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O trasno  Puro cálculo
Daniel López Muñoz

O mesmo día que Zara anunciaba 
beneficios de 928 millóns, os seus 

traballadores/as de Camboia 
reclamaban un salario de 177 

dólares ao mes

A foto que fala

E foi determinante. Todo, menos iso. 
Porque o peor non é o deles dous, se-
nón o peso da responsabilidade por 
todos os carguiños e carguiñas en 
ringleira, que, se perden o poder, non 
terían ningún rexistro da propiedade 
ao que volver, ningunha praza, nin-
gunha empresa, ...nada.

Así que, coma Groucho: estes son 
os meus principios, pero se non vos 
gustan, cambiámolos. E todo aquel 
discurso groso de fetos acoitelados, 
de crimes terribles, e o dos símbolos 
fachas e acusadoras arengas nas ma-
nifestacións “episco-populares”...pois 
que non, que iso era un dicir. Era “sen 
querer”.

Puro cálculo. Se para gañar o poder 
hai que desgastar ao que está con 
esas actuacións tremebundas de cruz 
e espada, pois anotámonos. Se para 
non perdelo lles damos un corte de 
mangas, dámosllelo. O dos crimes e 
as bandeiras preconstitucionais eran, 
faltaría máis, esaxeracións no fragor 
do combate. Vale todo. Menos pedir 
desculpas.

E o malo é que esa peste da comenen-
cia electoraleira é contaxiosa e cruza 
as fronteiras dos partidos.  Acéptanse 
vacinas.

Pero se seguimos 
adiante (bisbou So-
raya, estarricada na 
puntiña dos pés, na 
orella “esquerda” de 
Mariano), ...se segui-
mos disque hai un 
40% de votantes no-
sos que se desgusta-
rán, o que unido ao 
que pasou nas euro-
peas, máis o das cla-
ses medias anoxadas, 
máis o dos funciona-

rios conxelados, máis o dos parados, 
as investigadoras, as listas de agarda, 
as mareas brancas, verdes e coloradas, 
máis os dependentes agoniando en 
listas de agarda, máis os periféricos 
que falan distinto, máis as traballa-
doras sociais que saben en que con-
siste realmente o de “blindar o gasto 
social”, máis os desafiuzados, máis as 
familias que rescataron aos vellos das 
residencias para ir tirando coa súa 
pensión, unido á enorme mobiliza-
ción que está conseguindo o inimigo 
de guedellas, máis imprevistos, máis 
que sei eu......se seguimos adiante, 
Mariano, véxote de volta no rexistro 
da propiedade de Santa Pola.

Resulta ben revelador o que pasou 

coa abortada lei de Gallardón.

Botaron contas. Moitas contas. Mira-

ron os resultados das europeas, des-

pois os resultados das sondaxes, des-

pois os movementos de novas forzas 

políticas por babor (UpyD e Ciuda-

danos) e por estribor (Vox).

E tiraron conclusións: se non segui-

mos coa lei de repenalización do 

aborto, desgustamos aos bispos e aos 

ultracatólicos, que parece que son 

“tantos”, pero que xa marcharon cos 

de Vox nas europeas e non foi para 

tanto.
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Editorial    Lingua planificada do meu pobo

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Hai dez anos que se aprobou un Plan de Normalización Lingüística. Un bo plan, consensuado –cousa rara 
neste país- por todo o arco parlamentario, algo digno para ese momento, realista. Un instrumento para vivir 
e avanzar. 

Pero non hai plan que ature unha falta de actitude, de vontade, de convicción. Sen iso pasa a ser un Plan Pari-
pé, algo que certamente coincide coas siglas gobernantes. Formalmente o PP apoiou ese plan cando opositaba 
a goberno. E, xa gobernando, nunca foi quen de derrogalo formalmente. 

Fálase de que o plan tende a que calquera poida vivir con normalidade  “en galego” e de que a lingua chegue 
a ser de uso ordinario  en todos os ámbitos da sociedade. Pero se o presidente fala aos empresarios de Vigo 

ou Coruña, emprega o castelán, como fan sempre os seus 
respectivos alcaldes,  -aínda que, se fala aos gandeiros de 
Silleda, empregue o galego. E en canto se apaga o micro, 
sábese ben que os conselleiros e conselleiras cambian de 
código. E en canto deixan o cargo, sábese, moito mellor 

aínda, que, aliviados e aliviadas, nunca  volverán a usar a lingua de Castelao.  A iso chámanlle liberdade de 
elección lingüística. E é tan libre que sempre cae do mesmo lado.

Hai un Plan, por tanto, e hai unha actitude. Hai un discurso e unha realidade. O discurso di que o galego debe 
chegar a ser normal en todos os ámbitos. Pero ninguén le os plans. O que le a xente, o que ve, o que incorpora 
como coñecemento baseado na experiencia, son as actitudes das elites gobernantes. E saben que debaixo 
desas actitudes hai un convencemento íntimo, firme e contaxioso. O galego ten vedados territorios enteiros 
–áreas urbanas- e ámbitos de prestixio e poder –as finanzas, o médico, o comercio, a xudicatura, etc . Por iso 
que habería que lembrarlles que unha cousa é planificar a lingua e outra, distinta, é planala, que é o que fan 
as Caterpillar antes de asfaltar. 

Nunca coma agora a diglosia autonómica foi tan real (con Fraga había conselleiros que vivían en galego!). 
Agora, o galego, é para o Parlamento e a “galega” –e polo tempo exacto en que o micrófono está aceso. Pero 
entre elas e eles non fan o ridículo. Falan como a xente fina que lles gustaría ser. É de dominio público. Disque 
é o plan oculto, …pero de oculto non ten nada

non hai plan que ature unha 
falta de actitude, de vontade, 
de convicción

pecialmente en ordes relixiosas coma 
os Combonianos ou os coñecidos 
destes días pola epidemia de ébola os 
Irmáns de San Xoán de Deus.

