que non saen á rúa cando unha muller é 
vítima de violencia de xénero? Nós si somos 
provida. Eles son movementos antidereitos. 
Se unha muller, con liberdade de conciencia, 
decide abortar quen é ninguén para xulgala? 
Católica ou non, debe ser libre para decidir. 
Ninguén pode violar esa conciencia. Eu non 
creo nun Deus xulgador, senón nun Deus 
misericordioso, amoroso, que comprende a 
situación de cada muller. 

Abel Collins: Cando 
Noam Chomsky anima a 
tomar en serio o evanxeo
Senteime a conversar co ídolo dos meus 
días de Universidade, Noam Chomski. 
Era antes do Evangelii Gaudium, pero 
xa estaban nos medios moitas das pala-
bras do papa Francisco sobre a xustiza 
económica. A Chomski acéndeselle a 
mirada cando lle pregunto polo que pen-
sa sobre a nova dirección do Papa e da 
Igrexa Católica. Dime que admira o dis-
curso do Papa, pero que está preocupado 
porque non está pasando moito máis: 

Está por ver se cruza ese punto que leva a 
dicir á xente que cómpre organizarse para 
insistir nos seus dereitos e a proseguir ese 
camiño da opción preferencial polos po-
bres, a tomar en serio o evanxeo. 

Así que, mentres gozaba lendo ao Papa, igual que Chomski, agar-
do algo máis. E, afortunadamente, iso é o que atopei na Evangelii 
Gaudium. 

Bergoglio formouse nunha Latinoamérica onde a Teoloxía da Li-
beración se asenta e insufla vida na Igrexa Católica... De feito, os 
Estados Unidos remataron por traballar do brazo de ditaduras 
en América Latina para esmagala. Unha violencia horrenda, xe-
ralizada nos 80, eficaz para evitar as reformas que aqueles move-
mentos anticipaban. Será quen Francisco de cambiar as tornas?

Polo que eu lin, o papa Francisco dá permiso a cregos e á base 
católica para incorporarse plenamente á Teoloxía da Liberación, 
e sospeito que o han facer.

E esa é a cuestión, porque en católicos ou non (eu son cuáquero) 
esa radical honestidade pode acender unha chispa en calquera. 
Podemos tomar ese permiso para evanxelizar sobre xustiza eco-
nómica nas nosas comunidades e a luz que acendamos pode ani-
mar a outros a unirse á nosa causa. 

Preside o colectivo: Católicas 
polo dereito a decidir. Ver 
en http://sociedad.elpais.
com/sociedad/2013/12/18/
actualidad/1387394616_895917.html

Abogado, laboralista e 
ambiental norteamericano. 
Tomado de http://www.
huffingtonpost.com/abel-
collins/noam-chomsky-pope-
francis_b_4385861.html?utm_
hp_ref=tw
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Actualidade Ecos de Francisco
 Pepe Prada

Leonardo Boff : O gran perigo 
nunca foi o marxismo
O Papa é un pastor “vido da fin do mundo”. 
Non coñeceu o capitalismo central e triunfan-
te de Europa senón o capitalismo periférico, 
subalterno, agregado e socio menor do gran 

capitalismo mundial. O gran perigo nunca foi o marxismo senón o 
salvaxismo do capitalismo non civilizado. 

A posición do Papa Francisco a partir dos pobres excluídos é 
clarísima: «non deben quedar dúbidas ni caben explicacións que 
debiliten» esta opción xa «que existe un vínculo inseparable entre a 
nosa fe e os pobres» (Exhortación nº 48). 

Hay unha afinidade perceptible co  economista Karl Polanyi, o 
primeiro en denunciar a “Gran Transformación” desde a economía 
de mercado a unha sociedade de mercado. Nesta todo pasa a ser 
unha mercadoría, as cousas máis sagradas e as máis vitais. Todo é 
obxecto de lucro. Tal sociedade réxese estritamente pola competi-
ción, pola prevalencia do individualismo e pola ausencia de límite. 
En palabras do Papa: «desenvolveu unha globalización da indife-
renza, xa non choramos ante o drama dos demais nin nos interesa 
coidalos» (nº 54). 

O soño do Papa Francisco actualiza o soño do Xesús histórico, o 
do Reino de xustiza, de amor e de paz. Non estaba na intención de 
Xesús crear unha nova relixión, senón persoas que aman, que se so-
lidarizan, amosan misericordia, senten a todos como irmáns e irmás 
porque todos son fillos e fillas no Fillo.

