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Locais 2015
A gaivota,
seriamente
mareada

A foto que fala
Resaca electoral. Mariano
Rajoy acode a votar escoltado
pola policía.

O trasno

Epulón era un mal economista

Daniel López Muñoz

se prepara é o das eleccións xerais, as do goberno
das españas máis desigualadas ca nunca na Europa
que non se sabe que quere.
Porque así como se miden
os produtos interiores brutos, os déficits e as débedas
dos países, debería medirse
e poñerse couto ao paro e
a desigualdade.
Resulta perigosa a ignorancia e a
mediocridade dos “liberais” que nos
desgobernan.
A súa simpatía e proximidade, a súa
familiaridade coas grandes fortunas,
coa xente guapa, cos donos do botín,
a súa falta de raíz “popular”, por máis
que teñan secuestrado o nome, failles
cometer erros económicos de vulto.
A maneira de afrontar a crise é toda
unha lección do que non se debe facer. A proba foi o resultado. E o resultado chamase desigualdade crecente e recuperación lastrada.
Agora pasamos as municipais e pasou o que pasou, pero o debate que
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O resultado da xestión da
crise pola dereita foi que os axustes
fiscais realizados, os recortes sociais,
as medidas tributarias... dispararon a
desigualdade. A OCDE di que o 10%
dos fogares máis pobres no conxunto do Estado perderon nada menos
que un 13% dos seus ingresos anuais.
Pero o 10% máis rico, perdeu soamente o 1,5%. Antes da crise a desigualdade estaba estabilizada. Pero
despois disparouse. A favor de quen
se administrou?
Favorecer a desigualdade é un mal
non só para os que quedan excluídos, vaites! É máis ben un mal para
o conxunto da economía, para o in-

terese xeral. Isto non o entenden os
neoliberais, obsesionados con andrómenas como a “preguiza” dos pobres
subsidiados e a súa innata tendencia
a defraudar (Rato non defraudaba,
os que cobran a RISGA, si. Con ese
tipo de convencemento arribaron ao
poder... e actuaron en consecuencia).
A OCDE volve sobre una idea recorrente na boa economía: a desigualdade é un mal que lastra a recuperación. E pon cifras a ese freo. As
razóns son varias. Unha que o diñeiro
no peto dos pobres reactiva inmediatamente a economía. E, ademais,
a desigualdade convértese en peor
educación e formación para as clases
traballadoras, en menos competitividade.
O prexuízos clasistas metidos no cerebelo do “pijerío” gobernamental
son a causa de moitos erros na acción
de goberno. Esa é unha das malas noticias da galopante corrupción: creou
unha “pandi” de privilexiados epulóns , necios, afeitos á vida rica nun
país de lázaros exhaustos.

Editorial

Eleccións locais 2015: xestionar a novidade

O PP cae. Perde territorio por todas partes. En Galicia e fóra (nin a invocación de Esperanza Aguirre ao Espírito Santo valeu). As maiorías xa existentes do BNG e do PSOE en concellos galegos,
refórzanse. Pero a gran novidade é a subida das mareas. Unha vaga de mar sorprendente, festiva,
poderosa.
O tempo novo semella que chegou en forma de diversidade, de movemento desde abaixo, de novos
estilos e formas. O que parecía inamovible, non o era tanto. E tamén era mentira que a corrupción
lle resultase indiferente a un electorado aparvado. A xente non quere a indecencia.
Do acontecido nas cidades e vilas galegas dedúcese a importancia de que esa “novidade” pase da
matemática dos resultados á cultura do pacto e ao estilo de xestionar o pluralismo e a diversidade.
Hai que gobernar en equipo.
Os grandes concellos nos que se precisa pacto son agora o desafío. Porque poden marcar o si ou
o non dunha futura transición no goberno da Xunta de Galicia. Os precedentes non son todo o
bos que deberan. O bipartito foi unha experiencia da que
aprender. A fractura permanente, a depredación mutua, a
rivalidade por riba da cooperación, sempre fai que a dereita volva con forza e case sen esforzo. Necesítanse pactos
sólidos que trasladen á xente a sensación de que hai madurez como para asentar o país en acordos de dúas ou tres
forzas diferentes. Agora está claro: o que poña paus nas rodas, pagará a próxima factura electoral.

Era mentira que a corrupción
lle resultase indiferente a un
electorado aparvado

Fálase de momento histórico. Probablemente. Pero escoitemos a Historia. Nos anos 20 tamén houbera un gran auxe económico (felices anos 20) e logo unha caída da bolsa e a gran depresión. E
na política irromperon novos medios de comunicación de masas, a radio (hoxe internet). E xunto
cos medios de comunicación chegaron novos partidos que os sabían usar moi ben. Iso (xunto con
outros factores como a extensión do dereito ao voto...) levou a uns parlamentos moi fragmentados
e a unha inestabilidade política que acabou levando a moita xente a pensar que a democracia non
era un sistema válido e que só os sistemas “fortes” (e mesmo ditatoriais) podían gobernar os países.
E volveu a dereita coa súa peor cara. Escoitemos logo as leccións da Historia. E a traballar.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Veño de escoitar a José Antonio Pagola. Realmente é algo que paga a
pena. No meu caso estiven cos cen
rapaces e rapazas adolescentes que,
de xeito obrigado, tiveron que escoitalo porque formaba parte do horario
de actividades do centro. Non resultaba un faladoiro atraente para eles.
Un señor maior, cura, teólogo (teo
¿que?)...
Pero Pagola vive con paixón e iso
transmítese. Faloulles de Xesús de
Nazaré dun xeito claro e directo. Respondeu ás preguntas que lle fixeron.
Chamoume a atención o feito de que
a rapazada estivera preocupada por
preguntarlle sobre a moral da Igrexa
e el respondía con Xesús. Realmente