Porque hai que ter ganas de vivir a 
tope a vida e de darlle un sentido pro-
fundísimo á propia existencia. Nestes 
dous falecidos polo ébola hai Evan-
xeo do de verdade. Non hai palabras 
sen máis. Hai a testemuña de vidas 
entregadas ata o final. 

Os cristiáns mediocres e acomodati-
cios coma min deberiamos mirar para 
estas testemuñas vitais e decatármo-
nos de que aínda nos queda moito 
miolo de vida por extraer. Agora ben, 
que orgullo ter irmáns así na nosa 
Comunidade. 

Quería vivir a fondo e extraer todo 
o miolo á vida... estes versos de Tho-
reau posiblemente os coñezas grazas 
ao club dos poetas mortos. Para min 
son unha reafirmación vital da que 
boto man de cando en vez para re-
flexionar sobre o sentido da vida.

Pero de súpeto infórmaste de vidas 
que si extraen todo o miolo á vida. 
Tanto lle zugan á vida que quedan sen 
ela. Dende que son rapaz sempre me 
cuestionei que tipo de reflexión vital 
é aquela que fai que unha persoa dei-
xe toda a comodidade primeiromun-
dista e vaia vivir e compartir vida a 
África (ou calquera lugar semellan-
te). Penso especialmente naqueles 
que pasan anos da súa vida. Chegan 
na mocidade e alí quedan. Penso es-
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Galiza avanza na 
investigación contra 
o CANCRO, sobre 
o efecto destrutor da 
quimioterapia nas 
células sas, valéndose 
da combinación de 
fármacos. Na foto, David 
Posada co seu equipo de 
investigadores de Vigo, 
que estudan a evolución 
do cancro nas células e 
no momento no que se 
producen as metátases.

Marica Campo recibe 
o Premio Ramón Piñeiro 
“Facer PAÍS”, concedido 
polos colectivos 
culturais da comarca 
de Sarria, pola súa 
escrita apaixonada e o 
seu compromiso. A súa 
xenerosidade inza a 
cotío, sen esquecer a súa 
loita contra o machismo 
e a intolerancia. A foto é 
de María Esterain.

O GOLFIÑO, cando 
se sente observado e 
admirado, entusiásmase 
e prodígase en xogos 
máis máxicos. E isto 
ocurriu na final do 
campionato de surf de 
Patín, en Ferrolterra, na 
foto, ante milleiros de 
espectadores abraiados 
pola súa presenza. As 
campionas mundiais non 
coñecían a querenza 
destes inquilinos polo 
Cantábrico.

Unímonos ós pobos 
ALÉN DO OCÉANO 
vivindo o XIV Encontro 
de Orquestras Xuvenís. 
Máis de 50 orquestras 
e 20 coros transmiten 
os sons de Arxentina e 
doutros pobos o 13 de 
outubro en Bos Aires, 
onde máis de 2000 
mozos e mozas invisten 
os beneficios do concerto 
mercando instrumentos 
para programas sociais.
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Alfonso Blanco Torrado
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Oxfam-Intermón ofrece 
mercar agasallos de 
NADAL no comercio 
xusto, por encarga. 
Aínda que estamos 
contra o exceso de 
consumo nestas datas, 
non todos os produtos 
foron feitos con xustiza 
(A Coruña: Sta. Catalina 
16-20, 1º. Tlf.: 981 
212 678 Xosé Luis 
Quintela, coordinador 
de Intermon na Coruña. 
coruna@oxfamintermon.
org; csantiago@
oxfamintermon.org; 
cvigo@oxfamintermon.
org 

A Festa do CINE, dende 
o 27 de setembro en 
máis de 3000 pantallas 
do Estado, fai lembrar 
os 25 anos de Urxa 
ou Sempre Xonxa, esta 
última de Chano Piñeiro, 
na foto, a primeira 
longametraxe galega 
rodada en 35 mm. O 28 
de setembro estreouse en 
Cee Costa da Morte, de 
Lois Patiño, agasallada 
con 15 premios e 
visualizada en 40 países.

A Domus da Coruña, na 
foto, lembra os 
22 NENOS da Casa 
de Expósitos, ós que 
lles inocularon a vacina 
contra a viruela e que 
foron embarcados 
desde este peirao a 
América, que sufría unha 
pandemia. Despois do 
hospicio, foron acollidos 
por familias de alí. 
Esta epopeia é levada 
ó cine por Luís Tosar. 
Agora atoparon frascos 
do ano 1950 con este 
virus, abandonados 
nos Estados Unidos de 
América.

O 25 de outubro 
homenaxéase a Raúl 
GALEGO, “O Gaiteiro 
Nubeiro”, en Fene, o 
animador e líder da nosa 
música sen tregua. Nas 
“Noites de Tasca”, os 
primeiros venres de mes, 
na bisbarra de Ordes, 
desde o 3 de outubro 
en Oroso, co son de 
“Ven tocar con nós!”, 
cando están a prohibir a 
música e o canto na rúa. 
Na foto, Raul ó pé do 
monumento a Chao, no 
Paseo dos Soños. Veñen 
de descubrir que gaita 
vén do gaélico “vento”!
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Economía Somos máis ricos
Pedro Pedrouzo Devesa

O Instituto Nacional de Estadística incorporou recentemente 
ao cálculo da nosa riqueza algunhas actividades ilícitas que 
sempre estiveron á marxe dela, como a prostitución ou o tráfico 
de drogas. Para valorar estas actividades económicas que 
enriquecen a moitas persoas, fíxose unha estimación en base á 
información que dispoñemos delas. Para valorar a prostitución, 
considerouse unicamente o comercio sexual consentido, sen 
ningún tipo de coacción; na práctica, algo realmente difícil de 
diferenciar da explotación sexual.

Contabilizalos supón admitir que hai moitas persoas que se 
enriquecen con estas actividades; persoas que, por outra banda, 
potencian co seu consumo outras actividades lícitas. É dicir, 
inciden realmente no seu benestar. Somos máis ricos do que 
pensamos, de forma ilegal, pero máis ricos. 

