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Re-habitar
a aldea
Unha pequena e
fermosa revolución

A foto que fala
Toda unha vida.
Un palestino contempla a
destrución da súa casa de Biet
Hanoun (Gaza).

O trasno
Daniel López Muñoz

De cómo querían furtar o
debate sobre o noso futuro

Unha boa parte do futuro de Galicia
e de Europa en xeral, do estado social e do noso territorio rural, estivo
e está discutíndose de costas á xente,
á prensa e aos parlamentos que supostamente deberían estar ao tanto
e centrados nestas cuestións. Na portada do número anterior aparecía a
deputada Lidia Senra ao pé dun letreiro en contra do TTIP (Asociación
transatlántica para o comercio e investimentos), que se estivo negociando con sixilo por altos mandatarios e
multinacionais.
Para entender cal é o porto de chegada desa sinistra travesía é mellor
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poñer exemplos de cousas que xa pasan –polo inmenso “empoderamento” das grandes corporacións fronte
ás institucións públicas-, cousas que
o tratado de marras pretende que se
estendan a Europa e que, por certo,
farían as delicias dos privatizadores
entusiastas, eses que están na prensa
e na televisión, enleados con áticos
na costa do sol que lles facilitan xestores de fondos privados de paraísos
fiscais a cambio de eu-que-sei-que tinon-imaxines.
Cousas como que Philip Morris reclame indemnizacións milmillonarias
ao goberno de Australia por prohibir
a publicidade de tabaco ou ao goberno de Uruguai por obrigar a poñer
fotos nos paquetes de tabaco de persoas doentes por culpa do hábito de
fumar. Ou que a norteamericana Occidental Petroleum Corporation reclame ao Ecuador 1.700 millóns por
rescindirlles un contrato por violación da normativa medio ambiental.
Unha vez máis a reacción desde
abaixo pon luz nas tebras. 375 colectivos da sociedade civil de toda Europa

esixiron ao Parlamento Europeo que
defenda a cidadanía ante a ameaza
do tratado. Un tratado que relaxa
as normas aprobadas pola soberanía
popular europea ao longo de anos de
democracia: sobre requisitos de calidade alimentaria, sobre dereitos dos
traballadores e traballadoras, protección da saúde, do medio natural, dos
servizos públicos que igualan e dan
cohesión social.
Sacralizar o mercado a toda costa
e sen reparar nas consecuencias na
nova relixión - dogmática onde as
haxa- éche o que ten, que leva por
diante o interese xeral e os intereses
“desprezables” de quen non senta na
mesa de Epulón: o equilibro ambiental, a sanidade dos pobres, a educación para todos e todas, as culturas
diversas, a pequena produción campesiña, os servizos sociais e a loita
contra a pobreza. Todo o que paga a
pena e polo que estamos aquí.
Ver vídeo ilustrativo ofrecido pola
CIG en https://www.youtube.com/wa
tch?v=zaWFbyIbE6I&feature=you
tu.be

Editorial

Relixión, escola e outras cousas

Coa publicación dos contidos da nova materia de relixión na LOMCE volveron as vellas e mal cerradas polémicas.
A escola debe ser un espello da pluralidade e un lugar de aprendizaxe do respecto ás conviccións
do outro. A forma na que as democracias avanzadas procuran ese respecto e convivencia dos plurais
chámase laicidade do espazo público. E escola pública é relixiosamente neutral. Certamente que a
relixión forma parte da cultura e da vida e merece ser explicada e entendida. A ignorancia sobre a relixión é un triste sinal dos tempos. Igual que a ignorancia sobre tantos
aspectos do proceso de humanización e os fundamentos da cultura.

Non se poden avaliar
na escola as conviccións
relixiosas

Non ten sentido a teima en converter a fe, a vivencia crente da realidade e a expresión oracional desa fe nun contido avaliable á par
das matemáticas e a lingua. Tampouco non ten sentido o cabreo de
científicos falando do intrusismo. Probablemente sexa tan difícil demostrar cientificamente a inexistencia de Deus como a súa existencia. Pero esa non é a cuestión. Non
se debate a cientificidade da relixión, porque a relixión móvese noutra esfera e porque a propia ciencia debería coidarse moito de converterse nunha relixión de reposto. A ciencia, ciencia é, nin menos
nin máis. Saben todos os científicos que é compatible nun cristián adulto de hoxe ser evolucionista
e crente? Explicar as claves desa compatibilidade, por exemplo, é un desafío interesante para o que,
moito tememos, non están preparados bastantes docentes de relixión con beizón episcopal.
O debate seguirá aberto. Pero hai límites. Un deles, que parecía aceptado, diga o que dixer o concordato, é que o ensino da relixión no sistema público de educación debe ser diferente ao dunha
catequese que inicia na práctica da relixión. Pódese explicar a visión crente e confesante, mesmo
desde dentro, pódese explicar en comparación con outras relixións ou humanismos, pódense explorar
experiencias de persoas crentes, e mesmo poderían avaliarse certos coñecementos… Pero non conviccións, como a de “recoñecer con asombro a orixe divina do cosmos”.
Explicar boa teoloxía non é catequizar, pero quen reciba esa boa teoloxía, de acordo co seu momento
interior, pode utilizala para construír o seu propio relato de persoa crente. Ou, se polo que for, se
sente mellor recoñecéndose como non crente, saberá cando menos boa teoloxía. Isto vale tamén
para os escolares.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Atopei estes días nun blogue brasileiro dun xesuíta unha serie de oracións
feitas por nenos que polo visto publicaron no xornal italiano Il Corriere
della Sera. Escríboche algunhas para
que sorrías.
“Querido neno Xesús, graciñas polo
irmanciño pero, de verdade, eu rezara
para ter un cachorro.”
“Querido Xesús, por que non inventaches ningún animal novo nos últimos
tempos? A xente ve sempre os mesmos.”
“Querido Xesús, por favor, pon unhas
poucas festas máis entre o Nadal e a
Pascua. No medio, agora non hai nada!”
“Querido Xesús, o padre Mario é o teu
amigo ou coñécelo só do traballo?.”

