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O trasno  Que grande é o pequeno!
Daniel López Muñoz

Nenos palestinos no interior da 
súa casa. O mundo a través 

dun burato.

A foto que fala

problema dos que non saben ou non 
queren contar.

A pequena actividade agraria soubo 
adaptarse: é simbiótica. Dentro das 
familias a dedicación agraria tende 
agora a ser parcial e convive con ac-
tividades asalariadas fóra da casa. A 
agricultura e gandería familiares son 
un seguro de vida. De vida de calidade. 

Galicia ten un futuro rur-urbano. 
Pero a nosa parte rural está moi 
viva e debemos coidar a súa perso-
nalidade. Porque, despois de anos e 
anos de discursos depredadores, de 
agroindustrialismo a presión, descu-
brimos con abraio e agradecemento 
que o que sempre se fixo en Galicia 
é o máis eficiente (porque tira o me-
llor proveito da cada ferrado); o máis 
acaído para producir calidade nuns 
mercados máis esixentes e conscien-
tes; o máis respectuoso co medio am-
biente (porque salvagarda a biodiver-
sidade, o equilibrio do chan, a auga, o 
monte e o residuo orgánico); o máis 
útil para preservar a paisaxe, que un 
ben público; e o máis intelixente para 
resistir en tempos dun decrecemento 
que se diría que veu para quedar. 

mil e unha veces desde aquí e desde 
outros sitios: o minifundio “maldito”, 
a pequena explotación campesiña, 
son unha bendición, son unha inteli-
xentísima e eficiente adaptación ao 
medio natural das galegas e galegos 
que nos precederon. 

  Agricultura de precisión –concepto 
que incorporan estes dous analistas 
e que se adapta de marabilla á nosa 
realidade. Unha agricultura, a tradi-
cional, que especializa o chan en pe-
quenos fragmentos e que pide a cada 
anaco, de acordo coas súas caracterís-
ticas, ese produto preciso, no tempo 
preciso, da maneira máis precisa. 

  Pero o cambio de mirada ten 
moitísimos máis perfís. Calín e 
Emilio esixen con datos un respecto 
pola pequena explotación que está 
viva pero invisible. O rural galego 
é unha regalía que permite que, a 
día de hoxe, o 77% do repolo, o 
47% da pataca ou o 50% do tomate 
que se produce en Galicia sexa 
para consumo das propias familias 
extensas dos produtores directos. 
Que iso non se conte no PIB é un 

Pois si, tal é o título dun marabillo-
so agasallo do ano que comezou, un 
estudo feito polos profesores   Xoán 
Carlos Carreira Pérez (máis coñecido 
por nós como Calín) e Emilio Carral 
Vilariño.

 Xa o dixera Schumacher hai ben anos 
(naquel visionario libriño “O peque-
no é fermoso”) e xa o defenderamos 
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Editorial    Fundamentalismos: facer os deberes

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

A proba do algodón das relixións –e por extensión das ideoloxías que implican unha pre-
tensión de dar sentido á existencia humana- é a do humor. Cando unha confesión, por boca 
dos seus líderes significados, se sente ofendida, maltratada, perseguida, polo feito de que 
alguén faga humor ou caricatura das súas propostas, angueiras ou estilos, está dando a en-
tender que suspende o exame do fundamentalismo. E ese exame é fundamental. 

Islam, catolicismo, comunismo, neoliberalismo, … teñen que aprender a rir de si mesmos 
sen que iso mingue un milímetro a súa coherencia. A cuestión, en definitiva, é que por riba 
de ritos, dogmas, emblemas, liturxias, santoral, tics, argumentarios e simboloxías, o realmen-
te definitivo é se esa confesión ou ideario contribúe ou non a unha sociedade máis igual na 
súa pluralidade, a unha xente máis feliz, a un mundo máis libre e xusto. 

O fundamentalismo segue aí, censurando, presionando, matando. Centrado en si mesmo. 
Cando hai unha situación extrema, como a que se deu recentemente en París, escoitamos 

rapidamente a membros da comunidade musulmá reivindi-
cando o dereito a non ser postos todos no mesmo fol, a ex-
plicar que o Islam é paz e non terrorismo. 

Pero hai que facer os deberes. Sábese ben, por exemplo, que 
o poder despótico saudí financia xenerosamente mesquitas 
onde se inflama o fundamentalismo e se recrutan yihadhis-
tas. Ao fundamentalismo islámico hai que derrotalo desde 

dentro, con lucidez e valentía, en períodos de normalidade e non á calor da barbarie.  Por 
iso debería organizarse e facerse pública e notoria unha versión do Islam antifundamen-
talista. Ula?

Outro tanto pasaría co catolicismo. Despois da recente longa noite de explosión fundamen-
talista (seitas, grupetes ultracatólicos, rouquismo, Opus, antisecularismo, censura oficial por 
un santo oficio reconstituído e blogs integristas dedicados á delación do heterodoxo), cóm-
pre facer os deberes. Hai que limpar a casa e o discurso de fundamentalismo, de obsesión 
por ortodoxias e simboloxías fósiles, e poñer o acento e a enerxía en contribuír a resolver 
os grandes desafíos da humanidade desde a singularidade e orixinalidade da boa noticia do 
de Nazaré, vítima, por certo, do fundamentalismo da súa época.  

Hai que limpar a casa e o 
discurso de fundamentalismo, 
da obsesión por ortodoxias e 
simboloxías fósiles

Hai veces na vida que te atopas con 
cousas que existen e sabes que están 
aí, pero nunca reparaches nelas. Nes-
te caso estou a falar dunha actividade 
moi interesante que se chama Special 
Olimpics. Esta asociación pretende 
axudar a xente con limitacións in-
telectuais a integrarse mediante o 
deporte.  A min cadroume ultima-
mente entrar en contacto con eles 
e de verdade que estamos ante algo 
interesante. Teñen competicións de 
diferentes deportes a nivel autonómi-
co, estatal e incluso  mundial. Como 
todo deporte, é competitivo, pero o 
menos importante é gañar, o real-
mente valioso é a convivencia que se 

xera nestes encontros. Convivencia 
entre os participantes e convivencia 
entre eles e os voluntarios e volunta-
rias, que son mozos e mozas que van 
alí botarlle unha man á organización. 

