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Feliz e humano 2018

A foto que fala

O trasno

Plumeiros, bastos e caspa

Daniel López Muñoz

para xustificar esas prisións sen
xuízo, que son unha medida extrema e brutal. Máis aínda con
eleccións de por medio.
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Saia o que saia en Catalunya a cuestión vai seguir aberta. Cando este
número chegue ás casas xa se saberá
das eleccións. Hai quen quere pasar
páxina como se non pasase nada. Será
porque un vaso é un vaso, un prato é
un prato e unha constitución é unha
constitución. Complicacións, as xustas.

A desmesura fala dun réxime. É
coma coas persoas. A temperanza e a serenidade, a empatía e a
querenza polo reencontro falan
de solidez, de seguridade interior,
de equilibrio. Pero a arroutada, a
lerchez, e o chupa esa, falan de inseguridade, do complexo, da ferida autoritaria. Seica era Churchill o
que dixo aquilo de que “democracia
é que chamen á porta de mañanciña e
sexa o leiteiro”. Democracia tamén é
que fagas cinco manifestacións multitudinarias totalmente pacíficas e que
non te metan no trullo porque na sexta houbo incidentes.

Pero si que pasaron cousas. O procés mobilizou cívica e pacificamente
millóns de persoas (coma eses 10000
músicos da foto), por máis que caese
en présas, erros e desamores. Pero por
moito que se mire e remire é difícil
manter que houbo tanto crime como

Non, isto non é o de Franco. Madía
leva. É un insulto á intelixencia, ao
sufrimento de moita xente boa e xenerosa e á memoria de Alexandre
Bóveda e demais paseados e represaliadas. Pero non podemos conformarnos cunha democracia acomplexada,

con tics autoritarios e perrenchas
adolescentes.
Unha manifestación non é un tumulto, señor xuíz. Ningunha idea é
delito. Se busca violencia, se cadra,
está enganándose de lado. E acaban
de perder vostedes unha magnífica
oportunidade de demostrar que esta
xustiza, en contra de fundamentadas
opinións críticas de expertos na materia, non está politizada, isto é, “tocada” por ese mal de raíz de que os
postos nas instancias xudiciais superiores se repartan por cotas de afinidade cos grandes partidos “constitucionalistas”.
Aí é onde doe a desmesura, porque
reforza a sospeita. Porque remite a
esa eiva “fundacional” da constitución do 78. Si, foi un consenso difícil e necesario. Para desatascar sen
sangue. Pero non houbo corte limpo.
Nada parecido a Alemaña, Italia ou
Portugal; as institucións non naceron
novas do trinque. E aquí e acolá, véselles o plumeiro uninacionalista, e
por iso pintan bastos e por iso a caspa
resucita.

Editorial

Feliz humanidade 2018

Temos unha carta de desexos para 2018 e o que resta de década. E despois de repasala, comprobamos que se resume así: máis humanidade, máis humanismo en acción, en todo, transversal, invisible,
forte. Precisamente agora cando o que manda é o instrumento, unha tecnoloxía invasora e substitutiva da comunicación fraterna ou paterno-materno-filial, ou a frialdade das intelixencias artificiais.
E querémola para Galicia e para o universo mundo.
Queremos unha economía máis humana. Porque hai que rescatar a economía como parte das humanidades: como a arte e vivirmos solidariamente ben, administrando
os recursos escasos con eficiencia e equidade. Unha economía do
ben común, non do pelotazo particular. Salarios suficientes, horarios que respecten o dereito á vida familiar, contratos que digan
a verdade sobre horas traballadas. Porque é xusto, humano e máis
eficaz que traballemos a gusto, como persoas, non máis, non menos.

Cando o que manda é
a tecnoloxía invasora e
substitutiva, é cando máis
precisamos humanidade Queremos igualdade humana e respecto radical entre xéneros, porque ninguén pode ser obxecto de uso ou maltrato e o machismo, que mata, é unha ferida intolerable
de deshumanidade. E non van ser as tecnoloxías e os seus contidos as que erradiquen ese cancro.
Queremos unha Galicia e un planeta verde e azul, onde a biodiversidade medre e non devale, onde
a intervención humana sexa a mínima e, se ten que ser, sexa sustentable no tempo. Porque é humano pensar nas xeracións que veñen, nas fillas dos nosos fillos.

Queremos estruturas de respecto, aprecio e defensa da diversidade cultural e nacional das comunidades humanas, das nacionalidades e culturas. Das amerindias e das ibéricas. Estruturas de respecto, que aseguren nos territorios a sobrevivencia normalizada de linguas e idioasincrasias e de
patrimonios comunitarios, materiais e inmateriais. Porque somos fillos e fillas da diversidade, e o
universal máis fermoso é o multicolor, o que se constrúe desde a multitude de achegas particulares
e diferentes.
Queremos unha práctica política que se fundamente na enxebreza, na autenticidade e non unha
propaganda de aparencia e de impostura. Que non berre para outros o que non se esixe para un.
Capaz de rigor radical e de diálogo e transacción. Unha política para a xente, con tolerancia cero
para a corrupción e a sabedoría para que as diferenzas non imposibiliten os encontros.
Queremos logo, para xa, unha toneladada de humanidade nova por hectárea. Máis ou menos.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Pois no anterior número falaba de integración e da loita de certas persoas
para conseguir unha normalidade
que antes se chamaba “anormalidade” ou “subnormalidade”. Parece que
durante esta quincena fun atopando
pequenas novas que facían referencia
a esta loita tan xusta na que os protagonistas son os propios beneficiarios.
Por exemplo, a asociación ASPAS
cumpre estes días 50 anos. Son moitos anos marcando o camiño. Tamén
estes días celebrouse a gala de fin de
ano de Special Olimpics. Unha xeira
de competicións deportivas nas que
participa xente con limitación inte-