“Querido neno Xesús, por favor, mándame un cachorriño. Eu nunca pedín
nada antes; podes comprobalo.”
“Querido Xesús, se cadra Caín e Abel
non se matasen se tivesen un cuarto
para cada un. Co meu irmán funciona.”
“Querido Xesús, gústame moito o
Noso Pai. Escribiches todo dunha soa
vez, ou tiveches que facelo aos poucos?
Calquera cousa que eu escribo teño
que refacela unha morea de veces.”
“Querido Xesús, nós estudamos na
escola que Thomas Edison inventou
a luz. Mais no catecismo di que fuches ti. Para min que che roubou a túa
idea.”
“Querido Xesús, en vez de facer as
persoas que morran e crear outras novas, por que non quedas coas que tes?”

“Querido Xesús, ti es invisible ou é un
truco?”
“Querido Xesús, a xirafa queríala así
ou foi un accidente?”
Por certo, hai canto que non rezas con
confianza e humildade?
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Urxe loitar contra a
despoboación e o cambio
climático avanzando en
soberanía alimentaria,
creando cooperativas,
industrias de transformación
dos nosos produtos,
mellorando os servizos
no RURAL, dun xeito
ecolóxico con fertilizantes
sostibles. Tamén con
reformas estruturais
e lexislativas para
propiciarmos o acceso da
mocidade ás explotacións
coma pode ser o Banco de
Terras.
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A AUGA de Vigo é das
mellores da Península e das
máis baratas, pero é un ben
que vai escasear. Cómpre
un futuro sostible,
loitándomos contra a
contaminación dos vertidos
das poboacións, industrias,
ganderías, etc. Hai que
reutilizar a que reborda
con depuradoras como as
que exporta Peco-Facet de
Arteixo. Na foto, un dos
regatos da Senda da Auga
de Vigo.
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ADEGA convida. o
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Comezando a primavera
imos vivir, o 20 de marzo,
22, visitar o Piornedo
unha eclipse solar total
dos Ancares. Na foto
que axuda a lembrar que
a coordinadora Adela
a estrela máis luminosa
Figueroa e Anxo Lamelo,
(10 millóns de veces máis
presentando “Cousa de
Raíces” a prol dos bosques, ca o Sol) é a R136A1,
moitos en risco, coma os de cunha masa coma 320
soles, a 165.000 anos luz
ribeira que reivindicaron
de distancia. O astrónomo
en Sarria. Sen fondos
Martín Rees subliña que
para investigar e acadar a
dentro de 6000 millóns de
resistencia necesaria para
anos o Sol vai morrer e con
sobrevivir, vemos como os
ameneiros, aos que mata un el a Terra, pero tamén que
fungo contaxioso, arruína os hai mil millóns de planetas
nos que puido abrollar a
bosques fluviais.
vida.
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As eleccións en Israel
apuntan a 1,8 millóns de
persoas (en 360 km.2) de
GAZA fuxindo e 110.000
que viven na rúa, destruídas
as casas, cunha soa central
eléctrica que dá luz seis
horas. O bloqueo económico
causa máis mortes ca os
bombardeos pola fame e
falla de medicamentos. No
conflito do verán morreron
2100 palestinos e 70
xudeus. O Papa loita pola
paz simbolizada na oliveira
plantada cos presidentes.
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Vilalba instala caldeiras
Pescando ANGUÍAS
de BIOMASA en
preto de Portomarín,
espazos como a piscina
onde salvan as presas
municipal, e así reducen
trasladándoas, ata poder
continuar a migración cara o o gasto de 55.000 € de
mar para desovar. Cómpre gasoil a 20.000. Na foto, a
antiga Ecar de Mondoñedo
denunciar os atentados
contra salmóns, anguías ou onde Bioenerxías Lobra
vai fabricar pellets ou
lampreas, que viven entre
bloques de biomasa. As
o río e o mar, sufrindo os
atrancos das presas, que de comunidades de montes
existir tiñan que contar cuns celebran o Día Forestal, o
21, en Noalla-Sanxenxo
pasadizos para que eses
estudando tamén a
peixes puidesen seguir a
biomasa, despois de que
súa rota natural. O salmón
tamén se cría na acuicultura a UE rexeitase o Plan de
Desenvolvemento rural da
nunha gaiola en Muros.
Xunta.

Alfonso Blanco Torrado
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O I Encontro lusogalaico
da Educación Social
(encontrolusogalaico@gmail.
com), o 14-15 en Vigo, está
convocado polo Ceesg e a
Associação dos Profissionais
Técnicos Superiores de
Educação Social de Portugal
(APTESES). Afondará
no debate e reflexión coa
finalidade de coñecerse máis
e mellor e crear vencellos de
traballo común na educación
social.Na foto, o colectivo
Alum que traballa neste eido
en Lugo.
GRAVADO DE MADEIRA
CO QUE SE AGASALLA ÁS
E AOS INTERVINTES NAS
TABOAS REDONDAS
Obra de Marcos Ladra en
madeira
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Política

