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O trasno  
Daniel López Muñoz

16/09/2015 Debátese 
no Congreso a reforma 
do estatuto valenciano. 

Asisten menos do 15% dos 
parlamentarios/as. 
Logo dirán que non 

entenden a desconfianza 
cara a eles/as.

A foto que fala

E como gran sinal, como pasa neste 
país do grelo suicida, o idioma. E non 
só a sintaxe feixoana, como é habi-
tual. A cousa cantaba e canta polo 
xénero. Así, no galego impostado e 
malquerido da Corte Autonómica “o 
leite” pasa a ser “a leite”; “o labor”, “a 
labor”....e a cousa vaise estendendo 
coma o lume entre toda cohorte de 
responsables e creadores de opinión, 
que perderon o contacto coa raíz, ese 
lugar verde e aberto no que “leite”, 
“mel”, “labor”, “sangue”, “couce” e “fel”, 
entre outras, son palabras masculinas. 
E aquí non vale a corrección do xé-
nero, porque sería do xénero parvo. É 
pura ignorancia gramatical. Distancia 
da lingua primordial.

A mesma distancia pola que, na mar-
ca oficial que garante a procedencia 
galega do leite, a Corte Autonómica 
escribiu “Galega 100%”, e non “Gale-
go 100%”, polo que queda só galego 
a medias, incorrecto e descafeinado, 
como querendo parecerse a algo dis-
tinto. E outro tanto cando nos invitan 
a doar sangue, e din “compártea” e 
non “compárteo”. E así seguido. Dis-
tancia que ignora, que despreza e irri-
ta. E desacredita. 

dos invisibles. Ten a lírica das mans 
calosas, os rostros labrados  e a lin-
gua con raíz: do leite, do labor, do mel 
e do fel. Ten o valor de remarcar, de 
poñer en evidencia a distancia terri-
ble de estilos e formas, de cultura, que 
se crea entre o Poder e eses cidadáns 
que non viven na cidade. 

Por iso no proceso –presidido en gran 
parte polo espontaneísmo- había 
unha carga de indignación reprimi-
da durante anos, de fartura por tanto 
señoritismo barato de políticas e fun-
cionarios. De tanta distancia e tanto 
refinado e inconsciente prexuízo anti-
rural. Había en toda a mobilización 
algo emocional. E por algo é.

Pode haber, e de feito hai, discrepan-
cias entre os gandeiros. Pode habelas 
entre os expertos que analizan o sec-
tor lácteo galego. Desacordos sobre o 
modelo de produción, sobre a capaci-
dade de formarse e organizarse –por 
fin e de maneira continuada e non só 
á calor das tractoradas, cando a auga 
do prezo chega ao pescozo-,  sobre a 
calidade e a cantidade, sobre as boas 
e malas prácticas agroecolóxicas, so-
bre o noso pobre cooperativismo e 
sobre moitas cousas máis. 

Pero a ocupación das cidades polos 
tractores emociona. É unha aventura 
épica e lírica. Ten a épica da conquis-
ta da noticia e do asfalto por parte 

O leite, o labor, o mel, 
...o sangue, o couce e o fel
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Editorial Fun refuxiada, inmigrante, estranxeiro… e acolléstesme 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Coa crise europea producida por ducias de miles de persoas, familias enteiras – de Siria, Paquistán, Afga-
nistán,…- tratando de entrar na UE para salvar as súas vidas, emerxe o peor e o mellor do vello continente. 

Por unha parte están aí vivas as pantasmas do medo e do odio ao diferente, encirrados por ideoloxías e 
organizacións ben concretas. Hai europeos e europeas, medios de comunicación e grupos de poder que, 
como a tristemente famosa xornalista húngara, dan patadas e atrancan a carreira de pais e nais de familia 
cos seus nenos no colo, no medio da peor das angustias. Nese aceno de Petra László resúmese perfecta-
mente unha triste enfermidade moral dunha parte de nós, Europa. 

Pero tamén está a imparable corrente de simpatía e solidariedade organizada. Desde cidades acolledoras 
a organizacións civís de todo tipo; de persoas a título individual a esa clara resposta do Papa Francis-

co, pedindo que cada unha das parroquias de Europa 
acolla a unha familia. Esa Europa tamén é real e a súa 
fortaleza é a que causa que gobernos conservadores e 
pouco afíns a certos movementos de apertura e acolli-
da se visen arrastrados a aceptar os continxentes, cada 
vez maiores, que se lles foron asignando. 

Algo vai mal na visión estratéxica dos nosos gobernantes cando nos bombardean sobre a necesidade de 
repoboar un país –e unha Europa- que envellece e decrece en número de habitantes e non son quen de 
adiantarse para, de maneira planificada, convidar aos refuxiados políticos de guerras e ditaduras san-
guentas a que veñan e se integren, ao abeiro dun plan de acollida e inclusión social sostido no tempo, 
intelixente e sostible. 

Tampouco é tan doada como parece a distinción entre inmigrantes económicos e refuxiados políticos. 
Por suposto que aquí non cabemos todos, pero hai países “en paz” onde a vida da xente vale menos que a 
bala que os mata, onde emprender un negocio pequeno é misión imposible pola guerra intermitente ou a 
violencia impune de baixa intensidade. Guerras, en definitiva, nutridas por un arsenal de armas do que os 
europeos somos subministradores entusiastas.  

Pero tamén está aí a imparable 
corrente de simpatía e 
solidariedade organizada

Pois non puiden ir á Romaxe. E ben 
que o sinto. Levaba anos e anos indo 
e de súpeto foime imposible. Estaba 
a centos de quilómetros de distancia 
e foi imposible. E claro, cando un ten 
sempre o tema da romaxe para os 
rumores de despois... Agora de que 
escribo?

E resultou que quedei durmido coa 
responsabilidade de ter que escribir 
e soñei. Estaba nun lugar marabilloso 
cheo de xente querida e coñecida. O 
sitio onde estaba era impresionante, 
unha paraxe excepcional. Galicia está 
chea delas. Tamén soñei que coma 
sempre estaban uns voluntarios e vo-
luntarias vendendo uns fantásticos 
medallóns. Que Xabi levaba adiante 
unha celebración na que non deixa-
ron de sorprendernos. Soubemos dos 

esforzos de recuperación que nesa te-
rra se facía do liño. Tamén soubemos 
do esforzo dos presos do cárcere por 
reconducir a súa vida. E os esforzos 
de xente que se lembrou alí e que 
foron ás Romaxes: Guada, Carballo, 
Manuel María... 