se miramos coa mirada do de Nazaré
as cousas teñen outra perspectiva, incluída a Igrexa.
Faloulles de escoitar, de aprender e
de conciencias que non xulgan. E eles
escoitaban con respecto. Pero sobre
todo o máis rechamante é que el ta-

mén escoitaba e se cuestionaba con
eles.
Sen dúbida, Pagola é un home sabio.
Non é dos que ten as respostas, senón o que ten capacidade de escoitar.
Oxalá nesta Igrexa agromen sabios
coma Pagola. Na Igrexa? Non, en
toda a sociedade.
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A peneira
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Na INDIA loitan contra
o machismo, pero só
denuncian unha de cada
dez violacións. A metade
sófrenas menores, moitas
inflixidas por achegados
coa pasividade da policía
e autoridades. O 40% da
poboación ten menos de
14 anos. Só en Calcuta
moran 11 millóns de
pobres, tres ou catro en
barrios paupérrimos e outro
millón na rúa, sen fogar.
Nas cidades hai 35.000
barrios de chabolas, (moitos
campesiños emigrados). Alí
fican pagando aluguer por
seren terreos privados, o que
os afunde aínda máis.
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Eleccións en MÉXICO, o
7, onde o xenocidio custou
77.000 mortos e 26.000
desaparecidos dende o
2006. O crime organizado
controla 15 concellos:
narcotráfico, venda de
armas, branqueo de
cartos. Só en Nuevo León,
executaron 4000 dende o
2010. Na foto, estudantes
mexicanos protestan na
Praza Maior de Lugo contra
o xenocidio.

4

3

O 18 é un día de
concienciación sobre os
dereitos das persoas con
AUTISMO, que afecta a
un de 150 nen@s en idade
escolar e persiste en 25 de
cada 10.000 adultos. Na
foto, celebración desta loita
en Lugo, convocados pola
Asociación Raiolas.
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Os OCÉANOS son
vitais, producen a metade
do osíxeno que respiramos,
pero o Austral está en risco
por falla de vixilancia.
Constitúe unha reserva
de 1,25 millóns de km2
para 16.000 especies; e
o Ártico sofre o descenso
da capa de xeo, por
unha industrialización
devastadora como é o caso
da explotación petrolífera
polas superpotencias.
Na foto, investigadores
do buque oceanográfico
Hespérides.
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Ocalán encadeado, en
A Feira da FRONTEIRA Mar de ARDORA é
TURQUÍA, urxe o
de Tui creou un muro entre
una conserveira de algas
abandono
das armas á
xitan@s, poñendo atrancos. de Ortigueira. Recollidas
guerrilla do Partido dos
Urxe a regulamentación dos manualmente, son
mercados interiores, alén
procesadas artesanalmente Traballadores do Kurdistán,
onde moitos levan ducias de
de mafias e caciqueos. En
e vendidas en fresco,
anos pelexando (primeiro
Galiza conviven 18.000, o
conserva e deshidratadas.
contra Husein e agora
36,4% no paro, e seis de
Traballan con 27 especies
cada dez analfabet@s. O
para a gastronomía. Porto en Iraq contra o Estado
Programa “Acceder” en 12 Muíños de Cerceda é a que Islámico). Turquía está
anos acadou 2255 contratos máis exporta, aínda que ten superada polos refuxiados
en 1184 empresas. Na foto, que importalas para poder da guerra de Siria, 2,5
os que fixeron prácticas en
elaboralas. Só a través das millóns (e 6,5 desprazados
no interior), un conflito que
Don León de Lugo grazas a lonxas comercializáronse
matou 200.000 (10.000
un convenio co Secretariado máis de 200.000 kg.
nen@s).
Xitano.

Alfonso Blanco Torrado
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O I Encontro Mundial de
Asociacións do Camiño de
Santiago, o 4, en Santiago,
vai coñecer a “Variante
Marítima á Basílica de San
Martiño de Mondoñedo”,
coa teima de pór en valor un
dos recantos máis senlleiros
da Mariña. Isto ocorre
cando o Camiño do
Norte vai ser declarado
Patrimonio da Humanidade.
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Política

Un castigo e un reto

Carlos Vázquez G.

