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Galicia verde e
Galicia azul

Oportunidade viva
se a xestionarmos
desde aquí

A foto que fala

Onde pos a túa fe?

O trasno

Vexetarianos

Daniel López Muñoz

garaxe e pensou que era
o mixiño da veciña. Puro
sentido da “igualdade”
que, din os filólogos, vén
de “igual”, que significa
“tanto ten”.

Os pobres, a nova maioría, vivirán
máis, grazas aos expertos do ministro
Montoro. Se se consolida a proposta
deses expertos sobre a reforma fiscal,
a carne vai subir un 11% para todo o
mundo. Si, pasará do IVE 10 ao IVE
21.
A intención dos expertos ten que ser
dietética. Hai indicios claros de que é
unha operación combinada, un exemplo de coordinación entre departamentos ministeriais, do de Facenda co
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, que é o que controla a brillante
ministra que bateu cun Jaguar no seu
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Efectivamente, a intención de fondo sería que
os pobres melloren a
súa dieta, melloren a súa
saúde e precisen menos
atención sanitaria. Porque gastan moito na sanidade pública. E a razón
de base é a mesma pola que un pobre
nunca confundiría un Jaguar de trescentos cabalos cun felino doméstico,
porque na súa vida non pasan esas
anormalidades, e porque a pública é
a única sanidade posible.
A operación é perfecta. O IVE xa o
pagaban todos, pobres e ricos e, por
culpa de estar tan baixo para a carne,
o persoal todo, indiscriminadamente,
forrábase a proteínas e graxas animais, que saben moito, pero soben
o colesterol e a tensión arterial. Por
outra parte, os pobres xa non pagaban, ou pagaban pouco IRPF, que se

baixa, e que era o que máis castigaba
os ricos. Por iso había algún rico que,
con ese castigo, chegara a ter a tentación de ir á sanidade pública. E iso é
intolerable.
Agora proponse subir o IVE da carne. Pero báixase o IRPF, sobre todo, o
dos tramos altos, o cal alivia os ricos
de tanta presión. Así, os ricos poderán seguir comendo carne, ala!, que
se forren, que se envelenen, tanto nos
ten ao resto, que total, coa rebaixa do
IRPF, xa poden ir todos pola privada,
pagando como parvos e parvas, e non
ocupan sitio.
E, ademais, como os pobres van ter
moita mellor saúde, por non se poderen permitir comer esa noxenta carne
chea de toxinas, irán menos ao médico, co que podemos seguir enfraquecendo o gasto sanitario e corrixir o
déficit.
De quen será a idea desta auténtica
innovación administrativa, deste virtuoso exercicio de bo goberno? Quen
queira que sexa, merece, polo menos,
un rolex de ouro e un Ferrari testarossa de cor azul, así, para empezar.

Editorial

O mar e o agro: oportunidade
viva se o xestionamos nós

O mar e o agro galego son sectores estratéxicos para a nosa terra. Aquí, desde os setenta, fíxose una
aposta contra a nosa xente labrega e mariñeira. Unha aposta negativa, concertada por non sabemos
quen, pero, desde logo, moi efectiva. Todo o que rodeaba estes “mundos” non urbanos, non industriais era considerado e visto con desprezo.
A cousa non era só o típico e simple prexuízo dos urbanitas e señoritos contra a xente labrega e mariñeira. Había todo un discurso montado con datos estatísticos nos gabinetes de estudos económicos
(por exemplo, os famosos estudos da Caixa Rural de Ourense), nos que se nos abrumaba con cifras
de canto persoal do campo e do mar estaba “aparentemente ocupado” pero en “paro encuberto”, e
canta xente, polo tanto, debería marchar das nosas vilas e aldeas.
Irimia, as Comisión Lebregas, as Xornadas Agrarias Galegas, os técnicos progresistas e nacioinalistas do Servizo de Extensión Agraria, etc… foron voces no
deserto insistindo en que a desertización e a negatividade sobre o sector pripario –pesca, marisqueo, agricultura e gandería- era un suicidio en Galicia, porque era facernos cegos con
respecto ao noso mellor potencial de futuro.

témolo que seguir intentando,
alí onde esteamos a tempo

A crise do modelo industrial, que queda nas mans de especuladores financeiros e que moven as fábricas dun lado a outro do planeta a vontade, demostra que, efectivamente, a aposta pola produción
de alimentos de calidade era una aposta estratéxica, tanto para a Galicia verde, como para a Galicia
azul. Agora perdemos uns anos preciosos, porque os fillos e fillas dos labregos e mariñeiros escaparon: son preparadísimos mestres e psicólogas en paro, que nin saben mariscar nin pescar ni labrar nin
muxir. E volta a empezar.
Pero témolo que seguir intentando, alí onde esteamos a tempo. Estes días os pescadores do cerco deron a batalla, e evidenciouse que desde Madrid e Bruxelas non se poden solucionar os nosos asuntos,
nin dar futuro ao noso enorme potencial. Hoxe, na nosa serie contra a crise autoxestión traemos un
exemplo de autoorganización produtiva de mulleres mariscadoras e redeiras de Cambados. É una
mostra máis, pódese construír o país desde abaixo, con outra imaxe, con outra intelixencia.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Hoxe na Misa estiven especialmente
atento ao Evanxeo. Recoñezo que ás
veces ando a pensar noutras cousas,
coido que é algo que nos pasa a todos. Pero hoxe atendín. Tocaba a lectura da Samaritana e pensei nunha
cousiña á cal levo todo o día dándolle
voltas e quero compartila convosco.
Neste fermoso relato Xesús pretende falar, comprender e dar de beber
a unha muller que para a moral da
época era digna de ser afastada da sociedade. Agora ben, despois de falar
tanto tempo, Xesús marca a vida da
muller pero non pretende cambiala.
A ver, suponse que a muller cambia