E logo o meu soño foi compartido. 
Empanada (riquísima a de polbo á 
que me invitaron), polbo sen empa-
nada, tortilla, tortas de queixo, biscoi-
to, licor café, café sen licor, café con 
gotas, café con leite... 

E soñei en nenos coma Sara e Xoán 
que para eles a Romaxe é unha festa 
de encontro con outros nenos e ne-
nas. E mozos, mozas, homes, mulleres, 
vellas, vellos... todos celebrando por-
que a romaxe ten vida.

Seguro que soñei moitas máis cousas, 
porque unha festa coma esta dá para 
moito, pero os soños, soños son e non 
lembro máis. Por certo, o único que 
me contaron da romaxe foi que este 
ano foi sobre soños. É certo? 
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O 28 podemos ver unha 
eclipse de LÚA. A 
paisaxe celeste atopa máis 
apaixonados buscando 
ceos claros para ver o 
firmamento. Así ocorre nas 
Illas Atlánticas, movidos 
polo turismo ou por afán 
científico, coma Dani Caxete, 
no Ortegal, captando a Vía 
Láctea. Son instantáneas 
premiadas pola Nasa no 
certame “O mundo pola 
noite”.

Comezamos o CURSO 
da man de 9 colexios 
comprometidos coa 
creación de “O mundo que 
queremos” en colaboración 
coas ONG. Na foto, o 
Moncho Valcarce des Pontes. 
O alumnado inmigrante 
reduciuse un 36% en 6 
anos e laiámonos de que 
se pechasen máis de 68 
unidades escolares.

As MOREIRAS loitan 
polo seu espazo.  Na foto, 
Luz D. Castelo presenta 
as marmeladas artesanais 
de moras, arandos…, que 
comercializa cos grelos, 
cogomelos e outros produtos 
a través de Champivil, de 
Vilalba. Moras que utiliza 
Maeloc de Chantada 
coma aditivo na sidra. 243 
agricultores, 6 almacenistas 
e 4 industrias procesadoras 
producen grelos con valor 
ecolóxico.

Somos o segundo producto 
de MAZÁS do Estado, 
unha froita que custa seis 
veces máis no súper do 
que se pagan na horta. 
Están en risco, igual ca o 
70% das plantacións, pola 
desaparición das abellas 
e outros insectos que 
permiten a polinización, 
debido aos insecticidas e a 
avespa asiática. Un terzo 
da alimentación mundial 
depende da polinización. 
Maeloc de Chantada no 
2014 recolleu 800.000 kg. 
de mazás ecolóxicas para 
sidra.
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O 1, “Día Mundial das 
AVES”, denunciamos 
como en sesenta anos 
desapareceron 230 millóns  
de aves mariñas pola 
sobrepesca, vítimas dos 
aparellos ou do plástico 
que asolaga os océanos. A 
contaminación química polo 
plástico é arrepiante e afecta 
a todo. Así é na cadea de 
alimentación, a través do 
engulido polos peixes, e a 
través da súa incineración 
envelenando cos gases. 

O 6 hai eleccións en 
VENEZUELA, o segundo 
país con máis emigrados 
galegos despois de 
Arxentina (máis de 46.000) 
e 2200 deles conviven entre 
nós. Na foto, o exministro 
chavista, Farruco Sesto, 
nado en Vigo. Sucedeu a 
Celso Emilio Ferreiro na 
cabeceira da UPG nese país, 
no que hai un grupo grande 
de celanoveses.

O 2, Día contra a 
depresión, primeira 
causa de discapacidade, 
sen atender na metade dos 
casos e que sofren un de 
cada dez. Coa crise medrou 
un 22% nas mulleres e un 
16% nos homes. Os parados 
teñen un 34% máis de risco 
e os maiores que viven sós 
sófrena un 55%.

O INCIO foi o leito da 
XI Romaxe,  liderada polo 
crego Anxo González (1934-
2006). Hoxe celebramos a 
selección artística coma BIC, 
da igrexa de Sta. Cruz do 
Incio (1961), exemplo de arte 
moderna integrada no rural, 
que cimentou outro egrexio 
irimego Arximiro López 
Rivas, na foto, honrado 
polos ata agora fegreses o 
día da romaxe.
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Os ninguéns, as ninguneadas… que non son aínda que sexan…que non fa-
lan linguas senón dialectos…que non fan arte senón artesanía… que non 

figuran na historia universal.

E. Galeano.

Coa LOMCE os cambios no sistema 
educativo afectan especialmente a aten-
ción á diversidade. Este é o punto no que 
me vou centrar.

No ámbito educativo, diversidade é o 
conxunto de diferencias individuais que 
coexisten nas aulas, de capacidades, rende-
mento, ritmos de aprendizaxe, diferenzas 

socioculturais, lingüísticas, de xénero… tod@s somos diferentes. A atención á diversi-
dade significa dar resposta ao alumnado, atendendo as súas diferenzas.

Dentro desta diversidade está o alumnado con necesidades específicas de apoio edu-
cativo: alumnado con discapacidade, problemas graves de comportamento, sobredo-
tación, dificultades de aprendizaxe, de incorporación tardía, problemas emocionais 
graves…

A lei Wert non só carece de rigor, os cambios que introduce non están baseados na 
análise dos problemas que pretende solventar: fracaso e abandono escolar, senón nos 
resultados nas probas PISA. Sendo unha Lei que se chama de mellora debería partir 
da análise das fortalezas e puntos débiles da anterior. Ademais pretende facernos 
esquecer todos os logros educativos e sociais, froito das investigacións en educación, 
as experiencias de inclusión ou a loita dos movementos pola igualdade de dereitos. 
En definitiva, na construción dunha escola para tod@s.

Comézase xa na primaria estresando cunhas reválidas que non van acompañadas de 
medidas para paliar as eivas que se constaten con elas. O libro branco da educación di 
que este sistema é totalmente contraproducente pero ao PP tanto lle ten.