lectual ao longo do ano. Un pretexto
para facer deporte e pasalo ben entre
eles. Unha actividade que move moita xente e moito voluntariado.
Cando chegue este número ás vosas
mans, estaremos enleados coas uvas e
a despedida do ano. Toda unha oportunidade para avaliar o ano e, sobre
todo, descubrir todo o bo que trouxo.
De seguro que foi así. Que teñades un
bo ano cheo de rumores e berros de
esperanza. E oxalá que aquela xente
que máis o precise teña un ano cargado de boas novas. De quen depende?
De nós.
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A peneira
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A Xunta proclama que co
remate do ano pon fin ás
tarefas de rexeneración
do MONTE queimado,
pero o proceso é moi
lento, porque debido á
erosión, un centímetro de
solo tarda 200 anos en
rexenerarse.
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O 30, homenaxe a
Xosé da Flor en Meira
coas actividades que el
practicaba: BILLARDA,
fútbol, cine… Varias
asociacións van falar do
seu compromiso a prol da
cultura. E o 6, Copa de
Reis do fútbol Gaélico en
Sarria.
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A Casa das Insuas de
Rábade convídanos a
levar os nenos, o 26,
27, 28 e 29 de 10:00
a 13:30 ás mañás
lúdicas do “BOSQUE
DE NADAL”,
relacionadas coa natureza.
Máis información
en custodiadoterritorio@
gmail.com ou no teléfono
626420766.
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Ano novo, novas teimas,
e comezamos animando
aos colectivos e cidadáns
a apoiaren a presentación
da candidatura de “Ponte…
NAS ONDAS” á lista
das mellores prácticas
co Patrimonio Cultural
Inmaterial galego e
portugués da Unesco
polas administracións de
Portugal e España. Para
máis información: ondas@
pontenasondas.org
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Despois de 5 anos volve a
montarse “Viveiro ANTE
O BERCE” nos arredores
da Praza de Santa María
do Campo e na Praza
Maior. Está formado por
oficios e os personaxes
propios en figuras de
cartón-pedra a tamaño real
que compoñen esta célebre
representación. Pode verse
ata o día 13.
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Alfonso Blanco Torrado
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3948 estranxeiros; un de
cada dez xa nacera en
territorio español, case
todos de orixe suramericana. As procedencias
maioritarias son da República Dominicana, Colombia,
Brasil e Marrocos. Vigo
é a cidade onde conviven
máis. Son 30.800 os traballadores de fóra en Galiza,
8700 menos ca hai 9 anos.

Gago, foi un dos 66 filmes
escollidos entre os nove
mil presentados ao Festival
de cinema independente
Sudance, que principia o
18. Cómpre remarcar o
traballo da protagonista
Francisca Iglesias e as
súas colegas, que están a
estrearse nesta arte.

14% máis grandes e un
30% máis brillantes cás
lúas cheas que están preto
do apoxeo porque a órbita
da lúa é elíptica: un lado
(apoxeo) está a 50.000
km. máis lonxe da Terra ca
o outro (perixeo).

NACIONA- “MATRIA”, a
LIZÁRONSE en Galiza curtametraxe de Álvaro
No 2016

Principiamos o ano, o 1, e
rematamos xaneiro , o 31,
con SUPERLÚAS, un
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Política

Pedro Pedrouzo Devesa

2018

Finaliza 2017, un ano que pasará á nosa historia persoal como aquel no
que os nacionalistas nos tivemos que enfrontar ás nosas contradicións,
que existen, como en toda ideoloxía que se pretende liberadora.
Da mesma forma que a esquerda se viu obrigada a conxugar a liberdade, e o liberalismo a comungar coa igualdade, o nacionalismo
periférico require un diálogo co seu adversario, o nacionalismo do
centro. Somos ideoloxías parciais, igual que as relixións son visións
parciais do Misterio. Necesítanse. Non se exclúen.., salvo que nos empeñemos, claro.
Os nacionalistas galegos podemos conxugar España? España pode
declinarse tamén en galego? Sigo considerando enormemente atractivo un país con tantas e tan diversas culturas que diariamente
mostran a súa incapacidade para escoitarse, pero que seguen aí. Pero,
se por un momento aparcamos o ciclón político que nos excita, sorprende a capacidade creativa dos *lugareños ibéricos, e láiome por
non tecer máis vínculos cos veciños do sur, cos que nos poderiamos
levar igual de ben ca cos do próximo leste.
2018 terá como reto convivir en cidades máis humanizadas, onde os
pais poidan ver xogar aos seus fillos sen temer que ao dobraren as
esquinas aparezan coches revolucionados.
2018 terá como reto mellorar a calidade dos nosos ríos e da nosa auga
e evitar que cidades relativamente pouco poboadas, aínda que os seus
habitantes pensen o contrario, sufran o ridículo (e o desastre) de quedaren desabastecidas de auga.
2018 terá como reto facilitar aos novos pais a crianza dos seus fillos as
vinte e catro horas do día. E se non pode ser tanto, polo menos a das
horas nas que teñen que traballar.
2018 terá tamén como reto que o sexo sexa algo
que una as persoas e non as animalice. Demasiadas vítimas. Demasiadas relacións enfermas.
2018 terá como reto que os mozos descubran que
viven na época histórica con máis recursos dispoñibles para a súa formación. Pero que esta é
imposible sen a súa complicidade na tarefa.
2018 terá como reto que empecemos a distinguir
as fontes de información contrastada das trolas
de opinión.
2018 terá como reto tamén procurar momentos
para escoitar máis música, ler máis libros, ver
máis películas, asistir a máis funcións teatrais, en
definitiva, gozar das ideas, da imaxinación e da
paixón doutros seres humanos.
E todos os días de 2018 terán como reto facernos
erguer as cabezas e levantar un chisco os ollos do
chan para ver, ou imaxinar, un día fermoso.
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O peto común