Este tipo de cristianismo non ten nada de proselitismo pero con-
quista pola atracción da súa beleza e profunda humanidade. Tales 
valores son os que poden dar outro rumbo á sociedade mundial.

Teólogo brasileiro. Extractado 
de   http://www.periodistadigital.
com/religion/opinion/2014/01/03/
boff-el-papa-no-es-vaticanocen-
trico-iglesia-religion-leonardo-
francisco-ataca-corazon-ideolo-
gico-del-sistema-peligro-no-fue-
marxismo-salvajismo-capitalismo.
shtml#posInicioComentarios
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Pregaria  de inicio dun novo ano
Manolo Regal

Que nos saibamos sempre acompañados por Ti,
pola túa presenza, pola túa palabra,
pola forza de vida, pola luz túa.

Que a túa Palabra, 
ilumine hora a hora os nosos pasos,
nestes tempos confusos, de crise,
que tanto invitan á desesperación
e a como solucionar unicamente o noso.

Que a túa luz 
ilumine as nosas vidas,
para abrilas máis ca nunca
ao pensamento e á práctica comunitaria,
descubríndonos en ti irmáns, irmás,
da mesma familia humana,
tan ampla como o mundo.

Que día a día teñamos a audacia de realizar
o que de feito xa somos:
fillos, fillas túas,
convocadas no Espírito a unha fraternidade nova.

Que nos namoremos de Xesús de Nazaré
e da súa práctica solidaria;
quen plantou entre nós a súa tenda,
para acoller primeiramente o débil e a marxinada.

Que nos saibamos abrir á abundancia do seu don,
da súa verdade,
para construírnos como homes e mulleres de ben,
para facer un pobo, un país, un mundo máis humano.
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Contra a crise, 
autoxestión 

Festa do lume de Irimia 
(1 de febreiro. Mosteiro de Bergondo) 

 ANO XXXII • Nº 892 - Do 11 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2014

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

Non para xulgar, senón para liberar

14

O noso taboleiro 

FESTA DO LUME 2014 E ASEMBLEA ANUAL DE IRIMIA
(Mosteiro de Bergondo, sábado 1 de febreiro de 2014)

O plan para a xornada do 1 
de febreiro
10,00.- Acollida

10,30.- Asemblea Anual da Asociación Irimia

11,45.- Pausa

12,15.- Mesa de debate e experiencias: 
 Contra a crise autoxestión

14,30.- Xantar compartido

16,00.- Eucaristía

A NELSON MANDELA

Venciches o apartheid coa túa bondade,
coa túa loita tenaz contra a inxustiza,
coa túa valentía, na ardua liza,
co teu amor infindo á dignidade.

Escravo era o teu pobo, sen piedade,
sobre el morte, tortura ou palliza
se se opón ó sistema que o escraviza,
que ti venciches, Cristo de verdade.

Nin desterros, cadeas, nin torturas
foron quen de torcer túa traxectoria.
A violencia obrigoute a accións moi duras,

que trocache en protesta disuasoria
pacífica e valente, en ansias puras
de non desquites. Eis túa eterna gloria.

Xoán Xosé Fernández Abella
Os Tilos, 10/12/2.013
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Boa Nova

A
 C

LA
V

E

Xesús empeza a súa vida pública e faino lonxe dos 
centros de poder, lonxe do Templo, xunta ao mar, nas 
terras afastadas de Zebulón e Neftalí (o sexto fillo de 
Lea, e o fillo da escrava Bilhá), nas periferias, onde a 
mestura cultural fai á xente menos fundamentalistas. 

E todo o que pide é un cambio: a metanoia. Onde 
Xoán falaba de arrepentimento, Xesús fala de cambio 
de mentalidade, de corrixir o rumo da nosa vida 
redescubrindo esa luz que nos fai máis humanos, que 
nos achega máis a Deus.

Facendo miñas as palabras de Congar, diría que cada 
día Xesús nos chama, nos impide deternos. A súa 
palabra e a súa vida arríncannos da tendencia que 
nos retén pegad@s a nós mesm@s, ás nosas rutinas 
e costumes, ao noso egoísmo. O mellor que nos pode 
pasar é que teña con cada quen de nós a misericordia 
de non nos deixar en nós mesmos, sentados nas nosas 
tranquilidades.