Ao existir tantísimas familias que se benefician de actividades 
ilegais, encontrámonos cunha situación semellante á da 
corrupción urbanística de hai uns anos. Demasiadas persoas 
están a favor dela, ou polo menos  conséntena, porque os 
alimenta.

Ao tratarse dun mandato contable europeo, aínda que non 
se está aplicando do mesmo xeito en todos os países, non é 
algo sobre o que poidamos ter moita autonomía de decisión. 
Tampouco é de estrañar que nos obriguen a contabilizar  
actividades que realmente están tendo efectos económicos reais 
sobre as persoas, aínda que sexan ilegais, sempre que sexan 
consentidas polas partes. Esa é a verdadeira clave desta nova 
forma de contabilizar a nosa riqueza, son consentidas aínda que 
sexan ilegais.

Pode que nos desagrade contabilizar a rebotica da nosa 
sociedade, o noso cuarto escuro, pero ocultalo tampouco 
lle axuda a ninguén. Son actividades todas elas suxeitas a 
continuos debates sobre a súa legalización con importantes 
argumentos a prol e en contra. 

Un dos efectos colaterais desta contabilización creativa vai ser 
que nos podemos endebedar máis, posto que como o límite de 
endebedamento depende da nosa renda, se somos máis ricos, 
suponse que temos máis capacidade de pagar as nosas débedas 
(aínda que sexa cos cartos do contrabando).

Outras das conclusións do INE é que nos últimos anos nos 
empobrecemos máis rapidamente, é dicir, ás actividades 
ilegais consentidas tamén lles afectou á crise. Se cadra por iso, 
demasiadas persoas as botan en falta.

Caricatura PIB. Fonte: Daniel Cabral



O peto común Nos ventos do Berro Seco
Manolo Regal
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Aínda resoan os ecos das músicas e palabras da Romaxe 
nas Virtudes. Aínda sentimos na pel do corpo e da alma 
tanto agarimo, tanta aperta, tanto alento. Aínda poboan 
a nosa ollada aqueles carballos centenarios que nos acu-
billaban naqueles horas de fraternidade coa natureza, coa 
historia, coa xente galega, coma forma e camiño de nos 
facer irmáns e irmás con todo o mundo, sen pecharnos a 
ninguén, a nada. Coa guía certa do experto en irmanda-
des, Xesús de Nazaré.

E xa estamos cada un, cada unha de nós, alí onde a vida 
nos foi colocando, na vila, na cidade ou na aldea. Eu estou 
na aldea, e na paisaxe natural e humana que me rodea 
atopo unha prolongación no tempo e no espazo, no alento 
e na ilusión, do vivido nas Virtudes. O Berro Seco, nos seus 
tres envites, está presente en min, urxíndome á tarefa cotiá 
da irmandade, e rodeándome do amparo dos centos de 
romeiros e romeiras que con voz e xesto acorde erguían os 
brazos, para que non decaia na tarefa. Grazas!

Todo nos fará falla. Ante nós temos a necesaria tarefa de botar a andar un grupo de apoio a persoas adictas ao consumo 
do alcohol, para acompañalas no difícil traxecto cara a unha maior liberdade. Ante nós temos a mantenza dun peque-
no grupo cristián que nos axude a vivir no gozo da fe e da vida cotiá na aldea, sendo persoas humildes, ledas, vivas, 
espelidas, loitadoras, agradecidas. Ante nós temos a disposición de colaborar canto poidamos en ir establecendo unha 
rede de persoas e iniciativas no rural que nos axuden a albiscar un mañá novo para o campo no medio da mourén e o 
desalento no que, con razóns ou sen elas, nos queren meter á forza. E ante nós temos a triste, ou leda, oportunidade de 
asistir ao esborrallamento dun modelo de presenza eclesial no rural, que nos convoca con urxencia á tarefa de repensar, 
de orar, de experimentar camiños alternativos, co convencemento de que Xesús, todo o de Xesús de Nazaré, é, cando 
menos, unha gratificante achega para vivir en paz, con humor, con dignidade.

Por iso, expostos/as aos ventos do outono á forza, expoñémonos tamén con agrado e pracer aos ventos do Berro Seco.
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Actualidade  As sombras da nova PAC
Xosé García Rodríguez

As claves do acordo 
Para poder entender por que o acor-
do acadado en xaneiro deste ano 
entre o goberno e as comunidades 
é prexudicial para Galicia, hai que 
fixarse en catro aspectos. 

1- A definición de agricultor/a 
activo/a. A decisión do Ministe-
rio de Agricultura foi definir como 
agricultor/a activo/a o/a quen per-
ciba, como mínimo, o 20% dos seus 
ingresos provenientes de actividades 

A nova PAC volve a favorecer 
as grandes empresas e familias 
terratenentes

A nova PAC non favorece a incorporación da mocidade á actividade agraria

agrarias. Esta porcentaxe é totalmen-
te insuficiente e segue deixando as 
cancelas abertas para que cobren da 
PAC absentistas que non viven real-
mente do agro. Pénsese que no Esta-
do Español hai uns 900.000 percep-
tores destas axudas, mentres que só 
cotizan pola agraria uns 300.000, polo 
que máis de medio millón de persoas 
e empresas beneficiarias da PAC non 

Despois de varios meses 
de discusión, a comezos do 
presente ano chegouse a un 
acordo sobre o modelo de 
aplicación da Política Agraria 
Común (PAC) en España 
para o período 2015-2020. 
Lonxe de establecer un repar-
to xusto, o asinado favorece, 
unha vez máis, as familias 
terratenentes e ás grandes em-
presas, tal e como nos explica 
Xosé García, do Sindicato 
Labrego Galego (SLG), neste 
artigo.

son profesionais da agricultura.  Isto 
fai que as nosas explotacións perdan 
competitividade con respecto ás dou-
tros países comunitarios, onde as axu-
das se concentran en labregos/as pro-
fesionais. En Alemaña só hai 350.000 
perceptores e en Francia o importe 
medio que cobra cada explotación é 
de 20.000 euros, fronte aos 5.000 do 
Estado Español.