O sistema, que manipula a palabra talento, -como se fose algo innato, que non pode 
variar-, tira por terra todos os descubrimentos en canto ás intelixencias múltiples pre-
tendendo xustificar a diversificación temperá dos itinerarios; un xeito de exclusión 
e segregación do alumnado que non chegará á excelencia nin á empregabilidade de 
alta cualificación, que son as metas que esta Lei promove. Os programas bianuais de 
mellora da aprendizaxe e rendemento, nos que o alumnado pode incorporarse dende 
2º da ESO, deixan fóra a quen se lle supoña falta de esforzo e traballo, cando deberían 
ir enfocados, precisamente, a motivalos e reenganchalos. E aínda para os que poidan 
entrar no programa, vai ser difícil reincorporarse con normalidade a 4º ESO e titular.

A proposta dos itinerarios en 4º ESO implica unha escolla prematura do seu proxec-
to vital con moi pouca volta atrás. Deben encamiñarse xa ao bacharelato ou a FP, 
polo que, malia a ser un ensino aínda obrigatorio, non dá as mesmas oportunidades 
a todo o mundo. Desprovee así a educación da súa capacidade de transformación, 
de compensación de desigualdades e pasa a ser reprodutora e ao servizo do sistema 
capitalista e neoliberal. As persoas ao servizo da economía.

En definitiva, estrutura o sistema establecendo xerarquías entre persoas. Selecciona e 
segrega deixando nas marxes @s máis vulnerables e que non darán boas puntuacións 
nas probas externas, que é a medida de calidade que propoñen.

Sospeito que Wert se inspirou máis nunha lectura literal da parábola dos talentos: “a 
quen ten háselle dar, e terá máis; e a quen non ten, aínda o que ten halle ser quitado”, ca 
en principios pedagóxicos, sociais ou antropóloxicos. Inda así, moitas/os seguiremos 
traballando por unha escola inclusiva.

Actualidade 
Marisa Rodríguez

A parábola dos 
talentos de Wert



O peto común 
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Actualidade 
Celebramos a XXXVIII Romaxe, na Terra Chá, en Penas 
de Rodas, rodeados dunha paisaxe de ensoño, de xente 
de ben, amizades, de celebración e música da Quenlla. 
“Desorballando soños” foi o lema que conduciu a Romaxe, 
gozamos da poética do lugar e dos do lugar, de Xosé Mª Díaz 
Castro, de Manuel María e dos compañeiros e compañeiras 
que fixeron posible a fermosa celebración. Colgamos os 
medallóns e bailamos a Rumboia en roda; xente de todas 
as idades, crianzas, mocidade, maiores e xente de moita 
experiencia. Coma todos os anos gozamos  uns dos outros, e 
tamén tivemos os nosos momentos de lembranza e de amor 
para os que xa non poden acudir, pero que seguen estando 
presentes.

Houbo rifas, e un sorteo; en hora boa aos gañadores! 
Gozarán dunha fin de semana na Casa do Romualdo, 
na Ribeira Sacra; fermoso lugar, para reservar uns días e 
perdernos nun contorno de natureza e de boa comida, xa que 
participan no outono gastronómico.

O berro seco foi emotivo e reivindicativo: pedimos xuntas 
polas persoas encarceradas, para que desaparezan os muros 
que a sociedade levanta e fai presente; polas persoas que 
foxen das súas terras, con ansias de atopar un oco nun lugar 
que os acolla, pola defensa da humanidade e pola proclama 
da xustiza. 

Para o ano, xa sabemos onde será a vindeira Romaxe, 
recolleron o ramo a xente de Capitán Gosende do Monte do 
Seixo en Cerdedo-Cotobade; motivados e con moitas forzas 
agradeceron poder celebrala, e estamos seguras de que será 
una gran Romaxe, a XXXIX.
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Entrevista 
Daniel López Muñoz

Conversa con J.A. Salvatierra Rico, 
enxeñeiro técnico agrícola

Aumentar a produción, 
non sempre leva a 
mellorar os beneficios.

“Somos vulnerables 
porque se apostou por 
un sistema de produción 
láctea intensiva, con 
pouca base territorial”

A importante mobilización habida 
en Galicia pon outra volta de ma-
nifesto os problemas que arrastra o 
sector lácteo galego, que é estraté-
xico para Galicia. O prezo do leite 
é un deses problemas. Pero non é o 
único. Máis ben, na crise recorren-
te do sector, póñense de relevo as 
contradicións e materias pendentes 
do noso agro. Conversamos sobre 
estes asuntos con Pepe Salvatierra, 
mestre de moitos durante a súa 
traxectoria como técnico da admi-
nistración e investigador no centro 
de Mabegondo. 

Os tractores na rúa foron portada, os 
prezos do leite caeron e as explota-
cións producindo á perda...

 Isto dos tractores na rúa é cíclico 
en Galicia. E case sempre empezan 
na nosa Comunidade. Por una parte, 
porque aquí prodúcese aproximada-
mente o 45% do total estatal e hai 
máis de 9000 explotacións; por outra, 
cando veñen mal dadas, é a forma 
máis visible e máis fácil para mostrar 
o problema á opinión pública. Ata 
aquí todo ben, pero non é suficiente. 

E pois…?  Que marxe de interven-
ción habería?

As Administracións non poden fixar 
un prezo mínimo para o leite. Isto 
sería contrario ás normas do libre 

animador, de árbitro  e de testemuña, 
a través da comisión de seguimento, 
por se algunha das partes por sepa-
rado rompe as regras escritas e asina-
das. En  Francia levan máis de vinte 
anos con contratos homologados en 
distintos sectores, non só no leite. Os 
prazos dos contratos son como míni-
mo dun ano, con cláusulas de correc-
ción, segundo evolucione o mercado. 
Isto aquí nunca se fixo e estamos moi 
verdes. 

Esa caída de prezos é resultado direc-
to do final do sistema de cotas? 

A situación á que se chegou nos pre-
zos non é só polo final das cotas; xa 
ocorrera outras veces coas cotas en 
vigor, como nos anos 2007 e 2012, ta-
mén con prezos por baixo dos custos 
de produción. Logo subiron de forma 
importante durante ano e medio e 
non se fixo nada, ata o 2012. Subida 
importante outros dous anos, e así 
chegamos ata agora. Desta vez si hai 
máis leite no mercado, tanto en Es-
paña como en Europa. O corte de 
exportación a Rusia, polo bloqueo 
da UE, e o menor consumo de leite 
en pó de China, fixeron subir os ex-
cedentes. 

