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Cataluña e o seu
plebiscito clandestino:
ábrese un novo tempo
para a política

A foto que fala

Un pouco de humor para empezar o
outono. Os problemas de empregar o
traductor de Google para facer pancartas!

O trasno

Operación Patos: sálvese quen poida.

Daniel López Muñoz

Tempo de bochorno. Se é que nos queda algo de bochorno no fondo do armario, nesa nosa esgotada reserva
de indignación ética.
Do sumario dedúcese que o empresario “favorecido”
cos cartos de todos nós, devolvía os favores en forma de
citas con prostitutas nun afamado motel de Mos a altos
cargos políticos con vocación de eternamente machos
e con operacións de cirurxía estética a altas cargas políticas con vocación de eternamente irresistibles. Raza
exemplar, xeración de gobernantes “vocacionais” de
probada fondura humana. Para correr e non parar. Quen
puxo aí a semellante ramallete?
Que non nos disfracen o debate. Que non distraian a
atención. É tempo de decidir se queremos unha maneira de facer as cousas ou outra. Se deixamos a esta raza
de políticos que se relacionen alegre e libremente con
esta raza de empresarios ou non. Pode haber medidas
puntuais: limitación de tempo no goberno, declaración
de bens, complicar aínda máis os procedementos… Pero
a clave está nas medidas estruturais, duradeiras, sólidas.
Hai dúas. Unha para antes e outra, para despois. A primeira é fortalecer un corpo técnico, profesional de traballadores públicos, independente do poder político, capaz de dicirlle a ese político caprichoso o que se pode e
non se pode, o que é legal e o que non, o que “procede”
e non “procede”. Con capacidade de negarse, en nome
da lei e do contribuínte. Cantos quedan por aí? Sabido
é, desde hai ben tempo, que esa garantía, ese corpo independente de funcionarios, seleccionados en igualdade e
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transparencia, en función do seu mérito e capacidadeestá debilitado, desprestixiado, e coa súa independencia
ferida por excesos da “libre designación” e o
intrusismo de gabinetes de
imaxe e de directivos dóciles
de Axencias e chiringos varios.
E a de “despois” é unha reforma
e dotación da Xustiza para que se
remate dunha vez coa sensación de impunidade. Non poden estar estes procesos abertos eternamente, para
rematar en nada, para que
ninguén pague nin devolva
nada, para que se inhabilite ao vello Baltar cando
xa está xubilado e politicamente amortizado. Nunha das conversas telefónicas o empresario de marras
fachendeaba diante dunha concelleira do
PP de Ponteareas de que no concello de
Santiago lle deran 800.000€ “pola cara”. Así,
en plena crise de recorte de prestacións
sociais. O que se escoita polos teléfonos,
o que aparece nos sumarios é groseiramente corrupto…
Como
podería quedar
impune?

Editorial

Un novo tempo político

Non é cuestión de catros por cento. Non se pode mirar coa lupa do cálculo centesimal e esconxurar a
ameaza dicindo que o independentismo gañou en escanos pero perdeu en votos.
Ao cabo, as eleccións catalás foron, porque non houbo outra posibilidade, unhas eleccións con “significado” plebiscitario. E hai que entender o que significa o resultado: a nacionalidade periférica con máis
dinamismo económico e cultural e con máis clara conciencia da súa identidade diferenciada está incómoda co actual statu quo, co actual sistema de reparto de poder e de articulación política entre os diversos
territorios que conforman o Estado español nado da transición.
Xa o diciamos aquí mesmo, despois do fallido referendo catalán

As constitucións non son do 9-N: que non tivese efectos xurídicos non significa que non
tivese políticos. E apelabamos á necesidade de “deixar o drainmutables. Non deberían os
ma e a pantomima fundamentalista e poñerse a facer política, a

facer os deberes”. E os deberes seguen pendentes. Por preguiza, por falta de visión ou por ese fundamentalismo españolista. No canto de establecer unha estratexia da distensión e da procura de alternativas, por
parte do partido gobernante e da prensa fundamentalista non se cometeron máis que torpezas. Ata extremos como falsificar escritos do presidente da Comisión Europea. Díxose, con razón, que o mellor aliado
do independentismo máis decidido foi o goberno de España: separatistas son eles, xa o dixera Castelao.
Todo indica que se abre un tempo político novo, un asunto interno dun Estado Membro, que din na Unión
Europea. E, despois do acontecido nesas eleccións, o PP non está
en condicións de xestionar esta nova situación. Os seus electores
cataláns así o percibiron.
As constitucións non son inmutables. Non deberían. Cómpre revisar
o marco constitucional sen dramas. Peor eran os tempos da transición e admitiuse un estado composto por nacionalidades e rexións.
Despois veu o “café para todos” …para descafeinar a pluralidade e
aplicar a sitios como Rioja ou Murcia a mesma receita “diferencial”
que a Cataluña ou Galicia.
Porque esa é outra: que papel vai xogar Galicia nesa posible recomposición do mapa territorial? Quen vai representar con convicción a
aspiración galega de ser unha nacionalidade histórica?

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Moitas veces cremos que a nosa sociedade é moi acomodada e que non
somos quen de deixar as nosas comodidades polos demais. A todos nos
molesta moito ese coche lento que
vai nunha estrada e non podemos
adiantar. Queixámonos aínda que
perdamos un minuto do noso tempo
en ir detrás del.
Estes días de atrás os gandeiros tomaron cos tractores o centro urbano de
Lugo e Santiago. Atravesar Santiago
a certas horas era complicado (supoño que en Lugo pasou igual). Imaxinade o primeiro día de aulas con boa
parte da circunvalación compostelá

inutilizada. Todo parecería indicar
que iamos estar protestando de xeito
continuo. Que se repetiría a ladaíña
de que eles teñen dereito a manifestarse, pero o seu dereito remata onde
comeza o meu dereito bla, bla, bla...
Pero non, non foi así. A meirande
parte dos cidadáns acolleron con paciencia e simpatía os gandeiros. As
mostras de apoio popular foron evidentes e non coñeceron ideoloxías.
Lin a alguén criticando nas redes sociais os gandeiros polas molestias. As
respostas ían todas na outra dirección
e, ao final, quen protestaba, recuaba.

