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A foto que fala

Eu, dende logo, nunca modificarei a lei electoral por maioría
(Mariano Rajoy, 2013)

O trasno

Romaxes romaxeiras

Daniel López Muñoz
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lixiosa. Unha linguaxe significativa
para aquel final de século vinte –a
modernidade, a liberación, a creatividade– e para este anaco de planeta chamado Galicia, tan seu, pero
tan negado e subordinado –lugares e
paisaxes, lingua, idiosincrasia, relixiosidade e cultura populares. Sobre iso
foise construíndo, con moitos erros e
preciosos acertos. Con inmensa gratuidade.

temente– plurais. Das tribos. A xente
de menos de trinta vive nesa interesada tiranía das tendencias, marcas e
etiquetas. Importan menos os principios ou identidades sólidas; lévanse
certas atraccións líquidas. Explóranse territorios e adóptanse maneiras.
Unha pose e un aspecto son decisivos
na identidade, como quen cambia de
marca ou de estilo de roupa. Hai un
menú de estilos: ti, de que vas?

Disque teremos un libro-disco que
fala das romaxes coa voz e música da
Quenlla, e de varios escribidores que
fan memoria. É unha lembranza linda
para a xentiña toda que viviu as romaxes desde dentro, como encontro,
como fonte de inspiración, como símbolo que alimenta. É algo interesante
para aqueles que manteñen un lume
parecido nos seus corazóns, pero que,
polo que sexa, nunca participaron. E,
probablemente, é algo indiferente ou
estraño para unha gran maioría.

Dámoslle voltas á vixencia destas
cousas. E hai un aspecto que non
temos demasiado en conta. Cando
a Romaxe nace, a sociedade emerxe desde o nacional catolicismo. A
catolicidade cultural era aínda un
humus compartido, algo presente na
biografía de case todo o mundo; para
ben ou para mal. E a Romaxe, como
explosión innovadora e creativa, chamada “de crentes”, tiña nesa altura un
atractivo, apelaba a un pasado común
sobre o que se facía unha proposta
galeguista, festiva e liberadora.

Para ben entender a Romaxe hai
que retomar o seu alento primeiro,
a aposta por unha nova linguaxe re-

En trinta e sete anos, as cousas cambiaron. Estamos na sociedade das
tendencias. Das propostas –aparen-

As etiquetas estereotipan. O ecoloxista, a solidaria, o “heavy”... Un
menú do máis diverso, no que non se
dan ben as identidades múltiples. Hai
un “pack” e tes que escoller. Cada
etiqueta ten o seu contido, as súas
regras, o que se espera dela. Despois
destes anos de rouco integrismo no
que quedamos como Varela, cando
chegamos ás etiquetas “cristián”, católico”, “crente”, “relixioso”…, o significado, as connotacións, o estereotipo
que se lle vén á cabeza á xente nova é
para saír correndo e non parar. E non
me estraña.
Propostas? Se as tedes escribide, a
Irimia, que se agradecen.

Editorial

Paco e os seus homes
Circula un chistiño de ambiente clerical que podería resultar toda unha revelación do
estado da “cuestión interna” –cando menos en Galicia- con respecto ao papado de
Francisco e á súa proposta de reforma. A graza é algo así: como se supón que os bispos
e clérigos con certo nivel de responsabilidade institucional que toman algo en serio o
que di e escribe o papa non chegan a media ducia, a maioría conservadora e resistente
chámalles a eses pobres inxenuos “los hombres de Paco”, como na serie de televisión.
Parece certamente que Paco ten poucos homes –quizais algunha muller máis, quen sabeneste xacobeo fin da Terra. Poderiamos buscar máis anécdotas. Hai uns meses estivo
Pagola na Coruña e xuntou 400 persoas no Pazo de Congresos. A Televisión de Galicia
preparoulle unha entrevista para ser emitida no programa
“Polo Camiño da fe”, pero, segundo fontes ben informadas,
houbo unha contraorde episcopal e a entrevista non se
emitiu. Censura, chamábanlle a iso nos bos tempos.

seguen á defensiva, abraiados
por tanto que emendar, tantas
Debería alguén explicar por que razón se censura a Pagola,
desculpas que pedir, tantas
un teólogo de quen se sabe que Francisco mercou e leu
o seu libro (Xesús. Aproximación histórica, con 120.000
persoas que rehabilitar
exemplares vendidos) e mesmo o agasallou.

A cuestión, que parece que se fala tamén en baixiño, é que toda a caverna segue á defensiva, quizais psicoloxicamente asoballada por tantas cousas que debería emendar,
tantas desculpas que pedir, tantas vidas e persoas que rehabilitar. Os cambios de estilo,
de linguaxe, de estratexia pastoral non se albiscan. Demasiados cambios.
Hai no ambiente a sensación dunha estratexia de chumbo, de agardar a que pase o
vendaval, de confiar nas estatísticas, comparando en segredo a idade de Francisco coa
esperanza de vida dos bispos de Roma. E así van pasando os días e cada un que pasa é
un menos que lle queda a Paco e aos seus homes. E a disimular.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Entre todas as historias tremendas
que escoitamos sobre o ébola hai
unha que lin e que paso a compartir con vós. É a historia de Massimo,
un enfermeiro italiano que está nun
hospital na zona cero desta tremenda
enfermidade. Alí chegou unha familia formada por un pai, unha nai e as
tres fillas; todos infectados polo virus.