Aquí en Galicia xúntase unha vez ao 
mes, cada vez nun lugar diferente, e 
compiten nun deporte diferente. At-
letismo, natación, fútbol... Calquera 
deporte vale para sentírmonos mellor 
e estar en forma. Se cadra, na xente 
de Special Olimpics hai un valor en-
gadido. Supéranse as dificultades e 
compártese o éxito. 

A mediados de decembro tiveron a 
gala de entrega de premios de todo 

o ano, que rematou cunha festa por 
todo o alto. Sorprendeume que nela 
había un cartel que dicía: Quero ga-
ñar, pero, se non o logro, déixame 
ser valente no intento. Todo un lema 
para calquera deporte e para a vida.
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A Voz de Vilalba e o 
Iescha convocan o Ano 
RAMÓN CHAO, 
na foto nun relatorio de 
Ramonet, líderes ambos 
os dous de Le Monde 
Diplomatique. Ramón foi un 
loitador contra as ditaduras 
dende París, onde lle 
secuestrou o franquismo a 
súa fala en galego na Radio 
France. Igual ca o seu irmán 
Pepe é investigador do 
priscilianismo.

É o ano da “miña RULA, 
miña ruliña”, que co seu ru, 
ru, ru,  nos arrequece co 
amor, sobre todo no verán, 
saudándonos dende as 
beirarúas. Arestora xa non é 
doado atisbar as súas cores 
pardas, porque escasea o 
gran que tanto a satisfacía 
nas nosas agras, pero 
mantense coma protagonista 
das nosas cantigas e poesía.

Estamos no ano do 
centenario de Ramón Piñeiro 
e XAIME ILLA Couto, 
disertando na foto. Un dos 
fundadores de Galaxia 
(1950) e SEPT (1965), 
activista rexo dedicou a súa 
vida a “repensar Galiza”, 
reformulando as súas arelas 
económicas axeitadas á 
nosa realidade. Foi un dos 
fundadores das Mocidades 
Galeguistas (1932).

500 anos de SANTA 
TAREIXA, patroa da 
Cañiza, e con parroquias 
en Vigo, A Coruña e outros 
lugares e vilas. Amancio 
Prada, do Bierzo galego, 
foi elixido o seu xograr e 
tamén de San Xoán da Cruz 
no berce destes místicos, 
pola creación de “A voz 
descalza de Santa Tareixa 
e San Xoán da Cruz”. Leva 
30 anos cantando: “Vivo sen 
vivir en mi”.
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No 2015 hai eleccións en 
Arxentina, onde 30.000 
DESAPARECIDOS, 
algúns galeg@s coma Inés 
Ollero de Allariz, na foto, 
claman verdade e xustiza. 
Só de Lugo viven alí 31.200, 
7000 máis ca no 2009. 
Dende o 2007, 150.000 
descendentes de gale@s en 
Iberoamérica, emigrantes 
ou exiliados, solicitaron a 
nacionalidade de orixe.

Sorprenden as eleccións de 
GRECIA, afundida polo 
bipartidismo clientelar que 
anulou a voz cidadá no 
berce da democracia, coa 
corrupción e o caciquismo. 
O FMI e Alemaña que 
a invadiu na II Guerra 
Mundial (300.000 mortos, 
infraestruturas destruídas 
por valor de 162.000 millóns 
de euros…) queren seguir 
asoballándoa. temendo o 
cambio anticapitalista.

O 17, Marín honra a 
Francisco CARBALLO, 
que foi veciño da vila, 
coma un anticipo da 
homenaxe nacional en 
Pontevedra. Lembramos 
a calor e alento que xa 
recibira hai 10 anos, naquel 
recoñecemento ateigado 
de agarimo, animado por 
Rubén Aramburu, daquela 
crego de San Tomé. Daquela 
estreárase  o vídeo de Xan 
Carballa, visualizado no 
acto da súa Maceda natal, 
na foto.

Médicos sen Fronteiras 
achega a Vigo a Exposición 
STOP ÉBOLA, do 
22 ao 25, onde podemos 
entrar nun centro de 
tratamento de África. Un 
dos investigadores do ébola 
que apareceu no Congo en 
1979, é o biólogo ferrolán 
César Muñoz-Fontela, 
á fronte do Laboratorio 
de Virus emerxentes de 
Hamburgo, unidade móvil 
que percorre África.
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Economía
Pedro Pedrouzo Devesa

O comercio e o fin dos 
alugamentos antigos

Entre os moitísimos libros de 2014 que paga a pena ler está a última novela 
(noveliña polo tamaño) de Luis Landero, O balcón en inverno, na que nos na-
rra parte da súa infancia e mocidade. A primeira viviuna no estremeño pobo 
de Alburquerque, e conta que un dos momentos máis excitantes deses anos 
era o das visitas dos recoveros e dos merchantes. Os recoveros adquirían todo 
canto produto campeiro había para levalo á cidade a vender. Os merchantes 
traían todo canta manufactura puidese interesar aos habitantes daquel pobo.

Durante moitas décadas, os recoveros e merchantes galegos fixeron idéntico 
traballo nos miles de parroquias galegas creando un dos inventos máis simples 
e fascinantes da humanidade: o comercio.

O comercio permitiu e permite diariamente admirar a enorme inventiva hu-
mana. Entre as miles de definicións que ten a palabra cultura, a máis atinada, 
ao meu entender, é a que a emparenta coa capacidade creativa do ser humano. 
O encanto da produción humana non ten límites: música, literatura, pintura, 
xoiería, reloxería, téxtil, … Son infinitas as actividades que millóns de persoas 
levan perfeccionando durante ducias de xeracións utilizando o seu enxeño e 
a súa habilidade. Certo que o industrialismo fixo perder parte do seu encanto, 
e certo que se producen tamén cousas patéticas. Pero segue asombrándome 
a inmensa capacidade creativa do ser humano, sexa facendo coches ou pen-
dentes.