As eleccións do 24M foron un castigo para PP e PSOE e comportan un
reto para a cidadanía. O castigo foi duro. Máis para o PP, que tiña máis
onde levalas, e algo menor para o PSOE, pero tamén contundente. A
pesar disto, parece que non aprenderon: o PP agárrase á pírrica vitoria
matemática e o PSOE recorre ao espellismo dun quimérico liderado
da esquerda que poucos lle reclaman. O
castigo, xa que logo, foi cativo e insuficiente. Primeiro, porque, aínda que o
feriu de gravidade, non rematou co modelo bipartidista, tocado pero non afundido e, segundo, porque aínda non foron
apartados do poder, que é condición
necesaria para que nestes dous partidos
se poida producir algún tipo de rexeneración política e democrática. Mentres
non perdan o poder, non se rexenerarán,
só se maquillarán para ocultar o pelexo
engurrado da súa dexeneración política.
De feito, resiste o bipartidismo porque o
fan as tramas clientelistas dos dous grandes partidos, que só se esfiarán cando
perdan a posibilidade das comenencias
que lles outorga o poder. Ese será o momento no que as ratas abandonen os barcos escorados polo corremento da carga putrefacta da corrupción.
A mellor noticia foi a irrupción na política e nas institucións da parte
da cidadanía, limpa de po e palla, ata agora afastada ou autoexcluída
da política. Esta boa parte da cidadanía mobilizouse, organizouse e
presentou as súas esixencias, máis ou menos elaboradas, pero na mellor dirección, e deu un paso adiante moi importante para a rexeneración democrática do país. O reto agora é culminar a operación nas
próximas xerais ou , cando menos, dar nelas un paso adiante irreversible. Para gañar este desafío é imprescindible manter e mellorar a
mobilización política e, sobre todo, participar moi activamente na confección dos programas do cambio e no control da acción política dos
representantes. Trátase, por unha banda, de potenciar a representación
política, pero evitando a toda costa que esta deveña en suplantación
do cidadán, como aconteceu no período bipartidista, e, por outra, de
contribuír á elaboración de propostas audaces, pero posibles, sabendo
o que é factible de contado, como os cambios político-institucionais,
a transparencia, a mellora da participación democrática, o xiro nas
prioridades da política económica ou a depuración da corrupción, e
o que require un traballo e unha presión política aquí e máis alá das
nosas fronteiras, como os cambios de fondo no paradigma económico
vixente.
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O peto común

Traballando polo común

Manolo Regal Ledo

O sábado pasado, 16 de maio, xuntámonos unas 250 persoas de diferentes lugares de
Galicia no mosteiro de Samos para celebrarmos o San Cidre, patrón da xente do campo.
Vímolo facendo desde hai máis de trinta anos, cada ano nun lugar distinto. Unha especie
de romaxe rural cunhas formas e cun encantos moi particulares.
Este ano, como digo, foi en Samos, no mosteiro beneditino que nos abriu as portas da
igrexa e dos claustros, que nos ofreceu un exceso de dispoñibilidade e atencións, que fixo
todo canto puido para que puidésemos gozar do encontro e da celebración. A comunidade estivo representada para nós nas persoas dos monxes Xosé Luís e Guillerme, cos que
puidemos compartir tempos e sentimentos.
Samos e maxestoso e máxico. Combina de forma integrada unha sabia arquitectura, que
vai do prerrománico ao neoclásico, pasando polo románico e o barroco, cun entorno
rural exuberante tamén, que neste maio primaveral se esforzaba por ofrecernos, coma os
monxes, as súas mellores formas e servizos. Resulta impresionante contemplar as costas
do Carballal, monte que rodea o mosteiro polo sur e oeste, coas súas vizosas fragas de
árbores autóctonas, onde o eucalipto non ousa pedir entrada. Fantástico! Sabemos valorar
debidamente estas riquezas, ou estamos tan afeitos/as a pousar nelas os nosos ollos, que
as reducimos á insignificancia?
Neste contexto ambiental tan vivo un considerable número de labregas e labregos “empoderáronse” da igrexa abacial, e fixeron seu por unhas horas algo que fora seu desde o seu nacemento, conforme lembraban os versos do folleto da celebración: “Sangue, suor e bágoas, / loita labrega, / fixeron esta igrexa, / soños en pedra
/ daqueles maiores nosos / que nola entregan / testemuño dunha fe / firme, sinxela. As voces das labregas e labregos,
os seus cantos, as súas proclamas, as súas esperanzas, os seus compromisos encheron de pobo aquel espazo sagrado,
axudando a devolverlle o seu sentido máis limpo: lugar de encontro entre as ansias de Deus e as ansias da xente.
O que queriamos celebrar e fortalecer en nós nesta festa do San Cidre collía nestas tres palabras simples e proféticas:
traballar polo común. Un verdadeiro reto sempre, pero especialmente nestes tempos de espertar rural, cando despois
dunha morta anunciada e case testificada, se abren esperanzas insospeitadas.
Pola tarde, despois dun xantar fraterno nos claustros do mosteiro, subindo cara ao Cebreiro, as costas do Oribio volvíannos agasallar con fragais inmensos entre os que, en pasteiros costentos, pacía o gando e a xente teimaba por seguir
sendo pobo rural.
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Furtadelas

San Romero de América

Benjamín Forcano

Mons. Óscar Arnulfo Romero foi asasinado, mentres celebraba
a Misa, en San Salvador, o 24 de marzo de 1980. Creo que Pedro
Casaldáliga ten plena razón ao dicir que “O pobo, amado, buscado, asumido pastoralmente, nas súas angustias e nas súas reivindicacións, fíxoo santo. E santo véno declarando desde a súa mortemartirio e como santo venérao sobre todo na catedral-catacumba
de San Salvador. O verdadeiro proceso de canonización do bo
pastor Romero ha de ser o proceso da asimilación das súas causas
e actitudes”.