Oxalá agora os cidadáns “urbanitas”
que tan ben acollemos os gandeiros
sexamos quen de ser consumidores
solidarios e escoller o leite bo e que
ten garantías, non só de calidade, senón de xustiza.
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Están a afundir o sector
primario, agro e mar.
Os xeiteiros de Rianxo
reivindican a pesca
tradicional, envoltos na
rede do CERCO, coa
que faenan 116 barcos
preocupados pola migración
da sardiña, xurelo e anchoa
e mais polo quecemento
do mar: en 30 anos subiu
un 1,3º no Atlántico norte.
Cómpre garantir a pesca
sostible como alimentación
de 500 millóns ao día. En
tres anos a Xunta e a UE
investiron 56 millóns en
despezar 111 barcos.
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O 4, na Feira da FABA
de Lourenzá, que ocupa
42 produtores e oito
almacenistas coa IXP,
celebramos a agricultura
dun 40% de familias que
producen o 70% dos
alimentos. Os ecolóxicos
medraron un 20,5%
en venda, pero sen
demanda no país. Xa son
554 produtores e 149
elaboradores nestes 30
anos nos que abandonaron
o agro 350.000 persoas.
Dependemos de fóra para
alimentarnos nun 60%.
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18.000 PORTUGUESES
elixen entre nós o seu
primeiro traballo. Son o
o 19% dos estranxeiros, e
agora hai menos pola crise
da construción. Tamén
se reduciu o número de
brasileiros que viaxaban
dende alí (8000). En 5 anos
pecharon 10.000 empresas.
Mentres, Emport arrinca no
mundo lusófono -na pesca
en Cabo Verde ou no acceso
á auga en Angola. 600
caboverdianos conviven
connosco. Na foto Xavier
Ramalleira ao pé de Pessoa
no café A Brasileira de
Lisboa.
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Ao pé do Sínodo, urximos
a saúde da FAMILIA
coa concienciación do
home nas tarefas do
fogar, a conciliación
de traballo e familia, o
apoio ás homosexuais e
monoparentais, a supresión
de pexas para a adopción
ou o acceso ás terras
improdutivas. O 37% d@s
avós coidan os net@s unhas
7 horas por día, dúas máis
ca no resto de Europa, o que
pode causar estrés.
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O 17 na xoldra das San
Lucas, os exalumnos
homenaxean o Seminario
de MONDOÑEDO,
que o concello honra
coa medalla de ouro. O
outono deita destas froitas
saborosas madurecidas coa
xenerosidade. A sociedade
agradece o manancial de
sabedoría dun centro que
intuíu o grande das cousas
máis sinxelas, mesmo na
poesía.
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DIGNIDADE 22-M

MULLERES acusa

O 24-O as Marchas da

conovocan a unha
manifestación no Obradoiro
de Santiago con esta
pancarta: “Pan, traballo e
teito con dignidade”. España
é, despois de Rumanía,
o país da UE con máis
pobreza infantil, o mesmo ca
Galiza, un 20%. O 80% das/
os pensionistas son os que
sosteñen xornada a xornada
as súas familias.

Alfonso Blanco Torrado
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A rede ReVOLTA
de investigación en
desfeitas coma que o 35%
Agroecoloxía e Historia
delas pode sufrir violencia
composta por varios
machista, unha de cada
grupos de investigación
tres, polo que cómpre que
das universidades galegas
o persoal sanitario estea
organiza o Encontro: Rural
alerta para remedialo. Elas Imaxinado. Do presente
teñen medo a contalo, o que a un futuro por vir e fai
nalgún país de África xa é
un chamamento a todos/
coma un andazo. Tamén as as os/as interesados/
discapacitadas o teñen peor, as a participar, aberta
pois négaselles traballo,
a convocatoria de
maternidade e asistencia.
presentacións ata o 10: rede.
revolta@usc.es.
A Marcha das
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O noso taboleiro

Paco Carballo

el sabía, desde un segundo plano, pero pendente de que
os proxectos se lograsen.
O último texto que saíu das súas mans foi do mesmo xeito, con gratuidade xenerosa, fornecendo cunha biografía
de Alexandre Bóveda a publicación dun libro colectivo
titulado Bóveda cristián, dos cadernos do Xalgarete, editado pola Asociación Xuvenil Amencer, de Ourense.
[...] En 1966 acababa de rematar o Concilio Vaticano II.
A Igrexa galega empezaba a espreguizarse. Iniciábanse
os Coloquios, nos que se apuntaban con entusiasmo propostas de renovación. Unha delas foi o soño de ter unha
publicación que afondase no diálogo fe-cultura. E Paco
Carballo xa estaba naquel grupo que soñaba e daba forma á idea dunha revista de pensamento cristiá en Galiza.
Cando no ano 1974 se elabora o nº 0 da revista Encrucillada, número que nunca vería a luz, afogado polas censuras
franquistas, Paco Carballo tamén estaba aí. Os atrancos
do réxime, por veces, parecían insalvables. O núcleo daquel primeiro grupo de persoas pioneiras na Igrexa Galega resiste teimudo, maila o descolgue dalgúns dos seus
membros. É un pulso co tempo, un agardar ata que escampe..., ata o mes de febreiro de 1977, no que, por fin, ve
a luz o primeiro número da revista Encrucillada. E Paco
estaba aí.
Non hai máis ca ver as sucesivas colaboracións que vai escribindo no número 2, no 3, no 5, no 10, no 17, no 20... Logo
as colaboracións espállanse máis, pois xa aquela neniña
chamada Encrucillada ía collendo forza por si mesma, o
Consello de redacción avanza vizoso, as colaboracións
chegan con só pedilas..., e xa non facía falla estar tan pendente de alimentala. Paco pasa con toda naturalidade á
retagarda. Iso si: sempre estaba aí, atento, para o que fixese falla, respondendo lixeiro cando algo lle pediamos...,
desde a historia, a súa grande paixón, e a fe, o seu motor de vida. Achegounos a figuras como Basilio Álvarez ,
Martín Sarmiento ou Alexandre Bóveda, persoas crentes
de fe rexa, coma a súa, maila as adversidades.
Na I Romaxe de Crentes Galegos, no pedregal de Irimia,
en setembro de 1978, bautizouse con todas e todos nas
augas do Miño e proclamou “Eu renazo galego”. E no 1981
tamén Paco está arrumbando para que saíse do prelo o
primeiro número da revista Irimia. Discretamente, como
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A Paco tamén poderiamos aplicarlle aquilo que dixo Basilio Álvarez respecto de Alexandre Bóveda: “Eu non coñecín un mozo máis austero na conduta, nin con máis finura no cerebro, nin máis profundo na tenrura”. O mesmo
Paco, falando de Bóveda, engade: “O catolicismo de Bóveda era aperturista e recoñecía a autonomía da política.