Ao pouco, morreron os pais, ante o
desconsolo das nenas. Logo, as dúas
nenas menores. Só quedaba Mary.
Loxicamente, ela pechouse e non
quería saber nada da vida. Estaba enferma e nada aseguraba a súa saúde.
Massimo achegouse a ela coa intención de que comese e bebese algo, xa
que isto era imprescindible de cara
a ter algunha recuperación. Ela negábase. O enfermeiro insistía coa seguridade de que, dixese o que dixese,
non tería resultado. Mary non entendía o inglés e o enfermeiro non entendía a lingua da nena. A calor cos
traxes protectores era insoportable e
os intentos de Massimo eran breves.

lalle en italiano, vaiche entender o

Nun deses intentos por alimentar a
Mary alguén lle dixo ao rapaz: “Fá-

en Internet co nome de “La fuerza de

mesmiño ca en inglés…”.Así foi. Massimo empezou a falarlle en italiano.
Ao principio a ladaíña de sempre.
Pero logo comezou a contarlle contos
da súa infancia, historias do seu lugar
de orixe... Mary seguía sen entender.
Cando Massimo, esgotado pola suor
que enchoupaba o seu molesto traxe,
ía marchar, notou a man da nena que
o agarraba. O resto da historia e a reflexión xa a podedes facer vós, que eu
non teño espazo.
Esta historia collina do xornal el País.
Se queres lela completa, podes facelo
Mary”. Paga a pena.
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Co referendo
ESCOCIA, o día
18, faise escoitar. Xa
e considerada unha
nación no sistema de
transporte e no fútbol.
Buscan a produción
e comercialización
conforme á natureza e
recursos locais, fronte
á explotación das
multinacionais que
dilapidan o medio a
prol do negocio e da
fame. Amantes do
seu, resistiron contra
os imperios romano e
británico.
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Liberia non visualiza a
traxedia do ÉBOLA
e agocha as súas
consecuencias. Vive unha
democracia feble, dúas
eleccións despois da
guerra civil (1989-2003)
que destruiu o país. Na
foto a Premio Nobel
da Paz 2011, Sirleaf,
a primeira presidenta
africana elixida, loita
pola igualdade nun dos
países máis pobres.
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Ante o desleixo da
Xunta, moitas nais/
pais, pelexan para que
as súas crianzas sigan
medrando no idioma que
maman. É o caso de Bibi
Fernández, que fundou
con outr@s o CENTRO
infantil SEMENTE en
Compostela.
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Ata o 28 podemos
gozar da obra do
escultor ourensán Ramón
CONDE nas prazas
do Obradoiro e as
Praterías de Santiago,
co título de “O poder”.
Representan a David
e Goliat, a enerxía do
líder, etc. Unha das súas
obras máis coñecidas
son “Os Redeiros” da
Gran Vía de Vigo. Algo
farían matinar a Merkel
e Rajoy.
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Este Abano negro de
Luís CARUNCHO
(A Coruña,1929),
obra da súa época de
vangarda que evoca a
pegada da xeometría
e a abstracción, ilustra
os devezos de sol e
calor que senten as e
os viñateiros para a
maduración do viño
neste mes antes do San
Miguel.
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Ata o 15 podemos
entregar comunicacións
para o Congreso sobre
MONCHO
VALCARCE na Eira da a ferrolá HILDEGART
Xoana. Hanse amosar
Rodríguez Carballeira
guieiros e referencias
pioneira na reforma
que nos aglutinen na
sexual e na crítica
loita pola sobrevivencia política. Cen anos
da nosa cultura labrega despois do seu
cando o liberalismo
nacemento, o Ateneo
salvaxe está a destruír
Ferrolán lembra a
o noso tecido primario, activista política e
collendo o seu facho
feminista.
aceso contra a desfeita
capitalista.

O 27 celebramos
a memoria de

Alfonso Blanco Torrado
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O 21 celebramos
en IRIMIA o día de
Afirmación e Dignidade
do noso pobo, con
intervención de varias
asociacións, e a memoria
dos 30 anos da Quenlla
sempre empurrando
iniciativas como as
romaxes. Na foto vense
estreando o último disco
na Festa da Fala, lugar
da V Romaxe, no San
Alberte de Parga.
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Economía