Non se pode producir sen límite, 
como lles gusta facer os gandeiros 
galegos, que aumentaron moito a súa 
produción, xa desde antes de rematar 

mercado. Mesmo caeu niso a minis-
tra española, dicindo que se o fixe-
ra Francia preguntarían a Bruxelas 
e que, se fose legal, tamén o farían 
aquí. A dúbida ofende na boca dunha 
ministra de agricultura. Xa non facía 
falta preguntar. O que fixo o ministro 
francés foi convocar ás partes, para 
que chegasen a ese acordo, e facer de 
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Entrevista 

Os produtores franceses basean o seu 
sistema na base territorial, na terra.

as cotas, e máis aínda dende o  dia 1 de 
abril. Aumentan as vacas por compra 
(máis carga gandeira), pero sen au-
mentar a terra; polo que se aumenta 
a compra de penso, máis alfalfa, mais, 
máis, comprando fóra da explotación, 
e se o prezo do leite baixa , volvemos 
ao círculo de perdas.

Aumentar a produción, non sempre 
leva a mellorar os beneficios. Bas-
tantes veces diminuír o leite produ-
cido nunha granxa, trae melloras nas 
marxes netas. Ter un tanque grande e 
enchelo como sexa cada dous días, se 
os custos diso son altos, non vai levar 
directamente a ter una marxe neta 
mellor. Isto que parece fácil, a maio-
ría dos produtores “intensivos” non o 
entenden.

Tes comentado reiteradamen-
te que o sector lácteo galego é 
moi vulnerable. Por que? Que de-
bilidades ten o “noso sistema”?   
Aquí está a vulnerabilidade do siste-
ma de produción de Galicia en xeral. 
É un sistema que se lle chama intensi-
vo. De 3-3,5 unidades de gando maior 
–UGM- por Ha. Non porque todas as 
explotacións sexan  pequenas en su-
perficie. Hainas de máis de 40 e de 50 
Has., pero deberían ter de 50-60 va-
cas, máis a reposición, e na realidade 
teñen de 100 a 150 vacas.

Por que?

Porque foi o que lles vendeu o “ sis-
tema”, para ser grandes e competi-
tivos...! Dicíanlles: “compra vacas, 
compra cota, amplía as cortes, cambia 
a sala de muxir, tractor máis grande 
e moderno, etc, etc”. Pero quen lle fa-
laba de terra? Nalgunhas zonas esca-
seaba, pero xa non se pensaba nela. 
“Pon todo a millo”. Na maioría dos 
casos  ese é o único cultivo. Comprar 
o que falte fóra: Penso, alfalfa, palla, 
raigrás secado, bagazo de cervexa, 
etc. O “sistema” véndelles todo isto. 
A semente do millo, os fertilizantes 
químicos , os fitosanitarios , o seme 
probado, as máquinas que eles non 

elixen, os “establos”, etc. “Pide un 
préstamo que o pagas fácil”...Pero 
quen lle facía un estudo de viabili-
dade? Se o prezo do leite se mantén 
a bo nivel ou sobe, todo vai funcio-
nando. Pero se vai á baixa un período 
longo… E o que se vende baixa, pero 
o que se compra sobe ou mantense, e 
entramos no bucle.

Non sempre cambiar é mellorar….

Ollo. Non quero dicir con isto, que 
non se precise ir mellorando e actua-
lizándose, pero con racionalidade e 
con números. Cousa que os gandeiros 
galegos nos lle gusta levar. Alguén ten 
unha corte para 40 vacas , e da noite 
para o día, decidir duplicar o número.  
E pregúntaslle:  “E a terra? Tamén a 
dobras?” “ Non, pero xa veremos se 

nexo, nun sistema onde se move tan-
to diñeiro e de forma moi complexa, 
sen levar ningún tipo de contabilida-
de económica, nin programa técnico 
de manexo. Cando as marxes son am-
plas o sistema vai tirando. Pero cando 
se acurtan, o sistema rompe. E cando 
consultan aos “técnicos do sistema” 
que poden facer, que están perdendo 
cartos cada mes... Resposta: “hai que 
esperar que mellore o prezo do leite”.

Esas debilidades, quedan máis en evi-
dencia se o comparamos co sistema 
francés ou bávaro?

Os produtores franceses e alemáns 
e, en xeral, os da UE, agás os portu-
gueses do norte, que son aínda máis 
intensivos cós galegos ( será pola 
proximidade ou pola lingua), basean 

atopo algo”. Con esta alegría nas deci-
sións coñezo cantidade de casos. E o 
problema é que non se aprende duns 
para outros e repítense erros. Salvo 
lixeiras excepcións, hai un sector de 
produtores con niveis moi baixos en 
formación. Non son quen de contro-
lar os factores de produción e de ma-

o seu sistema na base territorial, na 
terra. Sen terra non hai leite. Os fran-
ceses miman a terra. Non se pode tra-
ballar mollada, que se compacta. Evi-
tan a erosión. Evitar, e se é posible, 
diminuír a utilización de herbicidas. 
Isto lógrano con alternativa de culti-
vos. Por exemplo, o millo non volta á 
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Entrevista 
Daniel López Muñoz

Conversa con J.A. Salvatierra Rico, 
enxeñeiro técnico agrícola

Cómpre mellorar e actualizarse, pero 
con racionalidade e con números

mesma parcela ata o quinto ano, que 
alternan con trigo, cebada, pradeira, 
colza, etc. Cultivos que consomen na 
granxa, para penso, e venden o so-
brante, tendo ingresos, a maiores dos 
do leite. É un sistema de produción 
máis  sostible, menos contaminante e 
moito menos dependente do merca-
do ou, ás veces, case nada das mate-

pequena parte, ou, poñámonos no 
peor dos casos, se o que se logrou os 
deixou defraudados. 