pero non lle di en ningún momento:
muller, tes que facer isto ou o outro.
Cantas veces, con tan boa intención,
a xente de relixión nos dixo o que
tiñamos que facer? Cantas veces as
confesións non eran máis que receitas de moral en pequenas doses para
facernos cambiar? Cantas veces as
homilías son unhas instrucións para
vivir o cristianismo? O Evanxeo non
nos é así. O Evanxeo é boa nova liberadora. Non é unha pesada carga.
Xesús acóllenos como somos. Esa é
a novidade. Esa é a Pascua pola que
pasamos pola Coresma.

3

1

3
2
A peneira

1

2

Sentín ledicia ao
presentar a obra sobre
que convida a coñecer a o poeta Fiz Vergara
salubridade das plantas -do escritor Yago
Rodríguez- na Biblioteca
de cada comarca.
das Pontes cun novo
Poden aproveitarse
nome, o do “Cura dos
coma remedio e tamén
Chaos”, Enrique RIVERA
na cociña, mesmo
estudando as cualidades (1938-2002). Esta vila
para o autoconsumo,
agradécelle a súa
na loita contra a crise.
entrega aos máis febles
Cada unha ten as súas
e o labor de historiador,
propiedades, froito do
urxindo un museo
clima e da humidade.
para recoller a súa
documentación.
A natureza vístese coa

FLOR DA PAIXÓN
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A ONG “Salva unha
vida, salva unha
xeración”, conciencia
as nais contra a
MUTILACIÓN xenital
en Guinea Conakri
e está liderada polas
que a sufriron ata
en 10 comunidades.
Gambia auspicia un
rito de iniciación sen
ablación. As lecturas
máis rigorosas do Corán
non a esixen. Na foto,
Mam, loitadora contra a
escravitude da muller.
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O CRISTO xacente
do sarriao Gregorio
Fernández está no
Convento das Clarisas de
Monforte. É o segundo
museo máis importante
do Estado en arte sacra,
grazas á colleita do VII
Conde de Lemos (ata un
cravo da cruz de Xesús,
o suplicio que destinaban
aos revolucionarios). Na
entrada xa nos recibe
unha representación do
Crucificado.
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Estes labreg@s celebran
que as OLIVAS volven
vestir de esperanza
Burka, na Cisxordania.
Hai 35 anos de
colonización xudía e da
ocupación militar. Trátase
dun asentamento dos
99 nos que roubaron as
terras aos seus donos,
asoballando todas as
leis e máis devastadores
aínda ca cos
asentamentos espoliados
ao estado.
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O XOVES Santo é un
berro contra a pobreza:
nos 70 un directivo
cobraba 6 veces máis
ca un traballador,
agora nesta espiral a
proporción pode chegar
ata 400 veces. Dende
que manda Feijoo, máis
de 72.443 sofren un ERE
e só en xaneiro houbo
3500. Os 85 máis ricos
acumulan tanto coma a
metade máis pobre no
mundo. En España os 20
más ric@s posúen o que
suman o 20% dos máis
pobres.
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Francia, o país máis
nuclearizado (co que
produce o 78% da
electricidade) arruína
NÍXER, a súa excolonia,
un dos países máis
pobres, espoliando o
uranio, do que é o
segundo produtor. A
miseria deste país vese
agravada por 40.000
refuxiados de Mali,
Nixeria ou Libia. Na foto,
a travesía de inmigrantes,
ata 4 meses, se non os
tragan antes as dunas do
deserto.

Alfonso Blanco Torrado
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A Asociación Iglesia
Alvariño da Muimenta
da Terra Chá celebra 30
anos da Moexmu, o
5, a feira de productos
gandeiros. É unha das
poucas activas das 5132
que hai rexistradas na
Xunta. Outras optan por
se xuntar, como é o caso
das 25 asociacións e 180
socios que se contan na
cooperativa O Peto, para
canalizaren aforros para
proxectos sociais.
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Economía