Preferiu a súa sede de xustiza
a encastelarse nunha mitra
episcopal
Era un cristianismo profundo do que dá fe coa súa vida,
paixón e morte”. Parece mentira, pero definindo a Bóveda,
Paco tamén se estaba a definir a si mesmo.
Paco Carballo pertence á xeración do ferro e as rosas.
Formouse e medrou nunha igrexa preconciliar, ríxida, abafante, de ferro, e soubo transitar con decisión e valentía
pola liberación que, para nós, as persoas cristiás, supuxo o
Concilio Vaticano II. Soubo ver as rosas que medraban,
vizosas, na ferruxe. Sobreviviu á crise de renovación que,
para a Igrexa, o Concilio supuxo sendo fiel a si mesmo
e ao espírito das benaventuranzas, e fíxose un con todos
aqueles novos tempos, coa nova xente que emerxía en
Galiza traballando pola paz. Co corazón limpo e sinxelo,
con espírito de pobre, preferiu a súa fame e sede de xustiza, liberar e facer medrar Galiza desde abaixo, desde os
últimos, antes que encastelarse nunha mitra episcopal ou
nunha cátedra universitaria. [...]
Dende o fondo do corazón, grazas, Paco

Extracto da intervención de Marisa Vidal na
homenaxe a Paco Carballo celebrada o 26 de
setembro na Eira da Xoana

O peto común
Rubén Aramburu

Gozaría de chegar aos 80 anos
e danzar como danzou o profesor Estraviz o outro día na homenaxe a Paco Carballo, na Eira da
Xoana. Hai catro anos, Carballo
estivo presente nese lugar cheo
de maxia e fermosura, aloumiñado polo Ulla, rendendo agarimo
ás mulleres e homes crentes que
fixeron vida por Galiza. Foi festa
da Pascua de Carballo, nada de
tristuras..., todo optimismo, como
foi a súa vida. Escoitamos verbas
obrigadas: Engracia Vidal, Manuel Peleteiro, Antón Gómez, Marisa Vidal, Mini e Mero, Garrido,
Estraviz, Pilar, Gumer, Rosa Cal...
Eu que sei... Un mundo de xente!
E ata un rato mexeriqueiro que quedou pasmado ao mirar aquela tribo.
Parabéns para toda a cuadrilla da Eira da Xoana polo labor desenvolvido
durante estes anos, polo seu compromiso coas augas, cos carballos, coas
rochas milenarias, co irmán lobo e outros bechos, coa memoria viva de
tanta xente imprescindible.
Hai un ano que partiu Paco Carballo terra para dentro, bendicindo coa
súa mirada a paisaxe da patria tan querida, e aló, naquela carballeira
sacra, demos grazas a Deus pola súa vida e compaña a todos nós, que
medramos nutridos do seu ser materno e tenro.
Cando finou Carballo, a única propiedade que tiña era un ordenador
portátil, agasallo dos amigos por cumprir 80 anos. Caedes na conta?

Quen nada ten é quen dá todo. Así é Paco
Carballo, dador e creador de vidas.
Acompañado do murmurio do Ulla, recei
con Casaldáliga, sabendo comigo a Carballo, que foi a patria feita corazón!

Non ter nada.
Non levar nada.
Non poder nada.
Non pedir nada.
E, de pasada,
non matar nada;
non calar nada.
Soamente o Evanxeo como una faca afiada.
E o pranto e o sorriso na ollada.
E a man estendida e apertada.
E a vida, a cabalo, dada.
E este sol e estes ríos e esta terra mercada,
para testemuñas da Revolución xa estalada.
E “mais nada”!
Ao final do camiño han dicirme:
Viviches? Amaches?
E eu, sen dicir nada,
abrirei o meu corazón cheo de nomes.
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Entrevista

Mareas vivas

Alfonso Mascuñana

poder económico tamén é máis forte
ca nunca: montan unha crise, recortan
dereitos e logo din que xa pasou, que
o PIB sobe e toda esa leria. Pero os
dereitos non van volver sen mobilización. Temos que manter a protesta
permanente ata que ese poder pase a
mans das persoas.
Que actividades desenvolvestes neste
ano e medio?

O sábado 19 de setembro
tivo lugar no Paraninfo da
Universidade da Coruña a II
Asemblea Galega das Marchas
pola Dignidade, que preparan
unha mobilización xeral para o 24
de outubro. Están vivas e potentes
as Marchas? Charlamos destes
temas con Santiago Lamelo, un
home que ten os zapatos gastados
de estar nas rúas cos movementos
sociais, tamén coas Marchas.

Por que “pola dignidade”?
Porque é do pouco que non perdemos, que non nos roubaron con esta
estafa á que chaman crise. Moitas
persoas perderon o seu traballo, a súa
vivenda, algunhas perderon incluso a
vida, pero non perdemos a dignidade
do pobo que loita por aquilo que lle
pertence, polos seus dereitos, contra
as inxustizas. Un pobo digno é un
pobo que loita.
A convocatoria da Marcha a Madrid
do 2014 impactou. Ten hoxe sentido
seguir co mesmo?