Para os produtores galegos no ano 
1987, o principal atranco que vían nun 
horizonte curto era o establecemento 
das cotas leiteiras, fixadas por Bruxe-
las, para frear os excedentes. Aquilo 

do límite de producir,  sería favora-
ble para mellorar os ingresos e a ren-
dibilidade da explotación, a base de 
producir máis litros. Por exemplo, os 
franceses sempre apostaron por un 
sistema de regulación do mercado. 
Agora mesmo teñen dous tipos de 
leite, tipo  A,  baseado na antiga cota, 
a un prezo acordado por contrato 
dun ano, e tipo B, a un prezo de leite 
en pó. Xa saben a que aterse se se pa-
san da cantidade A.

Despois das protestas hai que re-
flexionar e ver o camiño percorrido 
nos últimos 30 anos no sector do leite. 
Imos seguir así desestruturados, sen 
nexos? Primeiro entre os produtores, 
constituíndo foros de debate periódi-
cos e permanentes, a través de orga-
nizacións do tipo que sexa (asociados 
, sen asociar, cooperativas, técnicos 
, investigadores, etc), con mesas de 
traballo e, logo, asembleas, sobre os 
moitos problemas que ten o sector: 
falta de terra, sistema de produción, 
falta de incorporación de mozos/as, 
concentración ou permuta de fincas. 
Tamén transformación de produtos. 
Sabemos máis ou menos producir, 
pero non sabemos nin transformar 
nin, aínda menos, comercializar. Para 
iso hai que formarse e querer apren-
der, que é do que máis carece o sec-
tor, na miña modesta opinión. Non é 
só problema de prezo, que o é tamén. 
Pero hai outros.

Logo non hai que esquecer, as rela-
cións  coas industrias e as coopera-
tivas de transformación, alí onde es-
tean, como fan noutros países como 
Irlanda , Holanda ou Dinamarca. 
Non velas como inimigas, senón como 
posibles colaboradoras da cadea eco-
nómica. Isto levará tempo. Pero creo 
que sería bo intentalo con unión, fe  e 
perseverancia.

Anímoos a traballar nesta ou nou-
tras liñas, de forma continuada, e non 
a volver cada un a súa casa, …ata a 
próxima crise de prezos.

rias primas. En Francia por exemplo, 
as terras no inverno, onde se cultivou 
millo, non poden quedar sen nada. 
Hai que sementar algo para evitar 
a erosión. Aínda que logo sexa para 
enterrar como abono verde.

Que poderiamos e deberiamos facer 
a partir do día seguinte de que os 
tractores volvan a casa? 

Cando os tractores volvan para a 
terra, será preciso que os produto-
res senten a reflexionar. Coa cabeza 
descansada. Será preciso facelo tanto 
se conseguiron o que se propoñían, 
como se conseguiron tan só unha 

que ao principio se entendeu como 
un problema, logo se transformou nun 
elemento de estabilidade no mercado 
do leite. Non sen sacrificios para os 
gandeiros, pola necesidade de mercar 
cota. Outros non a mercaron, e con-
formáronse coas cantidades que lles 
regalaba a Administración, dos fondos 
que facía cos plans de abandono. No 
sistema de cotas a recollida estaba ase-
gurada. Cousa que agora non o está.

Para moitos gandeiros galegos a data 
de 1 de abril do 2015, parecíalles una 
data liberadora, e que a partir de aí o 
camiño  para vender leite sen o corsé 
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O noso taboleiro A igrexa galega ante o éxodo sirio

COMUNICADO DA 
COORDINADORA 
DE CRENTES 
GALEGOS

“Que cada parroquia, que cada comunidade relixiosa, 
cada mosteiro, cada santuario de Europa acolla unha fa-
milia”. O chamamento realizado polo papa Francisco o pa-
sado domingo 6 de setembro durante o rezo do Angelus 
é un reto ao que a igrexa europea ten que dar resposta. 

O que está a acontecer en Siria non pode ficar en meros 
pronunciamentos como “a peor crise humanitaria da nosa 
xeración”, senón que esixe, como ben indica Francisco, un 
“xesto concreto” por parte da nosa Igrexa, que contribúa 
a mellorar a situación dos máis de catro millóns de per-
soas que se viron obrigadas a abandonar Siria a causa da 
guerra civil na que o país está sumida.

Desde un primeiro momento comezaron a xurdir voces 
na Igrexa española na busca de actuar cumprindo esta 
petición do Papa. As entidades de acción social da Igrexa 
en España (Cáritas, Comisión Episcopal de Migracións, 
CONFER, o sector social da Compañía de Xesús e Xus-
tiza e Paz) comprometéronse a unir os seus recursos e 
pólos a disposición das dioceses españolas para impulsar 
unha acollida xenerosa e coordinada dos refuxiados.

Entendemos que calquera posible resposta esixe de ac-
cións complexas, artelladas e perfectamente coordinadas. 
Cómprelle o papel central da coordinación ao goberno 
do Estado, que debería impulsar a acción de todas as ad-
ministracións (Comunidades Autónomas e Concellos, es-
pecialmente), así como facilitar a colaboración de todas 
as organizacións e entidades do eido social interesadas. 
Mais consideramos que a Igrexa galega, a través das súas 
dioceses, terían que dar un paso adiante para impulsar na 
medida do posible, unha acollida humana ás persoas refu-
xiadas sirias, promovendo xestos concretos que faciliten 
a acollida destas persoas migrantes. Neste sentido, enten-
demos que:

1- As dioceses galegas deberían pór a disposición da 
acollida todas as propiedades que tiveren ao seu 
dispor, para acolleren, cando menos, o número mí-
nimo dunha familia por cada parroquia.

2- As dioceses galegas deberían convocar e coordinar 
a todas as comunidades relixiosas do seu territo-
rio, para avaliar os recursos dispoñibles por estas 
e polos a disposición da acollida das familias re-
fuxiadas.

3- As dioceses galegas, a través da Conferencia Epis-
copal, deberían ser un interlocutor ante o gober-
no central para lle mostrar que esta traxedia que 
está a vivir a poboación siria non é unha simple 
crise de refuxiados, senón que responde ao fraca-
so absoluto das políticas europeas de migración e 
cooperación. A Igrexa debe, na busca da xustiza, 
reclamar ante o goberno un cambio radical na po-
lítica a respecto da emigración, que busque, como 
mínimo, o respecto dos máis elementais dereitos 
humanos.