2- Mocidade. As axudas da PAC se-
guirán repartíndose segundo referen-
cias históricas, é dicir, manteranse os 
importes e as persoas e empresas be-
neficiarias de anos pasados. Isto deixa 
fóra do pagamento a xente moza que 
se incorpora á actividade agraria 
que non teña percibido axudas nos 
últimos anos, algo intolerable nestes 
tempos de crise, cun paro xuvenil su-
perior ao 50%, cando moitos mozos 
e mozas comezan a ver o agro como 
unha posible saída profesional.

3- Os sectores da horta, froita e viñe-
do quedan fóra. Miles de labregos e 
labregas profesionais que producen 
froita, hortalizas e uva para viño que-
dan fóra da PAC. Isto supón marxinar 
máis de 1 millón de hectáreas en todo 
o Estado. Os labregos e labregas des-
tes sectores, que tiveron actividade en 
2013 sen recibir ningún tipo de apoio, 
deberían ter dereito a integrarse no 
novo réxime de pagamento básico.

4- Axudas acopladas. Limitaranse ao 
12,08%. Esta porcentaxe é excesiva-
mente baixa e non serve de apoio a 
sectores en risco de abandono, con 
problemas de rendibilidade ou situa-
dos en zonas con dificultades especí-
ficas.

5- Fondos de desenvolvemento rural. 
A partir de agora, as achegas do Mi-
nisterio de Agricultura reduciranse 
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do 50% ao 30%, deixando o resto en 
mans de cada comunidade autóno-
ma, algo moi perigoso nesta época 
de drásticos recortes que pode pór 
en perigo os fondos de Bruxelas se as 
comunidades non cumpren coa súa 
parte. Todos estes fondos, que corren 
perigo de se perderen pola falla de 
compromiso do Ministerio, son vitais 
para a incorporación de xente nova, 
modernización das explotacións, me-

O ministerio e a consellería fixeron 
oídos xordos ás propostas das 
organizacións agrarias

ficio neto en 2011): máis de 7 millóns 
en axudas entre 2010-2011

Pastas Gallo (máis de 200 millóns de 
facturación): 14,7 millóns en 2010-
2011

Grupo Siro (galletas, 490 millóns de 
facturación): 7,1 millóns en 2011

Nutrexpa (Cola Cao, Nocilla, La Pia-
ra, Granja San Francisco...): 5,5 mi-
llóns en 2011

para chegar a consensos na aplica-
ción da PAC, e se deixase levar polo 
interese especulativo de grandes em-
presas e terratenentes. Tamén é de 
lamentar a xordeira e o servilismo da 
Consellería de Medio Rural, que non 
só se limitou a dicir amén a todos os 
mandados que viñeron dende Ma-
drid, senón que incluso chegou a afir-
mar que o acordo recollía “en esencia 
todo o que en Galicia se tiña acorda-
do coas organizacións agrarias”. Non 
é xustificable aceptar un acordo que 
deixa fóra sectores estratéxicos para 
o noso país, como o da horta, a froita 
ou o vitícola, que reduce á metade o 
orzamento para as primas por vacas 
nodrizas (indispensable para a super-
vivencia das explotacións de vacún 
de carne en zonas desfavorecidas de 
montaña, nas que non existen outros 
medios de vida) ou que limita o ac-
ceso dos mozos e mozas (as solicitu-
des de incorporación aumentaron un 
79% no último ano, mentres que o 
40,57% das axudas da PAC vai parar 
a persoas maiores de 65 anos). 

Galletas Gullón (1º produtor estatal 
de galletas): 3,7 millóns en 2011

García Carrión (zumes e viños, con 
actividade en 130 países, 1ª adega de 
Europa e 5ª do mundo): 10,3 millóns 
en 2010-2011

A lista é demasiado longa: Vega Sici-
lia (3,5 millóns), Adegas Torres (1,25 
millóns), Domecq e Osborne (case 1 
millón), Unilever (3,2 millóns), Nest-
lé (2,7 millóns), Campofrío (2,5 mi-
llóns); ou Gallina Blanca, El Pozo, 
Pascual, Argal, Puleva, Forlasa (ao 
redor de 1 millón cada unha).

Terratenentes:

Casa de Alba: máis de 2 millóns en 
2011

Familia Mora-Figueroa Domecq: 
máis de 8 millóns de euros entre 2010 
e 2011

Familia Osuna García: 1 millón en 
2011

Micaela Domecq (esposa de Miguel 
Arias Cañete, o exministro de Agri-
cultura): 400.000 euros entre 2010 e 
2011

Á vista destes datos é de lamentar 
que unha vez máis o Ministerio de 
Agricultura fixese ouvidos xordos ás 
propostas das organizacións agrarias, 
ás que convocou en varias xuntanzas 

didas agroambientais ou apoio a zo-
nas desfavorecidas.

A quen favorece este sistema?

Ao se repartiren as futuras axudas da 
PAC en función do reparto que se fixo 
en anos anteriores, volverá repetirse 
a inxustiza de que grandes empre-
sas e familias terratenentes que, en 
moitas ocasións, nada teñan que ver 
coa agricultura, queden con boa par-
te dos 5.000 millóns de euros que se 
repartirán no Estado Español. Como 
ano de referencia temos o 2011, can-
do só o 16% das persoas ou empresas 
beneficiarias da PAC se quedaron co 
75% deses cartos. Iso foi denunciado 
por Veterinarios sen Fronteiras nun 
informe titulado “Unha PAC para o 
1%”. Tirando datos dese informe, pui-
demos comprobar quen se está enri-
quecendo grazas á PAC e á conta de 
cartos públicos que deberían ser para 
labregos e labregas. Velaquí algúns 
datos das empresas e familias que le-
varon cartos da PAC en 2010 e 2011:

Empresas:

Zumavesa (Zumos Valencianos del 
Mediterráneo): Case 17 millóns de 
euros en 2010-2011

Ebro Foods (empresa do Ibex 35 con 
máis de 150 millóns de euros de bene-
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O contaxio do tedio, presente e fu-
turo da Igrexa en Lugo. O título dío 
todo, non?