Nunca mellor dito: aparece aquí o
que foi procedemento normal no
primeiro milenio da Igrexa: o pobo
proclamaba santo a quen consideraba modelos de vida cristiá. É no ano
993 cando se dá o primeiro santo canonizado polo Papa. E no século XII,
Alejandro XII prohibe a designación
de santos “sen a autoridade da Igrexa
Romana”. Isto fixo que, a partir de entón, fosen considerados santos xente

O 78 % dos santos e beatos
pertenceron á clase alta.
da clase alta e media, que se distinguiron polos seus “servizos” á Igrexa.
Examinando o santoral católico, atopamos que o 78 % dos santos e beatos pertenceron á clase alta, o 17 % á
clase media e só o 5 % á clase baixa.
Significa isto algo? A primeira vista,
si:
O currículo para santo
Os motivos polos que determinadas
persoas subían aos altares e as virtudes polas que eran declaradas santos,
non eran precisamente as que adornaban a Mons. Romero decidido radicalmente a favor dos pobres, mesmo até o martirio. Eu tiven a sorte de
coñecer a este bispo en San Salvador,
o 28 de agosto de 1978, na misa que
ás oito da mañá celebraba para o
pobo. Este escoitábao e, de cando en
vez, interrompíao con aplausos. Hora
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e cuarto duroulle a homilía. Puiden
saudalo e falar con el en Madrid, dous
meses antes de ser asasinado. Xa para
entón Mons. Romero fora proposto
por 118 parlamentarios ingleses para
o Premio Nobel da Paz. E a Universidade Georgetown de Washington e a
Universidade católica de Lovaina outorgáranlle o Doutoramento Honoris
Causa.
Da experiencia vaticana
Viña de Roma, moi triste. Solicitara,
un mes antes de chegar a Roma, entrevistarse co Papa. Ao non obter resposta, decidiu viaxar e, alí, agardar a
que o chamasen do Vaticano. Pasaron
dúas semanas e a chamada non chegaba. Entón, para non regresar sen
ver o Papa, optou por ir á audiencia
xeral do mércores, á fronte dun grupo de latinoamericanos. O Papa foi
dando a volta á gran sala e, ao chegar
onde estaba Mons. Romero, díxolle:
“E vostede? “Son, respondeu Romero, o Arcebispo do Salvador”. “Pero,
como, continuou o Papa, temos que
vemos”. Sinal claro, pensou e dixo
Mons. Romero, de que o Papa non estaba informado e que lle subtraeron a
miña petición”.
Ao día seguinte, recibiuno o Papa.
Pero, xa sobre a súa mesa, e antes de
que Mons. Romero lle entregase un
groso informe, o Papa tiña outro con
valoracións negativas. Xa o dixo poéticamente Casaldáliga: “Pobre pastor
glorioso, abandonado polos teus pro-

pios irmáns de Báculo e de Mesa. (As
curias non podían entenderte, ningunha sinagoga ben montada pode
entender a Cristo)”.
Mons. Romero, como todo profeta,
soubo encarnarse no pobo: tivo ollos
para ver, oídos para escoitar e corazón para sentir.
A conversión
Viu que o pobo salvadoreño era nun
60 % campesiño, que un 40 % era
analfabeto, que un 80 % non tiña
nos seus champas auga nin servizos
hixiénicos e que máis do 92 % carecía de enerxía eléctrica. Viu que unha
minoría rica posuía máis do 75 % da
terra. Óscar Romero escoitou o seu
pobo, ouviuno reclamar xustiza. Un
grupo de 2.000 familias opúñase a
todo cambio e mellora e persistía en
manter o pobo resignado e escravo.
E, ao servizo desas familias, había un
goberno, non elixido polo pobo, e un
exército estrañamente recrutado e
diabolicamente adestrado. Segundo
datos ben contabilizados, en trinta
meses (de xaneiro do 81 a xuño do
82) foron asasinados 22.783 cidadáns,
dos cales un 53 % eran campesiños,
obreiros, empregados e estudantes.
Mons. Romero tivo corazón e soubo
compadecer. Chegado ao Salvador
con ideas moderadas e até coa determinación de endereitar as comunidades cristiás de base, houbo de sentir
e compartir o pranto do seu pobo. E,
no medio dese pranto, dixo: “Os pobres ensináronme a ler o Evanxeo”.
E converteuse. E deveu profeta. E o
profeta nunca é neutro.
Mons. Romero non inventa a pobreza do seu pobo, nin o egoísmo nin a
avaricia dos grandes, non inventa o
despregamento represivo do Exército, nin a omnipresencia decisiva
do Goberno de Estados Unidos. En
febreiro do 80 escribe ao presidente
Cárter para que non preste axuda nin
interveña nos destinos do seu país.

Mons. Romero está con todos, pero
dunha e outra maneira. Está cos ricos
para rexeitar e combater a súa riqueza e esixirlles que deixen de oprimir;
está cos pobres para que manteñan a
súa dignidade e esixan os seus dereitos. Pide aos ricos que se desposúan
do seu egoísmo e avaricia, que non
alimenten o desespero do pobo, que
compartan os bens, que cambien os
seus corazóns de pedra en corazóns
humanos, que deixen de ensanguentar O Salvador coa súa violencia.

que mesmo se chegou a pedir ao seu
médico persoal que o declarase tolo
para afastalo da diocese.
Aos homes do exército pídelles que
non obedezan unha orde de matar:
“irmáns son do noso mesmo pobo,
matan os seus mesmos irmáns campesiños e ante unha orde de matar que
dea un home, debe prevalecer a lei de
Deus que di: Non matar. Ningún soldado está obrigado a obedecer unha
orde contra a lei de Deus. Unha lei
inmoral, ninguén ten que cumprila.