4- As dioceses deberían promover en todas as parro-
quias galegas que se faga realidade este xesto 
concreto que reclama o Papa. Deberían mobilizar 
a todas as comunidades parroquiais para que re-
flexionen sobre esta situación. Poderían promover, 
a través dunha carta pastoral que se lese en todas 
as celebracións dominicais de cada parroquia, as 
accións concretas que se poden desenvolver en 
cada unha delas para dar resposta á situación que 
estamos a vivir. 

Unímonos ao chamamento do Papa Francisco, e enten-
demos que o conxunto da Igrexa galega pode aínda dar 
moitos máis pasos para responder á demanda evanxélica 
que nos propuxo no Angelus. Como fan as entidades de 
acción social da Igrexa en España, urxe lembrar a inspi-
ración evanxélica do noso compromiso, que ante a pre-
gunta: «Señor, e cando te vimos forasteiro e te acudimos?», 
Deus respóndenos: «Asegúrovos que canto fixestes cun 
destes irmáns meus máis pequenos fixéstelo comigo» (Mt 
25,38.41).
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XXXVIII Romaxe Desorbalhando sonhos
Alba Rivas

jantar, onde nom paravam de chegar agasalhos, em forma 
de rosquilhas, de vinho, de sorrisos, de falas, de licor café...

E ainda é máis.

É o encontro das herejes, das que desobedecem por umha 
causa que consideram justa, como fijo Antonio R. Fraiz, o 
cura de Campanhó, que nasceu em Tomonde, quando se 
arriscou a misar em galego, ainda sabendo que ninguém 
o fazia. 

O encontro das que praticam a entrega a si mesmas e às 
demais, como Manuel Espinha Gamalho, natural de Fol-
goso, coéngo da Corunha, que traduziu os evangeos ao 
galego.

O encontro das generosas, das que confiam mais além da 
personagem que interpretas. Das que gastam o intento 
de nom juzgar e praticam a escoita ativa, como Casimiro 
Valinhas, o crego de Pedre, que recêm transistou a outros 
mundos, e que ainda sabendo quêm eramos, nunca deu 
por perdidas as nossas almas.

O encontro das poetas, que como Manuela de Barro e as 
outras Pandereteiras mantiverom e mantenhem viva na 
sua voz a memória de quem somos e de onde vimos.

Cómpre insisitir nos sonhos[...]Cómpre 
sonhar espertos[...]Precisamos devolver a voz 
a todos, tamém aos que discrepam[...]Pedi-
mos, agora, com toda humildade e reverência, 
o dom da confiança. Que tenhamos a força 
necessária para abrir as portas do nosso ser às 
persoas amadas, aos vizinhos, aos compatrio-
tas e a toda-las gentes, ainda que alguem poida 
ferir-nos[...]

Pedimos que o nosso coraçom seja grande 
como todo o universo e se encenda co lume do 
amor aos eidos natais. Assi reconciliaremos co 
mundo e com nós mesmos[...]

O ceo amanheceu com néboa nas Penas de Rodas, mas o 
lugar irradiava luz. 

Co coraçom aberto de quem está disposta a sorpreender-
se, foi durante a celebraçom da Romaxe que olhares emo-
cionados se cruzarom, deixando ver luzinhas e chiscadelas 
de cor de quem já namorou umha e mil vezes,e se namora 
cada dia de novo, de quem se permite sentir a alegria de 
reconhecer-se no espelho, de querer-se a si mesma.

Poderia ser qualquer cousa. Poderiam ser brujas, meigas, 
fazendo um aquelarre. Poderia ser gospel e poderiamos 
ser todas negras. Poderia ser, até um conselho de Jedis (já 
sabedes, os guerreiros luminosos que guiava o Yoda, o bi-
cho feo verde, do filme Star Wars) espalhando amor para 
disipar o lado escuro...

A Romaxe: a juntanza das que 
ainda sonham espertas, das que 
praticam o dom da confiança

Poderia ser qualquer tribo estudada por antropólogos do 
mundo, pola sua peculiaridade..., e o momento que trans-
creveriam os académicos havia ser, sem dúvida, o do Be-
rro Seco.

E somos nós, galegas e galegos. 

É a Romaxe. A XXXVIII Romaxe, nada menos. 

Desorbalhando sonhos.

A juntanza das que ainda sonham espertas, das que pra-
ticam o dom da confiança e intentam ensaiar o amor em 
todas as suas manifestaçons. 

É o summum da máxima: Gentileza gera Gentileza. As 
gentes de Capitám Gosende demos boa conta disso no 
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XXXVIII Romaxe Desorbalhando sonhos

E ainda é mais.

O encontro da liberdade, e da loita. O germolo da de-
tonaçom dos muros de todas as prisons, sejam físicas ou 
simbólicas.

O encontro onde dar conta, que a uniom fai a força.

E a Irmandade. É vida. É morte. Dignificadas em quem 
se sabe vivindo.

Por isso, o monte Seixo será coraçom de Nai para a 
XXXIX Romaxe.

O nove em Asia disque é número de Eternidade, e Porta-
Alêm tem a mágia dos nom lugares, do intra-mundo se-
gredo onde vivas e mortas se dam a mam, conscientes ou 
nom, envoltas na nebulosa dos mistérios, até, com certeza, 
a serpe Bichoca esperta do seu sono para receber o inver-
no com nós.

has, e hai juventude com vontade de habita-las, de moçear 
nelas, e de revelar-se nelas. 

Numha comarca que se honre de chamar-se Terra de 
Montes, na que se valore a terra, e se coide, na que nom 
se abram mais minas e se recupere o trabalho comum. A 
interdepêndencia.

Num monte Seixo e num Cerdedo, onde abraçemos o 
medo e o deixemos atrás, onde sejamos quem queiramos 
ser, sem condiçons. 

Sem caciques. 

Com moito amor.

A responsabilidade é grande, mas que nos leve a alma o 
demo, senom fazemos que a XXXIX Romaxe seja ines-
quecível e deixe em quem ali estea o mesmo pouso de 
gratitude, força, e alegria que deixou em nós este ano.

Que chova, que vente, Capitám Gosende

Viva a Romaxe!

O monte Seixo será coraçom 
de Nai para a XXXIX Romaxe

Rifa irimega: o número gañador da fin de semana na 
Casa do Romualdo foi o 0635. “Lamentamos” comu-
nicar que a afortunada xa apareceu. Outra vez será!