Porén, o avarismo, enfermidade social que se tornou en andazo político nos 
últimos anos, sancionou severamente a compra asociándoa ao consumismo, 
conduta reservada ás grandes fortunas e que asomou timidamente duran-
te uns anos aos usos da clase media deste país. Foi a explosión do comercio 
quen completou a trama urbana das cidades convertendo estas en auténticos 
centros comerciais abertos. Da sobriedade do comercio tradicional pasouse a 
ebriedade do consumo actual exemplificado cos todo a cen, onde atopabamos 
milleiros de produtos baratos, moitos deles inútiles … e tremendamente feos.

O comercio uniu a miles de creadores con millóns de clientes asombrados. A 
economía de mercado foi a que mellor soubo explotar ese namoramento do 
obxecto, que é unha das esencias do capitalismo. 

Hoxe o comercio tradicional esmorece. O fin da moratoria de vinte anos para 
os alugamentos antigos fai que moitos deses cincuentenarios comercios que 
configuraron os centros das cidades estean a un paso do peche. Posiblemente 
sexa certo que os prezos que estaban pagando por eses locais fosen escasos, 
pero o efecto que sobre as nosas rúas pode ter un continuo de baixos pe-
chados agardando a que unha multinacional os arrende entristéceme. Porque 
destruír comercio é doado, abrilo é moi, moi custoso.



O peto común De maxia humana
Josecho de la Torre

7

Economía
Non cabe dúbida de que o ser humano ten maxia e posúe un poder 
extraordinario. Un poder que revive e contaxia. É unha mágoa 
que moitas veces non sexamos conscientes dese poder. Todos os 
días se presentan diferentes oportunidades para empregalo sen 
agardar a que baixe unha estrela do ceo. Non é superstición 
nin nada que se lle asemelle. Vivimos nunha sociedade onde 
habita o maleficio dos “des” que arrinca o amor propio e vai 
estendéndose coma un cancro no tempo. Este maleficio crea 
des-ilusionados, des-motivados e des-arraigados, …xente con 
des-conexión total ou parcial da vida. Existen, polo tanto, dúas 
caras: as que conviven entre a esencia das cousas con “des” e 
sen “des”. O negativo é que estas cuestións están etiquetando 
as persoas ao longo da vida. Vese na escola que non é ca-
paz de establecer un sistema que extirpe definitivamente ese 
prefixo dos alumnos/as; con todo, segue conducindo a que 
os grupos fabriquen “listos e intelixentes”, por unha banda, 
e “burros”, por outra. Etiquetas…, etiquetas que, en moitos 
casos, os acompañará toda a vida. Todo por non empregar a 
maxia humana de cambiar a linguaxe ou os xestos; en sacar o 
mellor do outro; en establecer unhas metas e uns mínimos; en 
minimizar ao máximo os erros e non lembralos demasiado; 
en potenciar calquera avance por moi pouco significativo 
que semelle... En resumo, o contaxio da ilusión, de crer que 
se pode acadar algo, aínda que sexa cun tempo distinto. No día a día ollamos como as cousas 
grandes xermolan da consecución de moitas pequenas. E nesas pequenas é onde máis se pre-
cisa o poder dos demais. Uns precisan alentar e outros precisan do seu alento. É un camiño por 
percorrer que require confianza por todas as partes, pero, sobre todo, por aquelas que teñen a 
maxia sen utilizar.
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A pregunta 

MANOEL VELLO SALVADO (COMPROMISO 
POR GALICIA)

Agora toca traballar en clave de país e construír o que 
non se consolidou en 30 anos. Unha forza política ga-
leguista non independentista que beba do galeguismo 
dos anos 30 e se dirixa ao 80 % da cidadanía. O nacio-
nalismo galego organizado nos anos 60 de base mar-
xista e soberanista demostrou que só serviu para facer 
oposición mentres que as forzas de Madrid gobernan a 
nosa Terra. As ideas de Compromiso non son coñecidas 
aínda pola inmensa parte de Galicia, mais representan 
unha nova lectura da identidade política e social do 
país. Entretanto, forzas galegas como o BNG, Anova ou 
Cerna defenden os mesmos principios ideolóxicos e di-
ríxense ao mesmo electorado. Non existe atomización 
do nacionalismo galego. Este é un movemento, non 
unha ideoloxía. Tivo e ten diferentes expresións políti-
cas como froito dunha época do país. Nos anos 70 eran 
o POG, PSG, UPG, PG... Nos 80 APU, BNG, FPG, PSG-
EG, CG... Nos 90 BNG, UG, CNG, FPG... Na década 
pasada BNG, TeGa, PGD, NÓS-UP... E hoxe temos o 
BNG, Anova e Cerna no campo ideolóxico rupturista e 
CxG no campo reformista. Podemos é un novo partido 
produto da realidade política e social deseñada desde 
unha universidade madrileña; non é, xa que logo, unha 
forza galega nin galeguista. Canto ás plataformas mu-
nicipais, CxG aprobou a autonomía das nosas agrupa-
cións locais para decidiren como concorrer ás próximas 
eleccións, priorizando a presentación de candidaturas 
propias. Levamos xa elixidas, en primarias abertas á ci-
dadanía, dez candidaturas.

A división -e a subdivisión do xa dividido- parece marcar o momento das forzas 
nacionalistas en Galicia. Cando se cumpren tres anos da escisión do BNG, que 
viña aglutinando desde había tempo a maioría do nacionalismo galego, e cando 
faltan menos de cinco meses para as eleccións municipais e o furacán Podemos 
-tan mediático e estatal- semella arrasar con todo, pareceunos un bo momento 
para facerlles aos actores principais a seguinte pregunta: Nacionalismo galego, 
e agora que? Temos a sorte de contar para a resposta con catro voces máis ca 
autorizadas: Bieito Lobeira, secretario de organización do BNG; Mario López 
Rico, membro de Cerna (organización que vén de abandonar Anova); Antón 
Sánchez, deputado no Parlamento Galego e membro da Coordinadora Nacional 
de Anova e Manoel Vello, membro do Consello Político Nacional de Compro-
miso por Galicia.