Os dereitos non van
volver sen mobilización
O máis importante das Marchas da
Dignidade non son as manifestacións en si, senón como se artellan.
Fórmanas máis de 300 colectivos en
todo o estado con ideoloxías moi dispares, e foron capaces de traballar
conxuntamente para conseguir que
esas mobilizacións sexan máis fortes.
Agora as Marchas da Dignidade son
máis necesarias ca nunca, porque o
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O primeiro é o que menos se ve, o traballo que hai para chegar a acordos
entre colectivos tan dispares. Asembleas nas comarcas, vilas e cidades,
galegas e estatais, o uso da Internet
para comunicármonos... Unha morea
de traballo para construírmos a unidade na loita. Todo iso para facer mobilizacións rechamantes: despois do
22M fixemos o “Rodea o Parlamento
[Galego]”, logo, en Oviedo, un acto de
protesta contra os Premios Príncipe
de Asturias, e máis tarde ocupamos
o Obradoiro nun acto multitudinario.
Este ano volvemos a Madrid o 21M,
e fomos capaces de facer unha gran
manifestación na Praza de Colón, 13
autobuses dende Galicia. Tamén fixemos concentracións no Inem, contra
o TTIP, contra a visita do Rei á Coruña, a prol do pobo grego antes do
referendo, en apoio ás persoas refuxiadas. No resto do Estado fan outras
mobilizacións semellantes. Sabemos
que o noso obxectivo é a longo prazo,
por iso temos paciencia á hora de artellar este movemento.
Que conclusións tirastes na Asemblea do 19 de setembro na Coruña?
Foi unha xuntanza moi positiva. Non
foi tan numerosa coma a do ano pasado en Teo, pero daquela viñamos
do 22M, coas pilas cargadas. Esta
asemblea foi ao revés: moita xente
participou nos procesos municipalistas e está cansa, manter unha gran
mobilización no tempo é difícil, e a
xuntanza serviu para volver motivar
as persoas e colectivos. As comarcas
falaron dos seus problemas e do que

esperan, compartiron experiencias,
tamén criticaron aspectos mellorables.
Estades a preparar unha acción para
o 24 de outubro. En que consiste?
É un acto semellante ao do ano pasado do 29N. Queremos facer varias
manifestacións en Compostela que
rematen na praza do Obradoiro. Varias columnas de toda Galicia partirán ese día para coincidir alí. Haberá
xente de todos os puntos de Galicia.
Pensas que as Marchas contribúen
á Unidade Popular, para que se dea
unha ruptura democrática?
As Marchas da Dignidade son unidade popular. Nas Marchas hai persoas
sen afiliación, colectivos sociais, sindicatos e partidos políticos. O mesmo ocorreu nas pasadas eleccións
municipais nalgúns procesos, como
o da Marea Atlántica. E así debería
ser para as eleccións xerais, algo que
semella difícil. Penso que sen unidade popular, que non é o mesmo cá
unidade de partidos, non hai nada
que facer. Se a artellamos, cidadanía,
movementos sociais, mareas e partidos poderán traballar na mesma dirección. Temos o exemplo grego: para
derrotar a Troika non chega con ter
un bo resultado electoral por parte
dun partido “dos nosos”. Fai falla que
se cree esa verdadeira unidade popular que asalte as institucións e teña
forza tamén para cambialas e poñelas
ao servizo do pobo.

e a patronal para asumir a reforma
laboral. Sexa como sexa, se as Marchas seguen a coller forza, non lles vai
quedar máis remedio ca sumarse, se
non queren desaparecer.
Ti es dos que pensas que os sindicatos
desapareceron e non se decatan?
Non desapareceron, pero perderon
forza e confianza, falo dos sindicatos
maioritarios. Corrupción, submisión
ás propostas do goberno, pouca gana
de loita... Non pode ser que coa situación dos últimos sete anos os principais sindicatos estean pouco máis ca
de perfil nas loitas ou ás veces con
intereses que non semellan servir a
clase traballadora.
Que organizacións sindicais apoian e
están nas Marchas?

Mobilizarse require un esforzo que
non todo o mundo está diposto a
asumir. Non digamos xa a mobilización constante. Tamén está o poder
dos medios para desmobilizar e usar
a propaganda para vender ideas que
non son reais, como o que dicía antes de que a crise xa pasou ou case,
cando foi provocada para reducir
dereitos. Ademais, a estratexia é a
de ir a cámara lenta, que a perda de
dereitos non sexa de súpeto, senón
que vaia pouco a pouco. Se todos
estes dereitos que perdemos en sete
anos os perderamos de golpe, ao día
seguinte habería unha revolta. Por
outra banda, haberá que asumir que
nos fai falla difundir mellor as convocatorias, chegar a máis xente, romper

As Marchas da Dignidade son unidade
popular, diferente da unidade de partidos
Así, de memoria, CGT, CUT, Sindicato Ferroviario, Sindicato Labrego,
STEG, Sindicato da Elevación, CNT...
seguro que esquezo algún.

a barreira de impide que as manifas

Cales pensas que son os obstáculos
para que a xente se mobilice máis?

mobilizacións das Marchas da Digni-

saian do contorno da xente que xa
está mobilizada e incorporar a máis
persoas e colectivos. Malia a iso, as
dade foron sempre un éxito.

Os sindicatos convencionais non gustan moito das Marchas, non é? Por
que?
Nalgúns territorios do Estado si que
colaboran, pero non é o común. En
liñas xerais ven nas Marchas unha
ameaza porque periga a súa hexemonía. Antes do 22M estes sindicatos
ridiculizábannos, logo boicoteáronas
con contramanifestacións e, finalmente, anunciaron a súa participación, xusto na semana na que os principais sindicatos sentaban con Rajoy
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Crónica

Sacade a música das salas de concertos

Lucía Santiago Díaz

Así naceu o “MONTERROSÓN”,
e puxémoslle por lema “se ti viras o
que eu vin” recollendo a peza popular da feira de Monterroso. É mais, a
maioría dos grupos musicais que participaron fixeron versións deste retrouso segundo o seu estilo musical.
Algunhas foron moi boas.