Que este sexa o desexo para o ano 2014 que empeza: 
que saiamos ás periferias da vida, da sociedade, 
onde vive e se move o Reino, que sexamos quen de 
non quedar amarrados ás nosas conviccións. Só así 
poderemos ver na verdade dos outros, das outras, a 
nosa verdade, converténdonos en persoas sanadoras 
para nós e para os demais. 

Marisa de Corme

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 26 DE XANEIRO. 3º DO 
TEMPO ORDINARIO
A PALABRA. Mt 4, 12-23
Naquel tempo, cando soubo Xesús que 
encadearan a Xoán, retirouse a Galilea. Deixando 
Nazaret, foise establecer en Cafarnaúm, na 
beira do mar, en terras de Zebulón e Naftalí, 
para que se cumprise o dito polo profeta Isaías 
(...). E desde aquela empezou Xesús a predicar, 
dicindo: “Arrepentídevos, que o Reino dos Ceos 
xa está aí”. Camiñando pola ribeira do mar 
de Galilea, viu a dous irmáns: Simón, tamén 
chamado Pedro, e Andrés; os dous, que eran 
pescadores, estaban largando o aparello no mar. 
Díxolles: “Vide comigo, e fareivos pescadores de 
homes”. Eles deixaron de contado o aparello, 
e seguírono. Máis adiante atopou outros dous 
irmáns: Santiago e mais Xoán, fillos de Zebedeo, 
que estaban co seu pai na barca arranxando o 
aparello. Tamén os chamou, e eles coa mesma 
deixaron a barca e mais a seu pai e seguírono. 
Xesús percorría a Galilea enteira ensinando nas 
sinagogas e anunciando a Boa Nova do Reino, 
curando canta doenza padecía o pobo. Falábase 
del en toda Siria e traíanlle enfermos con toda 
clase de doenzas e padecementos, endemoniados, 
epilépticos, tolleitos; e a todos curaba (...).

O
 E

C
O

Así? Sen máis? En serio?
Levo días relendo este texto sen dar creto. Perdón 
pola teima, mais non podo quitar de diante outra 
visión. Aínda mal secas as bágoas pola morte 
do amigo, do primo Xoán, quen te precedía e te 
acollera no Xordán. O Xoán xeneroso que indo 
diante pasou a ir detrás de ti. Tanta bondade, 
verdade e humildade nun so home... xa non era 
deste mundo antes que o mataran. Ías cavilando en 
tomar o relevo, eu sei por ti que cando urxe o Reino 
non hai quen che pare os pés, non hai quen che 
faga calar. Creo que eses días chamaches a cantas 
e cantos quixeron escoitar polo camiño, a quen ías 
atopando, e escoito respostas a medias, nin si nin 
non, “agarda que o penso”, “mira que se for noutro 
momento”, “non sexas toleirán que aí tes a teu primo 
que acabaron con el”, “non escarmentas”, “eu ir 
ben iría pero teño unha familia”, “non mo tomes a 
mal pero...”. Non o contan os cronistas oficiais, e 
para que ían gastar tinta? Sabemos dos que dixeron 
que si, disque doce. A min non me entra o conto dos 
doce selectos, dos escolleitos a ollo, mais si entendo 
un chisco que puideron ser, eu que sei cantas, unhas 
poucas xentes as que te escoitaron, xentes de alma 
desocupada, de corazón baleiro, tan baleiro que 
nin podían dicir eu porque a vida cando baleira, 
faino a conciencia. Cando xa non queda nada cabe 
toda a esperanza do mundo, cabe a tolemia toda, 
os soños todos, e crer non custa nada, porque pos 
toda a forza que che queda, a que non puideron 
levar os roubasoños e demais depredadores da 
alegría da xente pequena. Como Pedro, Andrés, 
Xacobe, María, Marta, e todas aquelas que non 
tiñan nada que perder, nós sabémonos chamad@s 
dende sempre, sen enchufe. Os nosos nomes soan 
igual que os seus no vento, ti e mais eu somos libres, 
libres para non oír, libres para dicir que ninguén 
chama e crelo, libres para facer que non oímos, 
para non respostar ou dar o non por resposta, abrir 
ou pechar a fiestra, botar a voar ou ficar aí, vendo 
pasar os barcos. Eu prefiro embarcar, namoreime 
do vento salgado do mar aberto. E ti?