Desemprego

Pedro Pedrouzo Devesa

O paro segue sendo o maior problema económico no noso país.
As últimas reformas orientáronse fundamentalmente a “incentivar” o desempregado na busca do traballo, minorando as prestacións do desemprego, liberalizando as novas contratacións e
animándoos a emigrar.
Estendeuse a idea de que o paro se orixina por desinterese do
traballador, acomodaticio por natureza, que só vai buscar emprego se se lle poñen as cousas difíciles.
Os efectos desta medida están conseguindo que demasiadas persoas preparadas busquen futuro económico noutro país. Aí fóra
non os van contratar por ser familiares de ninguén, se non polo
que valen.
A austeridade económica estanos levando a unha selección social
perversa. E a incapacidade das nosas administracións públicas á
hora de elixir aqueles gastos que maior valor engadido poden
aportar á nosa sociedade está dirixindo os minguados orzamentos públicos a actuacións que teñen escaso impacto na produtividade e, polo tanto, na riqueza futura.
Pero, é que tampouco sabemos cales son eses gastos. Se nos consultasen sobre os programas de gasto prioritarios que debemos
atender no próximo quinquenio para reactivar a economía, saberiamos que propoñer?
Non saberiamos, porque durante demasiado tempo os nosos políticos non se atreven a decidir, ou polo menos a facelo de forma
pública. Partidarios dunha política de choiva fina, investimos nos
mesmos sectores ca antes da crise pero en menor medida. Non
priorizamos, queremos que o diñeiro chegue ás empresas, pero
non ás que máis capacidade teñen de sacarnos da recesión, se non
a todas. Todas votan.
Mentres que a política social debe ir dirixida a todos, e en especial aos que máis o necesitan, a política económica debera ir
dirixida aos que máis necesitamos nós, aos que nos abren espazos
económicos, aos que retornan incrementado o diñeiro que investimos neles.
Seguen sen ser evidentes os sectores que nos deben sacar da crise,
aínda que na práctica iso signifique que agardamos a que volva
a construción a salvarnos, sen dúbida un sector clave, pero que
ocasionou unha das épocas de maior corrupción política e impacto negativo medioambiental. Se ten que volver a construción,
orientémola, de forma que poidamos cauterizar en parte os seus
efectos negativos, e poida crecer sen esquilmar o noso patrimonio cultural e ecolóxico.
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O peto común

A Romaxe na voz de A Quenlla

Josecho de la Torre

A vindeira Romaxe trae consigo unha sorpresa coa presentación dun disco-libro propio. Hai tempo que os irimegos anhelaban un traballo que recollese as cancións máis entoadas nas celebracións e, para iso, A Quenlla
ofreceuse a levar a cabo este CD musical. Quince temas, entre os que se
atopa a Rumboia, Irmaus, Alén do teu recordo, o Credo Galego, A dorna,
o Magníficat ou algunha novidade como Irmán cómpre que nazan flores,
de Claudio Rodríguez Fer. Este disco foi gravado no verán do 2014 nos
estudos do Concello de Arzúa, sendo técnico de son Francisco Cerdeira.
A dirección artística correu a cargo de Mini e Mero e os arranxos son de
A Quenlla. Colaborou, de forma desinteresada, Richi Martín na percusión
e hai que agradecer o traballo de tanta xente que o fixo posible e que
animou a cumprir esta ilusión. O grupo A QUENLLA está formado por:
Mariña, Iria, Chus, Tareixa, Manuel, Mija, Saxa, Omeljan, Mini e Mero.
A todos eles só queda dicirlles GRAZAS.
Acompañando a este disco ofrécese un completo libro que describe as romaxes nas súas catro décadas diferentes. Xabi Blanco, Ramón Díaz Raña,
Helena Villar Janeiro, Victorino Pérez Prieto, Daniel López Muñoz, Xesús
Portas Ferro e Engracia Vidal achégannos a inmortalidade das romaxes
dende o Pedregal de Irimia ata Santa Uxía de Lobás. Ademais, o libro complétase co alento de
diferentes irimegas e irimegos que quixeron deixar as súas vivencias nunha frase ou nun parágrafo.
Todo, xunto a unha extensa galería de imaxes de cada un dos lugares onde tivo lugar esta celebración.
Este disco-libro porase á disposición de quen o desexe adquirir na vindeira Romaxe, que terá lugar
o 13 de setembro en Vitre, concello de Frades. Con Irimia como editora, este traballo non é máis
que a ilusión de moitos anos e moita xente que creu nisto e atopou nas romaxes o espazo único para
compartir a irmandade, a fe e galeguidade con milleiros de irimegas e irimegos máis dende 1977.
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XXXVII Romaxe de Crentes Galegos

CHAMAMOS POLA IRMANDADE
13 de setembro – As Virtudes – Vitre (Frades)