Distintas formas de mirar a auga

Pedro Pedrouzo Devesa

Na novela Distintas formas de mirar a auga, Julio Llamazares nárranos o encontro dos membros dunha familia, motivado pola morte do avó Domingo, e
o lanzamento das súas cinzas ao pantano que asolagou o seu pobo leonés e
mudou completamente a vida de ducias de familias que, como a protagonista,
tiveron que refacer a súa vida a moitos quilómetros da súa casa.
Os sucesivos capítulos permítennos coñecer os pensamentos dos distintos
membros desa familia tan diversos como cabería agardar. Os conflitos entre a morriña e o conforto, a lembranza e o esquecemento, a indignación e a
dúbida, son latentes e continuos nos personaxes do libro e todos repensan os
efectos que produciu nas súas vidas a construción do encoro.
A construción dos encoros é unha desas decisións políticas que te confrontan
co poder, levan impresas as formas de dominio que exercen continuamente
aqueles que están bendicidos coa súa variña. Son males necesarios que se executan de forma desigual: reportando grandes beneficios a uns poucos que se
benefician da súa explotación, e malrepartindo os custos entre os moitos, polo
pouco que reciben na expropiación e o moito que lles custa pagar o seu novo
fogar.
É esa sensación de abuso do poderoso durante demasiados anos, actualizada
coa recente estafa financeira das preferentes, a creba das caixas de aforros
e os continuos e lamentables desafiuzamentos, a que parece estar detrás do
enorme apoio que están tendo os dous novos partidos políticos: Podemos e
Cidadáns. As enquisas saúdan con crecente agrado a irrupción destas dúas
forzas políticas que semella viñeron para quedar, e que están de feito igualadas co PP e PSOE que tan ben coñecemos. Son distintas formas de mirar a
auga política.
Unha das cousas que me chama máis a atención é que mentres que Podemos
parece situarse á esquerda do PSOE, Cidadáns é unha forza que se encontra entre PSOE e PP. De feito o seu electorado, ve con agrado semellante
unha coalición con calquera dos dous partidos. Iso pode ser un síntoma de
boa saúde política. Cando sei o que os meus van facer, dáme máis ou menos
igual con quen o fagan. Realmente o que chama a atención é que nos nosos
países ibéricos, que tantos anos levan unidos no bo e no malo, non agrome a
extrema dereita que tanto furor causa en países como Francia ou Grecia, algo
que realmente é unha estupenda nova se temos en conta a capacidade que ten
esa ideoloxía de parasitar o malestar social.
A finais de 2015 preséntanse as eleccións xerais máis igualadas e plurais da
historia de España desde comezos da transición. A política recuperouse para
a vida diaria e os seus debates veñen ocupando franxas horarias televisivas
que reclamabamos desde hai moitos anos. A abundancia fíxonos estúpidos, a
escaseza políticos. Desde Galicia, e vista a nosa recente historia política nacionalista non podo senón ter saudade do sentidiño perdido.
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O peto común
Josecho de la Torre

Entre as novas destes días
atopamos dous modelos educativos que ben merecen un
oco neste Peto. O pasado 7
de marzo Davide do Arroio,
un mozo das Encrobas que
coma outros moitos tivo que
buscar traballo fóra, saía
nos medios falándonos dun
curioso modelo educativo. Davide é mestre nunha das 280efterskole que hai en Dinamarca.
Neste modelotamén existente en Alemaña e Suecia son os rapaces os que elixen vivir un ano nun
internado. Lonxe da idea que temos, a efterskole de Dinamarca traballa unha rutina estruturada
na que todos teñen voz á hora de elixir o seu propio camiño; cada un elixe as súas materias o
cal outorga liberdade ao alumnado e fomenta a súa parte social. A parte teórica deixa paso ao
descubrimento sen que orixine ningunha eiva no desenvolvemento dos coñecementos. Trátase de
formar unha base sobre a que ir afondando. Fan tres viaxes ao ano e previamente prepáranas
falando do lugar os meses previos. Entre as viaxes elixiron o Camiño de Santiago o cal supuxo
unha preparación previa na que incluíron elementos coma o baile tradicional galego, gastronomía e costumes. Unha rutina que baila no espazo-tempo das culturas e dos coñecementos globais.
Outro novo modelo chega a 13000 alumnos da man dos Xesuítas de Cataluña que recentemente
decidiron romper co modelo tradicional de aula e outorgarlle outro carácter no que se eliminan
as materias, exames e horarios aprendendo conproxectos conxuntos. A idea feita realidade, que
comeza xa en quinto de primaria, rompe co aburrimento e a desconexión que están vivindo os
alumnos nas aulas a partir de sexto. Isto implicou retirar pupitres, tirar paredes e construír ágoras
nas que hai sofás, gradas, mesas para o traballo conxunto e sobre todo moitas cores e luz. Non
faltan as novas tecnoloxías para adecuarse aos tempos seguidas por tres profesores que collen
aos 60 alumnos en vez dos dous que collían a cada grupo de 30. Aquí como nas efterskole, os
alumnos tamén teñen voz propia e deciden o recreo cando chega o cansazo lonxe dun milimetrado horario. Os titores, encargados de motorizar este proxecto chamado “horizonte 2020” levan
medio ano traballando nel e xa constatan que funciona. Facémoslle pois un berro seco!!!
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Conversas na casa do Romualdo
Fran Almuíña

Desde a Casa do Romualdo (Vilela-Taboada) iniciamos esta colaboración
con Irimia, ocupados e preocupadas na vida rural e no seu futuro. Nesta
primeira conversa participamos Fran Almuíña (casa do Romualdo), Anxo
Moure e Marta Ocaña. Os tres somos repoboadores do rural galego, nas
terras da Ribeira Sacra. Marta Ocaña, que naceu en Vigo, é mestra de infantil e Anxo defínese comoBarqueiro de río, Ciclobibliotecario, Titiricleteiro
e Contacontos do proxecto www.contosolidarios.org. Ademais colaborou
ben tempo coa revista Irimia. Compartimos, ademais, un itinerario vital con
semellanzas: raíces no campo, unha mocidade e primeiras etapas profesionais en zonas máis urbanizadas e un retorno ás orixes, a habitar a paisaxe
e a terra que nunca fomos quen de deixar de todo. Agora debatemos e imaxinamos fórmulas e discursos que rompan o abandono rural. Ofrecemos
aquí unha versión resumida desta conversa. Podedes lela ou escoitala na
súa integridade no noso blog (https://irimegos.wordpress.com/)

Fran Almuíña: Anxo, ti xa tiñas unha
certa relación de vello coa aldea, aínda que naciches na vila, en Chantada...