Aos homes do exército pídelles que non
obedezan unha orde de matar.
E remata como Xesús
Pero os ricos, por moi cristiáns que
“sexan”, non se converten. E comezan
a calumnialo acusándoo de comunista, subversivo, politizado, divisor
da Igrexa. Outros, os prudentes, os
equidistantes, considérano imprudente e equivocado. Desde altas instancias traballouse para que deixase
o seu cargo de Arcebispo e para que
non asistise á reunión dos bispos latinoamericanos de Poboa. Cónstame
-de fonte absolutamente fidedigna-

Xa é tempo de que recuperen a súa
conciencia e que obedezan antes a
súa conciencia que a orde do pecado.
A Igrexa, defensora dos dereitos de
Deus, da lei de Deus, da dignidade
humana, da persoa, non pode quedar
calada ante tanta abominación. Queremos que o Goberno tome en serio
que de nada serven as reformas se
van tinguidas con tanto sangue. No
nome de Deus, pois, e no nome deste
sufrido pobo, cuxos queixumes soben
até o ceo cada día máis tumultuosos,
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Benjamín Forcano

non perecerá xamais”. Mons. Romero,
aclamado desde o día do seu martirio
polo pobo de Deus como Santo, será
beatificado o 23 de maio.
A el consumiuno o Reino de Deus,
que el anunciaba como preferente
para os máis pobres e necesitados.
Consumíao a dignidade e dereitos
maltratados dos pobres e por eles loitou, traballou e viviu. Foi irmán, amigo, avogado, pai e padriño seu. E, por
iso, os poderosos odiárono e mataron.
suplícolles, rógolles, ordénolles no
nome de Deus: cese a represión!”

“Pola vosa causa blasfemei o nome
de Deus nas nacións”.

Estas palabras, transmitidas pola
emisora ISAX do Arcebispado, foron
as últimas que ouviron miles e aínda
millóns de oíntes de toda América
Latina. Con elas asinara a súa sentenza de morte. Dez anos máis tarde,
os seus grandes amigos Ignacio Ellacuría e outros xesuítas, despois de
botar a súa sorte tamén cos pobres,
atopáronse co mesmo dilema. O coronel Guillermo Alfredo Benavides,
en vésperas do asasinato, dixo: “Eles

Ameazado de morte, Mons. Romero
rexeitou toda escolta e protección:
“Eu teño que arriscarme como calquera outro cidadán do meu pobo
na loita pola liberdade”. E entrevendo o que o esperaba, dixo: “Un bispo
morrerá, pero a Igrexa, que é o pobo,

Chegouse a pedir
ao seu médico que
o declarase tolo
para afastalo da
diocese.
ou nós”. E o 15 de Novembro do 89,
o alto mando militar tivo unha reunión para tratar os asuntos militares
do día. Ao concluír a reunión: “Postos
de pé, todos eles tomáronse da man e
invocaron a Deus rezando o nosopai”.
Con razón ao día seguinte da matanza, en Tailandia, un pisano preguntáballe a Jon Sobrino: e no Salvador hai
católicos que matan os sacerdotes?
Unha vez máis cumpríanse aquelas
palabras de Xesús: “Mataranvos e
crerán que fan un obsequio a Deus”.
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A súa palabra, a súa denuncia, o seu
testemuño e a súa coherencia estiveron en consonancia coa vida de Xesús. E, como a el, eliminárono. Foi
testemuña da verdade, voz dos sen
voz, esperanza para os oprimidos e
excluídos, benaventurado por causa
da xustiza e mártir por desobedecer
ao deus Capital.
San Romero de América

Por botar a túa sorte cos pobres
En bondade naceches,
en bondade creceches,
en bondade morreches.
En bondade naceches,
en bondade creceches,
en bondade morreches.
A bondade estivo contigo,
quixeches a todos ben,
acompañábate o “Éme aquí, Señor”,
con vocación de servizo,
libre de títulos e honras,
exercida día a día,
por tempo temerosamente indefinido,
nunha Igrexa autocentrada máis en si ca no mundo.
Pero a bondade puido máis e fíxoche
ver, escoitar e sentir o clamor dos pobres,
quen te converteron e gañáronte para sempre.
O éme aquí da túa bondade, chegado o tempo e a hora,
fíxose lume de amor, pranto e profecía,
envorcado xa para sempre,
aínda á conta do martirio,
na liberación dos pobres.
E, hoxe, en romaría gozosa de hosannas
a Igrexa enteira álzache e canta bendito
por botar a túa sorte cos pobres.
Fontes: Adital e Alainet