Inspírase no Diario dun cura rural de 
Bernanos. “A miña parroquia está de-
vorada polo aburrimento, coma tan-
tas outras parroquias e sentímonos 
impotentes para facer nada”. Ademais 
dun sentimento de penuria vital, de 
desmotivación, é, no texto, unha si-
tuación espiritual: “É esta unha es-
pecie vil de desesperación, algo así 
como o fermento dun cristianismo 
descomposto». A desesperanza, a 
falta de proxecto suxestivo de vida, 
distingue tamén a situación actual da 
Igrexa en Lugo. O seu presente non 
dá confianza para imaxinar un futu-
ro. Por que camiños se chegou aquí, a 
esta desilusión colectiva, é a pregun-
ta.

Tamén aquí o Concilio Vaticano II 
supuxo unha esperanza colectiva non 
de todo definida. Só así podería apa-

A “era Rouco” quedará na memoria da 
Igrexa como un escuro pesadelo

O que propón o cardeal do Opus, 
como contrapartida, é unha fe non 
actual (é dicir, “eterna”) que sitúe a 
Deus arriba, co poder, non entre os 
marxinados, nunha espiritualidade 
intemporal, é dicir, allea ás condicións 
“temporais” dos homes, a economía 
ou a política. Unha fe sen esperanza.

Por aqueles anos o teólogo José Ma-
ría González Ruiz facía unha pro-
posta ben distinta no seu libro “Deus 
está na base”. Isto é, entre os marxi-
nados ou excluídos. Case un herexe 
para o Opus Dei, por suposto.

Por que está a Igrexa de Lugo “en 
caída libre”?

Limítome a unha razón puramente 
estatística. De trescentos sacerdotes 
que aparecen na guía diocesana do 
ano 2012, só cincuenta teñen menos 
de sesenta e cinco anos, e menos de 
corenta anos, só vinte. É dicir, o clero 
de Lugo está en galopante vía de ex-
tinción biolóxica. Tendo en conta que 
para a eclesioloxía católica clásica a 
Igrexa é unha sociedade xerárquica, 
a desaparición do clero leva consigo 
a desaparición da Igrexa. A Igrexa 

Ás Furtadelas   
José Manuel Vidal

sión persoal, e probablemente do seu 
grupo, sobre os erros do posconcilio, 
contesta a unha entrevista sobre o 
seu santo fundador, o marqués de Pe-
ralta: “Dóeme a Igrexa” que dicía nos 
anos sesenta Escrivá.

A que se refería? 

Referíase á chamada “crise poscon-
ciliar”. Interpretacións erróneas do 
Concilio levaron a moitas almas a 
consecuencias tremendamente tristes 
e dolorosas. Por exemplo, o desexo de 
actualizar a fe marxinando a Deus e 
realizando unha redución tempora-
lista da mensaxe evanxélica de salva-
ción”.

O sacerdote e catedrático de Filo-
sofía lucense Xosé Alvilares acaba 
de publicar O contaxio do tedio, 
presente e futuro da Igrexa en Lugo, 
no que denuncia a doenza que arrasa 
a diocese. Velaquí unha versión moi 
resumida da entrevista feita por J.M. 
Vidal.

de Lugo está, pois, “en caída libre”. A 
desbandada “relixiosa” a partir dos 
anos sesenta é, en boa parte, unha 
versión local da secularización uni-
versal. Coincide cunha certa urbani-
zación rural. A urbanización sitúa os 
individuos no anonimato e consolida 
así a pluralidade en todas as ordes. 
É, pensan os sociólogos, o máis típi-
co factor da crise relixiosa moderna. 
Non se poden excluír, de todos os 
xeitos, responsabilidades persoais e 
colectivas. Aínda que nada resolva 
a denuncia desas responsabilidades. 
A urbanización do mundo rural que 
desde entón se vén dando entre nós 

recer a Igrexa “no seu perenne vigor 
de vida e de verdade”.

Non era unha ambición imposible?

No mundo político, transformar o 
súbdito en cidadán foi o empeño da 
Ilustración. Non se conseguiu sen 
atravesar a época das revolucións. 
Máis de douscentos anos e segue en 
obras. O chamado posconcilio libe-
rounos de calquera esperanza iluso-
ria de Ilustración eclesiástica.

Non houbo “restauración”, senón sim-
plemente a reinstalación no pasado 
absolutista medieval. “Paradigma 
católico medieval” de Hans Küng. 
“A Igrexa é pola súa natureza unha 
sociedade desigual, comprende dúas 
categorías de persoas. Os pastores e o 
rabaño. Só a xerarquía move e dirixe”, 
establece Pío X no ano 1907.

Que o Concilio tratase de suavizar a 
doutrina “xerárquica” do documento 
papal non resolveu o problema da 
minoría de idade dos cristiáns.”Cristo 
cumpre a súa misión non só a través 
da xerarquía senón tamén por me-
dio dos laicos”. Don Julián Herranz, 
cardeal do Opus Dei, desde a súa vi-
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é un factor decisivo nesa seculariza-
ción. Para que buscar culpables?

TEDIO E DESEPERANZA RELI-
XIOSAS

Vaise o cardeal Rouco, pero que-
da o seu sobriño, quen ao seu xuízo, 
“rompe todas as medidas de impar-
cialidade e decoro”. Por que o Lugo 
actual cae no tedio? Que papel ten a 
“política” eclesiástica de monseñor 
Carrasco e do seu tío?