O pasado 19 de setembro
celebrouse o TEDXGalicia
2015 na Cidade da Cultura,
onde interviu a nosa
colaboradora Lucía Santiago
explicando un evento moi
orixinal que organizou
na Granxa Maruxa, o
Monterrosoón. O TED é
un evento anual que aúna
nas súas siglas a tecnoloxía,
o entretemento e o deseño,
creando un espazo para
compartir ideas que paga a
pena difundir.
Bos días, chámome Lucía Santiago
Díaz e gústame facer cousas relacionadas coa música dunha forma
diferente ao convencional. Titulei a
charla “Sacar a música das salas de
concerto” (Logo veredes ata onde a
levamos), porque moitas veces a música, e con ela unha enorme riqueza
de múltiples mundos, historias e realidades quedan escondidas detrás do
formalismo do “smoking” ou atrapadas nos seus “santuarios” chamados
auditorios, teatros da ópera, etc. Cando a realidade é que a música non en-
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tende de etiquetas, barreiras ou clases
sociais.
Dende ONdehaiMúsica queríamos
romper con esas concepcións que
nos foron metendo moi dentro sobre
cómo debe ser a música. Ainda mais,
afirmei que éramos capaces de demostrar que a música non está reservada a unha elite social.
Despois de esta declaración de principios, retei á xente a que organizase,
mellor dito, a que entre todos organizásemos un concerto. Dende o púlpito propuxen data, arredor do solsticio
de verán, e lugar, a Granxa Maruxa,
pois as propietarias formaban parte
do público.Rematou a charla, pero o
reto xa fora lanzado, e o que é peor:
¡gravado e subido á rede! Polo que
non cabía botarse atrás.
Así que nun fin de semana de primavera, liei a miña prima para que me
levara ata Monterroso, o lugar onde
estaba a famosa granxa.
Ata aquí todo normal. Pero a cousa
foi mais alá. As vacas da Granxa Maruxa están afeitas a escoitar música
polos altofalantes das cortes, polo
que decidimos facer un concerto para
elas. É dicir que as vacas foran parte
do público. E si, prometo que non se
nos ocorreu polo licor café.

Liando a uns e a outros, acabamos
montando un festival no que xuntamos a mais de 20 músicos de 7 agrupacións diferentes, cada un dun estilo
diferente de música: dende clásica,
pasando por tradicional ata versións
de grandes éxitos internacionais. Entre eles estaban Falcatrueiros, Sessión
Vermú, West Side Bones, Soncello
Quartet, e DeVacas, entre outros. O
27 de xuño o festival fíxose na carballeira que está diante da Granxa e
decidimos que un dos escenarios fora
un antigo tractor. E así os músicos
puideron tocar enriba do seu remolque! Isto sí que era achegar a música
á xente! O sol brilaba sobre a Terra
Chá. Fixo un día tan bo que algúns
acabaron bañándose na piscina. Foi
xenial. Veu moita xente, entre eles
achegáronse a colaborar un montón
de voluntarios da vila. O concerto
que comezara a media mañá alargouse ata as sete da tarde… e as vacas
portáronse estupendamente!
E así foi, como o lema da edición anterior do TEDxGalicia, “faino ti”, fíxose realidade a partir dunha charla.

Pingas de orballos

ANTÍA CAL, mestra, amiga.

Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

Aló antes do verán quixen asistir ao “cumpre” de Antía
Cal, celebración entre amigos que vén sendo habitual na
súa gratísima compaña. “Nada de agasallos, o agasallo
sódelo vós”, -sempre nos di! Facémolo na ledicia de atoparnos de novo, de falar, de rir, de cantar e facer fotos
paveras que quedarán no oculto e íntimo espello das memorias. Este ano non puiden e sentino ben. Todo comeza
cunha achega irregular de coches e xentes que, no mesmo
espazo, falamos actualidades mentres agardamos, tomamos un viño -moi competente- tecendo aconteceres de
todos os días e de calquera cor. Pincho de aquí, pincho de
alá, discutimos contrariedades, contamos chistes e anécdotas, ao par de respirar primavera e sentir o merlo que
xa canta, a pesar de nós. De paso, amañamos o mundo
nun santiamén e mesmo, ás veces, alguén lle saca a pel a
outros, normalmente ausentes. Todo está baixo o control
do previsto!
Pero volvendo ao que interesa e para os que non saiban,
Antía Cal é unha gran muller dunha xeración de loita desmedida, sobre todo é unha boa amiga que calza, a perpetuidade, o entrañable sorriso da tenrura, en doce voz, sempre con verbas de contento. Mestra que converxeu nunha
dinámica de abrirse ao mundo sen esquecer a dignidade
da orixe. Ela e os seus colaboradores “de ouro”, inventaron un centro modélico que impartiu unha educación
transgresora en valores humanos, espirituais, intelectuais,
lingüísticos, sociais e económicos. Pioneiro na innovación
pedagóxica sequera soñada (plural e mixta, aberta e laica, motivadora, igualitaria). Rompedora no medio dun
obsceno nacionalcatolicismo que podía interpretar todo
aquilo como herexía na submisa anormalidade de anos
grises e no encaixe case litúrxico da memorización, da reiteración de aparencias e festivais folcloristas, floreados
coas disciplinas ríxidas daquel entón. Nacera o Colexio
Rosalía de Castro nun ambiente respectuoso coa identidade e a historia de Galiza. Foi naquel 14 de setembro de