Ás portas do vello convento, hai moitos, moitos anos, deixaron un día unha cesta cunha preciosa meniña que, chea de fame e frío,
comezou a chorar.
Pouco tempo despois, nunha noite de outono na que o vento sopraba forte e a
chuvia arroiaba, chegou un pequeno grupo de peregrinos pedindo acubillo;
entre eles, unha moza puxérase de parto e, tras dar a luz un neno, faleceu.
Os dous nenos medraron xuntos, ao coidado das monxas.
Aos poucos anos el foise de aprendiz cun canteiro que chegara para reparar
o campanario danado por un raio.
Ela quedou e, co tempo, a súa sabedoría e xenerosidade axudaron e confortaron a moitos.
Tras longos anos construíndo casas e igrexas, pontes e torres, el, canso e
vello, decidiu voltar para saber da súa amiga.
Ao irse achegando viu, no vello souto, unha velliña que, cangada polos anos,
apañaba castañas. Achegouse, olláronse e, tras un intre eterno, recoñecéronse.
Emocionados, fundíronse nunha longa e agarimosa apreta. Logo, sentados
ao pé dunha vella caracocha, foron debullando as súas vidas.
Pasaban as horas, apareceu a lúa, e el, canso, apoiouse mainamente no
ombreiro dela.
Preocupadas pola tardanza da vella abadesa, as súas irmás do convento
saíron buscala. Avisaron os veciños, pero ninguén foi quen de dar con ela.
Só o vello retratista, ao que moitos crían tolo, se deu conta de que, apoiados,
unha rocha pequena e un castiñeiro novo erguíanse agora onde antes só
había unha vella caracocha.
Francisco do Romualdo

DOUS VELLOS AMIGOS
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Crónica

“VIVIMOS NO RURAL”
Unha rede activa
que comeza a
camiñar
Xuntámonos en Santiago, preto de
cincuenta participantes de grupos de
diferentes partes de Galicia, vitalmente interesados nun mundo rural
vivo, orgulloso e con futuro. E aquí
contamos o que durante esta xornada
levamos a cabo.
Presentación
Despois da acollida e inscrición e
dunha breve presentación da xornada levada a cabo por Ramiro Carballosa, pasamos a presentármonos
en asemblea: nomes e lugares, soños,
dificultades, expectativas. Breve, pero
substancioso. Había asociacións de
veciños, comunidades de montes,
comunidades relixiosas, asociacións
culturais, iniciativas de produción e
venda (como Terra Celta), tendas
de produtos ecolóxicos, organización para consumo de produtos da
zona, ANPA, Cooperativas (como A
Carqueixa), Centros de Desenvolvemento Rural (CDR), traballadoras
sociais, turismo rural. O conxunto
permitiunos ver un abano interesante de presenzas e de intencións –ta-

Acordamos que o noso nome será o de
“Vivimosnorural”, co segundo uve invertido
para transmitir a sensación de casa
mén realizacións— cara ao rural que
evidencian que o rural ten vida e que
pode ter aínda moita máis.
Traballo en grupo
Tivemos un tempo de traballo por
grupos; tres grupos, segundo os intereses de cadaquén: Alternativas
Económicas, Comunidade Solidaria
e Cultura Viva. Tratábase de responder a esas dúas preguntas que nos
facemos cando comezamos algo: Que
me gustaría que me achegase isto de
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“Vivimosnorural”? Que me movería
a seguir enganchado? Ata onde estou
disposto/a eu a implicarme? En que
cousas estaría disposta/o a colaborar?
O grupo de Alternativas Económicas
demorou en construír unha análise
compartida do que acontece no mundo rural: importancia do concepto de
proximidade entre xente que produce e xente que consome; importancia
da confianza, da fiabilidade, mesmo
do saber lugar e forma da produción;
tamén de manter uns parámetros mínimos de sanidade, que non sempre
coinciden coas esixencias normativas;
da integración do múltiple e do variado: pequenas actividades produtivas
e non produtivas que contribúen ao
éxito final dunha comunidade rural
cohesionada, con base económica e
estrutura cultural; importancia igualmente das redes de coñecemento,
para apoiar e sentirse apoiado; e de
darlle oportunidades á xente nova
que xa se vai implicando, xa que un
grupo coma nós pode axudar a darlle
valor e visibilidade. Valorouse tamén
a posibilidade de visitar as explotacións, para que o que se está facendo teña recoñecemento e visibilidade social, así como crear redes onde
se recollan as iniciativas que poden
soster e alentar o empeño, para conseguir emocionar e namorar a xente
nova, porque a emoción é o que máis
e mellor arrastra.
No grupo de Cultura Viva salientaron
o interese desta iniciativa dado que
estamos en situación de emerxencia,
acosados/as por nós mesmos, que
cremos as historias derrotistas contra
o rural, acosados pola cultura dominante, e mesmo pola Administración.
Pero tamén estamos en situación de
crear algo novo (xa o estamos facendo de feito). E vían aquí posibilidades de animación, de ver realidades
diferentes que nos orientan, sosteñen
e alentan; porque estar en relación
fainos fortes para a reivindicación,
cando sexa necesaria, para facer oír

a nosa voz. E propoñían un encontro
anual, non en Santiago, senón nunha
zona rural; e non só de falar, senón
que teña un sentido práctico, de eficacia; ademais crear algunha páxina
web ou similar, contando que moita
participación pódese e débese facer
hoxe usando a internet.
O grupo de Comunidade Solidaria vía
útil unha iniciativa destas características polo aprendido da experiencia dos
CDR: estar en contacto fortalece e dinamiza, dá posibilidades; isto permite
combater o desalento provocado por
moitas circunstancias; todos os grupos
teñen dificultades e estar xuntos nas
dificultades é importante, compartir
loitas, sobrepasar o pequeno marco
local. E propuxo a creación dunha comisión pequena que coordine e prepare todo isto e un contacto anual de
todos/as, orientado tamén a visitar e
coñecer experiencias concretas.
Compromisos e festiña
Sobre todo isto foise falando ao
longo da posta en común, coa sabia
orientación de Xosé Lois Vilar. Ao
final intentamos chegar a algunhas
cousas concretas que lle fosen dando
corpo a esta iniciativa.