Fran Almuíña: Daquela había nenos,
veciños, toda unha vida de traballo en
común que hoxe …

Anxo Moure: Pois si, toda a familia ten raíces na aldea, a miña avoa
cunha explotación agraria durante a
miña infancia e mocidade... Teño as
lembranzas vivas: a malla de neno,
todo o que alí acontecía e despois de
mozo as escapadas cos catro irmáns
en bicicleta, que eran a liberdade
mesma. O río e a aldea era o noso pasatempo; agatuñar polas árbores, comer as cereixas. E, despois a vivencia
da aldea como unha ocupación laboral, traballando na explotación agra-

Anxo Moure: ...practicamente desapareceu. Hoxe mesmo estaban todos
os veciños a facer os chourizos. Aínda
quedan redutos; pouco máis queda.
No lugar da Igrexa, en Mariz, xa non
vive xente; aí pode dicirse que desaparece algo milenario, pois desde hai
miles de anos houbera un asentamento humano. Na nosa parroquia xa son
varias as aldeas despoboadas, pero
no conxunto de Galicia son moitas
máis. Xapodemos falar da desaparición dunha cultura, dunha identida-

Que unha familia elixa a aldea é unha
revolución fermosa e esperanzada
ria, vivindo, empapándome do que
me contaba a xente… Todo vai entrando en ti para che dar unha visión
realista. Finalmente, no meu caso, a
aldea como ferramenta pedagóxica,
porque o meu ecoloxismo nace na
aldea e convértoa tamén nunha proposta ecoloxista, desde o campamento de educación ambiental, hai xa 25
anos, ata a propia casa na árbore, que
é unha pequena instalación de educación ambiental que Marta e mais eu
propoñemos neste momento.
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de, dunha maneira de convivir coa
natureza. A aldea que lembro é unha
aldea viva, con moita xente e inzada
de nenos.
F.A.: E cando se propón un desenvolvemento rural, mesmo unha volta ao
campo,estamos logo a falar de algo
difícil, duro?
A.M.: Pode ser duro ou moi satisfactorio, todo depende da túa sensibilidade e da túa educación. Pode ser
moi duro andar a apañar nos depósi-

tos de lixo, pode ser moi dura a cidade e a fame na cidade. Ou poder ser
duro estar só na aldea, pero tamén
pode ser moi creativo, apaixonante,
iso de sentirte ben contigo mesmo.
E moi de dar esperanza. Non somos
heroes, porque gozamos co que facemos, mais penso que quizais o máis
revolucionario que se pode facer en
Galicia neste momento non é o Podemos, nin o comunismo, nin esta ou
aquela asociación en Vigo ou Coruña. A trincheira da revolución máis
fermosa e máis esperanzada é cando unha familia, cando unha muller,
como o caso da miña compañeira
Marta, decide coller as maletas, toda
a súa experiencia vital e marcha á aldea. Iso é moito máis que calquera
manifestación en Santiago. A mellor
manifestación é esa que facemos todos os días, erguéndonos e acendendo a cociña. Esa é a manifestación
máis fermosa, a dos teus nenos que
están respirando, están durmindo,
están xogando, mentres quece o leite
nesa cociña; cando colles as bicicletas
para ires a Chantada ou a un colexio
a contar contos, cando vas ao teu traballo que pode estar na aldea ou non,
cando enterras as túas mans para
plantar unha árbore.
F.A.:Pero ti estás falando dunha experiencia digamos dunha persoa que
ten un xeito de entender a vida, unha
militancia, un camiño andado, pero a
xente nova que se propoña volver ao
campo, por que porta entra?
A.M.: As portas son diferentes, diversas; hai moitas, mesmo se ti vas ao
campo e mantés o teu traballo nunha
vila a media hora da túa casa, o cal
é perfectamente posible. En Madrid
hai moita xente que bota todos os
días dúas hora para ir e para volver
do traballo. Manter o rural como lugar de vivir, recuperar a casiña, recuperar a convivencia cos veciños, pode
ser dende un proxecto novo, distinto.
Non ten que ser coma antes; pode ser
o de agora.

F. A.: Marta, falabas antes dos nenos.
Antes estaba cheo de rapaces; agora probablemente só estean os vosos
dous pícaros. Daquela, socializar nunha contorna de vellos é difícil, e para a
xente nova ver que iso ten esperanza,
futuro, viabilidade...
Marta: De feito, se non tivésemos o
noso proxecto educativo, a Casa na
Árbore que é a nosa proposta como
familia, estes nenos nosos estarían
illados. Hai unha nena, pero o resto

pero si, situándonos no presente collemos cousas do pasado. Nós temos
unha horta familiar pero escoitamos
ás vellas do lugar. Por outra parte, veñen nenos e nenas de fóra polo noso
proxecto educativo. Para poder facer
que a xuventude crea na aldea son
necesarios proxectos innovadores.
F.A.:E neses proxectostense a idea da
aldea coma un espazo agrícola, gandeiro, relacionado coa natureza. Pero
hoxe en día a xente o que quere é unha

Hoxe é ben factible vivir no campo e
traballar a media hora na vila
son maiores. Unha das maiores satisfaccións de vivir na aldea son as relacións persoais cos veciños e veciñas,
pero non hai nenos, e durante os tres
primeiros anos de vida dos nenos, se
ti non te moves e intentas atraer familias á túa casa os teus nenos non terían con quen falar. Pero, para min, as
vantaxes superan os inconvenientes.
Estes nenos teñen unha sensibilidade
diferente. Por exemplo, unha cousa
tan trivial coma o frío, a saúde: nós
non temos calefacción en toda a casa.
Non é necesario vivir coma antes,

rendibilidade que lle permita vivir cun
modelo parecido ó urbano.
M.: Claro, para dar ese paso, tes que
cambiar algo a mentalidade; se vas
vivir na aldea con mentalidade urbana vas fracasar. A nivel emocional,
primeiro, porque non o aturas, non
tes certas comodidades... Eu idealizábaa, vin coma quen vai a un conto
de fadas onde todo era precioso. E
logo vas vendo que hai cousas que
son máis duras. O do frío, para min
era aterrador ao principio; agora non.
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Conversas na casa do Romualdo
Fran Almuíña