Hai que preguntarse polo modelo 
cristián que a Igrexa fai presente na 
nosa diocese. Podería ser o proposto, 
antes lembrado, por Julián Herranz. 
Inactual, ou pretendidamente eter-
no, “espiritualista”, cun Deus aliado 
do poder, alleo aos marxinados. Tres 
erros aos que o último Concilio Va-
ticano puxera nome: ritualismo, lega-
lismo, espiritualismo. O seu programa 
común expresábase nunha fórmula 
clásica: a “salvación das almas”. Non a 
salvación do home.

“Na vida do pobo de Deus deuse 
ás veces un comportamento menos 
conforme co espírito evanxélico”, re-
coñecía, con modesta astucia, a De-
claración Dignitatis humanae sobre 
a liberdade relixiosa do Vaticano II. 
O “espiritualismo” permitía, de feito, 
botar man de todos os recursos “ma-
teriais” para os seus obxectivos “espi-
rituais”, o poder en todas as súas for-
mas. O que colocaba os pretendidos 
beneficiarios en súbditos permanen-
tes. “Só a xerarquía move e dirixe”.

Non nace de aquí o anticlericalismo?

Que o Concilio tratase de suavizar a 
doutrina “xerárquica” non resolveu o 
problema da minoría de idade dos cristiáns

Ás Furtadelas   
O anticlericalismo é unha actitude 
moi recoñecida na sociedade galega, 
na cultura galega, é sabido. Só a xe-
rarquía move e dirixe. Iso cúmprese 
aínda, máis de cen anos despois do 
documento de Pío X, co nomeamen-
to de don Alfonso Carrasco como 
bispo de Lugo. Pero a sociedade é ou-
tra. A xente desenténdese. Para que 
serve un bispo? A súa chegada foi 
unha verdadeira “toma de posesión” 
da diocese. Ante a opinión pública 
era a expresión do “poder” eclesiás-
tico do seu tío, o cardeal Rouco, sen 
complexos.

Ante un alarde tan ostentoso de po-
der clerical como se podería tomar 

seus escritos “pastorais” en busca da 
súa teoloxía e se compara coas reco-
mendacións do concilio Vaticano II 
aos bispos, nada disto hai nos escritos 
do bispo de Lugo. A teoloxía “pasto-
ral” de don Alfonso contaxia xenero-
samente o tedio. “Deixade toda espe-
ranza os que entrades”.

Cando chegará o “efecto Francisco” 
á Igrexa galega?

Un coñecido monxe e historiador da 
Igrexa española pensa que o actual 
episcopado español conseguiu un 
nivel de recoñecemento inferior a 
calquera outra época histórica. Non 
o sei. Referíndose á obra Erasmo e 
España de Marcel Bataillon, escri-

be Juan Marichal: “Viuse entón que 
houbera tamén dúas Españas ecle-
siásticas: a inquisitorial e a antiinqui-
sitorial”.

A “era Rouco” quedará na memoria 
da Igrexa española só como un escu-
ro e inesperado pesadelo premoder-
no. Ou como unha tentación de po-
der que é necesario evitar.

en serio a doutrina corretora do Vati-
cano II: “Cristo cumpre a súa misión 
non só a través da xerarquía, senón 
tamén por medio dos laicos”?

Como argumento a favor do episco-
pado de don Alfonso Carrasco usou-
se amplamente o seu prestixio de teó-
logo. Pero don Alfonso non ten obra 
teolóxica ningunha. Se se recorre aos 
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Anuncio   

A Romaxe na voz de A Quenlla

Irimia edita un libro-disco con quince temas 
da Romaxe na voz da Quenlla. A Rumboia, 
Irmaus, o Credo Galego, o Magníficat… máis 
un completo libro que describe as romaxes nas 
súas catro décadas, do Pedregal de Irimia a Santa 
Uxía de Lobás. 

A venda no Foro de Encrucillada ou podes facer 
o teu pedido a 

asociacion-irimia@asociacion-irimia.org 
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E así foi deseguido, a paso de lectura 

emocional, en actitude vital enorme, 

na forza inmensa posta na dignida-

de da rebeldía necesaria. Así foi, di-

cimos, indo de camiño ao mediodía. 

Foron mozas e mozos, mulleres e 

homes, nunha mesma voz lectora de 

afirmación. 

Un manifesto de afirmación da iden-
tidade no pedregal 

Presidiunos a memoria, a firmeza, a 
teimosía de sermos (galegas e gale-
gos) e así afirmalo con maior forza, 
abrazados á dignidade, para vivir 
participando (algo imprescindible) 
nesa responsabilidade; sabendo con 
claridade que somos o que facemos e 
así, xa que logo, conxugar o facer de 
cadaquén co dos demais. 

Pois ben, de primeiras, ao compás das 
augas nacentes, que ben se sentían 
na musicalidade da vida nova, reali-
zamos a lectura compartida, partici-
pativa, do Manifesto de Afirmación 
na Dignidade, da autoría de Mero da 
Quenlla. 

“Nesta mañá cribada de sol e nubes, 
aquí estamos nós no Paraninfo da 
Nosa Esencia, querendo outear ban-
deiras azuis e brancas. Mirar adiante 
co corpo ergueito e o ollar no alto. Co 
corazón posto no noso amplo hori-
zonte sobre a distancia que nos mira 
para aventar porvir, para aventar ese 
destino merecido que agardamos, 
que incansablemente agardamos…
”(comezaba así o Manifesto na voz 
de Mero).

Presidiunos a memoria, a firmeza, a 
teimosía de sermos galegas e galegos

Crónica 
David Otero

A voz diversa das persoas participan-
tes

Seguimos, logo desta lectura, na pre-
sidencia da Ara de Prisciliano, co dicir 
de Adela Figueroa, da Eira de Xoana. 
Un dicir relativo ao medio ambiente, 
á reivindicación dunha atención ne-
cesaria ao cambio climático que nos 

O día de afirmación na dignidade 
que quedou ben guapo
(e digo no Pedregal de Irimia e logo en Meira coa QUENLLA)

Foi nun andar -xa de 
camiño curto- cara ao 
outono noviño e fresco, que 
está para  chegar. Comezou 
na mañá do domingo, a 
raiolas de sol picado, no 
Pedregal de Irimia. Xusto 
no nacer do pai Miño. Alí 
concorremos para asistir á 
primeira parte do día ao 
que nos chamou a Irman-
dade Manuel María da 
Terra Chá e mais a Asocia-
ción Xermolos.