A contrarreforma fiscal

Pedro Pedrouzo Devesa

O noso sistema fiscal ten
dous grandes problemas:
a eficiencia e a equidade.
Non é eficiente porque
non recada todo o diñeiro que necesitamos para
soster o noso Estado do
Benestar, que acadou os
maiores niveis de benestar social da nosa historia.
Gastamos cada ano máis
do que ingresamos, e os
niveis de débeda comezan a ser preocupantes. Non é moi recomendable afacerse a lanzar ao futuro
os impostos que deberiamos pagar no presente.
Tampouco é equitativo, porque a enorme facilidade coa que as rendas altas
eluden os seus compromisos fiscais ten como consecuencia que unha maior
carga fiscal recaia sobre as rendas medias e baixas.
Un comité de expertos presentou recentemente un amplo estudo encargado
polo Goberno. Malia que varios ministros tenten afastarse das súas recomendacións, o documento elaborado polo comité reflicte fielmente a folla de ruta
fiscal dos populares. Por iso é de agradecer a súa existencia. Coñecemos de
forma moi clara o noso horizonte fiscal, que algúns aplaudirán, pero moitos
temerán. O comité non se aparta da súa encomenda e conseguirá que calquera
reforma fiscal futura, por regresiva que vaia ser, a vexamos como unha concesión social aos cidadáns máis necesitados, á vista da alternativa.
O documento ensalza unha perigosa tendencia: substituír os impostos directos
polos indirectos. Unha das razóns máis poderosas: a súa facilidade de recadación. Pero esa substitución vólvese perversa cando pretenden estender aínda
máis o tipo do 21% do IVE, o maior expoñente dos impostos indirectos. Malia
que o queiran compensar cun aumento do mínimo exento de IRPF, non quero pensar nos efectos que terá sobre os que xa están por debaixo do mínimo
actual.
Sabemos que un imposto que grava o consumo repercute en maior medida
nas persoas con rendas baixas e medias que nas altas, porque tributarán polo
cen por cen do seu diñeiro ante a evidente imposibilidade de aforrar. Pero se
a solución ao fraude fiscal pasa polos impostos indirectos, creemos entón un
novo tipo de IVE, o que lle poderiamos chamar vitaminizado. Igual que existe
o IVE superreducido do catro por cen para os produtos básicos, creemos o
IVE vitaminizado do trinta por cen para os produtos que podemos considerar
de luxo, aqueles demandados en exclusiva polas rendas altas, que con tanta
comodidade eluden a súa carga fiscal.
Busquemos camiños fiscais que aseguren a menor fraude fiscal das rendas altas. Entre eles, dotar convenientemente as áreas da Axencia Tributaria dedicadas a ese labor. As rendas altas teñen unha débeda pendente con este país:
quitémoslles esa carga da súa conciencia, facilitando que cumpran fiscalmente.
Para que funcione correctamente, un sistema fiscal non pode ser simplemente punitivo: debe demostrar aos seus contribuíntes que Facenda somos todos,
pero os máis ricos máis que o resto.
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O peto común
Teresa Souto

Acaba de chegar a primavera, compartimos paseos polas rúas, á beira do río,
ao carón do mar, das rochas, das veigas
florecendo. O arrecendo a herba, os raios
do sol, e a frescura que se respira.
Hai un días, de camiño cunha pequena
grande amiga, pregunteille se faciamos o
camiño curto, se escolliamos un atallo ou
se iamos pola beira do mar. De maneira
moi intelixente díxome que tiñamos tempo
para facer o camiño de ida polo atallo e
o de volta ao carón do mar, que tiñamos
tempo para as dúas cousas… E é que ás
veces o tempo convértese case que no
noso dono e amo, e non nos agasallamos
minutos para contemplar a sinxela beleza
que nos rodea.
Así que gozamos xuntas da serenidade
que ese día nos brindaba o mar, de contemplalo próximo, calmado, fermoso. E é que aínda que nos encante
a choiva e o frío, sentan moi ben estes días de sol, de quentura, de
frescura que tanta falta nos facían, para animar os espíritos e cargarnos de positividade.
Tamén estes días lle escoitei a unha gran muller dicir que Deus estaba na beleza, e hai tantas cousas belas que nos rodean: o mar, a
terra, as mans traballadoras das persoas que aran, que tecen, que
pescan, que limpan, abanan, escriben. A cara amable das que escoitan, ensinan, aprenden, axudan….
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Entrevista

Contra a crise, autoxestión

Manuel G. Turnes
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Mª José Cacabelos é a presidenta
desta Asociación. Nun país coma o
noso, onde o mar é tan importante,
este tipo de iniciativas merecen ser
salientadas e dadas a coñecer.
Que é Guimatur?
A Asociación Cultural “Mulleres
do Mar de Cambados”, abreviando,
GUIMATUR, constitúese
no ano 2004 como unha asociación
sen ánimo de lucro. Creámola buscando contribuír ao desenvolvemento das comunidades do medio rural
de zonas dependentes da pesca, centrándonos en Cambados, que é de
onde somos. Ao final o que se pretende é fixar poboación, poñer en valor
os recursos locais, que isto xere em-

de todas as actividades vinculadas ao
traballo do mar e a posta en valor das
mulleres en todos os seus ámbitos.
E por iso facedes rutas nas que amosades o voso traballo in situ...
Certo, e podedes vir cando queirades, porque están dirixidas tanto a
escolares de todos os niveis educativos como ao público en xeral. Temos
tres rutas: Ruta do Marisqueo, Ruta
do Porto e Ruta do Marisqueo e Viñedos. Nas visitas realízase un percorrido pola vila de Cambados, durante

Facemos visible o traballo da muller;
axudamos a que as mariscadoras sintan
orgullo de selo.
prego, e que o círculo se peche cunha relación positiva entre actividades
económicas, sociais e culturais na
nosa comunidade.
Pero, que vos distingue? Que obxectivos perseguides?
O noso labor desenvólvese arredor
de tres eixes: a promoción e recuperación da cultura tradicional mariñeira, o coñecemento e a promoción
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o que o público coñece as entidades
que asocian os profesionais do mar,
participan do marisqueo a pé, percorren o porto para coñecer os tipos
de embarcacións tradicionais e as
especies que capturan, observan a
actividade das redeiras nas naves nas
que traballan, asisten a unha poxa de
produtos pesqueiros na lonxa e descobren a actividade das conserveiras
e a arquitectura mariñeira. Ademais,