Christina
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Falando da lingua O ano novo con refráns  de sempre
Lidia e Valentina

O Fachineiro O fachineiro dos desprezos
Peticións
Hai uns días o diario El país concedía 
gustosamente unha plana enteira para 
que un catedrático de Filosofía Moral 
e Política (sic) da Universidade do País 
Vasco expresase a súa opinión sobre o 
que el consideraba estatísticas infladas 
(13% de uso habitual) sobre o éuscaro. 
O home notábase molesto porque ese 
13% é moito máis do que a el lle parece 
real. Pero, ollo, non se pense que lamen-
taba que iso fose en contra da diversi-
dade lingüística, que reducise a visión do mundo, 
que houbese que facer algo para mellorar esa si-
tuación. Non, el viuse na necesidade de dicir que 
se os que respondesen as enquisas fosen valentes 
dirían “non o falo porque non teño necesidade nin 
ocasión de empregar esa lingua” . Ao vasco refíre-

se como “neolingua”,  xa saben, esa inventada 
polos filólogos, pero non a que fala a xente. 
Diso sabemos moito. Tamén sabemos que os 
prexuízos lingüísticos non entenden de nivel 
cultural ou clase social. Cando Feijoo gañou 
a primeira vez, ao lombo da súa política anti-
galego, tamén houbo profesores universitarios 
que proclamaban con alborozo “no quere-
mos normalización; queremos libertad”. Sobre 
prexuízos calquera galego pode impartir un 
máster. O último despropósito, no Carballiño: 

o alcalde pide á Academia que acepte pulpo. Podera-
se pedir á facultade de Bioloxía que acepten alcalde 
como animal de compañía? Pediremos ao alcalde que 
inclúa un pokemon na bandeira do Carballiño como 
memento da súa praxe política?

A.Q.

e destaca a súa lúa: “Non hai amor 
coma o primeiro nin lúa coma a de 
xaneiro”.  E, como ben sabemos, “En-
tre xaneiro e febreiro, inverno verda-
deiro”, porque tamén  “En xaneiro, 
xea a auga no caldeiro”. Pero parece 
que o frío do segundo mes do ano é 
bastante perigoso porque “A xeada 
de febreiro mata a vaca e mailo leiro”, 
e aínda máis contundente é “Aí vén 
febreiro cos seus vinte e oito: si tivese 
máis catro non deixaba can nin gato”. 
E aínda que  “Pola Candelaria, aínda 
a vella vai á lareira” , tamén hai es-
toutro que é máis preciso con respec-
to ao tempo meteorolóxico:

“Pola Candelaria, se chove e venta o 
inverno entra; se ri e chora, a meta-
de do inverno vai fóra; se non chora 
nin ri, aínda o inverno está por vir; se 
chora e deixa de chorar, a metade do 
inverno aínda está por pasar; se non 
chove nin implora, o inverno xa vai 
fóra.”

Por cuestións de espazo…, deixámolo 
aquí. Seguiremos coa recompilación. 
Quedamos a esperar pola Candela-
ria…

Xa entramos no 2014 e comezamos 
de novo o circuíto polos diferentes 
meses, cada un coa súa climatoloxía, 
coas súas festas, coas súas particu-
laridades e … cos seus refráns. O 
refraneiro galego é moi rico e a nós 
gústanos facer uso del introducindo 

en moitos artigos, segundo nos vén 
ao caso, algún que outro refrán. Mais 
desta vez, atendendo o pedimento 
duns lectores, imos repasar refráns 
para estes primeiros meses do ano. 

Din de xaneiro que é o mes larpeiro 
(antes matábase o porco e comíase 
ben), tamén alleiro e oveiro, pero hai 
un lote de refráns que falan de comi-
da neste mes e como xaneiro rima 
con carneiro, temos: “En xaneiro a 
raia (ou a faneca) sabe a carneiro”. É 
que estes peixes son de inverno e son 
os mellores para comer nesta época. 
Tamén atopamos a quen lle saben a 
carneiro as verzas porque, como di 
o outro, “En xaneiro, verza vella val 
carneiro”. Pero, curiosamente, o car-
neiro non debe estar moi bo en xa-
neiro porque “O que queira comer 
morriña, coma carneiro en xaneiro e 
en agosto galiña”. 

Mais o refraneiro avísanos tamén de 
que neste primeiro mes do ano se 
producen mudanzas nos días: “Por 
san Xulián medra o día un pasiño de 
can” e na flora e fauna: “En xaneiro 
xa a abella pon os pés no salgueiro”, 

Con refrán ou sen el, ó caso é que vai un 
frío que non se para!