O sábado 13 de setembro, a partir das 11 da mañá, seremos recibidos nas Virtudes con
rosquillas do país e o son das gaitas para celebrarmos a XXXVII Romaxe de Crentes
Galegos!
As 12:00h comezará a Celebración, onde, presididos polo fermoso lema “Chamamos
pola Irmandade” e polo retrouso “Irmáns, pra que o porvir nos chame, cómpre que
nazan flores a cada instante! Para que mil recendos enchan o aire!”, saberemos algo
máis do lugar que nos acolle, repasaremos os atrancos que no noso mundo sofre
o soño da irmandade, irmandarémonos con Xesús de Nazaret celebrando a súa
memoria e apostaremos polas grandes causas co noso xa tradicional berro seco.
Logo virá o xantar e a festa da tarde amenizada polo grupo A Quenlla, Pepe Penabade e Lucho, e por grupos folklóricos do lugar. Por certo, non esquezades dous
detalles ben importantes: para o xantar haberá pulpeira e tamén haberá a vender pan do lugar.
Ah, e temos reservada unha gran novidade: a presentación en rigorosa
exclusiva do CD-libro onde se recollen as cantigas que nos levan acompañando ao longo destas 37 romaxes!
A partir das 6 da tarde desprazarémonos ata a Igrexa de San Pedro de
Mezonzo para ter alí, nun lugar tan emblemático, a oración da tardiña
e a despedida.
Na páxina do lado, Gumer, crego dinamizador da zona, e irimego dende
primeira hora, cóntanos o significado e a importancia de Mezonzo.
Contamos contigo o sábado 13 de setembro nas Virtudes-Vitre, no concello
de Frades!
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REZAR A “SALVE REGINA” EN MEZONZO
Cada ano o programa das Romaxes
propón, como colofón, un momento especial de oración. O lugar, un
espazo significativo do contorno.
Neste ano coidamos que o sitio
máis apropiado vén ser a Igrexa
de Mezonzo, a pouca distancia da
capela das Virtudes. En Mezonzo
foi onde profesou Pedro, o santo do
mesmo nome e autor universal da
Salve. Convidamos a todos/as os/as
que o teñan a ben a se achegaren ata
Mezonzo, para rematar rezándolle
a Nosa Señora o Salve Regina, en
latín, claro.
Do monxe Pedro e das orixes do antigo mosteiro á igrexa románica
Foi cara o ano 952 cando Pedro Martínez, un mozo de vinte e dous anos,
profesa no antigo mosteiro de Mezonzo. Aínda que natural de Curtis
quen chegou a ser santo tomou o
apelido do lugar onde se fixo monxe:
san Pedro Mezonzo (930-1003). De
Mezonzo saíu para Sobrado, onde
foi abade, e logo para Antealtares,
en Compostela (975), chegando a
bispo de Iria Flavia e Compostela
no ano 985, onde salvaría o sartego de Santiago ante a razzia de
Almanzor. Autor da Salve Regina,
como invocación ante os perigos
musulmáns e normandos, foi tamén
infatigable predicador contra o
pánico milenarista.
O mosteiro onde rezou e
estudou Pedro Mezonzo
non é o que chegou ata
nós, senón unha versión posterior. As súas
orixes son incertas.
Pero parece que entre
os séculos VI e VIII
ergueuse algún tipo de
templo sobre un santuario celto-romano, dedicado
aos xenios das augas. A finais
do século IX, quizais pola fama

acadada pola “fonte santa e as súas
augas “milagreiras””, creouse o cenobio familiar baixo a mandato beneditino do abade Reterico. Chegado xa
o século XII, pasou á obediencia do
Císter e no 1200 o vello templo co seu
mosteiro foi reformado baixo a advocación de santa María de Mezonzo,
erguéndose o edificio románico que
hoxe vemos, cun elegante claustro do
que, por desgraza, so quedan os alicerces onda á fachada sur, onde, entre
as pedras, abrolla a vella fonte celta,
habitada por unha fermosa ondina.
Seguindo o espírito das construcións
do Císter
O novo templo intégrase plenamente
na “estética cirtesciense”, baseada na
pureza e simplicidade de líneas, cun
simbolismo xeométrico, afastado de
toda ornamentación figurada, que
responde á orientación elaborada por
san Bernardo de Claraval. Bernardo
partía dun espírito de pobreza e ascetiso totalmente rigorosos, e predicaba
a núa pureza arquitectónica. Os gastos en figuracións, pintadas ou esculpidas, son un derroche inútil do pan
dos pobres. Os monxes non necesitan
desas imaxes para reflexionar sobre a
Lei de Deus, deben facelo a través da
escritura. As figuras son só unha distración. O templo de Mezonzo é un

fermoso exemplo desta teoloxía. O
ábside triple e as súas tres naves simbolizan a Trinidade, sen máis adorno
ca o xogo de volumes.
Por outra parte, na espiritualidade do
Císter resalta desde o seu abrente un

A oración da tarde
celebrarase na igrexa
románica de Santa
María de Mezonzo
celme especial pola devoción mariana. Baixo o seu padroado puxo a orde
todas as súas igrexas. Para empezar,
san Bernardo, o cabaleiro da Virxe, a
través de Claraval, foi quen fundou,
directa ou indirectamete, case todos
os mosteiros. Non quería adornos, se
ben a imaxe da Nai de Deus non faltaba en ningún templo. Das 18 casas
cistercienses que houbo en Galicia
-dicíanos Nicanor Rielo (+), en Encrucillada-, só dúas ou tres, deixaron
de contar con titularidade mariana.
As Cantigas de Santa María prodúcense e espállanse nunha atmosfera
de fervor, que os cistercienses fomentaron en gran medida. Daquela,
o galego era o idioma único nos nosos mosteiros, unha realidade que enchoupaba a oración, o labor e o lecer.
Gumersindo Campaña
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Entrevista
Xaquín Campo Freire