Acordamos que o noso nome será o
de “Vivimosnorural”, co segundo uve
invertido para transmitir a sensación
de casa, de fogar, tan importante no
rural.
Acordamos tamén ampliar o equipo
que viña facendo de “grupo tractor”.
Quedou como segue: Pepe Salvatierra (A Coruña – Ribadeo), Tamara
Balboa do CDR Portasabertas, Vi-

lardevós, Ourense; Cristina Taboada
(Ferrol), e Francisco Xavier Almuíña,
Vilela, Taboada (Lugo), que fan nove
cos cinco anteriores: Ramiro Martínez, Begoña Celeiro, Xosé Marcial
Díaz, Daniel López e Manolo Regal.
A este equipo encoméndaselle elaborar unha proposta concreta de ferramenta informática que faga posible a
visibilización e intercomunicación e
tamén a organización dun encontro

anual, roldando en diferentes puntos
da nosa xeografía rural, para coñecer
experiencias, poñelas en valor, darlles
visibilidade. Para celebrar o que está
en marcha. Con moita festa, optimismo e riqueza gastronómica.

E, por certo, foi ben gozoso e proveitoso o xantar compartido, onde puidemos saborear a calidade e variedade que somos capaces de producir
e cociñar; onde puidemos saborear
tamén o alimento da convivencia,
das bromas, da música, da cantarela
animados polo zanfoneiro de cas Romualdo, e polos novos gaiteiros de
Cervantes (Manolo, Cris e Ramiro) e
polas voces de Isolina e compañeiras
do Teixeiro do Piornedo.
Así que ánimo e a gozar e loitar xa
que “Vivimosnorural”.
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O noso taboleiro

ENCONTRO POR UNHAS
COMUNIDADES CRISTIÁS VIVAS

6 de xuño de 2015
Galegos (Ordes)
Cos pés na terra,
seguindo os pasos de Xesús,
camiñamos en grupo, en comunidade.
Organiza: Cremos no rural
O QUE FAREMOS ESE DÍA
10:00h Chegada a Galegos e acollida
10:30h Oración comunitaria
11:00h En asemblea, traballo sobre as enquisas realizadas: ecos,
ambiente, datos
12:00h Descanso
12:30h En grupos, traballo sobre que facer e como e por onde
empezar
13:15h En asemblea, posta en común do traballado. Conclusións e
calendario de acción.
14:14h Xantar compartido
Lugar: Relixiosas Doroteas (Pazo de Galegos,
Ordes)
Xantar: Como é habitual, levaremos comida
para comer e compartir en amizade.
Inscrición: Chamando á Comunidade de
Galegos: 981 695 838, ou a Remedios: 636
045 936, ou a Manolo: 669 607 675. Data
tope: 4 de xuño
R E V I S T A

Q U I N C E N A L

D E

C R E N T E S

G A L E G O S

De balde o recibistes, dádeo logo de balde
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Boa Nova

Se me matan,
salvadoreño

resucitarei

no

pobo

A PALABRA. Mc 14, 12-16. 22-26

A PALABRA

No primeiro día da festa dos Ácimos, cando
se sacrificaba o año pascual, preguntáronlle
a Xesús os seus discípulos: «Onde queres
que vaiamos preparar, para comeres a Cea
Pascual?» El mandou a dous discípulos,
dicíndolles: «Ide á cidade, e havos saír ao
paso un home cunha sella de auga; seguídeo,
e onde entre, dicídelle ao dono da casa: “O
Mestre di: Onde está a miña sala, na que
vou comer a Pascua cos meus discípulos?”.
El havos mostrar no sobrado unha gran sala,
xa disposta e arranxada. Preparade alí para
nós.» Marcharon os discípulos e chegaron á
cidade. Atoparon todo como llelo el dixera e
prepararon a Pascua.
Mentres estaban a comer, Xesús colleu pan,
rezou a bendición, partiuno e déullelo,
dicindo: «Tomade, isto é o meu corpo.»
Despois colleu un cáliz, deu grazas,
pasóullelo, e todos beberon del. E díxolles:
«Isto é o meu sangue da Alianza, que se vai
verter por moitos. Dígovolo de verdade: Xa
non vou beber do produto da viña até o día
aquel en que o hei beber novo no Reino de
Deus.» Despois de cantaren os Salmos, saíron
para o Monte das Oliveiras.

Nese corpo morto están todas as persoas asasinadas
por defender a xustiza. Ningunha delas estaba “no
lugar equivocado, nun momento inoportuno”. Os que
están en lugar equivocado, en momento inoportuno
son os asasinos, as persoas bomba, os terroristas do
coitelo na man…
“Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue que se está a
verter por vós…” di Xesús. “Non enterran cadáveres,
enterran semente”, retrúcalle Castelao.
Aquelas mulleres que recolleron o corpo morto do
chan, que o limparon con mimo e o colocaron no
cadaleito déronse conta enseguida, e entre as bágoas
da perda exclamaron: “Non está aquí!! Resucitou!!”
Romero Vive!!.
Marisa de Corme

Non sei se vos cadrou ultimamente asistir a unha
Primeira Comuñón, a min si: xente fochicando no móbil,
que non sabe cando hai que levantarse ou sentarse, nin
as contestacións máis básicas, que aproveita para falar
co veciño de banco durante toda a celebración... Xa
sabemos que son actos cada vez máis sociais e menos
relixiosos, pero están chegando a un punto que nos fai
reflexionar.
Entón pensas que despois de dous anos de catequese cos
nenos/as lles dimos a oportunidade de coñecer a Xesús
e os seus valores, sabendo que a maioría deles non vai
volver pisar unha igrexa ata que casen (e xa veremos).