1961, primeiramente na viguesa rúa Pizarro. Aquela muller, nada en Cuba e que desde Muras volve reiniciarse
galega, cunha ansia de irradiación progresista, abeirada
nas novas tendencias pedagóxicas domaxisterio de Pestalozzi e a Sensat. Ousou implantar unha auténtica educación aberta co pensar e a discrepancia, coas opinións
diversas e os soñares creativos ou participativos, para chegar a posturas críticas, sempre tan necesarias. Case nada!
Casara xa con Antón Beiras (tío do Xosé Manuel), galeguista de esquerdas e oftalmólogo. Co seu apoio e o dos
seus pais, cofunda aquel eido que abriría esperanzas nos
sectores que aínda soñaban embarcarse na idea dunha

Ousou implantar unha
auténtica educación aberta
co pensar e a discrepancia
Europa común, non só comercial –como veu sendo, cridos
nun proxecto que logo nos deixou tramados entre porcentaxes, cotizacións, recortes e vontades de escuro porvir.
Muller decidida, capaz de facer posible un degoxo que se
vía imposible. Quedou viúva moi cedo e con catro fillos.
Aguantou, loitou e conseguiu. Soubo tirar do carro con
toda a dignidade.
Fixéronselle moitos recoñecementos pero nós, amigas e
amigos dela, todos os anos queremos darlle os nosos parabéns e partillar, cantar emocionados na resistencia que
aínda arrola soños e que nos devolve á propiedade da
Nosa Casa, unha Galiza sen disidencias e traidores. Soño
que sabemos, un día se fará certo. Este ano que non puiden ir nin estar con ela, quero mandarlle a miña homenaxe, lembrándoa con todos vós, sabendo que “xuntos” e
con xentes coma ela, chegaremos a engrandecer a pureza
do ser, por riba da do ter. Donos do noso destino. Saúde e
cante o merlo! Ei, carballeira!
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Crónica

Construíndo a Igrexa nas periferias do mundo
obreiro. Crónica da XIII Asemblea da HOAC.

Comisión Diocesana da HOAC de Vigo

Plenario da Asemblea

A HOAC, Irmandade Obreira da Acción Católica, celebramos en Segovia
a XIII Asemblea Xeral do 13 o 16
de agosto, baixo o lema: “Construíndo Igrexa nas periferias do Mundo
Obreiro. Xustiza, traballo digno e
solidariedade”. Nesta Asemblea participamos 950 persoas entre militantes,
simpatizantes, acompañantes, invitados/as.
A nivel de Galicia participamos cinco militantes e catro acompañantes

Sentímonos
enviados agora
máis que nunca
con dous nenos, da Diocese de Mondoñedo-Ferrol, e mais outros cinco
militantes da Diocese de Tui-Vigo.
Pasamos por un proceso que durou
un ano antes de chegarmos a esta
Asemblea. Partimos dunha mirada
crente da realidade e da revisión do
compartido na Asemblea anterior,
celebrada no ano 2009. Na Asemblea
deste verán dialogamos, oramos e decidimos o que serán os nosos obxectivos e compromisos para os próximos
seis anos.
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EN COMUÑÓN COAS PERSOAS
TRABALLADORAS MÁIS PRECARIAS E EXCLUÍDAS DO
MUNDO LABORAL.
Os homes e mulleres da HOAC,
puxémonos de acordo para avanzar
en vivir en comuñón cos traballadores/as máis precarias e excluídas do
mundo obreiro e do traballo. Coñecemos e padecemos os seus sufrimentos. A HOAC está unida ás súas
vidas e as súas loitas (tamén coas organizacións obreiras e sociais) para
construír conxuntamente unha nova
sociedade na que o traballo sexa digno e onde poidamos vivir como unha
verdadeira comunidade os valores da
unidade e a solidariedade, e a persoa
sexa o primeiro e máis importante.
Nos últimos anos fomos vivindo con
verdadeira angustia o feito de ver
como as inxustizas e as desigualdades
foron incrementándose, sendo nos
mesmos, en moitos casos, vítimas das
súas consecuencias.
O sufrimento e a deshumanización.
A perda de dereitos sociais e laborais
das persoas, das familias e dos pobos.
A precarización das condicións de
traballo e de vida dos traballadores/
as.

A marxinación de moitas vidas humanas e a negación da dignidade de
moitas persoas dende a lóxica do capital, que produce dor e mata.
Os recortes de dereitos de expresión
pública e reivindicacións das persoas
e colectivos que máis están sufrindo
esta situación.
CONSTRUÍNDO UN PROXECTO
DE HUMANIDADE
Entendemos que estas son hoxe as
periferias do mundo obreiro as que
“agora máis que nunca” nos sentimos
enviados e enviadas. E porque a realidade do noso mundo non nos resulta
indiferente, na HOAC queremos seguir dando pasos para nos converter
a Xesús e ser Igrexa, Acción Católica
encarnada no mundo obreiro e do
traballo. E para iso imos avanzar en
vivir a comuñón de bens, vida e acción coas as persoas empobrecidas,
concretándoo nestas propostas:
• Acompañar a vida das persoas e colaborar con elas para que se dean
as condicións e así poidamos vivir
a nosa humanidade de xeito pleno.
• Colaborar nun cambio de mentalidade. Fai falla outra comprensión
vital de en que consiste a nosa humanidade e como se constrúe.
• Colaborar no cambio das institucións para que estean moito
máis ao servizo das necesidades
das persoas, en particular, das empobrecidas.
• Axudar a construír experiencias
alternativas na forma de ser e traballar que expresen e constrúan
a nova mentalidade que necesitamos.
RESOLUCIÓNS: A CONCRECIÓN DA COMUÑÓN EN ACCIÓNS CONCRETAS
Cremos que é hora de reforzar, con
novos folgos, o noso compromiso de

Acto público na Praza Maior de Segovia

levar a Boa Nova, a ledicia do Evanxeo, ao mundo obreiro: perténcelle.
Froito do noso diálogo e compromiso, aprobamos catro resolucións, que
queren ser voz da Igrexa comprometida con estas situacións e coas
persoas que as están sufrindo:
• “Por una Europa dos traballadores/as.”
• “Unha Renda para vivir con
dignidade.”
• “Non ós Centros de Inmigrantes
(CIES)
• “Mulleres con fame sede de xustiza.”
Tamén como expresión da nosa
comuñón de bens, compartimos a colecta das nosas eucaristías con cuatro
proxectos que potencian o emprego
digno e a inclusión laboral:
• Prelar Textil, S.L.L empresa de
economía social (Huelva).
• Fundación Tots Units. Reciplana,
Empresa de inserción (Castellón).
• Caja de Resistencia Subcontrata
Trabajadores de Movistar.
• Contexto, como expresión de solidariedade con traballadores e traballadoras de Bolivia.