Os nenos e
nenas na aldea
teñen unha
sensibilidade
diferente

Hai cousas mellores e cousas peores.
As relacións sociais son máis limitadas pero máis intensas. Daste de conta tamén de que hai cousas das que
non debes falar, porque son señoras
de setenta e oitenta anos cunha mentalidade moi diferente á nosa, e ti
non podes chegar cunha mentalidade
neoecoloxista e arramplar con todo.
Temos visto cousas coas que non estamos de acordo, pero sabemos calar.
Dar ti exemplo na túa casa, facendo á
túa maneira, pero non podes chegar e
intentar cambiar toda a vida.
A. M.: Non podes chegar contra unha
xeración que está desaparecendo. O
que ti podes é empaparte do mellor
deles, achegar o que ti che achegou a
túa educación e sensibilidade, e crear
un modelo mixto de nova aldea, no
que se colla o mellor da convivencia
de antes, o que ti dicías da solidariedade, de ir sachar xuntos, sen idealizar. Eu faría isto: escoitar, coller o
mellor deles, peneiralo e mesturalo co
mellor noso, co que traemos aprendido das nosas vivencias coma xente
con novas sensibilidades. Trataríase
de crear un novo modelo de vida, de
futuro, que faga atractivo, dunha vez
por todas, o vivir na aldea, especial-
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mente nunha sociedade tan ben comunicada. Hoxe na aldea pode vivir
un editor de libros ou unha produtora
de cine. Coas redes pode existir calquera empresa. Hai moitas empresas,
grupos de música cos seus estudos de
gravación, nos Estados Unidos, que
están nas aldeas.
Marta: A min paréceme moi interesante explicarlles aos que non viven
nela que vivir na aldea non é estar
todo o día coas vacas. Iso será unha
parte se ti queres. Hai máis. Na aldea
hai cultura. É que verás, dende que
vivo aquí, quizais porque estou máis
alerta, escoito cousas erróneas. Non
somos un zoolóxico, non necesitamos
que veñan dicirnos “ai, que valentes”,
non, non é iso. Isto é outro estilo de
vida, outra visión da vida, hai cultura. Temos un veciño poeta que foi o
primeiro que editou en Alvarellos,
non? É un home que vai na súa moto
sachar nas patacas pero tamén está
logo na súa casa co seu móbil. Vivir
na aldea non é como a principios de
século. Hai cousas que se perpetúan,
porque son positivas. Teño as zocas,
pero tamén botas de goma, e temos
coche, e usamos a bici. Hai unha
parella de veciños nunha aldea en

Monforte. Un é americano e outro é
inglés, rapaces novos que empezaron
dende cero nunha aldea despoboada.
Quizais parte do futuro sexa algo así,
non? Recuperarmos aldeas sen xente. Este rapaz acaba de publicar unha
novela, é dicir, é un tipo de vida rural
pero modernizado. Dende logo a nivel persoal é a maior aprendizaxe da
miña vida, e como mamá é o mellor
regalo que lle dei aos nosos fillos. Eu
non o cambio por nada.
A. M.: Eu penso que poden convivir
todos os modelos, porque a aldea é
moi ampla: o máis tradicional, coa
túa horta ecolóxica, as túas pitas, o
gando... E que saias vender, porque
hai miles de proxectos. Alí onda nós
hai un rapaz que deseña páxinas web,
dende a aldea; outra rapaza que toca
a pandeireta... Os modelos son infinitos, simplemente hai que entender e
sentir que se está a perder algo que
nos pertenceu, algo que nós vivimos
e respiramos, unha cultura enteira. O
importarte é, neste momento, recoller
todo ese legado e transformalo; que
ese sexa o humus para crearmos un
novo xeito de convivencia.

Actualidade

As CCP denuncian o Tratado de Libre Comercio
entre a Unión Europea e Estados Unidos
negociar en segredo con este tratado
internacional.

O tratado de libre comercio entre a
Unión Europea e Estados Unidos
(coñecido popularmente polas súas
siglas TTIP) estase a negociar con
nocturnidade e aleivosía. O Tratado é, unha especie de “Constitución
das Multinacionais”, e se no seu día
xa dixemos NON a esa Constitución
Europea, hoxe, dende as Comunidades Cristiás Populares tamén dicimos
NON a este tratado porque recorta
dereitos e liberdades á cidadanía -e
aos Estados- entregándoos con total
impunidade aos grandes lobbies corporativos das empresas transnacionais.

Dende as CCP esiximos que
informen ao pobo que os votou e
ao que din representar
Unha descarada liberalización dos
mercados, unha perversa desregulación de dereitos dos consumidores xa
adquiridos, a enorme perda do emprego en tempos de crise, a destrución do
medio ambiente ou a posibilidade de
que grandes multinacionais poidan
demandar aos estados limitándose os
seus beneficios, son algunhas das barbaridades máis graves que se están a