na dos viñedos visítase unha adega
de viño albariño e remátase cunha
cata. Para acceder á zona de marisqueo, as guías facilitan botas a todas
as persoas participantes e ao final da
visita regalamos unha bolsa de rede,
feita a man polas redeiras, que contén cunchas de diferentes especies
de moluscos bivalvos da zona, xunto
cunha guía de marisqueo realizada en
tres idiomas: galego, castelán e inglés.
Nótaseche na expresión que falas con
orgullo das vosas actividades, pena
que non se poida reflectir no papel...
Home, é que pensamos que con elas
estamos contribuíndo realmente a
difundir a actividade económica das
profesionais (o marisqueo a pé é a
actividade que ocupa a máis mulleres
no concello de Cambados). Ao dar a
coñecer a nosa profesión, que queiras
que non, estamos revalorizando os
produtos do mar. E non só iso, facemos visible o traballo da muller, no
marisqueo a pé e armado e na reparación de redes, como saídas profesionais dignas e remuneradas, o que leva
consigo a mellora da calidade de vida
do colectivo. As persoas que integramos GUIMATUR non só mostramos

os nosos oficios, senón unha forma de
vida, a sabedoría e as vivencias asociadas ás nosas profesións. Todo isto
contribúe ao aumento da autoestima
do colectivo.
Canta xente se adica agora mesmo
ao marisqueo e canta pertence á vosa
Asociación?
Agora mesmo somos 206 mariscadoras a pé e podemos dicir que representamos a un dos poucos sectores
que aquí xeramos postos de traballo.
Dáte de conta de que no ano 2012
incrementouse o número en 27 mariscadoras máis, e no 2013 outras 25.
Destas todas, 11 mariscadoras a pé
e dúas redeiras, formamos GUIMATUR e compaxinamos a actividade
profesional de mariscadora ou redeira coas que promove a asociación.
Como é o voso traballo nun día normal de marisqueo? Como distribuídes o tempo?
O noso traballo como mariscadoras
consiste en, sempre que a marea está
devalada, baixarmos á seca a traballar para recoller o tope de captura
dese día. Se non se pode, aproveitamos para facer labores de limpeza
e de sementeira. É un traballo duro,
pero tamén ten as súas vantaxes: pensa que traballamos 3 ou 4 horas ao
día, unha media de 15 días ao mes, e
iso permítenos vivir dignamente do
noso traballo e máis ter tempo para
outros labores.

compensa as mariscadoras que saíron
de ruta, coa diferencia entre o que
elas gañaron ese día de marisqueo e
o que obtivo a mariscadora que máis
gañou ese día.
Como decidides quen acompaña as
visitas e quen non?
Estamos organizadas en quendas.
Todos os traballos, as rutas, a limpeza das botas que prestamos ás visitas
para baixar á seca, a confección da
bolsa coa que agasallamos os visi-

agrupación si que contribuíu a dignificar o noso traballo organizándoo,
poñendo cotas, controlando que se
pague un prezo digno polo marisco...
No que influímos as de GUIMATUR,
foi en darlle ao oficio de mariscadora
unha dignidade que non tiña e que a
propia mariscadora sentise o orgullo
de selo. E ao final todo está relacionado: decátaste de que o único sector
no mar que mantén o nivel económico de anos atrás, é o marisqueo a pé?
Porque o marisqueo a flote e a pesca

Somos un dos poucos sectores que aquí
xeramos postos de traballo
tantes, o lavado das cunchas... -todo
o que realizamos en Guimatur- faise
por orde de lista.
Para rematar, como estaba o mundo
do marisqueo antes de que vos organizásedes e en que mudou coa vosa
intervención?
Se te refires á nosa asociación, non
creo que influíse moito no marisqueo
pois, cando nos constituímos, a Agrupación de Mariscadoras xa estaba organizada. Non sei se sabes que a Asociación Cultural Mulleres do Mar de
Cambados é totalmente independente da Agrupación de Mariscadoras,
que pertence a Confraría. Estoutra

estano pasando moi mal. De feito,
agora mesmo temos un ERE aberto
na lonxa. Se non fose polo traballo
que xeramos as mariscadoras a pé
(o de a flote, tradicionalmente, son
os homes os que se adican a el), probablemente teriamos despidos. Por
outra banda, damos a coñecer aos
visitantes a nosa vila e a súa cultura
mariñeira e de mariscos e moitos dos
grupos que nos visitan despois quedan a comer en Cambados e a mercar
algún agasallo. Así que... si que sentimos que, dalgunha forma, aínda que
sexa pequena, contribuímos a mellorar a situación da muller mariscadora
e da sociedade en xeral.

E se tendes unha visita de escolares,
poño por caso?
Se temos unha ruta programada, daquela certo número de mariscadoras
de GUIMATUR, -unha por cada 20
visitantes-, están avisadas para saíren
á hora concertada (as visitas adoitan
producirse coincidindo con toda a
baixamar), a buscar os visitantes para
facer a ruta. Estas mariscadoras avisan ás compañeiras de GUIMATUR,
de canto marisco lles falta para facer
o tope, e as compañeiras axúdanlles
a completalo. Despois GUIMATUR
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Honrizonte universal

Voluntariados con presos

Xaquín Campo Freire

Médicos sen fronteiras, Farmacéuticos Mundi, enfermeiros, mestres,
técnicos das máis diversas profesións,
Cociña Económica, Cáritas, Reto,
Dignidade, etc. Seguro que o fan con
limitacións e mesmo con fallos. Só se
equivoca quen se move, quen arrisca,
quen pon da súa parte. O que non
achega nada polos demais, fica, normalmente, no opinar ou na crítica
superficial e, ás veces, negativa. Que
tamén pode ter o seu valor. Pero quen
de verdade empurra a máquina, quen
abre a gabia, non son os miróns, senón
esa persoa que en silencio súa a gota
gorda metido no tallo ou pide axuda
e socorre a quen o necesita. Estámolo
a ver agora cos problemas de Ceuta,
como denuncia o bispo Agrelo. Nos
campos de refuxiados, presos de guerra, etc.