Humildarse con Suso de Toro

Manuel Regal Ledo

Tan a voltas andamos co tema de Cataluña, que seguro que
nos pasan pola porta cuestións ben importantes e pouca
atención lles prestamos. E son moitas.
Pero hoxe quería falar dun pequeniño libro que escribiu hai
pouco Suso de Toro, tan curto, tan humilde, que corre o perigo
de pasar tamén inadvertido. De feito, titúlase Humildar; está
publicado por Xerais e leva o suxestivo subtítulo de “Rituais
despois de Deus”.
É un libro en tamaño miúdo, de 42 páxinas, das que 16 van en
branco. É un libro escrito por unha persoa que di que ten “…
envexa e soidades do que perdín, da relixión”, porque “fáltame
a palabra sagrada e o ritual, fáltame a linguaxe”, e sente a
necesidade de “ordenar as nosas vidas e vivir ritualmente
os momentos necesarios da vida, dándolles así sentido e
transcendencia. Porque a teñen”.
E a valorar estes rituais de vida, que antes estaban maiormente
nas mans da relixión, dedica humildemente o seu escrito.
Velaquí os títulos dos capituliños: “O aceptamento do vivir”,
“Recibir a quen chega”, “Damos nome”, “Despedir a quen
marcha”, “E que de falar cos mortos?”, “Falar con nós mesmos”,
“Casamento?”, “Coidar en”, “Os lugares especiais”, “Lugares
aos que peregrinar”, “Os momentos e os días distintos”,
“Humildamentos”, “Humildamento na cortesía”, “Humildamento
de agradecer”, “Humildarse para rir, rir para humildarse”, “Pór
o ramo e facer albaroque”.
Todo ao redor da necesidade de ir marcando con ritos
os momentos máis significativos que van conformando as
nosas vidas. Unha necesidade humana e humanizadora.
Unha necesidade moi vinculada, ata non hai moito, como
dixemos, coa práctica relixiosa, pero que moitísimas veces

na práctica relixiosa maltratamos. Unha
necesidade que está aí como posible
ponte de reencontro con sensibilidades
de xente que, coma Suso de Toro, afirma:
“Fun renunciando á maxia e facéndome
moderno, contemporáneo”.
A que dimensións máis cotiás e máis
fondas pode servir unha coidada práctica
relixiosa! Suso de Toro lémbranolo. Lede o
seu libro e gozaredes.
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Entrevista

a Maisi Arrese e Suso

Loli Lago e Josecho de la Torre

Hai historias que semellan ter un
guión deseñado para escenificar verdadeiras obras de arte. Se o escenario
é a propia vida e o deseño vai da
man do amor e a entrega, logramos
unha historia real e única como a
que representan Maisi e Suso. Cando
se cruzan as súas vidas, ela era unha
monxa enviada a Galicia e el un
neno que viña dunha familia de trece
irmáns con tan só tres anos e cunha
importante parálise cerebral. Máis
de catro décadas despois, visitamos a
casa deste pequena familia en Pontevedra. Suso xa ten 48 anos e axúdase
dun andador ou de cadeiras de rodas.
Maisi con 80 anos xa leva moito
tempo cega. Lonxe de deixarse vencer
polas adversidades, compleméntanse
á perfección.

Maisi e Suso

Onde nace Maisi?
Nacín en San Sebastián en plena guerra e cando acabou, meus pais volvéronse para Madrid. Alí vivín até que
vin a parar a Galicia… e quedei.
Fuches relixiosa durante uns anos?
Si. Durante 18 anos. Sempre digo que
xamais me arrepentín dos anos que
pasei no convento. Foi algo que me
outorgou riqueza pero as cousas mudan…