Nacionalismo 
galego, e 
agora que?
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A pregunta 

ANTÓN SÁNCHEZ (ANOVA)

“Miña Galicia non é a que foi, é a que será; 
non é a d’onte, é a de mañán. Se grande foi a 
nosa estoria, mais grande pode xurdir o futuro 
noso! É a Galicia do porvir, na sua florescente

personalidade, a qu’eu arelo e amo, a Galicia, 
pedra prezosa de civilización huma!”

(Johán Vicente Viqueira)

Pídenme que fale da situación do nacionalis-
mo galego. Da súa crise, da refundación, ou da 
crise e da refundación das súas organizacións 
políticas?

Se a cuestión se reduce a recompoñer o ante-
rior, desistiría por inútil e creo que por impo-
sible, e porque o noso obxectivo non é a per-
petuación das organizacións políticas como 
un fin en si mesmo.

Por moito que se queira simplificar, a situa-
ción actual de crise do nacionalismo galego, 
crise tamén entendida como momento de mu-
danzas, obedece a algo máis que aos caprichos 
e traizóns dalgunhas persoas e organizacións; 
obedece á necesidade imperiosa de adaptar-
se aos tempos, á falta de proxecto para o país 
e á perda de conexión do nacionalismo con 
aqueles que eran o seu sustento, a clase tra-
balladora, ou os de abaixo, como queiramos 
chamarlle.

De verdade que non somos conscientes da 
percepción cada vez maior, inxusta probable-
mente, entre cada vez máis xente de que o na-
cionalismo galego, na súa versión partidaria, 
non é útil para a mellora das súas condicións 
de vida?

E diso se trata, de ter un conxunto de ideas 
que partindo dende Galiza e dende a esquerda, 
para os que entendemos que estes dous eixos 
son irrenunciables, o un e o outro, o outro e o 
un, sirvan para mellorar a vida das persoas.

E a verdadeira crise é a falla dun modelo para 
este país, para os seus ecosistemas, para o seu 
sector enerxético, para a súa economía, para 
conxugar ese modelo económico coa sustenta-
bilidade do planeta, para a cultura, para a vi-
venda.

Castelao, Bóveda ou Viqueira tiveron máis in-
fluencia pola forza das súas ideas que polas or-
ganizacións que os sustentaban.

Ideas de futuro, avanzadas, que falaban do con-
creto.

Falaron da facenda, da balanza fiscal, do agro, 
do mar, da nova escola galega.

De verdade existe ese proxecto hoxe?

Eu non o creo.

E se o hai, hoxe, non está dentro dos partidos.

Outra cousa é se ollamos para Stop 
Desafiuzamentos,a PAH, os colectivos contra 
a minería salvaxe, os colectivos ecoloxistas, as 
cooperativas de produción eléctrica, os tra-
balladores da cultura, os que apoian os inmi-
grantes... Os novos discursos que enxerguemos 
sobre a Nación teñen que partir das súas expe-
riencias, do seu coñecemento directo da situa-
ción, da súa loita.

Miremos máis para aí e menos para o pasado.

DD
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A pregunta 

MARIO LÓPEZ RICO (CERNA)

En CERNA consideramos que a conciencia de que Ga-
liza é unha nación dependente, sometida a decisións eco-
nómicas e políticas que se toman contra a maioría social 
en centros alleos, é maior con moita diferenza que en cal-
quera outro período nos últimos cen anos.

Porén, no plano da expresión política as tentativas frus-
tradas de dar unha resposta eficaz ás demandas da cida-
danía, con distintas visións de como acadar o seu apoio, 
son as que foron levando á fragmentación organizativa, 
que non sería nada dramática se todas e todos fósemos 
quen de identificar os obxectivos políticos mínimos pre-
cisos e artellar respostas eficaces a aquelas. 

Poderían concitar o apoio da maioría social agredida en 
Galiza: a ruptura democrática co réxime decrépito e a 
ditadura da oligarquía financeira, a democratización do 
aparello xurídico–político co dereito de Galiza a decidir, 
a inmediata ruptura coas políticas do bipartidismo liqui-
dador dos dereitos sociais, e a recuperación das compe-
tencias e capacidades da Xunta e municipios para facer 
políticas sociais.

A unidade de acción é posíbel pero hai que abandonar 
vellas fórmulas. Cando o cambio político está na con-
ciencia social no primeiro plano, non se poden gastar 
enerxías na competencia electoral e buscar logo acordos 
para cambiar o réxime. A unidade de acción ten que ser 
tamén electoral. A inevitábel competencia deberá resol-
verse democraticamente antes de presentar a alternativa 
electoral e aí collen nacionalistas e non nacionalistas que 
acepten a auto-organización da Nación Cidadá Galega. 

Só deste xeito Galiza e a pluralidade da maioría social 
galega serán actores decisivos na vitoria sobre o biparti-
dismo e determinantes no abrente que precisamos todas 
e todos.

BIEITO LOBEIRA (BNG)

Galiza vive momentos críticos. Momentos de sufrimen-
to para amplas capas do seu pobo: de desemprego, ex-
plotación, miseria, emigración,... Momentos de deses-
peranza e desacougo. E tamén de moita confusión.

Parello a este proceso de desmantelamento social, per-
siste e acelérase o intento de destrución da nación. Non 
só material -as previsións demográficas na Galiza, as 
peores de Europa, son terroríficas- mais tamén no rela-
tivo á progresiva aniquilación de todo canto nos consti-
túe como pobo diferenciado. Singularmente, no caso do 
noso idioma. 