Cando eu era rapaz novo, onde
vai iso, dicíase con relación á mili:
voluntarios, nin para comer. Logo
fanche o cambiazo e o que vas
comer é o ‘marrón’ que se lle ocorra
ao mando correspondente: varrer o
cuartel, etc. Non obstante a maior
parte da vida en sociedade pasaba e
pasa hoxe pola xenerosidade calada
de tantas persoas que entregan parte
do seu tempo e traballo ao outro e, ás
veces, mesmo poñen en xogo a propia
vida. Que sería da nosa sociedade
sen a achega xenerosa e gratuíta dos
nosos avós e avoas para sacar adiante
os nenos da familia e, ás veces, os dos
veciños?
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E quen axuda hoxe entre nós senón
eses pensionistas que reparten para
toda unha parentela? Se agardamos
pola banca ou polos gobernos... As
nosas amas de casa, servidoras de
casa en voluntariado forzoso, só se
lles recoñece o seu traballo para dicirlles: mamá, isto non sabe a nada.
Pasácheste co sal, queimóuseche o
guiso... Poucas veces escoitarán: grazas, mamá, polo que fas por nós cada
día.
Nun centro penitenciario, no cárcere,
hai inmensidade de necesidades e de

e, se pode ser, de forma organizada
e en equipos multi e interdisciplinares. Necesítanse todos e en todo. Pero
cada un no seu sitio apropiado e coa
súa valía persoal. Todos valemos para
algo se estamos ben orientados.
Acción en tres direccións
A acción do voluntariado, falando do
mundo penitenciario, ten de ir en tres
direcións: 1º) A unha acción seria e
organizada de tipo preventivo. Desde nenos: familia, escola, traballo, vivenda, axudas sociais, etc. No cárcere
están maioritariamente os pobres, os
sen oportunidades. 2º) No tempo do
internamento. É imprescindíbel unha
grande dedicación capacitada e eficaz, o máis personalizada posíbel. Ten
de conxugarse a prudencia e a eficacia para resolver o que se poida facer
en cada caso e situación. Hai agrupacións que están a traballar facendo o
que poden e saben. Cáritas e Pastoral
Sanitaria teñen bos programas, pero
precisan persoas con tempo, dedicación, ben formadas e equilibradas. 3º)
Pero de pouco serviría o anterior se
a sociedade non tomamos conciencia
seria do despois. A nosa Constitución
fala de rehabilitación e reinserción.
(At 25,§ 2). E énchesenos a boca con
esas palabras para a galería. Pero
logo óese : “Que se rehabiliten eles,
que se reinsiran ou reinserten eles”. A

No cárcere hai necesidades
			
e pobrezas de todo tipo
pobrezas de todo tipo. Os antropólogos fálannos das cinco dimensións
da persoa: física, psíquica, emotiva,
relacional, espiritual e dentro desta
última estaría ocupando unha parceliña o relixioso. En todas elas hai
necesidade de persoal de apoio que,
sen manipulacións, con toda xenerosidade e respecto á dignidade da persoa, acheguen o mellor de si mesmo

eses, nin auga. O que naceu revirado
non hai que o endereite. Como dixo
a deputada valenciana, Sra. Fabra:
“Que se jodan”. (Moi educada ela).
Se fose o meu fillo ou eu mesmo o
preso non falaría así. E detrás están
familias enteiras. Os cárceres están
afastados e non hai transporte colectivo para ir velos. Todo resulta moi
caro. E non esquezamos: Ao cárcere

Urxen asociacións de axuda para esa
reinserción e acollida no día despois.
Ninguén máis capacitado e interesado que o que pasou polo sufrimento.
Hai que contar cos mesmos presos
desde moito antes de saíren. Que traballen xa neses proxectos concretos
desde lonxe. Que vexan como propio
o proxecto no que se implican.

Interior do centro penitenciario de Teixeiro

podemos ir todos, xusta ou inxustamente. Que tamén hai inocentes nos
presidios. Igual que estar enfermos.
Canto necesitamos que nos visiten,
nos escriban, nos axuden, etc. Vistes
“A visitadora de presos”, onde se relata o compromiso verdadeiramente
titánico de Concepción Arenal? Vale
a pena esa película feita polos nosos
artistas galegos.
Axudar á saída
Saír de calquera situación sempre
foi un problema. Empezar a escola,
un novo traballo, emigrar, etc. Hoxe,
saír do cárcere e non volver fracasar,
se non tés apoio, é case imposíbel. Se
non hai traballo, axudas, acollida, etc.
para os que estamos na rúa, a onde
vai ir un preso, que todos o refugan,
o sinalan, se lle apartan, lle berran...?
Só con mirar para os peixes véndoos
languidecer, morrendo na auga contaminada, se non a depuramos e desintoxicamos, se non cambiamos as
circunstancias vitais, eles por si sós,
morren. Algo teremos que ver nós
niso. Os cárceres son nosos. Os presos tamén. E tamén o que se faga con
eles. Normalmente solucionámolo

todo dunha forma simplista: “Que
apodrezan no cárcere!”. Que humanitarios somos! E se fose o teu fillo?
E agora vén o Sr. Gallardón pedindo
cadeas perpetuas. Oxalá nunca pille
coa porta os seus propios dedos! Daquela xa lexislaría con máis humanidade.
Por iso, os medios, o ambiente de
acollida, o posto de traballo, o trato
social e o non sinalar co dedo, a vi-