Conversa con Rafael Pillado Lista,
directivo da Asociación Fuco Buxán

Rafael Pillado é toda unha institución
na esquerda e no sindicalismo ferrolán.
Traballador da antiga Bazán, fundador
de CCOO, cofundador do PCG, condenado durante o franquismo, indultado
na democracia… achégase ás páxinas
de Irimia para falarnos da Asociación
cultural Fuco Buxán e do seu labor
Rafel Pillado coas grúas de Navantia ao fondo [Foto. La Voz de Galicia]

Brevemente: quen é Rafael Pillado
Lista?
Rafael Pillado Lista é, socialmente, froito da acción do movemento
obreiro, sobre todo da Bazán e da
tradición comunista. Tamén da experiencias campesiñas de María e da
mariñeira de Manuel, os meus pais.
O Día da Clase Obreira Galega está
ligado cos feitos de marzo do 72, dos
que formamos parte.
Quen foi Fuco Buxán e por que elixistes ese nome para este colectivo?
O nome da asociación procede dun
poema de Celso Emilio Ferreiro:
“Carta a Fuco Buxán”:

Fuco Buxán ten un enfoque
plural e de compromiso cos
problemas da xente
“...

Fuco Buxán, aprinde a andar ergueito,
Fuco Buxán, aprinde a falar forte.
Fuco Buxán aprinde de tal xeito
Que nunca máis esquezas o teu
norte.
…”.
Eliximos este nome porque, nel, Fuco
Buxán aparece como prototipo do
galego consciente, ao que non se lle
esixe que se comprometa coa reali-
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dade do país. Queremos ser aguillón
fronte á inxustiza, factor de unidade e
mobilización, un instrumento máis de
rexeneración.
Pois agora fálame de “Fuco Buxán”
na bisbarra de Ferrol e dime moito
máis do que eu che poida preguntar,
pois es ti quen o sabe todo.
“Fuco Buxán” nace do encontro, no
seo do PSOE, de dúas correntes de
esquerda, unha socialista e outra comunista. A ausencia de debate e o espazo acotado a toda reflexión crítica
lévanos a promover a revista Razón
Socialista como mecanismo de expresión diferenciada. E, pasados uns
anos, recoñecendo escasos resultados,
decidimos crear a asociación. Nace
cun enfoque plural, sociocultural,
afastado da visión elitista da cultura,
comprometida con todos os problemas que padece a nosa xente. E, para
dicilo claramente, cun enfoque político, fronte á despolitización xerada
polo sistema. Non partidista e claramente de esquerdas.
Aprendendo do movemento obreiro
dos anos sesenta-setenta, facemos da
nosa acción expresión de solidariedade, fomentamos a autoorganización
dos afectados polas políticas de exclusión social, de agresión á maioría
da sociedade, do neoliberalismo. Un
exemplo: a creación do Comité ci-

dadán de emerxencia para a ría de
Ferrol, formada por diversas asociacións, con xente de todas as ideoloxías, incluído o Xeneral Gabeiras,
xa falecido. O obxectivo é pechar a
planta de gas de Reganosa, froito da
corrupción económica e política. O
Supremo declarouna ilegal.
Outra mostra, é a creación de “Agavida”, asociación que agrupa os afectados polo amianto, material canceríxeno utilizado en diversos sectores
da industria, sobre todo na industria
naval.
Editamos a revista Razón Socialista,
aberta a todas as opinións, que, con
carácter semestral, busca temas non
tratados polos medios convencionais.
É a revista de Fuco Buxán, sen outro
compromiso ou orientación. Na mesma liña, temos un programa semanal
de radio,“O Recuncho”, na comunitaria Radio Filispín.
Está moi presente o recoñecemento a
cantas persoas son dignas de valorar
na súa acción colectiva e compromiso moral. Aí temos as homenaxes a
Santiago Carrillo, Isaac Díaz Pardo,
tamén a Xulio Aneiros, etc.
Non teriamos espazo para resumir o
conxunto de actividades e compromisos que compartimos día a día.
En que fase e actividades estades
precisamente agora?
Nestes momentos mantemos o compromiso co peche de Reganosa, na
defensa da nosa ría. Temos pendente unha homenaxe ao pintor Xaime
Quessada e a Paco Filgueiras; conservamos o compromiso de reunírmonos cada luns, para respondermos
a cada feito agresivo. Sentímonos
comprometidos fronte aos desafiuzamentos, na defensa da sanidade pública, do ensino, do sector naval, etc.
Mantemos relacións de ámbito moi
amplo, como coa Asociación SOS
Monuments, co Dr. Martín Almada
de Paraguai, premio Nobel alternati-