Porén, é en contextos como o presente, en que o nacio-
nalismo galego se revela como un instrumento impres-
cindíbel para a autodefensa nacional e a conquista dun-
ha democracia merecente de tal nome, na que o dereito 
a un posto de traballo digno na propia Terra, a xustiza, 
a igualdade, a liberdade, ou a dignidade nacional, sexan 
obxectivos alternativos aos intentos de asimilación e 
domesticación do noso pobo.

O nacionalismo é máis que unha opción electoral: é 
unha necesidade. Mais precisamente por esa razón, 
debe ser tamén unha opción electoral. Máis aínda co 
debate aberto no Estado español en torno aos dereitos 
das nacións -hoxe negadas- que o conforman á forza. 
Galiza non pode ser espectadora sufrida e calada do 
que está a acontecer: debe ser protagonista, e situar a 
reivindicación da nosa soberanía política, da nosa in-
dependencia, tamén na axenda política do Estado. Polo 
noso ben.

Como o facer? Evidentemente, apostando polo nacio-
nalismo. E modestamente, coido que hoxe, a expresión 
máis xenuína e coherente desa corrente de pensamen-
to, alicerzada no propio pobo galego, sen dependencias 
alleas, está no Bloque Nacionalista Galego.

DD
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Actualidade 
José A. Martínez

As concentracións da veciñanza de Vigo contra a insta-
lación dun barco na rotonda do barrio de Coia conse-
guiu parar as obras. Mais as consecuencias non se fixeron 
esperar: na última semana xa foron detidos e postos a 
disposición xudicial tres veciños, baixo a acusación de 
uso da violencia contra os axentes da policía local. As 
inxustas acusacións que se repetiron no caso da tercei-
ra detención, contra un membro da Oficina de Dereitos 
Sociais da parroquia de Cristo da Victoria, motivou unha 
rolda de prensa multitudinaria na propia igrexa, onde o 
párroco, Juan Torrón, testemuña directa do sucedido, de-
nunciou a situación que está a sufrir aqueles que protes-
tan contra a instalación do barco, chegando a facer «unha 
chamada á conciencia dos axentes da policía local que 
denunciaron estes feitos», para que recoñezan a inxustiza 
e a gravidade dos seus actos, é dicir, desta falsa acusación 
do uso da violencia por parte das persoas detidas.

1- Aumento da represión do Concello de Vigo

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, non escatimou, desde 
o inicio do conflito, todas as oportunidades das que gozou 
para descualificar ás persoas participantes das protestas. 
Malia actuar en contra da vontade expresada polo pleno 
do Concello de Vigo, a dureza das acusacións do alcalde 
contra os opositores á instalación do barco, trasladouse á 
rúa, onde as persoas manifestantes denuncian un aumen-
to da represión e da violencia das forzas da policía local. 
Deste xeito, fronte aos tres manifestantes detidos por 
un suposto uso da violencia, o que os participantes nas 
concentracións relatan é que a policía actuou cunha vio-
lencia desmedida, xa física (empurrando e arrastrando 
ás persoas concentradas), xa a través de identificacións 
indiscriminadas, mesmo sacando fotografías das persoas 
que alí se atopaban.

2- Unha rotonda nos tempos que vivimos

Estamos a vivir tempos convulsos. A crise económica, 
froito das políticas neoliberais e da busca do lucro exa-
cerbado, con prácticas puramente especulativas, levou a 
pobreza a un grande número de persoas. A tan publicita-
da saída da crise, baseada na lectura de datos macroeco-
nómicos, non pode ocultar o que se observa na rúa, é que 
referendan os propios datos dos organismos internacio-
nais: España é o Estado onde máis medrou a desigualda-
de, situándose como o segundo país con máis desigualda-
de social da UE. 

A veciñanza de Coia é un bo exemplo da nova situación 
social. A diminución dos ingresos por salarios da grande 
maioría da poboación, debido ao aumento desemprego, 
á “flexibilidade” laboral e ás medidas de competitividade 
baseadas redución xeneralizada de salarios, explica que 
se disparasen as desigualdades de renda en España.

O empobrecemento xeneralizado e a escaseza de pers-
pectivas fixo que se disparasen as protestas sociais. A 
proliferación de casos de corrupción política que se des-
taparon nos últimos anos non fixo máis que aumentar a 
indignación social. As protestas multiplícanse e con elas, 
a represión policial, agora amparada na nova Lei de Se-
guridade Cidadá, aprobada polo PP en decembro, e que 
supón un claro e denunciable recorte das liberdades cívi-
cas no noso país.

3- Coia: unha comunidade eclesial na busca da xustiza 
social

O que vén de acontecer en Vigo, e que afecta directa-
mente a membros da comunidade da parroquia de Cris-
to da Victoria, mostra que cómpre denunciarmos con-
tundentemente as inxustizas “que claman contra o ceo”. 
Unha comunidade que se une para protestar contra o 
dispendio que supón a colocación decorativa dun barco 
nunha rotonda, nun barrio onde a crise bateu duramente 
e moitas familias viven en situación de pobreza. Un 
goberno local, co alcalde Abel Caballero á cabeza, que 
utiliza todos os medios para desacreditar e descualificar 
antes quen reclaman xustiza social e que manda á policía 
local fronte ás manifestacións pacíficas. E un persoal das 
forzas de seguridade, neste caso policía local, que acusa 
aos manifestantes de usar a violencia, cando é mentira. 
Coia, como antes fora no caso dos preferentistas, ou de 
representantes sindicais, mostran que desta crise saímos 
con máis desigualdade e que o Estado, en vez de garantir 
a xustiza social, exerce a represión. E ante esa realidade, 
a Igrexa nin pode nin debe quedar á marxe. E en Coia 
non só o entenderon, senón que o practican.

Represión e violencia contra 
a veciñanza de COIA
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Estamos a proxectar un 
posible segundo Encontro de 
Solidariedade Rural

Como nace a idea de organizarse, de 
facer algo?