Sempre lle digo que el
me gañou polos ollos
E mudan cando aparece Suso…
A Suso coñecino con tres anos. Parecíame un rapaz con moitas posibilidades. Tiña uns ollos moi vivos. Sempre
lle digo que el me gañou polos ollos
(rin os dous). Decidín que merecía a
pena traballar con el e a verdade é que
estou moi contenta do que logrou. É
súper intelixente e responsable.
E como é ese momento no que vos
coñecedes?
Eu estaba daquela no colexio en
Pontevedra e había unha monxa que
organizaba as colonias dos veráns ás
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que viñan nenos de Toques e dunha parte de Vigo. Pedíronme que lle
axudara para coller un grupo. Era o
ano que ía vir Suso con tres aniños e
a súa parálise cerebral, que non era o
que é hoxe. Axiña lle dixen ás superiores que se precisaba unha persoa
exclusiva para el e dixéronme que si.
Aí comezou a historia e aí comecei a
traballar con el.
Despois houbo unha moza que nos
dixo que o seu pai podía colocalo nos
irmáns de San Juan de Dios en Madrid onde tiñan obras para isto. Xusto nese momento ía ir a Madrid para
casa dos meus pais que vivían moi
cerquiña de alí, o que me permitiría
velo cando quixese e quizais quitalo
algo. Pero el xa me gañara e cando
cheguei a Madrid deime conta de que
aquilo de entrar alí non ía ser doado.
Entón comenteillo ao meu pai, quen
nos dixo que tiñamos a casa para os
dous o tempo que quixeramos. Así
fixemos e aquí estamos tantos anos
despois.
Mereceu a pena entón…
Mereceu. Estou moi contenta do que
fixen. Teño informes de expertos tan
negativos, tan negativos e tan negati-

vos, que dan ganas de chorar. Pero eu
sabía que era posible e comezamos a
traballar. Hoxe Suso sabe ler, escribir,
fai matemáticas e manexa a informática.
En toda esta historia está o proceso
no que perdes a vista
Un día unha xornalista preguntoume
se despois de quedar cega me arrepentía de adoptalo. Por favor, se foi
o agasallo máis fermoso que Deus
me fixo! –respondinlle-. Cando nacín
dixéronlle aos meus pais que era cega
e que non se molestaran en ir aos
oculistas porque non tiña remedio.
Pero meu pai viume un día sentadiña
no xardín collendo unha formiguiña
e observou que a seguía pola man…
Nacín con ganas de ler, querendo;
encantábame ler e iso... Xa de adulta cando me fixeron probas e vían os
ollos dicíanme que era imposible que
vira o que vía. Salvoume ler, que era
o contrario ao que se pensaba cando
era nena: meu pai pedíame que non
lera tanto até que un médico en Barcelona, anos despois, díxome que lera
todo o que puidera. E así até que a
natureza envellece e remato perdendo a vista. Pero estou feliz igual.
E Suso suple esa falta de visión
Suso é o meu guieiro, axúdame a todo
e todo o que diga é pouco. El léva-

Maisi e Suso
recollendo o premio
Reina Sofía

me a todas as partes. Imos ao supermercado e vaime buscando as cousas.
Sabe onde está todo. El vai en cadeira
de rodas eléctrica, manéxaa de marabilla, coma se tivera pernas. Eu levo
o bastón.

Somos unha familia
monoparental,
como din agora
E seguro que tendes anécdotas que
contar
Si. Nos anos 90, a fundación ONCE
lanzou un premio, o Premio Reina
Sofía, e aínda que non quería participar por vergoña, unha irmá e un
compañeiro de traballo convencé-

ronme. Eu xa quedara cega e tiven a
gran sorte de traballar de profesora
no colexio da ONCE dando Inglés e
Francés, que é o que estudara. E foi
alí onde me convenceu este compañeiro. Pois si, gañamos o premio e alá
fomos a recollelo os dous. Foi un premio cunha dotación moi importante
que nos veu moi ben.
Como é a vosa vida no día a día?
Pois como unha familia normal, monoparental como din agora. A el
adopteino porque vía posibilidades
nel e onde vivía non había moitas.
Meu pai e miña irmá foron os que me
animaron. Pero non era doado: pedirlle adoptar a uns pais o seu fillo era
algo serio. Eu sempre tiven interese
en que el non lles perdera o cariño
e soubera que os seus pais eran eles.
Entón movémonos para a adopción e
fixemos os papeleos.
E ten irmáns…
Uf, son trece irmáns. Eu sempre fixen porque estiveran en contacto
e de cando en vez imos a velos. Temos que ir en taxi porque as comunicacións non son boas. A nai ten a
preocupación de cando falte eu pero
na Asociación xa teñen todo feito
para el. De feito, hai pouco tiven un
problema de saúde con mareos e el
encargouse de avisar a quen tiña que
facelo. É moi independente e toma
decisións con moita sensatez.
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Nadal