Podería nacer un voluntariado organizado e asociado, para favorecermos
o non fracasar e o non reincidir por
ter todas as portas pechadas despois
de recuperar a liberdade? O reto está
aí. A resposta é de todos. Túa e miña
tamén. E se comezásemos a asociarnos nós mesmos? Seguro que todo
non o remediamos nun día. Pero se
remediamos cinco, seis, sete casos xa
é moito mellor. Só fai falta concertarmos un día e falarmos. Segurísimo
que se nos ocorre algo.
Estarías dispost@ a algo neste senso?
Estamos en tempos de carestía e incomprensión. Para o pobre sempre é
noite, di o refrán.
Lin hai pouco un comentario ao bo
samaritano. (Lc 10, 25-37). O mestre
da Lei pregunta: A quen lle debo eu
dirixir o amor? Quen é o meu próxi-

O ambiente de acollida é imprescindible
en cada cidade ou bisbarra
venda, os pisos de acollida, a consideración positiva e a aceptación incondicional da que nos fala a psicoloxía
humanista, son imprescindíbeis. E iso
en cada cidade ou bisbarra. No cárcere están concentrados. Pero logo saen
espallados. Quen fai todo iso? Precísanse persoas asociadas que vaian
abrindo novos camiños, novas iniciativas, aí onde vas volver. Se tés que
durmir na rúa a policía axiña se fai
cargo de ti para volverte “ao caldeiro”, como din eles mesmos. E se para
comer tes que ir ao “súper” e comes,
dentro, alí mesmo, “tela clara”.

mo? Eu sempre contestei que o próximo era o ferido do camiño. Pois hai
unha visión do relato que me chamou
a atención: “Próximo non é aquel que
recibe o amor, senón quen ofrece o
amor. Son eu, amando, quen se dignifica por obra do irmán a quen axudo”.
“Facerse próximo de alguén significa
compadecerse e axudar a quen está
en necesidade: cumprir co que sofre
a tarefa de ser próximo. Ti mesmo es
o próximo. Ti es próximo de alguén.
Debes de esforzarte en ser próximo
de alguén”.
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A pregunta

?
?
?
?
?
??

Cumprido xa o primeiro ano de papado de
Francisco, como pensas que evolucionarán agora
as cousas?

Individuo ou comunidade?
No seu primeiro ano de papado, Francisco parece que imprimiu unha serie de cambios no rumbo da xerarquía católica. Son soados nos medios
de comunicación os seus xestos simbólicos por
achegar humildade ao seu exercicio ou as súas
palabras que comezan a conformar un discurso
social que levaba xa demasiado tempo en un segundo plano.
Que existe un cambio de rumbo parece evidente
pero, ata onde van chegar esas transformacións?
Sobre Francisco fixéronse numerosas especulacións: buscará realmente un cambio ou ben quererá promover a penas un lavado de imaxe? Ata
onde terá capacidade para actuar?
Os equilibrios de poder existen en todas as institucións, e a Igrexa non é unha excepción. Pensar
que unha soa persoa ten a capacidade de promover mudanzas profundas é perigoso. Francisco é
un líder e como líder debe promover o empoderamento das comunidades que o seguen. E este
proceso pasa necesariamente por un cambio na
balanza onde a base social da Igrexa gañe peso e
a xerarquía o perda.
É difícil imaxinar cal será a evolución do papado
de aquí en diante, pero o que si creo é que unha
figura carismática non é a clave para fortalecer
a Igrexa, xa que unha organización forte só se
consegue cun movemento de base activo e implicado na súa comunidade.
Alba Canoura

Por unha Igrexa fiel á mensaxe de Xesús

A noite que foi escollido papa Jorge Bergoglio, estaba a escoitar a radio e recollían unha conversa coa
responsábel de prensa e colaboradora del na súa diocese de Bos Aires que minutos antes estivera a dar
chimpos e carreiras polo pavillón onde estaban acreditados todos os medios de comunicación, mentres
os seus colegas buscaban información de quen era o
novo e descoñecido Papa. Esta, cun ton emocionado
e exultante de alegría comezou a citar as virtudes humanas e sociais desta persoa e dixo, cun sentimento
esperanzador e ilusionante, “xa verán que gran Papa
vai ter a Igrexa”.

Despois dun primeiro ano con xestos e palabras significativas que romperon nalgunhas cousas o habitual na Igrexa e que contaron coa complicidade e o
eco dos focos e dos medios, espero, desde a distancia
na que me encontro e o descoñecemento que dese
mundo teño, que non quede todo centrado na persoa
de Bergoglio e no mediático e que teña realmente
transcendencia e traslado á comunidade eclesial e á
sociedade en xeral. Os movementos que o Papado
estea a dar, entendo que boa parte deles en estado
moi embrionario, pouca repercusión tiveron na vida
da nosa igrexa local de todos os días, onde o perfil é
pouco dinámico e permeábel a novas propostas despois de estar escoitando toda a vida a mesma música.
Oxalá a medio prazo poidamos darlle a razón á xornalista arxentina e vexamos outra Igrexa liberada de
todo o superfluo, centrada nas persoas e en ser fiel á
mensaxe de Xesús de Nazaré.
Antón Laxe
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Tócanos a nós

Operación de limpeza e caleado
Conquístaos o seu talante afable, estilo austero, linguaxe directa,
Pero…
Está por iniciar un proceso de reconciliación profunda no interior da igrexa (por exemplo, rehabilitando a
longa lista de teólogos suspendidos por Ratzinger: os
grandísimos Leonardo Boff, Frei Betto e os nosos Pepe
Castillo, González Faus, Tamayo, etc., e o máis sangrante para Galiza o noso Andrés Torres Queiruga.
Adíase para non se sabe cando a discusión e decisión
para as mulleres que senten a chamada do sacerdocio.
As mulleres non existen para a igrexa, nin sequera para
Francisco. Aínda seguen a pedir paciencia Ten que comezar a dar pasos cara á fin da misoxinia e o patriarcado, e que a igrexa se pareza un pouquiño a Xesús de
Nazaré.
Tampouco recibiron ningunha palabra de ánimo as
Comunidades Cristiáns de Base, que levamos desenvolvendo un traballo contracorrente da xerarquía dende o
franquismo en España… nin nas do resto do mundo!
Boto de menos que se pida perdón en España pola súa
implicación activa da xerarquía e clero co fascismo.