Renovados no encontro persoal e
comunitario con Cristo e coa ledicia por comunicar a esperanza do
Evanxeo, celebramos, un dos días, a
Eucaristía na Catedral de Segovia, e a
continuación ocupamos totalmente a
Praza Maior para reclamarmos publicamente traballo digno e denunciar a
precariedade laboral que sufrimos a
clase traballadora no noso país e que
hoxe dificulta a vida persoal, familiar
e social.
O amor do Deus Pai e Nai outorga a
cada persoa unha dignidade infinita,
o que nos compromete a incluílas na
casa común que é a “irmá nai terra”,
ese libro non escrito a través do que
nos fala El e que é reflexo do amor a
todas as súas criaturas.
Enviados e enviadas pola Igrexa,
ofrecemos as nosas vidas, igual que
fixeron os e as militantes que, entregaron a súa vida polo Reino, pola
causa da xustiza e dos pobres. A súa
vez, comprometémonos á seguir construíndo esa “casa común”, coa ledicia
que nos dá saber que nesta misión
sentímonos acompañados por Xesús
Cristo, o obreiro de Nazaré, e chamados a seguir “Construíndo Igrexa nas
periferias do mundo obreiro”.
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O noso taboleiro
Cristianismo sen Igrexa?
XXX Foro Relixión e Cultura en Galicia
Vaise celebrar o sábado 17 de outubro, dende as 9:30h, no
Auditorio ABANCA, situado na rúa Preguntoiro 23 de
Santiago de Compostela
Para abrir o debate haberá as seguintes intervencións:
Perfil sociolóxico das persoas sen igrexa, por Fernando
Vidal Fernández
Os retos pastorais propoñeraos Pepa Torres Pérez
Víctor Naveira presentará o proxecto O Basileia, que se
está a desenvolver no Centro A Raíña, de Cabrui (Curtis)
Do feminismo como desafío á Igrexa falará Marisa
Rodríguez Pereiro
Pechará o Foro Espido Freire, que presentará o seu libro
Para vós nací

Exposición
XAIME ISLA. RAÍZ E UTOPÍA DE GALICIA
Do 2 de outubro ao 2 de novembro de 2015
na Casa Galega da Cultura (Vigo)
Académico, economista, profesor, soñador dunha Galicia nova
nunha humanidade mellor, sementador de bibliotecas e conversas,
emprendedor cultural infatigable… A exposición desvela o
compromiso vital e a imaxinación creativa do gran proxectista da
Xeración Galaxia no centenario do seu nacemento.
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Boa Nova

DOMINGO 11 DE OUTUBRO. XXVIII do TEMPO
ORDINARIO
A PALABRA. Mc 10, 17-30

Pero o mais importante do relato está na conversa
que o mestre ten cos que foron testemuñas do dialogo
co rapaz. Os cuestionamentos de Xesús sobre a
riqueza non se refiren principalmente a ter moitos
cartos, senón as relacións que se establecen cos bens
e cos demais.

A CLAVE

No mundo antigo o marco de referencia vital para
todos os homes e mulleres é o que en grego se
denomina o oikos (termo que engloba a casa, a
familia, o patrimonio). Neste espazo as relacións son
xerárquicas, sendo o pai quen ten poder absoluto
para dirixir toda a vida do oikos e as relacións dos
seus membros entre eles e co entorno. A proposta que
fai Xesús é renunciar a todo iso, o que émoi difícil de
asimilar non só para a xente que está a escoitalo,
senón para os propios discípulos (Mc 10, 24).
A pregunta final de Pedro permítelle a Xesús clarificar
a súas palabras (Mc 10, 28). O mestre propón a
renuncia o oikos con todo o que supón, para construír
unha nova, a casa e a familia do reino. Xesús enumera
primeiro todo o que se a de renunciar e logo todo
o que se recibe na nova familia. Ao comparar as
dúas listas descóbrese que na segunda desapareceu
a figura do pai (as traducións das biblias as veces
a introducen para completar o paralelo, mais no
orixinal non está). O que Xesús está a dicir o facelo
desaparecer, é que esa figura representa o poder e
o dominio, e ese non é o estilo de vida que el desexa
para os seus seguidores/as. A nova familia do reino
ha de construírse renunciando as relacións de poder,
as xerarquías: o único Señor e Deus e os demais
somos irmáns. Esa é autentica renuncia.
Carme Soto

Vender todo…
Vender o medo todo
Vender o sorriso simpático de boa persoa que «mira
por todos»
Vender a graza do posto de honra nas ceas
Vender o quedar ben con todos e todo o que me enche
de orgullo
Vender a bonita imaxe peiteada e relucente do espello
Vender a seguridade da cama quente e o prato cheo
Vender as áncoras que me atan a un chan amigo, patrio
Vender as amizades de sempre e os amores que me fan
sentir alguén
Vender a saúde, a seguridade o futuro certo
Vender a falsa crenza de que quen amo vai vivir sempre
E eu tamén…
Venderme a min, si, con roupas, equipaxe e a vida
toda
Trocado en tremor espeso, en fonda quedanza
namorada que todo o da e o enche todo para repartilo
entre famentas e desbotados. Hai para todas.
Para sempre. E seguirte, punto de luz no horizonte, un
pe diante de outro.
Christina

O ECO

O relato de hoxe comeza cunha conversa entre Xesús
e un mozo rico na que se mostra a radicalidade da
proposta de Xesús. O rapaz quere non só recibir os
honores humanos, froito do seu estatus, senón recibir
tamén os honores ante Deus. Xesús reorienta a súa
demanda afirmando que ante Deus non é cuestión de
ter senón de deixar.