O espírito do Nadal

Unai González Suárez

Cando o fatídico 13 de novembro de
2002 o Prestige se accidentaba fronte
á Costa da Morte e días despois Galicia se tinguía cun loito pegañento de
tristura e impotencia que pariu con
rabia salgada ao Nunca Máis, apareceu en moita xente o chamado espírito do Nadal. Din que a celebración da
chegada deste feito é unha tradición
de orixe nórdica que se conmemora o
21 de decembro.
Segundo a lenda, fai máis de oitenta
mil anos un ser dunha galaxia afastada aterrou na Terra, este personaxe
caracterizado por unha contaxiosa
alegría, era un viaxeiro errante que
predicaba os seus coñecementos e repartía agasallos e bendicións durante o seu percorrido; pero eu que son
máis práctico identifiquei aquel ser,
aquel mestre dedicado aos demais
en Don Paco, o cura de Aguiño, quen
sempre contaxiou ledicia e esperanza como cando fixo un nacemento
na igrexa parroquial cuns pelouros
manchados de chapapote dentro dun
capacho do marisco. A súa prédica
foi co exemplo, a súa ensinanza continua, a súa existencia humilde, a súa
personalidade sinxela e sen querelo
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transcendeu a todos os que tivemos a
fortuna de tratalo.
O espírito do Nadal está ao redor
de nós, constantemente, cada día, no
presente, está na xente de Cáritas que
dobra a roupa, clasifica comida, vende rifas ou presta cartos para evitar
que a unha familia lle corten a luz ou
os boten do seu fogar, para vestir un
ancián que non ten máis que unha
muda e compartir con el a mesa sen
importar que sexa alleo á familia evitando que a soidade do egoísmo da
humanidade o asolague de sombras e
pesares.
Está na música que interpreta a Rondalla de Aguiño, nesa melodía que
xorde do esforzo de sacrificio do tempo de ocio, da entrega persoal a un
proxecto de infinitas entidades que
son comandadas polo altruísmo e a
dedicación de anónimos persoeiros
que deberían ter un nome nos xornais
e nos rótulos das rúas e confórmanse
unicamente con veren que a memoria, a historia, a tradición ou o costume da súa aldea ou o seu pobo non se
extingue ao envellecer o mundo.
O espírito do Nadal está no parque,
no patio de recreo dos colexios, no
campo de fútbol… pois reside na ino-

cencia dos cativos, na ilusión anovada
cada mañá por vivir unha nova aventura, por descubrir o mundo dende a
mirada virxinal. Recende a espírito
de Nadal nos nosos maiores que coa
experiencia vivida dunha existencia
que se enfila na súa recta final pensan
só no ben da mocidade, en que non
teñamos que pasar polo que eles pasaron e en que si debemos padecelo,
teñamos ao menos a metade da súa
afouteza para lle facer fronte.
Para min, o espírito do Nadal é compartir e repartir, saudar cun sorriso ou
dar un bos días sen agardar resposta.
Respectar o que é de todos e ser per-

O espírito do
Nadal está ao
redor de nós,
constantemente,
cada día
soa ao comportarse como tal, agasallando amor, solidariedade, ledicia e
caridade; ser educado e respectuoso,
vivir en paz e pensar que ese espírito
que agardas, ese que pregoas non ten
caducidade, non remata coa chegada
dos Reis Magos, senón que permanece vivo no interior, día tras día, ano
tras ano, vida tras vida, porque o espírito do Nadal cando transcende ao
alma queda aceso, permanente, ingrávido no corazón e a cada retrinco
palpitante. Bo Nadal!

Ana, o que significa Graza, casada 7 anos, viúva
unha pila deles, vella, moito; idade exacta 84 anos,
profetiza, evanxeliza non para a familia senón
para todo o pobo. Alguén lembra as palabras do
que foi a primeira predicadora do cristianismo,
botando as campás a voar? Falou e glorificou a
Deus para toda a xente -non a uns pouquiños- que
agardaba a redención, a liberación, e fíxoo no
templo de Xerusalén onde servía a Deus con xaxún
e oracións.
Simeón...home xusto e piadoso, estado civil non
se sabe, idade non importa, mais si o seu discurso
habita as liturxias por séculos de séculos, profetizou
para os íntimos. Pero miles de curas e frades e
freiras repiten acotío a súa pregaria nas vésperas.

O ECO

A disimetría entre o profeta masculino e a feminina
é tan evidente...
Cando vaias ao templo, procura a Hannah, pescuda
por ese lugar onde a teñen pechada porque ela
sabe, sabe, que non valen compartimentos e
categorías asasinas da liberdade. Abre ben os
ollos e os ouvidos, non vaia ser que ela fale e che
lembre que todo o que hai, todo o ben que existe e
que está por vir, é para toda a humanidade, é para
ti. Sabe que as palabras fan cativa a Palabra, se
non a matan. Hai que afiar o ouvido para escoitar
á Senpalabras.
O seu discurso non quedou estampado en fórmula
que recitar, quen sabe se por ser tan vasto como
o mar océano. Resoa coma unha nota infinita no
meu interior, distinto, modulado, pronunciado a
medida, tan igual e tan diverso como as ondas
que rompen na praia, universal: son libre, somos
libres e a Graza está connosco a vulto e por menor,
sempre... a Graza anda en cueiros e ule a pan
fresco e herbas do monte e mar aberto... será este
o arrecendo da túa palabra, Deus Graza. Fai algo
porque eu non o esqueza, por favor.

A historia conta que os pais de Xesús van o templo de
Xerusalén para cumprir co ritual de incorporación de un
neno no pobo de Israel (circuncisión) e coas ofrendas
pola purificación necesaria que lle permite a nai poida
recuperar o seu lugar na comunidade despois do parto
(Lv 12, 1-8). Estes datos mostran como a relixión de Israel
distingue por xénero o modo de pertenza o pobo e a
dignidade ante Deus. As mulleres han de ser purificadas
porque o sangue verquida no parto parece que as fai
impuras ante Deus. Os varóns reciben, porén, a honra
de seren os interlocutores validos para a relación con
Señor a través da circuncisión, signo da incorporación
plena o pobo de Deus.