Mero dando lectura ao Manifesto de Afirmación na Dignidade

Miro Casabella actuando na praza do Mosteiro de Meira
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envolve e atinxe, para rematar na pa-
labra de X. L. Santos Cabanas e na 
do Colectivo Madialeva de Lugo, co 
recordo para as nosas presas e os no-
sos presos (e que veñan para á casa).

Así foron as palabras irmandiñas 
postas no aire limpo da mañá que 
chamaban polas da tarde, tamén cris-
talinas e cheas de afectos. O recoñe-
cer. E así aínda houbo un tratamento 
especial ao poeta meirego Avelino 
Díaz (para quen reivindicaron un 
Día das Letras Galegas). Acabamos 
co canto unitario de todas e de todos 
do noso himno nacional.

Pola tarde en Meira

Pola tarde, a partir das seis, co ceo 
de colores mesturadas avisando dun 
tempo incerto comezamos na praza 
do Mosteiro de Meira a homenaxe 
explícita á Quenlla. Había moita xen-
te. De primeiras foi a intervención 
da Banda de Música, a da Banda de 
Acordeóns e a de Gaitas, do Conce-
llo de Meira. Seguíronlle os cantores 
Miro Casabella, Antón Valcarce e 
entre uns e outros houbo os dicires 
de amizade e afectos á Quenlla de: 
Xoán F. Abella, Xesús Mato, Quintas 
Canella, Xosé Lastra, Paco Martín, 
Xabier P. Docampo, David de Marín, 
Xulio Xiz, X. M. Carballo e tamén as 
adhesións de Iago Santalla, Tino Vaz, 
Marica Campo,“Os de Carral” e o Pe-
drón de Ouro.

Contar que cos da Quenlla subiron 
para cantar con eles: Pilocha, María 

Crónica 
David Otero

O día de afirmación na dignidade 
que quedou ben guapo

Manuela e Xiana Lastra. Logo no 
canto de “Irmáns”, con estas subiron 
os demais, e con eles Xoán Rubia. 
Collidos das mans, Alfonso Blanco 
Torrado, xunto co artista Manolo 
Pardo, e o Alcalde de Meira, entre-
garon á Quenlla a “I MAN DE IRI-
MIA”. Esta escultura ha entregarse -a 
partir de agora- todos os anos, neste 
día de afirmación nacional na digni-
dade, chamados, como dixemos, pola 
Irmandade Manuel María da Terra 
Chá e a AC Xermolos.

“Xuntaremos corazóns e o pulso en 
alto, esixindo as nosas soberanías. 
Porque así é como se abren os desti-

nos dos tantos amenceres que aínda 
agardan,…que aínda por nós esperan. 
Donos de nós e compracidos de tal 
acontecer” (así remataba Mero).

Un día de recordo e de altísimo pre-
sente para construír nestas referen-
cias tamén un futuro no que abrazar 
esperanza por sermos quen somos, na 
identidade, estando sempre. Non es-
quezamos que a dignidade é un piar 
fundamental de nós e do noso pobo 
galego. Ben sabemos que nola que-
ren minguar (quitar?) para manipu-
larnos. Non ha ser tal. A nosa fe non 
é pouca.

“A man de Irimia” obra do 
artista Manolo Pardo
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Boa Nova
A

 C
LA

V
E

O evanxeo de hoxe está precedido dun 
texto precioso de Isaías: “O meu Señor, 
Deus dos Exércitos, destruirá a morte para 
sempre, enxugará as bágoas de todas as 
caras, afastará de todo o país a vergonza 
do seu pobo”.

Para os ricos os banquetes eran case cotiás, 
pero para a xente pobre para a que fala 
Xesús o banquete era algo extraordinario: 
a festa absoluta dos que nunca tiñan festa. 
Quen pode rexeitar tal convite?? Moi 
soberbio habería que ser para tal facer!! 
Como nos podemos atrever a rexeitar 
asistir á festa que Deus prepara para nós? 

Pero somos selectivos: asistimos ás festas 
en función de que nos agraden as outras 
persoas convidadas ou non. Por diante da 
gratuidade que brinda quen nos convida 
poñemos os nosos prexuízos, a nosa 
mesquindade. 

E quen somos n aos para cuestionar a 
xenerosidade do anfitrión, de Deus?? E 
Deus sae aos camiños a chamar por nós, a 
pedirnos de favor que participemos na súa 
festa do Reino, a festa da Paz e a Xustiza. 
Saiamos da nosa estupidez estirada e 
bailemos con todos unha rumboia que 
chegue ata a vida eterna!!

Marisa de Corme O
 E

C
O

Que tipo de convidados á voda somos nós? Dos que 
están demasiado ocupados cos seus negocios, cos seus 
traballos, coa súa vida? Ou dos que se deixan ocupar, 
ademais, nas cousas do Reino de Deus? E non pensemos 
en meternos na sacristía, senón en poñer o noso grao de 
area na loita diaria por un mundo mellor. 

Non é cousa de sabios, expertos ou entendidos, todos/as 
estamos chamados á tarefa, sexa cal sexa o noso lugar 
no mundo. Estamos convidados e a nosa resposta dámola 
día a día. Ninguén vale demasiado, nin demasiado 
pouco ante esta invitación e iso é boísimo para a nosa 
autoestima: non son mellor que os demais (aínda que ás 
veces o crea), pero tampouco son tan malo, como penso 
nos días escuros, que non se me admita. 

Coma sempre as preferencias de Deus non coinciden coas 
da nosa sociedade: neste banquete non estarán os máis 
ricos, os máis poderosos, os máis famosos, os máis..., os 
máis..., senón os menos.