E desorbalhando sonhos, no verbo xido, transcrevo as 
palavras que o mago da nossa camarilha, o Calros Solla, 
berrou ao par dos raios de sol que aquecerom a manhá 
quando nos entregas-tes o ramo:

Xidas luces xamarúas, morróns do Queico, morrón da 
Xeva Riela Ghalleira!!

Bos dias, companheir@s, filhas de deus, filhas da nai terra 
Galiza!

Coa paixom que nos envolve a todas às que andamos no 
Capitán, damos o bo dia a umha Romaxe mais. A bem-
vinda ao começo da conta atrâs para a XXXIX Romaxe...

Num monte Seixo, onde os muinhos de vento, já sejam só 
os imaginados pelo Quijote. 

Num rio Seixo que continue virgem, e forneça auga como 
fixo até agora, sem traidas. 

Num Cerdedo sem AVE, onde se aprecie a lentitude e 
se saboreem os momentos compartidos a carom da gente 
que queremos bem. 

Num monte Seixo onde a mistura entre geraçons esteja 
tam viva, que sejamos quem de festejar saber-nos tam po-
derosas, e tam sábias. 

Num Cerdedo no que, ainda que aos pouquinhos, se man-
tenha viva a chama das aldeias vivas, nas que ainda falam 
as pedras e berram as crianças e os cabalos, e falam as vel-
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O noso taboleiro 

Homenaxe a Francisco Carballo
O sábado 26 de setembro terá lugar na Eira da Xoana un acto de recoñecemento ás persoas que desde 
a fe cristiá e as conviccións galeguistas contribuíron a construción dunha Galiza mellor e para revivir a 
súa memoria. Este ano a persoa homenaxeada será Francisco Carballo. O programa comezará ás 14:00 
cunha comida de convivio. Ás 17:00 descubrirase unha placa coa imaxe e unha frase do homenaxeado. 

DATA: Sábado, 3 de outubro de 2015

LUGAR: Restaurante FONTENOVA. 

Avda Finisterre (en fronte de Caramelo)

HORA: 21:00

PREZO DA CEA: 22 euros

PARA APUNTARSE (avisade antes do 28 de setembro): 

Hosanna: 636 190 689 e 981 656 234

hosannafn@yahoo.es

Alfonso: 606 816 047 e 981 284 919

amascunana@edu.xunta.es

6ª Xuntanza “POMBA DOURADA”
na memoria de Pacita-Paco

A xuntanza quere celebrar as vidas de Pacita e Paco. Pensamos que unha maneira de facelo (coa que eles 
se sentirían contentos) é que as persoas que os quixemos e admiramos teñamos un encontro.

“Pomba Dourada”, porque esa poesía cantada entoámola con eles moitas veces. E porque demos en pensar 
que simbolizaba dous elementos polos que loitaron e que formaron parte das súas vidas: a Tenrura e a Paz.

Encargamos o deseño dunha figura en cerámica que cada ano poida recibir unha amiga, un amigo (com-
pañeiras, compañeiros) que co seu facer e estar, seguen a manter vivas a Paz, hoxe Xustiza, e a Tenrura.

Este ano recibirá a Pomba o FORO GALEGO DA INMIGRACIÓN

No encontro teremos tamén un momento para a música e a palabra.

Agardámosvos. 

Comunidade Cristiá “Vangarda Obreira”
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O noso taboleiro Boa Nova
A

 C
LA

V
E

Esta pasaxe vén a conto dunha pregunta 
que os discípulos fan ao mestre: “Quen é 
o máis importante?”. Xesús, xa sabedes, 
ponlles no medio un neno, e daquela Xoán 
retruca con este “vimos a un que curaba 
no teu Nome e impedímosllo porque non 
viña con nós”. 

Os discípulos están nerviosos, non 
acaban de entendelo: o Reino é para 
todas as persoas, sen excepcións e en 
horizontalidade. Non hai rangos nin 
cargos. As persoas principais deste 
Reino son quen están nas periferias, en 
exclusión. Non hai carnés nin aduanas de 
control de paso: calquera que faga algo 
bo polos demais, coa motivación que sexa, 
está participando do Reino. “Non están 
os tempos para rexeitar ánimos virtuosos 
e fortes”, dicía Tareixa de Xesús. A tarefa 
do Reino está aberta á participación de 
tod@s, sen excepcións nin escusas. 

Só unha norma: moito coidado con facer 
mal ao máis feble, con non respectar, 
defender e poñer no centro da nosa tarefa 
o máis pequeno. Non hai mellor antídoto 
para non caer na soberbia e o egoísmo: 
mirar polos últimos como primeira 
prioridade.

…O de cortarse mans, ollos e pés resulta 
un pouco esaxerado, un pouco forzado 
en boca de Xesús, para quen o coidado é 
centro e motor da súa mensaxe. 

Marisa de Corme

O
 E

C
O

Moitas veces pensamos que os demais están 
contra nós, que o que din ou fan so serve 
para amolarnos. “Xa podía ter feito tal cousa 
e non se lle ocorreu, non ten consideración 
ningunha”.
E vémoslle a mala intención ou buscámoslle o 
dobre sentido. “Non crerías o que me dixo, 
vaia xeito de falar”. 
E así andamos pola vida, sen decatarnos de 
que son os nosos ollos os que ven o mal onde 
non o hai. Pois o que non está contra nós, 
está ao noso favor, aínda que non nos diga as 
cousas como nos gustarían ou non faga todo 
o que quixésemos (tamén hai que pedir as 
cousas, que a xente é lista pero non adiviña). 
E se preguntásemos aos demais se o que eu 
entendo e me senta mal é realmente o que 
quixeron dicir, de seguro levaríamos unha boa 
sorpresa. Probade algunha vez e veredes, xa 
que en moitas ocasións dicimos o primeiro 
que nos sae pola boca, sen pasalo antes 
polo cerebro e polo corazón. Pásanos a nós, 
pásalles aos demais e así nos vai.
Para acadar a paz hai que empezar polo noso 
arredor.