A CLAVE

Procurar a Hannah no templo

Dentro da peculiar presentación que fai Lucas do
nacemento e infancia de Xesús temos este episodio
no templo que, máis aló da historicidade, ten unha
fonda mensaxe teolóxica. Por unha banda mostra o
enraizamento de Xesús na comunidade xudía e por
outra sinálao como quen cumpre as profecías mesiánicas
nas que a salvación de Deus se universaliza e inclúe a
todos os pobos da Terra. Esta mensaxe apóiase en tecido
narrativo que que informa a demais, do modo concreto
en que o mesías vai a encarnar a súa misión.

A testemuña de Simeón e Ana explicita a comprensión
cristiá do acontecemento salvador de Xesús. A presenza
nas comunidades de xudeus e pagáns visibiliza a
universalidade da salvación( Lc 2, 30-33) pero tamén
o conflito cos grupos israelitas que non aceptan o
mesianismo de Xesús (Lc 2, 34-35). Un mesianismo
chamado a liberar dende todas a realidades da vida (Lc
2, 36-39).
Carme Soto
DOMINGO 31 DE DECEMBRO, FESTA DA
SAGRADA FAMILIA.
A PALABRA. Lc 2, 22-40
Cando chegou o tempo da purificación, conforme
a Lei de Moisés, levaron o neno a Xerusalén, para
llo presentaren ao Señor (...). Vivía nese tempo en
Xerusalén un home xusto e piadoso, chamado Simeón,
que agardaba a restauración de Israel. O Espírito
Santo, que estaba con el, tíñalle prometido que non
había morrer sen ver o Unxido do Señor. Movido polo
Espírito, foi ao templo, e, cando entraban os pais do
neno Xesús para cumpriren o mandado pola Lei do
Señor, el, colléndoo nos brazos, loou a Deus dicindo:
«Agora podes, Señor, segundo a túa promesa,
despedir en paz o teu servo, porque xa os meus ollos
viron o teu Salvador, o que preparaches para todos
os pobos: luz de revelación para os xentís e gloria do
teu pobo Israel.» O pai e mais a nai do neno ficaron
abraiados polo que tal dicía do neno. (...).

A PALABRA

Boa Nova

Luz e salvación para o mundo

Christina
© FOTO https://www.freepik.es/foto-gratis/una-madre-e-hijo-en-al-aire-libre-al-atardecer-con-espacio-de-copia_1285619.htm
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In memoriam

No primeiro aniversario do
pasamento de Waldo García Romero

Xosé María Pin Millares (amigo de Waldo)

O pasado día 1 de decembro
os fregueses de Santo André
de Cedeira e de San Vicente
de Trasmañó rendéronlle
unha homenaxe a Waldo
García Romero e colocaron
unha placa en recoñecemento
e agradecemento pola súa
entrega. Sirva esta homenaxe
como desculpa para traelo,
tamén, á memoria irimiega.

Waldo García Romero naceu en Vigo
o 19 de agosto de 1932 e finou o 29 de
novembro de 2016 en Valeixe (A Caniza). Estuda na Escola de Comercio
de Vigo e traballa durante algún tempo na Caixa de Aforros. Forma parte
dos movementos da Acción Católica
como responsable da sección xuvenil.
Avanza no seu compromiso relixioso
e ingresa en Barcelos (Portugal) no
Noviciado da Congregación Misioneira do Espírito Santo, cursa Filosofía en Lisboa e a Licenciatura en Teoloxía na Universidade Gregoriana e
Antropoloxía na Sorbona. Accede ao
sacerdocio en 1964.
Como misioneiro traballa en Nova
Lisboa (Angola), onde observa e so-
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fre a brutal represión da PIDE, policía da Ditadura salazarista, actuacións que denuncia, sen éxito, ante
a xerarquía eclesiástica e ante a autoridade civil, pero a a súa bondade
e sensibilidade de pastor impídenlle
gardar silencio. Acusado de pertencer
ao Partido Comunista Italiano, ten
que fuxir e regresa a España acollido
por uns mariñeiros vascos.
A súa gran paixón era o continente
africano e volve ao Congo, Repúbli-

En Waldo
concéntrase tanta
cultura como
bondade
ca Popular, a Brazzaville. Sabe que
para ser verdadeiro mensaxeiro de
Boa Nova ten que encarnarse, enculturarse, ser un deles; por iso, na nova
misión no Camerún estuda o suajiri:
sen falar a súa lingua será sempre un
estranxeiro, un colonizador e el vai
coma un irmán, ese é o seu compromiso.
En Waldo concéntrase tanta cultura
como bondade, é quen de comunicarse, ademais de dominar o castelán -idioma da súa nai- en galego,