A entrega ao capitalismo máis brutal
que supón o TTIP afectaría a campos tan cotiáns como a alimentación,
(onde entrarían produtos que agora
están prohibidos, como os transxénicos ou o clembuterol), o emprego
(que aínda que non o digan supoñería a destrución de ata un millón
de contratos), a ecoloxía (co estrago
de terras que carrexará o fracking),
a farmacia (dobrando a validez das
patentes e autorizándoos á práctica
liberalización de prezos), a cosmética
(onde se homologarían máis de 1300
substancias prohibidas na UE), ou a
privacidade (xa que o tratamento dos
datos persoais podería estar en mans
das transnacionais).
Dende as CCP do estado español non
podemos calar perante este atropelo
que conta coa complicidade da maioría dos nosos europarlamentarios/as
(aínda que xusto é recoñecer a clara
oposición dos deputados integrados
no Grupo Confederal da Esquerda
Unitaria Europea). Por iso esixímoslles que informen ao pobo que lles
votou e ao que din representar e pedímoslles que se neguen a aprobar
este tratado, solicitando en contra, un
referendo consultivo, para que sexa a
poboación afectada quen poida decidir sobre as terribles consecuencias
que o TTIP supón.
Denunciamos finalmente a hipocrisía
da maioría dos partidos españois que
aparentemente se lamentan pero que
en maio de 2014 rexeitaron en bloque a petición do grupo da Esquerda
Plural e non permitiron nin o debate
no noso Parlamento. Os boicoteadores foron tanto o PP, coma o PSOE
e foron secundados por CiU, PNV
e UPyD. Aínda estamos a tempo de
reaccionar ou terémolo en conta nas
próximas eleccións.
Comunidades Cristiás Populares do
Estado Español
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Jorge Bandín

“Non temos nada contra israelís e xudeus. O noso problema é cos sionistas.”
Pasados uns meses do último masacre israelí na franxa de Gaza, Sami Ashour,
presidente da Asociación Galaico-Árabe, concédenos unha entrevista para
reflexionar sobre este conflito que ruboriza as persoas de boa vontade.
Sami Ashour, da asociación Jenin.

P.: Antes de nada, gustaríanos saber
quen é Sami Ashour e a Asociación
Galaico-Árabe á que vostede pertence.
Sami Ashour: Son palestino, licenciado en Administración de empresa e
vin a España en 2007, acompañado da
miña familia, para realizar un Máster
e Doutoramento. Aínda que non profesionalmente, por natureza e identidade vivo a política desde que nacín,
xa que toda a miña vida, desde a infancia, está marcada pola ocupación
israelí. Actualmente, traballo na Oficina de relacións Exteriores da USC.
En canto á asociación, ten xa 20 anos
de existencia, foi creada entre ami-

Estamos ante un
conflito político,
non relixioso
gos de nacionalidades moi diferentes
(españois, sirios, palestinos, xordanos,
alxerianos...) que perseguían e perseguen dous obxectivos: o primeiro,
construír pontes entre a sociedade
galega e o mundo árabe; e o segundo,
a defensa da causa palestina.
P.: Como poderiamos explicar o conflito á cidadanía?
Sami Ashour: Non é fácil de explicar
en poucas liñas. Non sabería se comezar coa estratexia sionista de finais
do século XIX, ou co apoio británico ás pretensións xudías en Palestina
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no primeiro terzo do século XX, ou
destacar a promesa de Gran Bretaña
de crear o Estado de Israel. Tamén
habería que falar de 1948, coa guerra
e colonización de Palestina por parte
de millóns de xudeus vidos de todo o
mundo e cun financiamento tremendo, que axudou á expulsión de centos
de milleiros de palestinos das súas casas e terras. E non debo esquecerme
da guerra de 1967, cando Israel ocupa
toda Palestina, os Altos do Golán e
parte de Exipto.
En fin, o certo é que estamos ante
un conflito político, non relixioso:
Israel creouse en 1948 nun territorio
roubado, expulsando a continuación
o 78% da poboación palestina. Posteriormente, máis de 110 resolucións
da ONU (do Consello e a Asemblea)
foron incumpridas por Israel.
P.: O Estado Palestino está en pleno
proceso de acción diplomática de denuncia da recente agresión e dos crimes con ela causados. Como valoras
este proceso?
Sami Ashour: Tralos últimos 51 días
de ataque, Gaza quedou esnaquizada, con barrios enteiros destruídos
e sen nada resolto trala fin da agresión.
A ocupación do estado sionista agravouse os últimos oito anos, desde que
gañou as eleccións de 2006 Hamás.
Trala formación do novo goberno,
cun primeiro ministro de Hamás, Israel esíxelle ao goberno palestino
que recoñeza o Estado de Israel. Hamás negouse e, na miña opinión, con

sas, pero desexa morrer dalgunha
forma.

O 30 de marzo
celébrase o día da
terra palestina.

razón. Para que recoñecer o estado
israelí? Eu creo que xa está recoñecido dabondo. Os palestinos xa recoñecemos o estado israelí nos acordos de
Oslo, onde se acordou un recoñecemento mutuo público tanto en Palestina como en Israel. Naquel momento, veu Bill Clinton, o presidente de
EEUU, ao parlamento da Autoridade Nacional Palestina para escoitar o
discurso de Arafat recoñecendo o estado israelí e aceptando a convivencia entre ambos pobos a cambio dun
recoñecemento por parte de Israel. A
idea inicial era que Clinton, tralo discurso de Gaza, viaxase a Israel para
escoitar o discurso do primeiro ministro israelí aceptando o Estado palestino, pero Clinton viaxou a EEUU
sen pasar por Israel.
Ao non aceptar Hamás, Israel empeza un criminal embargo económico
sobre a franxa de Gaza (continuo
desde 2007) que se traduce na limi-

tación de desprazamentos de persoas
e mercadorías: non se pode viaxar
con liberdade, non se pode importar
nin exportar, faltan alimentos e medicamentos, non hai auga potable, é
imposible desenvolver a economía
ao non ser posible a entrada de cemento na Franxa... En definitiva,
todos os días morre xente por culpa do bloqueo económico.