Ben, primeiro gozar polo que este ano nos deu, agradecelo, dalo a coñecer. Este ano foi coma un ano de
sementeira e agora cómpre velar polos xermolos, gozar véndoos medrar e despois, cando sexa, dispoñerse
a coller os froitos; como advertía Xesús, o trigo madurece rodeado de xoio; o malo sería que o xoio fose
tan abundante, que acabase afogando o trigo, como
ás veces lle pasa á xente do campo. E nisto a xente do
campo dános tamén exemplo: aínda con esas, volverá
sementar, porque lle vai a vida niso; poñendo remedios para que o mal non se repita.
Dito isto, que pode pasar, que cabe agardar? Hai pasos irreversibles como o da derruba da imaxe sacralizada do Papa? Pode ser. Pero pouco máis. O “estilo
Francisco”, marcado polo principio do respecto e da
misericordia, vaille á xente en xeral, crea simpatías e
podemos esperar que prospere, pero ollo!, ten inimigos e nas propias filas. Que se abran camiño maneiras
colexiais de pensar e resolver a vida eclesial? Non vai
ser doado, hai tanta “mundanidade espiritual” polo
medio!
Vexo necesario axudar a alterar a teoloxía e a oración
popular para que as sirva un Deus que camiña ao pé
do pobo e lle axuda a descubrir a súa presenza solidaria alí onde a vida se xoga por dor ou por gozo.Coido
que é a hora de aproveitar o envellecemento do clero
e o abandono pastoral das parroquias rurais, para crer
e crear vida cristiá ao redor duns novos ministerios
laicais. Pero o futuro non é cousa do Papa Francisco
só; el foi o espertador; tócanos a nós erguernos para o
traballo e a esperanza.

?

Tampouco vin que se tome en serio o gravísimo tema
dos pederastas. Semella que non hai intención de devolverlles a honra ás vítimas. As probas irrefutables
deses delitos e do encubrimento sistemático dos curas
pederastas por parte da institución católica chegou a
tribunais estatais, federais e internacionais.

Manuel Regal Ledo

Daquela… moitos máis cambios ten que haber; se non,
simplemente será unha operación de limpeza e caleado.
Concha Sánchez
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Boa Nova
O ECO

Non fala de xudeus, nin de fariseos. Non fala de bispos,
da curia, da xerarquía, da igrexa tradicional. Non fala
de políticos, católicos ou non, nin de banqueiros, nin
de empresarios explotadores, nin de aduladores do
capital. Non fala de kikos, de opus, nin de seguidores
da COPE ou de 13 TV. Non fala de. Fala para. Fálanos
a nós.
“Entón, que queres dicir: ese que meteu na man contigo
no prato, ese son eu?”. “Ti o dixeches”.

DOMINGO 12 DE ABRIL. DOMINGO
DE RAMOS

José A. Martínez

A PALABRA. Mt 26,14 – 27,66

Mentres estaban a comer, Xesús colleu pan e,
dando grazas, partiuno e déullelo aos seus
discípulos, dicindo: “Tomade e comede: isto é
o meu corpo”. E collendo unha copa, dando
gracias, déullela dicindo: “Bebede todos dela.
Que isto é o meu sangue, o sangue da Alianza,
vertido por todos para o perdón dos pecados.
E asegúrovos que desde agora non volverei
beber este produto da viña, até o día que beba
convosco o viño novo no Reino do meu Pai”.

Testemuña e memoria da Paixón
Trala experiencia da Pascua os discípulos e
discípulas de Xesús teñen que facer un denso e
difícil camiño para comprender o que tiña ocorrido.
Aínda que o mestre mostráralles o peculiar estilo
do seu mesianismo e as negativas consecuencias
que a súa proposta podía ter (Mt 16, 21-23; Mt
17, 22-23; Mt 20 17-19), eles e elas non estaban
preparados para afrontar o que pasou.
A vivencia da resurrección de Xesús non lles privou
tampouco do esforzo de comprender o sentido e as
razóns da morte violenta do nazareno. Con medo
pero coa esperanza alumeando nos seus corazóns,
foron recordando xuntos os acontecementos vividos
en Xerusalén e axudados pola lectura da Palabra
de Deus, abríronse a comprender dun novo xeito o
destino e as ensinanzas do mestre.