Pois naceu nun encontro do outono 
do 2012 entre grupos do Movemen-
to Rural Cristián e Comunidades 
Relixiosas inseridas no rural. A nosa 
maneira de vivir o Evanxeo no rural 
lévanos a preocuparnos do que acon-
tece diariamente na aldea: o campo 
está pasando horas malas; hai moita 
riqueza de vida na aldea, pero pola 
mala xestión política, polos modelos 
sociais de vida e de éxito que se es-
tán querendo impoñer practicamen-

Entrevista   
Redacción

ramos isto coma un empobrecemento 
social, humano, e que no noso cora-
zón alimentásemos un chisco a espe-
ranza de que as cousas que podían ser 
doutra maneira.

Como é o proceso que estades se-
guindo?

Acordamos convocar a un encontro 
en Santiago a cantas máis persoas 
puidésemos interesar no problema, 
nas esperanzas, máis alá de calquera 
afiliación relixiosa, política, social; 
xente que valorase o que o campo é, 
produce e ofrece; xente que estivese 

A partir dun encontro do mo-
vemento rural do pasado abril, 
xorde a idea de poñer en marcha 
unha rede galega que apoie acti-
vamente aquelas pequenas reali-
dades que hai polo país adiante 
e que dan vida a un mundo rural 
que merece un futuro que parece 
negárselle. Falamos con Manolo 
Regal, que, cun equipo coordi-
nado por el, fixo posible aquel 
encontro e que está implicando 
nese novo proxecto. 

abril. Participamos 90 persoas. Esti-
vo moi ben. Puidemos intercambiar 
vivencias, experiencias, frustracións, 
alentos e, sobre todo, puidemos per-
cibir que no campo había vida, había 
iniciativas, non todo é noite pecha 
nin moito menos. A asemblea de-
cidiu que continuásemos a tarefa e 
nomeou un grupo de oito persoas e 
tres campos de traballo: fomentar o 
encontro e apoio entre a xente que 
aposta polo rural; humanizar o rural 
desde todos os seus compoñentes; e 
por parte das persoas sensibles a isto, 
fomentar unha presenza do Evanxeo 
no rural que ofreza tamén alentos e 
esperanzas.

E a partir de aí?

Pois o grupo empezamos a xuntarnos 
e a debater o que poderiamos ser e 
facer. Dos tres obxectivos que se nos 
encomendaran, acordamos empezar 
polos dous primeiros. Non queria-
mos entrar en competencia con ou-
tros intentos semellantes en Galicia. 
Queriamos sumar e sumarnos a todas 
aquelas persoas que están ou queren 
estar no campo dunha forma algo al-
ternativa, fuxindo do que se presenta 
como único medio de saída: grandes 
explotacións ao servizo das grandes 

te dáse por admitido que tanta vida 
quede en nada, ou se canalice uni-
camente polas vías controladas cada 
vez máis polos grandes mercados da 
alimentación, ou da pasta de papel 
ou da minaría.

Preguntámonos se nós podiamos fa-
cer algo ante todo isto. Pensamos que 
si, que sería bo xuntármonos aquelas 
persoas, cantas máis mellor, que vivi-

doída polo maltrato e que, desde cal-
quera área de presenza e de influen-
cia, queira contribuír a cortar esta 
liña negativa. Foi un tempo de con-
tactos, de encontros, de propostas, de 
escoitas, moi interesante. Vimos que 
eran moitas as persoas que tiñan sen-
sacións e ilusións semellantes.

O encontro de Santiago chamámolo 
de “Solidariedade Rural”. Foi o 5 de 
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Entrevista   

o campo non é para facerse rico, 
  pero axuda a vivir a gusto

Pois cómpre romper co convence-
mento de que nunha sociedade mo-
derna o campo debe ocupar unha 
milésima parte da preocupación dos 
gobernos e da poboación en xeral. É 
xustamente o contrario:unha socie-
dade moderna debe coidar ata o ex-
quisito o seu contorno natural, a cali-
dade da súa alimentación, garantir o 
control popular, democrático, sobre a 
ela. Unha sociedade moderna debe-
ría apostar por estilos de vida huma-
nizados. O campo é un regalo, unha 
grande oportunidade. 

Desde aí hai que ordenar políticas, 
tomar decisións, favorecer presenzas, 
e iso faise con mil detalles como, por 
exemplo, que os mozos/as do rural te-
ñan garantidas bolsas suficientes para 
estudaren nas cidades, cando teñan 
que facelo.

Que lle dirías a unha parella de xen-
te nova que está no paro na cidade e 
que se pregunta se o rural pode ser 
un lugar para desenvolver a súa vida, 
un lugar de oportunidades?

Iniciar unha experiencia laboral no 
campo, se non se ten historia, cultura 
e patrimonio persoal ou familiar nel, 

non é doado. Pero pódese empezar 
aos poucos. Se un ten interese e ha-
bilidades, non é complicado arrendar 
algunha terra nas aldeas próximas á 
cidade onde un vive. Unha produción 
para o autoconsumo primeiro. Se un 
se vai atopando a gusto, pode arren-
dar outra máis e pensar nunha venda 
directa ao consumidor nas casas, en 
feiras ou tendas menores. Poñerse en 
contacto con outra xente que tamén 
anda no mesmo para fortalecerse e 
aprender. Hai experiencias interesan-
tes. Se un pode combinar os inicios na 
agricultura con outro traballo dalgún 
membro da familia, mellor. E a pro-
dución agraria pode ir acompañada 
da cría de animais: porcos, coellos, pi-
tas, pitos, cans... E de aí, pasos cara a 
adiante. Cun convencemento: o cam-
po non é para facerse rico. (Que par-
vada esa, a de querer facerse rico!). 
Pero axuda a vivir a gusto. E está a 
opción por ir vivir ao campo, aínda 
que se traballe na vila ou na cidade. 
Iso tamén axuda a aproveitarse do 
rural e a fortalecer a realidade rural. 
Pero disto poderiamos falar noutro 
momento. 

industrias dos grandes capitais. Que-
riamos unirnos e apoiar todo aquilo 
que é esforzo por vivir no campo, 
do campo, con formas respectuosas 
polo pasado e polo presente, polas 
terras, polos animais, aproveitando 
a riqueza de posibilidades que a al-
dea ten, soñando e creando cada día 
unha nova cultura, un novo modelo 
de vida, social, distinto dos modelos 
destrutivos que se nos impoñen.