Olga Álvarez

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 27 DE SETEMBRO. XXVI do 
TEMPO ORDINARIO 
A PALABRA. Mc 9, 38-43. 45. 47-48
Naquel tempo, díxolle Xoán a Xesús: «Vimos un que 
botaba demos no teu nome e quixémosllo privar 
porque non é dos nosos». Xesús contestoulle: «Pois 
non llo privedes, porque ninguén que faga milagres 
no meu nome fala despois mal de min. O que non 
está contra nós, está connosco. Ademais, todo aquel 
que vos dea un vaso de auga por serdes seguidores 
de Cristo, tende por seguro que non quedará sen 
recompensa. E a quen escandalice a un destes 
pequeniños que cren en min, éralle mellor que lle 
colgasen do pescozo unha pedra de muíño, e o 
largasen ao mar. E se a túa man te fai caer, córtaa: 
máis che vale entrar toco na vida que ir parar coas 
dúas mans ao inferno, no lume que nunca se apaga. 
E se o teu pé te fai caer, córtao: mellor será que 
entres coxo na vida, que ir dar cos dous pés no 
inferno. E se o teu ollo te fai caer, arríncao: máis 
che vale entrar cego no Reino de Deus e non que te 
boten cos dous ollos no inferno, onde o verme non 
morre nin o lume se apaga».
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Falando da lingua A pena de non ver Penas de Rodas!
Lidia e Valentina

O Fachineiro da xenofobia

Contradictio in terminis
A lexión de seguidores deste fachinei-
ro xa saben do gusto do susodito por 
esa lingua de mármore que é o latín e 
xa non se asombran por títulos coma 
este. Aquí vén a conto da voda do ex 
alcalde de Vitoria, do PP, Javier Maro-
to. A meirande parte dos gais que coñezo son xente 
culta, solidaria, educada... O dos gais do PP é algo 
que me supera. O partido e o presidente que re-
correu o matrimonio homosexual ante o Tribunal 
Constitucional, o dos que se pronunciaron en con-
tra destas unións con símiles tan sutís coma o das 
peras e as mazás, agora non sabe que facer con esta 
cita. Nós contamos con exemplos de homosexuais 
do PP en alcaldías que foron os únicos en non po-
ñer a bandeira no día do orgullo. Quen estea libre 

de contradicións que tire o primeiro 
argumento. Agora ben, o de Maroto é 
o contrario a calquera sentido común: 
évos o mesmo que dixo que os magre-
bís ían ao País Vasco a aproveitarse 
da renda de inclusión social, o mesmo 
que acaba de manifestar que  os refu-
xiados sirios son terroristas que han 

poñer bombas entre nós. Nisto si cumpre co perfil 
do PP, da escola do Albiol. E por último, aparta-
do para lingüistas. Maroto, en portugués -terceira 
acepción- significa “o que revela mau caracter ou 
atitudes condenáveis”. E ten como sinónimos canal-
ha,  patife, velhaco. E como adxectivo é o mesmo 
ca “indecente”, “malicioso”. E maroto, en galego, é o 
macho da gaivota. Aí o deixo.

A.Q.

(pluma) e, por outro, penha, igual ca en 
castelán “peña”, que veñen ter o mesmo 
significado ca a nosa “pena”, pedra.

Mais os que tivemos a oportunidade 
de ir a Penas de Rodas vimos un mon-
te fermoso cheo de pedras, destacando 
dúas enormes, redondeadas e parece 
que a punto de caer a rolos de riba dou-
tras das que estaban pousadas. Sabere-
des que non hai penas só en Outeiro de 
Rei, existen pedras (aínda que poucas 
veces tan impresionantes) e mais o to-
pónimo A Pena, Pena e Penas por toda 
Galicia de xeito abundante. Se a estas 
lles sumamos todas as que teñen modi-
ficador, que van desde a Pena Molexa, 
de Narón, ata unha que soa a mítica: 
Pena de Roldán, en Guitiriz, pasando –
entre outras- por Pena do Couto, do Cu-
rro, do Camiño, Pena Grande,  Pequena, 
Redonda ou a lendaria Pena Moura, te-
mos centos. Segundo o rexistro que ten 
feito a Wikipedia, a provincia de Lugo 
é a que conta cun maior número de lu-
gares que se chaman Pena, seguida, bas-
tante de cerca, pola da Coruña. Xa en 
Pontevedra e en Ourense os lugares que 
se chaman Pena ou Penas son bastantes 
menos. Con todo, cremos que non con-
taron con aqueles sitios nos que Pena é 

modificador: Bouza da Pena, Chan da 
Pena, Campo da Pena, Nocelo da Pena, 
Outeiro das Penas e un longo etcétera

E, como pasa moitas veces, os topóni-
mos tamén son apelidos. Revisamos al-
gunhas cifras e descubrimos que Pena 
é un apelido moi frecuente en Galicia, 
tanto que hai máis de nove mil só na 
provincia da Coruña e un total de 15 782 
en toda Galicia, segundo a páxina www.
apelidosgalicia.org. Cómpre ter en con-
ta que aparecen xuntos todos os “Pena” 
existentes, tanto os que aparecen sós, 
como modificados por Grande, Moura, 
Monteira, Moscosa, Mouril, Oubiña… 
E tamén aqueles cuxa grafía xa incor-
porou o cualificador que se lle aplicaba 
a Pena: Penagrande, Penamoura, Pena-
boa, Penadaguia, Penacova, Penalba...

Segundo os datos do Instituto da Lin-
gua Galega (ILG), podemos atopar 
moitas persoas que se apelidan Pena 
en Moaña, Carballo, Ribeira, As Pontes 
e nas cidades de Santiago e A Coruña. 
Mais se se analiza o peso do apelido 
en relación co conxunto da poboación, 
o concello que ten máis persoas que se 
apelidan Pena é Xermade (Lugo), se-
guido por Monfero (A Coruña).

Pena que esgotásemos os caracteres...

Quen alá non puido ir, igual quedou 
pensando no curioso do nome do lugar 
onde se nos citou para a Romaxe: Penas 
de Rodas. Sen centrarse, puido asociar a 
palabra “pena” con “tristura” no canto 
de facelo con “pedra”. Mais, aínda que 
coinciden, temos dous termos homó-
nimos que teñen o mesmo nome, pero 
orixe diferente e, polo tanto, significado 
diferente. A primeira vén do latín poena 
(que á súa vez a colleu do grego poine, 
multa). A segunda deriva de penna, que 
deu en portugués, por un lado, pena 

Nossa Senhora da Pena, nin está triste, 
nin está na pedra