O ECO

DOMINGO 7 DE XUÑO. FESTIVIDADE
DE CORPUS

A CLAVE

Alí estaba o seu corpo morto, no chan, ensanguentado,
rematado polas balas. O sangue seco, pegado na
alba, o rostro ríxido, inexpresivo, a mirada baleira…
igual que os corpos de Rutilo, Manuel e Nelson, e os
de tantos labregos e labregas, nenos e vellos, que os
escuadróns da morte levaron por diante nos anos 70
e 80 no Salvador.

Pero tamén pensas que a Igrexa queda baleira de contido
e convertida nunha organizadora de eventos: bautizos,
vodas, comuñóns, funerais... momentos importantes na
vida das persoas pero puntuais. E o resto da vida entre
un evento e outro?
Xa nos podemos ir esquecendo da xente en xeral e
quedarnos con persoas, volvendo a formar comunidades,
como nos primeiros tempos do cristianismo, pois non hai
maneira de encher os templos cada domingo, porque ir
a misa xa non é o normal nin o habitual.
Olga Álvarez
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Esta si que está coma un garabullo…!

Comer e rañar, todo mal é empezar…, di o refraneiro… Confiaremos
nel e… a ver que imos rañando…
E… xa postos a comer… quedaremos
por aí desta volta. Cantas comidas ao
día facedes vós? Levantádesvos, al-

morzades, alá á media mañá tomades
a parva (de parvus, pequeno) e pola
volta das dúas ou das tres xa chega
o xantar. Á media tarde ben se toma
unha merenda, agora que os días son
longos e quizais quede moito aínda
para a cea. E se algún ou alguna de
vós é diabético/a, ao mellor recomendáronvos tomar unha sobrecea, quizais un iogur ou unha peza de froita,
por aquilo de que a glicosa, é dicir, o
azucre no sangue, non baixe de máis
durante a noite… E a vós tamén, diabéticos e diabéticas, quizais vos falasen algunha vez de facer unha tira de
glicemia pospandrial. Vaia palabriña!
Pois é ben simple: “pos” (rematado
en “s” cando a seguinte letra é unha
consoante e rematado en “t”, “post”,
cando a seguinte letra é unha vogal),
como ben sabedes, significa “despois”,
e “prandial” ten a súa orixe no latín
prandium, que significaba “comida”.
Sendo así, vén a significar “controlar
a glicemia despois da comida”.
Tedes oído aquilo de “E logo, que faremos de comer para as doce?”. Está
claro que a raíz desta denominación
ten a súa orixe en que os romanos co-

O Fachineiro

mían ás doce… E pola zona da Terra
Chá, preguntaranvos se ides para comer o almorzo, a mediodía.
Gústavos tomar sobremesa? Si, ese
bocadiño doce de despois das comidas… Nós somos rabiadiñas polas sobremesas, sábennos que rabean… Tamén é certo que, por sorte, somos de
boa boca, de bo dente, somos quen de
comer unha vaca polo rabo…, aínda
que, e parece que non di ben gabarse diso, …moito non se nos nota. Estamos coma o bacallao polo rabo…,
tampouco é que esteamos mirradas
nin coma un figo ou coma unha palla de centeo, tampouco coma un fío,
coma un xurelo ou coma a leña, nin
coma un espicho ou un pao de virar
as tripas… , non é para tanto. Si é
certo que calquera que engula o que
nós engulimos había de ter unha barriga coma un pandeiro, había de estar de merecer, coma unha vaquiña,
coma un pipote, coma un bazuncho,
un odre, un bocoi, ou un mastre, coma
un tremedal … Din que é cousa do
metabolismo… Será… O caso é que
preste…
Despois desta farta, chegamos ó final.

das estafas

Crónicas postelectorais
Non vos riades porque o conto é triste,
dicía a voz narradora de Castelao nun
dos contos do seu libro Cousas. Imos pixelar a historia coma se fose unha foto,
e en lugar de con píxeles ímolo facer co
subxuntivo do verbo imaxinar ou poder,
coma no famoso comezo de Moby Dick.
Así que poñamos que a un candidato a
arrepañar co que sexa, non o queren en determinado partido político. A solución está clara:
marcha para outro. Marxismo puro (de Groucho
Marx, claro: estes son os meus principios, pero
se non lle gustan teño outros). Poñamos que no
partido que deixou lle rin as paciencias dicindo
que, como non aceptou o posto que lle ofreceran
na lista, llo empaquetaran a outros. Imaxinemos
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que ese candidado fose avogado e
poñamos que traballase con casos
dalgunha minoría étnica. Poñamos
que no novo partido onde o acollen
lles dese por organizar primarias.
Imaxinemos que o tal candidato
lles dá 10 euros a unhas duascentas persoas para que se inscriban e
voten por el. Poñamos que sae elixido. Imaxinemos que aparece nos xornais locais dicindo que
el achégase á política local para rexenerala e que
por riba de todo está a vocación de servizo público. Aínda bo é que non saíu. Se a historia vos
parece inverosímil, agardade pola do candidato
no tanatorio.
A.Q.