Puxémonos de novo en contacto con 
persoas e grupos que están facendo 
algo, abrindo camiños, que se encon-
tran, coma nós, necesitados de pala-
bras e mans amigas que nos apoien 
e defendan na idea de soster a xente 
do campo, que é quen o pode manter 
vivo.

En que desembocará este proceso? A 
quen invitas desde aquí?

Neste mes xuntámonos para proxec-
tar un posible segundo Encontro de 
Solidariedade Rural, ou como lle cha-
memos, coa finalidade seguramente 
de sinalármonos camiños concretos e 
de ir concretando soños e proxectos.

Non sabemos en que dará. A ilusión 
está aberta: crear unha rede de comu-
nicación e intercambio, de coñece-
mento e apoio, de reivindicación, de 
celebración incluso, na que, por gus-
to, por utilidade, vaia participando a 
máis xente posible. Unha rede física 
e virtual, apoiada nalgún encontro 
anual, se cadra. Pero será o que a xen-
te participante queira que sexa. E a 
isto desde aquí invitamos a calque-
ra persoa ou grupo, sexa da cor que 
sexa, que mire o campo con orgullo 
polo que foi e con esperanza polo que 
pode seguir sendo.

Desde a túa experiencia vital de per-
soa que vive no campo e que vive o 
campo como unha experiencia positi-
va e gratificante, que faría falta para 
que isto teña vida e futuro? 
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O noso taboleiro Festa do Lume. 7 de febreiro de 2015

Na Festa do Lume 2015 da Asociación 
Irimia queremos celebrar e aprender 
do mellor que pasa no noso País. O 
asociacionismo de base en Galicia, 
aquel que se centra directamente en 
alentar e transmitir a cultura galega, 
ou aqueloutro que dinamiza as no-
sas comunidades, que organiza desde 
abaixo os diferentes eidos da nosa 
vida, ao tempo que revive a nosa 
identidade, …ese asociacionismo é 
una realidade que existe e resiste.

Hai un rico mosaico de iniciativas. 
Algunhas cun longo percorrido, que 
nace mesmo antes da denominada 
transición política. Un exemplo é a 
Asociación Xermolos, de Guitiriz, 
que ten feito un intenso e coherente 
labor de sementeira na xente nova 
durante máis de trinta anos. Eles van 
ser cooperadores activos na organiza-
ción da Romaxe de Crentes Galegos 
de 2015.

Tirando proveito desa feliz circuns-
tancia, no ronsel de Xermolos, pre-
tendemos, na Festa do Lume (Mos-
teiro de Bergondo, 7 de febreiro de 
2015), convocar una mostra significa-
tiva de asociacións de base, feitas de 
vontade e compromiso xeneroso, que 
é una boa vacina contra os virus da 
indiferenza, do consumismo e do in-
dividualismo. Asociacións con xente 

nova e menos nova, en eidos diversos 
e complementarios, pero con esa base 
común.

Ademais de Xermolos, estarán con 
nós a Asociación Aquilino Iglesia 
Alvariño, de Muimenta, a asociación 
“Boa Vida-Inclusión activa”, de Pon-
tevedra, e os do Capitán Gosende, 
de Cerdedo. A maiores, invitamos a 
xente da Marea Atlántica, da Coruña, 
para que expliquen en vivo e directo 
a súa proposta.

Como é habitual, a primeira hora será 
a asemblea anual da Asociación Iri-
mia, seguida do panel de experiencias 
e debate coas asociacións convidadas. 
Despois virá o xantar compartido e a 
celebración da fe e da esperanza que 
nos mantén.

Ide reservando a data.

HORARIO
9:30  Café

10:00 Asemblea de socios/as de 
Irimia

12:00 Mesa redonda. Xermolos, 
Gosende, Mareas Vivas da 
Coruña, Boa Vida e Asocia-
ción Aquilino Iglesia Alva-
riño

14:30 Xantar compartido

16:30 Celebración

17:30 Música con Bea a de Estrella

Facendo país de abaixo arriba
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O noso taboleiro Boa Nova

A
 C

LA
V

E

Comezaba Marcos o seu libro declarando, xa 
desde a primeira liña, que o que estaba a escribir 
era o “evanxeo” de Xesús Cristo. Para Marcos, 
esta palabra era un sinónimo de “Boa Nova”, 
porque o que veu traer Xesús ao mundo foi unha 
boa nova dirixida a todas as persoas.

O Reino de Deus, que é o centro da predicación 
de Xesús, é a boa nova. A diferenza de Xoán o 
Bautista, que pregaba por unha conversión das 
persoas en vista a preparar o camiño, Xesús non 
fala de proxectos en construción, de perspectivas 
de futuro; xa non cómpre esperarmos, o tempo é 
cumprido e que a Boa Nova, o Reino de Deus, xa 
está entre nós.

Preso Xoán, Marcos sitúa en Galilea o inicio da 
vida pública de Xesús. Desde o primeiro momento 
xa nolo deixa claro: non está a falar dun profeta 
máis, escribe sobre o Fillo de Deus, “o benquerido, 
o seu predilecto”. E o que nos trae Xesús é unha 
boa nova, unha proposta que se basea na 
verdadeira felicidade e ledicia e que está aberta 
a todas as persoas que a queiran acoller. Unha 
chamada que está dirixida a cada un de nós, que 
debemos abrirnos e acoller a chamada de Xesús.

Vivir o Reino é seguir a Xesús. El proponnos un 
camiño que é a súa propia vida. Mais desde un 
primeiro momento, no seguimento de Xesús, faise 
presente a comunidade. O sermos cristiáns supón 
un encontro, persoal, instransferible, co Xesús Fillo 
de Deus, mais que non pode entenderse fóra da 
comunidade cristiá. Esa exixencia interior e esa 
apertura exterior é o que fai posible que o Reino 
xa estea entre nós. Espiritualidade e comunidade 
danse a man dende o capítulo primeiro de 
Marcos.