vo, descubridor dos arquivos da Operación Cóndor en Sudamérica.
Que lles podedes ofrecer a Ferrol, a
Galiza, a España e ao mundo nestes
intres?
Partindo da experiencia na loita contra a ditadura, ao longo da transición
o que podemos aportar é o compromiso, a solidariedade constante, en
confrontación coas formas de corrupción política e económica, coas
que o sistema tenta impregnar todos
os sectores da sociedade. Tamén cun
concepto da cultura diferenciado das
elites que tentan controlar esas ex-

sitado no pasado. Por iso é posible
que na defensa dos intereses comúns
poidamos aglutinar todas as voces e
vontades. Esa é a tarefa de hoxe.
Hai algo máis dun ano presentaches
un libro de memorias; fálanos algo
del.
Titúlase O latexo da vida e da conciencia e é a primeira parte das miñas memorias, que se proclaman colectivas,
porque só na acción colectiva poden
desenvolverse os feitos que describo.
Fago un percorrido vital, profundamente vinculado á familia e tamén á
experiencia dos traballadores de Fe-

Somos moi críticos co sistema capitalista
e co bipartidismo actuante
presións, pechándoas nunha burbulla.
Cultura é toda creación humana.
Eu sei que sodes moi críticos e difíciles de casar co primeiro que chega.
A quen debedes obediencia política
nestes intres? E con quen non casaredes nunca?
Sen dúbida, somos moi críticos co
sistema capitalista depredador, e
particularmente co bipartidismo actuante. Sentímonos obrigados polos
intereses da cidadanía, da galega en
particular, e por ninguén máis. Non
casaremos cos intereses dos grupos
financeiros ou imperialistas.

rrolterra na loita por construír unha
sociedade fondamente democrática.
A decisión de escribilo nace da idea
de aportar experiencia, tamén como
contribución á acción no presente.
Deixas un enderezo electrónico?
fucobuxan@gmail.com
Rafael, foi un pracer. Grazas

Déixanos a túa sabia mensaxe de
alento, ti que tanto levas loitado, que
levas sufrido anos de cárcere, e segues con ánimo e sen odio mirando
cara a adiante.
Estou convencido de que a estas alturas é posible o entendemento da
inmensa maioría da humanidade.
Como xa adiantou Carlos Marx, a
tendencia crecente de concentración
da riqueza en moi poucas mans fai
que os prexudicados sexamos o 99%
dos cidadáns, máis aló das crenzas,
ideoloxías ou incluso do voto depo-

Portada dun exemplar de Razón
socialista editada pola AC Fuco Buxán
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Utopía

Foi fusilado Alexandre
nun 17 traidor.
Alí onde balas selaron
drama amargo de exclusión.
Querían facer calar
o entusiasmo da paixón.
Terra e xente, pobo, Deus
Galicia no corazón.
E o corazón cara ao mundo,
ronsel de liberación.
Novo calvario, novo Cristo,
en bágoas de redención.
Onde a inocencia padece,
padece e salva o Señor.
Lumieira para ver
as cousas desde outra cor.
Vítima que amosa vítimas,
que inzan ao noso redor.
A historia co rito acedo
de quen abusa e trae dor.
Que mata e converte o sangue
en grans de sementador.
Na Caeira de Alexandre
alentos dun soñador.
Manolo Regal Ledo
A Alexandre Bóveda político e cristián manifesto, fusilado na
Caeira, Pontevedra, o 17 de agosto do 1936
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Un agnóstico no mosteiro de
Sobrado dos Monxes

Alá polos anos 60 do século pasado,
a cidade italiana de Milán tiña un alcalde comunista que unha vez dixo:
“Non concibo unha cidade sen fábricas nin mosteiros”.
Eu daquela era un mozo que andaba
a cabalo entre a miña responsabilidade como presidente diocesano da
“Xuventude Estudante Cristiá” (un

Sempre me amosaron respecto
e cálida acollida aínda sabendo
que eu non era crente
daqueles movementos especializados
da antiga Acción Católica) e a miña
incipiente militancia nunha organización de extrema esquerda (“Liga
Comunista Revolucionaria”), por suposto, na clandestinidade, dado que
estabamos en plena ditadura franquista.
Así pois, lémbrome que cando lin
aquela declaración non entendín
nada; polo contrario, pareceume
unha auténtica contradición incomprensible para min e limiteime a metela no baúl das cousas perfectamente esquecibles.