P.: O embargo, o muro, a agresión constante de Israel... Como
valoras o papel dos medios
de
comunicación
occidentais
na cobertura deste drama?
Sami Ashour: O papel dos medios
de comunicación é moi limitado. Os
grandes medios están totalmente
controlados. Durante a ofensiva sobre
Gaza, El País sacou un artigo que me
ofendeu moito porque falaba de dous
soldados israelís asasinados mentres
que, no mesmo artigo, referíase ás decenas de vítimas palestinas co término mortos.
A nivel político, os
grandes partidos políticos escóndense, con algunha excepción honrosa a
nivel individual, e os medios de comunicación manipulan. Con todo, vimos moitos feitos de solidariedade na
rúa e as redes sociais por parte da sociedade española e galega, o que nos
dá moita alegría e satisfacción.
P.: Fálase moito na prensa occidental
dunha guerra civil larvada no lado palestino entre Al Fatah e Hamás. Que
hai de certo nesta afirmación?
Sami Ashour: Na miña opinión esta
división é un punto negro na historia
de Palestina, pero o problema de Palestina non é este, senón a ocupación
de Israel.
Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, cre no proceso de paz e asumiu

Na situación na que estamos é
imposible desenvolver a economía
Esta última guerra levou máis de
2100 vidas e parouse cando lle interesou a Israel baixo a promesa do cese
do bloqueo. Pero as cousas seguen
igual ca antes. Hai miles de familias
sen fogar en Gaza. A vida alí hoxe é
tan complicada que moita xente perde a esperanza e desexa morrer por
non vivir esta angustia. A xente non
se suicida polas súas crenzas relixio-

a responsabilidade de levar a cabo un
proceso de negociación. Por desgraza, é un proceso totalmente fracasado
e dubido moito que Abbas chegue
a conseguir algo. É un proceso que
empezou hai 23 anos e cada vez estamos peor. Cada vez que avanza unha
negociación e estamos a piques de
chegar a un acordo, Israel acaba cambiando de idea. E é que os obxectivos
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se porque eleva as posibilidades de
promoción persoal e colectiva de Palestina e tamén é unha posibilidade
para moitas persoas ás que o Estado
de Israel nega o dereito ao traballo.
A familia para os palestinos é moi
importante. A miña familia forma
parte do meu propio corpo. As familias palestinas seguen reuníndose
todas as semanas para falar, celebrar,
convivir. É un elemento fundamental na nosa cultura que nos axuda
moito, e tamén nos fai sufrir cando estamos repartidos polo mundo.
Respecto da primeira pregunta, malia a forza que ten, Israel é un Estado
que se creou sobre unha mentira. O
pobo palestino nunca se vai render
e iso sábeo Israel. Nós non temos
nada contra os israelís, nin contra os
xudeus. Para nós o xudaísmo é unha
relixión máis. O noso problema é cos
sionistas.

Barrio de Gaza.

de Israel van máis aló de Palestina.
Por iso, por exemplo, Israel négase a
construír fronteiras. Interésalles seguir apropiándose de máis terras das
que teñen. Estas negociacións non teñen ningunha saída.
P.: E Hamás?
A outra forza de Palestina é Hamás
e outros partidos políticos que os
apoian. A súa postura é que as negociacións non van levar nada bo ao
pobo palestino e, xa que logo, son necesarias outras vías. Hamás ten por
aliados a outros países como Siria,
Irán, Qatar e Turquía. Doutra banda,
Mahmoud Abbas está apoiado por
EEUU. A axenda política dos aliados
destas dúas forzas son moi diferentes.
Hamás ve como unha humillación ter
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que volver recoñecer o estado sionista, e desde Israel agora reclaman o recoñecemento do estado xudeu, sen garantir ningunha contrapartida. Creo
que Hamás estivo disposta a recuperar o acordo de Oslo, pero para Israel
nin sequera iso é aceptable.
Agora a nova esixencia de Israel
é que se recoñeza o Estado de Israel como un estado xudeu. Como
pode entenderse esta reivindicación
á vez que se denuncia a Hamás por
ser un goberno islamista?
P.: Para rematar, é sorprendente e
esperanzador ver as ganas de loitar e de resistir que ten o pobo palestino, así como a importancia que
dá á educación e á familia.
Sami Ashour: A educación valóra-

Moitas grazas pola súa disponibilidade e ánimo na súa loita.
Para ler a versión completa ver http://
irimegos.wordpress.com

A familia para os
palestinos é moi
importante. A miña
familia forma parte
do meu propio corpo.
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Ditosa a muller que sabe elixir, que vive
en dinámica de discernimento ante as
innumerables encrucilladas da vida.
Ditosa a muller que escoita a súa interioridade
e vive atenta aos signos dos tempos,
personalizando o que vive.

A PALABRA

A PALABRA. Xn 12, 20-33
Naquel tempo, entre os que subían a adorar no
día da Festa había algúns gregos.Achegáronse
a Filipe, o de Betsaida de Galilea, e pedíronlle:
«Señor, queremos ver a Xesús.» Foi Filipe e díxollo
a Andrés; Andrés e mais Felipe foron dicirllo a
Xesús. Xesús respondeulles: «Chegou a hora de
que sexa glorificado o Fillo do Home. Évos ben
certo: se o gran de trigo cae na terra pero non
morre, quedará el só; mais se morre, dará froito
abondoso. Quen ama a súa vida, pérdea; mais
quen aborrece a súa vida neste mundo, poñeraa
a salvo para unha vida eterna. Se alguén quere
servirme, que me siga; e alí onde estou eu, estará
tamén o meu servidor. Se alguén me serve, hao
honrar lo Pai. Agora o meu espírito está turbado.
E que hei de dicir: Pai, sálvame desta hora? Mais
se para iso cheguei a esta hora! Pai, glorifica o
teu Nome.» Chegou entón unha voz do ceo: «Xa
o glorifiquei, e glorificareino aínda de novo.»
(...).