en francés, inglés, portugués, italiano
e suajili. Pero o idioma universal de
Waldo era a súa capacidade de acollida e de acompañamento. Tiña moi
claro que o Evanxeo, máis que un
libro de relixión, era un proxecto de
vida que esixe ser honrados en todo
e con todos, bos cidadáns. Así o predicou e ensinou coa súa vida e coa
súa palabra no Instituto de Redondela, no Colexio Alba e no Seminario
Maior de Tui-Vigo.
Por onde andou deixou a súa pegada
de humanidade, de honradez e bondade: formador e profesor en Seminarios da súa Congregación en San
Cugat del Vallés, Aranda de Duero,
Madrid e, finalmente, na Diocese de
Tui, en Valeixe, San Vicente de Trasmañó, onde se xubila en 2012.
Durante toda a súa vida conservou
un recordo tan triste como tenro polo
seu padriño, o doutor don Ubaldo
Gil Santostegui, vilmente asasinado
o 27 de agosto de 1936 en Pereiró,
por aquel miserable capitán Carreró
acompañado dun tenente da Garda
Civil, alcumado o “Rabioso”. Xentalla
desta catadura gozou durante décadas de rúas dedicadas ao seu nome:
Felipe Sánchez, Carreró, Franco…
Ultimamente, o Presidente do Goberno, don Mariano Rajoy, trouxo á

memoria o Almirante Salvador Moreno, laiándose de que a rúa a el dedicada e agora denominada rúa Rosalía de Castro non mantivese o nome
dun individuo que, traizoando o xuramento de fidelidade a unha constitución e a un goberno lexítimo, cola-

O programa de
vida de Waldo
está recollido no
seu testamento
borou no asasinato do seu superior, o
almirante da base de Ferrol, por certo,
católico practicante, bombardeou a cidade de Xixón e, desde un Cruceiro de
guerra mandado por el asasinaron cerca de catro mil persoas indefensas, nenos, mulleres e anciáns que fuxían de
Málaga, aterrados pola proximidade
dos lexionarios e das tropas de Queipo
de Llano, a famosa “desbandá”. Ese foi
o almirante Salvador Moreno. Debería

Igrexa de San Vicente de Trasmañó

saber o señor Rajoy que a dedicación
dunha rúa, espazo ou monumento
a un personaxe ten o significado de
exaltación, especie de altar para a
sociedade civil, modelo para os cidadáns. Pois ben, ao padriño de Waldo
tamén o asasinaron uns miserables
desalmados, indignos e criminais. Debeu de ser tan forte a impresión que

nunca desapareceu da memoria do
neno Waldo.
O programa de vida de Waldo está
recollido no seu testamento, testemuño vital, dirixido aos fregueses das
parroquias citadas e que se xunta con
este artigo.
Descanse en paz este bo Pastor, bo
amigo, galego dos bos e xenerosos.

Testamento de Waldo García Romero
Waldo García Romero, abade das freguesías de Santo André de Cedeira e San Vicente de Trasmañó , no concello
galego de Redondela, non teño bens funxibles para deixar en herd anza. Tampouco teño máis fillos ca aqueles galegos e galegas que en Cedeira e Trasmañó me chamaban abade (pai). É a eses meus fillos de Cedeira e Trasmañó
aos que eu lles quero deixar en herdanza o mellor tesouro que recibín, o meu cristianismo galego.
A todos vós, homes, mulleres, mozos e mozas, nenos e nenas que me chamades abade (pai), quérovos legar todo
o meu inmenso amor pola nosa terra, especialmente pola lingua
dos nosos devanceiros.

que os ventos mareiros
leven polo mundo o
voso Noso Pai

Ao longo de moitos anos, todos xuntos celebramos a liturxia cristiá dirixíndonos a Deus coa querida lingua dos galegos. Vivimos
en galego a nosa comuñón cristiá. Fomos capaces de facer pobo,
de superar a anarquía de Babel, co Pentecoste lingüístico da nai
Galicia, da matria que nos paría a todos e nos ensinou a vivir nunha lingua única o panteísmo cristianísimo da
comuñón cos montes e cos vales, cos peixes do mar e cos paxariños do ceo, co cocho da corte e co can do palleiro,
cos castiñeiros e cos carballos, cos viños xenerosos das nosas videiras…; que nos ensinou a chamarlle “Paiciño” a
Deus e “Naiciña do ceo” á nosa Santa Nai.
Esta é a miña manda testamentaria, este é o meu rogo, o rogo deste vello pai, deste vello abade: non permitades
que ningunha outra lingua sexa oída xamais no fermosísimo templo de Cedeira e naquel templo de Trasmañó,
que lanza os seus ecos por toda a ría de Vigo; que as vosas preces, os vosos cantos, as preces e cantos dos vosos
fillos continúen a saír polas espadiñas dos vosos templos, e que os ventos mareiros leven polo mundo o voso
“Noso Pai”, o voso “nosa Naiciña…”.
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O noso taboleiro

FESTA DO LUME 2018.
ARQUEIXAL, PALAS DE REI.