Moitos anos e moitas voltas pola vida
despois, un amigo meu, a quen coñecín a principios dos anos 80, grazas
aos comúns intereses que tiñamos
na agricultura ecolóxica, decidiu ingresar no Mosteiro de Sobrado dos
Monxes, despois dunha longa andadura buscando un lugar e unha comunidade onde poder desenvolver as
súas inquedanzas espirituais. E aquí
segue, afortunadamente para el, para
a comunidade do mosteiro e para
min, 30 anos despois.
Eu empecei a vir a este mosteiro
nunha primeira etapa con motivo
de visitalo a el e tentar comprender
por que un rapaz novo, con estudos
e un futuro profesional prometedor
como capitán da mariña mercante,
decidiu pasar de todo iso e recluírse
nun mosteiro de clausura e dedicarse á vida contemplativa nunha comunidade cun carácter relixioso tan
marcado e definido. Pero, logo pouco
a pouco, empecei a sentir un interese que ía moito máis alá de querer
entender coa miña cabeza algo que
para min non tiña “lóxica” ningunha,
sobre todo desde a miña perspectiva
de non crente.
Naqueles primeiros tempos das miñas visitas ao mosteiro apenas iamos
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visitantes alí, as estradas eran penosas e aquela zona era moi pobre e deprimida. Era a Galicia profunda, atrasada e triste, nada que ver co
que atopamos agora, afortunadamente, pero
eu sentía que despois dunha fin de semana alí,
saía renovado, tranquilo, sosegado, era como
estar dentro dunha burbulla que non tiña nada
que ver coa miña vida cotiá e precisamente
ese contraste era tan sandador. Axudábame a
relativizar calquera problema ou tensión derivado do estrés da vida que eu tiña daquela.
A miña querencia por este mosteiro e a comunidade que o habita foi indo a máis segundo
pasaban os anos: a cadencia do seu ritmo de
vida marcada polos rezos, a fermosura do espazo natural onde está encadrado o mosteiro,
o silencio como marca da casa, o respecto e a
cálida acollida que sempre me mostraron aínda sabendo que eu non era crente, a súa humanidade... Todo iso proporcionábame o encontro comigo mesmo, a sensación de paz; en fin,
aí empecei a entender a frase daquel alcalde
comunista de Milán...
E agora, 30 anos despois, o meu amigo segue
neste mosteiro que xa forma parte da miña
vida e que sinto como a miña segunda casa
máis ca nunca, como un faro que sempre está
aí e que me sinalou e me alumou o camiño
que debía seguir en tantos momentos, como
un espazo onde recompoñer a harmonía comigo mesmo, cos demais e con todo o que
me rodea... É por iso que sempre me sinto en
débeda con esta comunidade por todo o que
me aportou ao longo da miña vida, e especialmente agora, dende hai 6 meses, xa que estou
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Un agnóstico no mosteiro de
Sobrado dos Monxes

a vivir e colaborar nas actividades agrícolas
do mosteiro como voluntario e, polo tanto,
puiden volver recuperar o meu antigo traballo como agricultor e xardineiro neste espazo
privilexiado que é o Mosteiro de Sobrado dos
Monxes.
Así pois, agora, aos meus 59 anos, e despois de
moitas voltas na vida e polo mundo adiante,
este faro que é para min este mosteiro mos-

A miña querencia por este
mosteiro e a comunidade que o
habita vai a máis segundo pasan
os anos
troume o rumbo para recalar neste porto de
abrigo que sempre foi para min, agora que
cada día me sinto máis cerca da tese final de
Sócrates (“Só sei que non sei nada”). Atópome gozando cada día da paz e o silencio desta
casa, deste espazo de espiritualidade que eu,
desde a miña perspectiva simplemente humanista, defendo, comparto e gozo máis ca nunca.

No Mosteiro de Sobrado dos Monxes,
10 de xullo de 2014
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Boa Nova
O ECO

“A experiencia vivinte do amor divino e
do Espírito Santo ... é unha verdadeira
consciencia de que un morreu e naceu en
Cristo. É unha experiencia de renovación
mística, unha transformación interior
provocada por completo polo poder do
amor misericordioso de Deus, que implica
a “morte” do ego centrado en si mesmo e
autosuficiente e a aparición dun novo ser
liberado que vive e actúa no Espírito”.
Thomas Merton

DOMINGO 14 DE SETEMBRO.
EXALTACIÓN DA SANTA CRUZ
A PALABRA. Xn 3, 13-17
E ninguén subiu ao ceo, fóra do que
baixou do ceo, o Fillo do Home.
Coma Moisés alzou a serpente no
deserto, así debe ser alzado o Fillo do
Home, para que todo o que cre nel, teña
vida eterna. Pois de tal xeito amou Deus o
mundo, que lle deu o seu Fillo Unixénito,
para que todo o que cre nel non se perda,
senón que teña vida eterna.
Non mandou Deus o Fillo ao mundo para
que xulgue o mundo, senón para que por
el se salve o mundo.