José A. Martínez

O
 E

C
O

Os cristiáns mornos son quen queren 
construír unha Igrexa na súa propia 
medida, unha Igrexa que non exixa 
demasiado; mais esa non é a Igrexa de 
Xesús.

Fracisco, bispo de Roma

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 25 DE XANEIRO. III do TEMPO 
ORDINARIO
A PALABRA. Mc 1, 14-20
Cando prenderon a Xoán, marchou Xesús a 
Galilea a anunciar a Boa Nova de Deus,  dicindo: 
«O tempo está cumprido, e chega o Reino de Deus; 
convertédevos, e crede na Boa Nova.»

Camiñando pola ribeira do mar de Galilea, viu 
a Simón e mais a Andrés, seu irmán, largando o 
aparello no mar: eran pescadores. Díxolles Xesús: 
«Vide comigo, e fareivos pescadores de homes.» 
E deixando de contado o aparello, seguírono. 
Un pouco máis adiante viu a Santiago, fillo de 
Zebedeo e mais a Xoán, seu irmán; estaban 
arranxando o aparello na barca. E de seguida 
os chamou. Eles, deixando a seu pai, Zebedeo, e 
mais os seus tripulantes na barca, seguírono.
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Falando da lingua Lingua proletaria do meu pobo…
Lidia e Valentina

O Fachineiro da lingua
Podemos, esa casta
Facer política lingüística non é só lexislar 
-ou desleixar- desde un despacho. Política 
lingüística é a  que fan os xornais galegos 
publicando en castelán, é a do diario El 
País, cunha edición en catalán en Cataluña 
pero con dúas follas en castelán en Gali-
cia,  é a que fai Abanca na súa campaña de 
nadal só en castelán ou coa presunta deci-
sión de ofrecer todos os servizos nesa lin-
gua, é a de Gadis, cando encarga un anun-
cio de vivamos como galegos e o resto da 
publicidade en castelán; tamén é a de R, 
coa súa aposta polo galego. A lingua é algo 
que se fai cada día, e cando vivimos nunha 
situación tan desigual esixe do compromi-

so individual e máis o das institucións. E 
cando un está nun partido político, a lin-
gua na que se presenta e se ofrece á so-
ciedade tamén forma parte da súa política 
lingüística. O outro día oía este fachineiro 
unha entrevista cos líderes de Podemos 
na  Coruña e en Vigo e, lamentablemen-
te, non difire nada da do Partido Popular 
e da de boa parte do PSOE. A lingua na 
que transmiten a súa mensaxe en Galicia 
é o castelán. Forman parte da mesma cas-
ta do bipartidismo que tanto lle ten falar 
en Vigo coma en Palencia e que evidencia 
unha visión -ou cegueira cara ao país.

A.Q.

vez. El era médico, pasaba ben dos 50. 
Nunca antes o viramos nin escoitara-
mos. Castelanfalante con acento da 
terra e que entendeu todo canto dixe-
mos cando entramos pola porta e nos 
expresamos na lingua de noso. Tiña 
que cubrirnos un impreso que leva-
bamos de Servizos sociais e… despois 
de darlle a volta por aquí e por acola 
e fungar que el a burocracia esa non 
a coñecía, despois de afondar o na-
riz no papel para ver o que alí poñía, 
soltou: “Encima está en gallego!!! Lo 
que me faltaba!!!” A cara de desgus-
to substituíu á de cabreo por ter que 
encher cruces nunha folla na que xa 
viña todo escrito, pero “en gallego”! 
“Pues no sé, yo esto no lo sé hacer”, 
afirmou. Había palabras tan compli-
cadas como: demencia, patoloxía, far-
macolóxico, deterioración cognitiva, 
enfermidade neurodexenerativa… 
puff, complicadísimo. Logo de ler 
todo isto en castelán, traducindo ese 
son fricativo palatal xordo, propio do 
galego e que se representa pola letra 
“x”, acordou que non era capaz!

Todos e todas sabemos que a estas 
alturas xente inepta haina en todas 
as profesións, tamén na médica (para 

perigo de todo paciente que caia 
nas súas mans), pero que lle quei-
ran botar a culpa á lingua propia de 
Galicia a ver se así encobren as súas 
carencias… por iso non pasamos! 
A estratexia é vella e o discurso ta-
mén. Pásase da reflexión interior “o 
galego cústame aprendelo, teño que 
esforzarme e non estou disposto” á 
manifestación de “o galego non vale 
para nada, con el non se vai a ningún 
sitio… e se pretendedes reivindicar 
os vosos dereitos de galegofalantes, 
sodes uns impositores…” 

Hai un termo que moi ben recolle o 
que é este tipo de xente e que moito 
nos gusta: mexebo! Non o busquedes 
no dicionario que non está recollido, 
pero na zona de Muros emprégase 
moito para denominar os estúpidos, 
imbéciles, cretinos ou parvos…

E máis mexebos parecen estes espe-
cimes cando se lles pon ao lado un 
Karra Elejalde, vasco residente en 
Cataluña, que foi quen de aprender 
galego en 15 días para protagonizar 
de xeito espectacular o filme A es-
morga! Só fai falta vontade! Vonta-
de, respecto e autoestima de sermos 
quen somos! Máis nada!

Xa empezamos! Xa empezamos o 
ano e xa empezamos ás voltas coa lin-
gua! Claro que esta sección évos para 
iso, pero temos (que non queriamos) 
que dedicar o noso primeiro “Falan-
do da lingua” do 2015 ao último gol-
pe que recibiu, diante dos nosos foci-
ños, o noso galego. 

A historia non vos ha resultar estra-
ña; se cadra, xa algún a viviu algunha 

Aprobou a carreira, o MIR, a oposición...
ten o CELGA 4, pero galego non entende!