A PALABRA

Deixalo todo por Xesús

Naquel tempo, estaba Xesús saíndo para se pór en camiño,
e chegou correndo un home, que se axeonllou diante del
e que lle preguntou: «Mestre bo, que teño que facer para
acadar a vida eterna?» Xesús respondeulle: «Por que me
chamas bo? Ninguén é bo fóra de Deus. Xa sabes os
mandamentos: Non mates, non cometas adulterio, non
roubes, non deas falso testemuño, non defraudes, honra
a teu pai e mais a túa nai.» El replicoulle: «Mestre, todas
esas cousas gardeinas desde a miña mocidade.» Xesús
fitouno cunha mirada chea de agarimo e engadiu: «Aínda
che falta unha cousa: Vai, vende todo o que tes, e repárteo
entre os pobres, e terás un tesouro no ceo; e despois ven
e sígueme.» Mais el tornou triste ante estas palabras e
marchou moi apesarado, pois tiña moitos bens. Xesús,
mirando arredor, díxolles aos discípulos: «Que difícil lles
vai ser aos ricos entrar no Reino de Deus!» E os discípulos
ficaron moi sorprendidos por estas palabras. Mais Xesús
volveu insistir: «Fillos, que difícil é entrar no Reino de
Deus! É máis doado para un camelo pasar polo ollo dunha
agulla, do que para un rico entrar no Reino de Deus.» Eles,
aínda máis asombrados, comentaban entre si: «E quen se
vai poder salvar?» Xesús fitounos coa súa mirada e dixo: «É
imposible para os homes, mais non para Deus; porque todo
é posible para Deus.»(...)
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Seica... viños e amores,
os vellos son os mellores…

teiros están no forte da vendima
cando escribimos estas liñas e xa
terán unha boa anada colleitada
cando a revista chegue ás vosas
mans.

Deus Baco, deus do viño

Denominación de orixe: nome xeográfico da zona empregado para
designar un produto agrícola ou alimenticio que teña características diferentes, debido ao seu medio natural
ou á súa elaboración. Considérase
que o produto merece esta asignación
xeográfica cando acada, con carácter
permanente, difusión e coñecemento
de abondo no mercado ou, cando menos, un prestixio notable.
Pois si, nesta nosa terra temos moitas
cousas boas, e ninguén cuestionará a
calidade do viño. Colleiteiras e collei-

E nós, que nin somos bebedoras
de viño nin de terra del, a denominación de orixe só a controlamos nos supermercados para ver
en que lingua teñen escrita a etiqueta. Mais hoxe non imos afondar aí, senón nas lembranzas das
nosas casas cando se facían unhas olas, ou se enchían uns barrís, para que desen para o ano, para
beber unha fecha (unha cantidade
pequeña, que se pronuncia con “e”
pechado!), para que houbese para a
festa… A calidade era, e segue sendo na nosa zona, media, sobre todo
o catalán, ácido coma el só…, tanto
que aos bebedores novos xa non lles
gusta. Os máis vellos din que aquelas
sopas de cabalo cansado con ese viño
catalán, sabían que rabeaban, que se
lambían os dedos! Ou unhas boas torradas… E o picarote con viño e azucre, onde el vai…
Coas tardes de sol, de risas, de contos…, coa vendima vénnos á cabeza

O Fachineiro
Sostibilidade
Hai uns días, na Asemblea da ONU,
fixáronse uns obxectivos para os próximos
quince anos (igualdade, respecto polo medio, consumo sostible e outros polo estilo).
Nesta revista, con vocación de servizo público, tratouse en varias seccións o asunto
do decrecemento, do consumo racional
-a sobriedade da que fala o ex presidente
uruguaio-, da redución de emisións contaminantes... E así ata non parar. Pero a
carón disto vemos que o noso comisiario
europeo, Arias Cañete, ten substanciosos
intereses en compañías petroleiras, que
se penaliza a instalación de enerxías renovables porque o mandan as compañías
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un lote de léxico: os acios, cachos e
piñas, as uvas, os vagos (as uvas soltas), os balíns (as uvas pequeniñas,
verdes e duras), os cestos, os coleiros
(eses cestos máis altos), os carrexóns
(como se lles chama no Ribeiro de
Avia ós que carrexaban os coleiros
cheos de uvas cara ás bodegas), o pisón, mazo ou malla e os pés!. E despois, veña a ferver e ferver... Aquela
coloriña e aquel arrecendo, e veña a
sacar o viño polo picho e estrullar ou
apertar o bagullo, bullo ou bagaño
no lagar. Que tempos aqueles, os das
lagaradas! O pipote, a pipa, o barril,
o bocoi, o medio, o tonel, a cuba e o
fuste, o máis grande. Como lles chamades vós? Xa…, depende do tamaño…. Ao mellor non lles tedes nome
e medides por olas (medida de capacidade para líquidos, que leva, polo
xeral,16 litros) e coñecedes pipas de
unha ola, de dúas, de catro, de oito
olas, de 16…, a estas quizais lles chamedes bordelesas…
Que a anada sexa boa, que xa se sabe,
nin ola sen touciño nin xantar sen
viño e polo san Martiño, proba o teu
viño!!!

do diluvio
eléctricas (lembren a foto do presidente de
Iberdrola abrazando cariñosamente a Feijoo cando gañou as primeiras eleccións),
que a Volkswagen manipula os seus motores para que poidan contaminar sen que
nos decatemos o que lle custou ao seu presidente ter que demitir por uns misérrimos
28,6 millóns de euros e pendente doutros
complementos. Non pasa nada: non é unha
empresa grega (alguén se acorda de que o
Deutsche Bank manipulou o euríbor). E iso
que falamos do mundo occidental. O homo
sapiens vive contento co epifonema de Luís
XV: après moi, le déluge (despois de min,
[que veña] o diluvio).
A.Q.