A PALABRA

A CLAVE

Era de noite. Un home, chamado Nicodemo,
maxistrado, achegouse e iniciou unha conversa con
Xesús. Neste contexto é onde se insiren as palabras
que recolle o evanxeo deste domingo. Como é
habitual en Xoán, esta referencia á nocturnidade,
non pretende situarnos horariamente o relato,
senón que ten un valor simbólico: Nicodemo,
un fariseo que busca sinceramente a Xesús, que
o recoñece coma mestre, atópase perdido, é
dicir, vive nas tebras, confundido, sen entender o
verdadeiro significado da mensaxe e da proposta
vital de Xesús. E aquí estabelécese un diálogo
calmo e profundo, onde Nicodemo, escoita, sen
entender, esas palabras enigmáticas onde lle di
que para o seguir hai que “nacer de novo”. E aquí
é onde se introduce está exaltación do alzamento
do Fillo do Home, clara referencia á crucifixión,
como esencial para este nacer de novo que nos
leve á vida eterna. Mais esta exaltación da cruz
non é unha louvanza do sufrimento, senón máis
ben todo o contrario, unha exaltación do verdeiro
amor. A vida eterna remítenos á perspectiva
escatolóxica, á vida despois da morte, mais en
Xoán tamén fai referencia a unha vida plena
vivida en comuñón con Deus, é dicir, vivir o Reino
de Deus. E onde se fai máis patente este amor
de Deus polo mundo que na persoa do seu Fillo
crucificado?
Como Nicodemo presentámonos de noite ante
Xesús quen nos propón o seu camiño, que é o
amor, e que está onda as/os crucificadas/os.
Como Nicodemo podemos atopar a luz e camiñar
con Xesús mesmo até a cruz, ou permanecer nas
tebras. É unha historia de amor.
J. A. Martínez
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Falando da lingua

Pico, pico, mazarico…

Lidia e Valentina

Ademais de toda a listaxe que vos demos da outra volta, lembrade tamén
que hai aves nas augas doces, e non
esquezades de buscar patos e parrulos, que, xa cientificamente falando,
son dous xéneros diferentes da mesma familia (se parece lingua !)

Moi boas!!! Aquí estamos de novo,
para afrontar un novo curso irimego!!! Témosche sorte, que non deixan
de contar con nós Como vai todo?
Como transcurriu o voso verán? Vaia,
ó mellor pensades que o verán aínda
non chegou porque desta volta parece que quen foi de vacacións foi o sol
E aproveitastes para ver e escoitar os
paxariños? Recordades a nosa última
cita? Se non o fixestes, aínda estades
a tempo, que setembro tamén é bo
mes. Mirade como está a cousa, case
ninguén coñece o paspallás, pero si a
“*cordorniz” (en castelán)!

Se aínda vos queda algunha feira
medieval por ir (por exemplo a de
Pontevedra, o 6 de setembro…), poderedes atopar aguias, miñatos, voitres, gabiáns, quebraosos ou falcóns.
Se cadra mesmo podedes ver algunha
curuxa, algún moucho ou algún bufo,
que son menos violentos pero igual
de vistosos.
E cantastes o “Pico, pico, mazarico…”? Houbo quen se aplicou e nos
mandou versións diferentes da cantiga. A principal diferenza xorde a partir de que atopamos o rato no muíño.
Fixádevos:
Os ratiños a roer.
Pillei un polo rabo,
leveino ó mercado.
Canto me dades
por este porquiño cebado?

Nestoutra mudaron ratos por cabalos:
Os cabalos a correr,
as meniñas a estudar.
Quen será
a máis bonita
que lle toca escapar?
Nesta última está clara a súa intención de
xogo de escolla. Igual ca
Unha, dúas, tres,
Paco, Perico e Andrés.
Agora ben, se queredes unha versión menos popular deste cantar, podedes ler o
poema de Emilio Pita que se titula “Cantiga do mazarico” e que comeza:
Mazarico, pico, pico
Mazarico, pico, pon
No pico unha ponla

Nesta aumentáronlle uns versos:

Na ponla unha flor…

e os ratiños a comer,
e agarrei un polo rabo

Animádevos a buscala, a ver como segue…

O Fachineiro
E(videncia)
Como sei que son cumpridores e guiadiños a
lexión de seguidores e seguidoras desta sección
que leva a ramo a contraportada desta revista,
tamén sei que leron a recomendación de Palestina de Joe Sacco feita no fachineiro dos libros
de verán. E nela puideron comprobar que a
obra trata a primeira intifada. Claro que podía
ambientarse en calquera día da semana posterior a 1948. E iso mercé, sobre todo, ao estado
terrorista de Israel (que ninguén procure este
adxectivo fóra desta afouta revista) ou como din
as fontes oficiais, “a única democracia da zona”.
Resúmolles o estado da cuestión dos últimos 60
anos dun xeito doado: a cousa non vos ten remedio ata que os palestinos sexan expulsados e/
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e boteino naquel cabo,
e tamén agarrei outro
e boteino naquel souto,
e vin de moita “prisa”
tocando a miña gaitiña,
pero víronme os ladróns
e roubáronme os calzóns.

Se por ben é, vémonos na Romaxe!

do conflito
ou exterminados (a opción contraria parece
un pouquiño máis difícil). Por iso, nun alarde de videncia podo adiviñar e adiviño que
ningún neto de quen agora pousar os ollos
nestas liñas ha ver aquel territorio en paz. Na
foto, podedes ver un palestino cunha pancarta diante do edificio da ONU, o mesmo que
emite resolucións para que Israel as viole,
que é deporte máis practicado naquel país
por detrás da demolición de casas palestinas.
A outra beira está amarrada a un semáforo.
Non vos hai multitudes nesa causa. Unhas
horas antes, unha ruidosa manifestación de
xudeus campaba por Times Square para lembrar que Hamás e Al Qaeda a mesma cousa é.
A.Q.