Non precisamos acumular méritos, nin pasar por riba de 
ninguén, dende sempre somos os fillos predilectos de Deus.

Olga Álvarez

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 12 DE OUTUBRO. XXVIII DO 
TEMPO ORDINARIO
A PALABRA. Mt 22, 1-14
Naquel tempo, Xesús púxose de novo a falarlles 
en parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciáns 
do pobo: “Parécese o Reino dos Ceos a un rei que 
celebrou o casamento de seu fillo. Mandou os seus 
criados ir chamar polos convidados á voda, pero 
estes non querían ir. Volveu mandar outros criados, 
encargándolles: “Dicídelles aos convidados: Mirade 
que teño preparado o banquete, xa están mortos 
os becerros e mailos demais animais cebados; todo 
está disposto: vide á voda!”. Pero eles, sen lles 
faceren caso, fóronse: un ás súas leiras, outro  aos 
seus negocios. Os demais botáronse aos criados, 
maltratáronos e matáronos. Entón o rei, todo 
indignado, mandou os seus exércitos, que acabaron 
cos asasinos aqueles e prendéronlle lume á cidade. 
E díxolles aos criados: “A voda está preparada, 
pero os convidados non a merecían. Así que ide 
ás encrucilladas dos camiños; e a cantos atopedes, 
convidádeos á voda”. Saíron aos camiños os 
criados e xuntaron a tódolos que atoparon, bos e 
malos, enchéndose de convidados a sala da voda.
arca”. 

Crónica 
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Falando da lingua Recordos con a...
Lidia e Valentina

O Fachineiro dos okupas
O outro Paco Clavel 
Agora que sabemos que Rouco está 
de okupa na casa do arcebispo de 
Madrid permitímonos a licenza de 
suxerirlle que pida aos reis (aos ma-
gos de Oriente ou de Occidente, 
que con todos se leva ben) un kit de 
malabares e un can coxo; así xa ten 
o paquete completo para ir buscan-
do a vida na rúa. Xa o estou vendo 
co diábolo na Gran Vía para que os 
turistas rañen no peto. Aínda que 
oín que non vai ser un okupa clási-
co, porque seica vai ter dúas monxas 
e chofer ao seu servizo, eu non aca-

bo de crelo. É de supoñer que coas 
moedas que vai sacando irá durmir a 
un modesto albergue ou compartir a 
comida nun comedor social para así 
estar cos que sofren a historia. Axiña 
houbo quen botase a lingua a pacer 
falando de mesquindade, enfermizo 
apego ao poder e mesmo chocheira. 
Non tal. Se algo vai botar de menos 
este fachineiro é que, en caso de que 
decida deixar crista verde, o seu pa-
recido con Paco Clavel vaise resentir. 
Disque xa anda escoitando a Albert 
Pla e Manolo Cabezabolo.

A.Q.

en cada casa, e cantos ordenadores, e 
cantas tablets… E había un autobús 
de liña que pasaba a tal hora, e se a 
onde querías ir non era lonxe, ías a 
andar… Hoxe cantos coches hai en 
cada casa… Destes recordos aínda 
nos gabamos as que nos damos de 
novas, as que nos gusta oír que din 
de nós “esa moza”, ou “esa chavala…”. 
Pois si. E coma eses cambios, houbo 
moitos outros, uns bos, outros me-
nos… Era unha vida menos cómoda, 
pero era unha vida que nos gustaba 
ben. Viñeron os tempos novos, fóron-
se aqueles... O que tal levaron… Ta-
mén levaron unha parte da lingua…, 
porque morreron os falantes, porque 
se perderon os traballos, pola vida 
moderna, porque non é moda utili-
zalas, que se as utilizas hanche dicir 
aquilo de “parece que estou casado/a 
con meu avó/avoa, pareces un vello/
vella!”.  Os recordos acaríñannos o 
corazón…

Quen ten de seu acariñar? É ben 
certo que tamén é correcto acariciar, 
pero non ten tanta tenrura intrínse-
ca… E que vos parece aloumiñar? 
Parece que xa se senten na pel os 
aloumiños…

Que nos dicides de estar 
aborrecido/a? Ou vós enrabiádesvos 
ou enfurruñádesvos? Desde logo que 
o anoxo parece maior ca se un seen-
fada… Parece que ese erre dobre é 
case unha aliteración, que expresa 
máis rabia se cabe…

Pódeste aborrecer porque alguén está 
a aguilloar, a aguillar en ti, a envele-
narte… Antes aguilloábase o gando 
para que andase cando se traballaba 
con el ou se guiaba cara a algún sitio, 
e facíase cunha vara que levaba na 
punta un aguillón, unha aguillada. Ta-
mén se lle afalaba! Si, afalar é correc-
to, igual ca de correcto ca falar, cando 
se trata de “falar para estimular”.

Estimular os cans para que ladren 
é acirrar, tamén encirrar, e haberá 
quen os atouce… Tamén a xente se 
acirra, se incita para que berre… Cer-
ca queda de aguilloar… Moitas veces 
os cans ladran uns á retesía dos ou-
tros, se ladra un, ladran todos. Coma 
a xente…

Non sabemos se hoxe atinamos co 
que esperabades ler… Atinar… Ati-
nades ou xa só acertades…? Se non 
é así, a ver se na próxima tratamos de 
o amañar…

É ben certo que os tempos mudan, 
que hoxe xa non é coma onte, que 
hai que evolucionar, que aínda non 
hai tanto que non había teléfono en 
moitas casas, que, como moito, no 
rural (e falamos do rural porque é o 
que nos queda máis cerca, pero nas 
vilas tamén foi como lle cadrou…) 
había un único teléfono público 
(cando o houbo!) e se querías falar 
con alguén, tiñas que lle pedir á 
señora Pura ou a Ramón do Campo 
que che fosen avisar alí a tal casa, que 
querías falar con fulanito ou con fu-
lanita… E hoxe cantos teléfonos hai 