A CLAVE

A PALABRA

Naquel tempo, un dos Doce, chamado Xudas
Iscariote, foi onda os sumos sacerdotes e
díxolles: “Canto me dades se volo entrego?”.
Eles acordaron darlle trinta moedas de prata.
E desde entón andaba buscando o momento
axeitado para llelo entregar. No primeiro día
dos Ácimos os discípulos fóronlle preguntar a
Xesús: “Onde queres que che preparemos a cea
pascual?”. El respondeu: “Ide á cidade, á casa
de fulano e dicídelle: “O Mestre di: O momento
está preto; vou celebrar a Pascua cos meus
discípulos na túa casa”. Os discípulos fixeron
tal como Xesús lles mandara e prepararon a
Pascua. Chegado o solpor, púxose á mesa cos
Doce. E mentres ceaban díxolles: “Asegúrovos
que un de vós me vai entregar”. Moi tristes,
empezaron a preguntarlle un por un: “Non
serei eu, Señor?”. El respondeu: “Un que meteu
comigo a man no prato, ese entregarame. O
Fillo do Home vaise, como está escrito del; pero
ai daquel que entrega ao Fillo do Home! Máis
lle valía non nacer”. Entón Xudas, o que o ía
entregar, preguntoulle: “Non serei eu, Mestre?.
Respondeulle: “Ti o dixeches”.

O longo Evanxeo do domingo de Ramos sitúanos
nas horas previas a condena de Xesús. Todos os
acontecementos van levando progresivamente até
o destino final de Xesús. A relación entre o mestre
e os seus discípulos/as vai crecendo en densidade
e as diferentes escenas van desvelando unha nova
identidade de Xesús.
O acontecemento central da derradeira cea
condensa a intensidade do momento. Os xestos
do pan e do viño no medio do xantar permiten
a Xesús expresar como esta a vivir este momento
crucial da súa vida e cales han ser as claves de
actuación de futuro para os seus compañeiros e
compañeiras.
“Facede isto en memoria de min” supón non só
repetir un xesto simbólico, senón que é unha
invitación a evocar a vida enteira do mestre e
comprendela dende a fondura inigualable da
experiencia pascual.
Carme Soto
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Falando da lingua

O que fomos, o que somos…

Lidia e Valentina

Tamén perdemos os muíños tradicionais e con
eles: a canle, o rodicio, a
quenlla, a moega, a capa,
o pé, o caixón, o batallo...
Os tempos avanzaron,
mudaron. Nas aldeas,
de aquí a pouco, xa non
queda xente; e a que hai,
por sorte, ten maquinaria:
o tractor, o muíño eléctrico..., incluso internet.
Isto é bo, claro, necesario,
pero dá moita mágoa o
que se esquece por non
existir xa... Parece incluQue cousa ten o muíño, precisa e non necesaria, non
pode moer sen ela e non lle serve para nada?
so que se despreza falar
Canta riqueza léxica se está a per- destas cousas, que é ser anticuado/a,
der conforme pasa o tempo. Quedan estar ancorado/a no pasado, ser
morriñento/a, que xa non fai falta
atrás os traballos, os oficios, a xente…
este léxico... Pero iso non quere dicir
Desapareceron os carros das vacas, que poidamos esquecer de onde vios dos bois… Onde el quedan o xugo, mos e que ao redor dos muíños, haa chavella, o estrobo, a cabezalla, as bía todo un sistema de vida e unha
cangallas, o chedeiro, o espeque, os cultura asociada. Quizais lembredes
fungueiros (ou fumeiros), os ladrais... aquilo de:
Unha noite no muíño,
unha noite non é nada,
unha semaniña enteira,
iso si que é muiñada...

O Fachineiro

Os muíños eran, moitas veces, os
“lugares de marcha”, de encontro de
antes, de feito moitas veces íase de
noite, xa que cada familia tiña a súa
rolda, as súas horas nun determinado
muíño: 9 horas, 19 horas… Íase levar
o gran, botar o muíño a andar, e había quen esperaba a que rematase de
moer, ben porque o muíño non estaba cerca da casa (ao mellor, alá no
fondo da aldea, onda o río), ben por
evitar o risco de que lle roubasen o
gran ou a fariña…
No muíño da Macía entrei,
un ferrado de gran levei,
que endevindo o novo
eu o pagarei,
que na fame non hai lei.
Dende logo que eran lugares onde
se podía valorar a fartura de cada
casa. Ter gran para moer e fariña para
amasar e cocer un pan, para ter que
levar á boca, era sinal de que non era
tanta a necesidade, a *necesidá”, que
din os nosos/as maiores.
Solución: o ruído

Así chamámoslle nós, pero seguro
que moitos e moitas de vós tendes
outras palabras diferentes para nomear o mesmo.

Ou mesmo:
Veño de moer morena
dos muíños de riba;
durmín coa muiñeira,
non me cobrou a maquía.

da dignidade

A instalación do medo
“Teito, terra, traballo, pan, saúde, educación,
independencia, democracia, liberdade, xusticia e paz. Estas foron as nosas bandeiras na
madrugada de 1994. Estas foron as nosas demandas naa longa noite dos 500 anos. Estas
son, hoxe, as nosas esixencias.”
O manifesto zapatista lido en México en
1996 e incluído por Manu Chao nunha canción, reivindica o mesmo que as Marchas
pola Dignidade da semana pasada: pan, teito,
traballo, ou sexa, estado social.
En Portugal Rui Zink publicou o volume A
instalação do medo, libro que recorda a 1984
de Orwell. Dous homes petan á porta dun piso:
“Bos días, miña señora, viñemos para instalar
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o medo” (…) “é un obxectivo patriótico, é polo
ben do país”. Os funcionarios explican: “para que
poñer policías e tanques nas rúas se basta apagar
a luz e susurrar: os mercados precisan máis reformas estruturais, todos temos que facer sacrificios para enfrontar a crise. Sacrificios humanos.
(...) o medo é pedagóxico, axuda a domesticar os
malos instintos”.
Como escribiría Brecht primeiro levaron os gregos, pero como non era grego non me importou;
logo os portugueses, pero como non era portugués non me importou; agora veñen por min,
pero é demasiado tarde... Ou non?
A.Q.