Esa muller será como unha árbore plantada
xunta correntes de auga que dá ao seu tempo
a froita e endexamais murcha as súas follas.
Unha árbore resistente, que medra cara fóra
en abrollos de novas polas, e medra tamén
cara a dentro, estendéndose polas súas raíces
cando aparentemente se consome.
Ditosa a muller que sabe elixir, que ten o oído
atendo ao laio das pobres.
Ditosa a muller que fai da súa vida un éxodo
na procura do Deus agachado na historia,
porque Ela precederaa en tódolos camiños e
fará da súa vida unha vida fecunda e plena
para sempre.
Grazas Asun, amiga, compañeira.
Marisa de Corme

O ECO

A CLAVE

Ditosa a muller que orienta a súa vida cara ao
Reino e canaliza todas as súas enerxías, todos
os seus desexos e toda a súa realidade en facer
do mundo un banquete onde as excluídas se
sentan á mesa nos primeiros postos.

Estes días cúmprese o XXXV cabodano de
Óscar Romero, San Romero de América,
asasinado o 24 de Marzo de 1980 en San
Salvador.
Contareivos unha vivencia moi especial: no
seu XX cabodano estiven na capela onde o
mataron. Houbo unha misa, concelebrada
por Pedro Casaldáliga (bispo da Araguaia,
no Mato Grosso brasileiro) e Samuel Ruiz
(bispo de Chiapas en México), un sábado
ás 8 da mañá, cheo ata os topes. Falaron
estes dous grandes bispos, figuras senlleiras
da Teoloxía da Liberación e admiradores
de Romero. Unha gozada escoitalos. E
logo deron a palabra a quen quixera falar.
Eu pensaba: “A ver quen é o valente que
se atreve despois destes dous”. Ergueuse
unha paisana, colleu o micro e dixo: “Eu
coñecín a Monseñor Romero...” e seguiu
falando e falando, e deixounos abraiados,
non só polo que contaba del, senón tamén
polo cariño co que o lembraba, vinte anos
despois da súa morte... Como dicía Romero
ante as ameazas que recibía: “Se me matan,
resucitarei no pobo salvadoreño”. Ben
podedes crer que o seu recordo segue vivo
para moita xente, e non só no Salvador.
Olga Álvarez
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Falando da lingua ZZZZZZ

ZZ…

Lidia e Valentina

flúa sen atrancos e irá mellorando.
Quizais teñades oído o de facerlle
cruces con saliva… Unha porcallada
respectable e pouco efectiva…
E para durmir, coma a cama, nada…
“A cama chámase Rosa, o que non
dorme, repousa…”.
Mira o
bendito, como
dorme!

“Seica anda aí Pedro chosco…”. Coñecedes a expresión? Tédela de voso? No
título do noso último artigo fixemos
referencia a este homiño do mundo
imaxinario, do que se bota man para
dicir que alguén, especialmente un
neno ou unha nena, ten sono. Vaia, ás
veces hai que estar esperto porque si,
pero dáche un crebante, un ataque de
sono, e non hai quen o dea tornado…
Agora ben, é cuestión de cotelear un
pouco, botar unha pequena sonada e,
ala!, xa quedas para outra!
O que presta é botar unha sesta…,
durmir un pouquiño despois de xantar…, como facían os romanos, que
durmían na súa hora sexta, equivalente ó noso mediodía e que chegou ó
galego como “durmir a sesta”.

E unha cousa é ter sono e outra distinta
é ter un soño… Se tes sono, dormes e
quizais se amañe, e a ver se tes un soño
agradable..., a ver se as horas de sono
che permiten evadirte da realidade…
Non confundades estas dúas palabras.
Así e todo, non é o mesmo durmir
ca adormecer… Adormeces e logo
espertas, porque aínda vas entrando
no sono, pero se xa dormes…, a cousa
vai para un pouco. Tamén nos pode
adormecer un brazo, un pé, unha perna… e que molesto é!!! Que formigueo tan incómodo e case doloroso!
Claro, de cara ó público nótase menos, salvo a expresión de desacougo
da nosa cara… Haberá que estarricar
a extremidade, poñela, se é posible, á
altura do corazón para que o sangue

O Fachineiro

Ollo, non lle fagades a cama a ninguén… Pois si, facerlle a cama a alguén é prepararlle o terreo para que
algo lle saia mal. Non hai que ser un
Xan de debaixo da cama, un coitado,
pero tampouco un mal bicho…
Desta volta, ó rematar imos botar
unha soneca, un sono curtiño…, que
xa se nos abre a boca, xa estamos a
bocexar…E vós rezades antes de durmir? Quen si o facía era a avoa Telós,
que todas as noites, sen excepción, rezaba esta oración ó se meter na cama.
Aí vola deixamos no seu recordo…
Con Deus nos deitemos,
con Deus nos levantemos,
que non teño medo nin pavor,
nin a cousa que mal for.
Bendicimos a cama,
bendicimos a oliva,
bendicimos a cama
e a compañía.

da saúde

Latín e recortes
Persoa non grata en Lugo. Ese é o título máis recente que obtivo a Conselleira de Sanidade. Para que despois digan
que o latín non serve para nada. Xa algo
dixemos neste humilde fachineiro da
ruta do cancro e doutras austeridades
practicadas nesa provincia e que converten os tratamentos de radioterapia
nun via crucis para os pacientes. Niso
estaba profundando cando pola radio se
podía oír un anuncio dunha clínica para
animais domésticos que ofrece entre
outras atencións, os servizos de dermatoloxía e oncoloxía. Non nego que non
lles falte razón aos albeites con título se
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acollen a que higia pecoris salus populi, pero asunto é o de sempre: se un ten
cartos poderá dispor da sanidade ad libitum; onda non han ser atendidos aló
polas calendas gregas. É coma no conto
das Cousas de Castelao que comezaba
por un “Se eu fose autor”: os ricos rin
da morte da vaca dos pobres; os pobres
rin da morte da cadela dos ricos. Indocti discant; et ament meminisse periti:
apréndano os ignorantes e lémbreno os
entendidos. Eis un bo lema para época
electoral.
A.Q.