Despois do bo sabor de boca que nos
deixou a Festa do Lume de Sobradelo,
este ano volvemos a un lugar inédito,
que non descoñecido, como é Arqueixal.
Falamos da Parroquia de Albá no
Concello de Palas de Rei. Arqueixal
(a ARte dos QUEIxos de ALbá) é un
proxecto de ecoturismo rural que basea
a súa filosofía no traballo de produtos
lácteo-ecolóxicos co turismo rural.
Ademais nos últimos anos, Arqueixal
está sendo lugar de celebración do Son
de Aldea, un proxecto cultural recente
que ten cada ano máis acollida.
Aproveitando o enclave, o relatorio
deste ano na Festa do lume terá por
nome “Experiencias vitais” no que
contaremos con Xosé Luís Carreira,
promotor de Arqueixal dende hai 30
anos e de Son de Aldea. Xunto a el
teremos a Ana Corredoira, bióloga e
gandeira que se dedica á elaboración
de produtos lácteos ecolóxicos en
A Cernada. Aos seus 25 anos Ana
tivo que asumir a responsabilidade
de reactivar a pequena granxa de gando
vacún de leite, sustento da familia desde
unha aldea tamén do concello de Palas
de Rei. Todo isto nunha xornada na que
previamente teremos a Asamblea Anual
dos Socios de Irimia e rematará coa
celebración da Candeloria.

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

Benia quen constrúe a paz!
ANO XXXVI • Nº 980 - Do 25 de decembro de 2017 ao 7 de xaneiro de 2018

FESTA DO LUME 2018
Día: 3 de Febreiro en Arqueixal.
9:30h Café.
10:00h Asamblea dos Socios/as de Irimia.
12:00h Mesa redonda aberta sobre “Experiencia de vida no rural” con:
Xosé Luís Carreira de ARQUEIXAL.
Ana Corredoira de A CERNADA.
14:30h Xantar compartido (todos traemos
algo para xantar).
16:30h Celebración da Candeloria.

EDITA: Asociación A. IRIMIA

FEITO EN PAPEL RECICLADO

MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Luís Gómez Aldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vidal, Lidia
Campos Chan, Lines Salgado Iglesias, José Antonio Martínez. Tlf. 986 10 49 45.
COLABORADORES: Victorino Pérez Prieto, Manolo Regal, Alfonso Blanco Torrado, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Tareixa
Ledo Regal, Clodio González Pérez, Xabier Blanco, Valentina Formoso Gosende, Antonio Pinto Antón, Carmen Soto, Rubén Aramburu,
Marisa Vidal, Xan Guillén, Christina Moreira, Carlos Vázquez G., Teresa Souto Loira, Josecho de la Torre Culler, Lucía Santiago Díaz,
Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero), Lois Ferradás, Xaquín Campo Freire, Nieves Espiñeira Medín, Francisco Almuíña, Alfonso Mascuñana, Antón Laxe, Ramón Díaz Raña, Olga Álvarez, Engracia Vidal Estévez, Manuel Arca e J.M. Barca López, Manolo G. Turnes.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA: Lidia Campos Chan, Luís Aldegunde.
RECEPCIÓN DE ARTIGOS E COLABORACIÓNS EN: revistairimia@asociacion-irimia.org
SUBSCRICIÓNS: Apdo. 296 – 15704 Santiago de Compostela. Telf.: 615 464 095 / subscricions@asociacion-irimia.org
Ordinaria: 30 Euros, de Apoio: 45 Euros. Cota de socio: 3 Euros.
PARA ASUNTOS DA ASOCIACIÓN NON RELACIONADOS COA REVISTA: asociacion-irimia@asociacion-irimia.org
CONTA: ABANCA ES63 2080 0349 8530 4000 5822 - Urbana, nº 8 - Santiago
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81 TIRADA: 650 exemplares
ISSN: 2172-9182

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://asociacion-irimia.org/revista.html

14

DESEÑO E MAQUETACIÓN: TallerDD (Ninfa, Riveiro, Martínez)

IMPRIME: TÓRCULO Artes Gráficas

DISTRIBÚE: IMPACTA

utopía

Benia os
constructores da
paz!
(Mt 5, 9)
A mesa de redacción
deséxavos un
marabilloso 2018

Graﬃti do artista Banksy sobre o muro de Cisxordania
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Falando da lingua

De hoxe nun ano!

Lidia e Valentina

Ao lado de tantas desgrazas como
vían aquelas nosas parentas estoutro día e que compartimos con vós,
querémosvos dicir que temos máis
parentes e parentas que ven o vaso
medio cheo e que con isto de que
estamos no tempo de Nadal, sempre
hai unha desculpa para cadrar e que
sorte a nosa cando nos viron chegar
e nos dixeron... “Ai, que ben estades,
e non pasan os anos por vós! Dá gusto mirar para vós!”. O tempo claro
que pasa, para todos, pero, así e todo,
prestounos ben...

E gustounos que nos contaron que estaban moi contentas, que o neto máis
novo agora tiña unha *pizarra (unha
tablet, puidemos saber despois!) e
que el lles estaba a poñer algo e estaban aprendendo a andar por internet! Que “lles estaba a poñer”! Canto
había que non oiamos tal cousa! Que
lles estaba a ensinar, a explicar... Poñer, dar clase...

Aproveitade, se tedes un pouco, para
estar con xente que hai que non vedes, para visitar esa tía maior, ou
aquel veciño co que parrandeabades
Fomos para a casa delas e prenderon tanto de nenos e tantos contiños vos
a cociña de ferro, que “a calor da co- leva contado, afiade a orella e escoitaciña quenta doutra maneira, prénde- de cantas expresións había o demo de
se a calefacción, pero tenche bo ver...”, tempo que non oiades!
insistiron. E alí a prenderon en tem- Feliz Nadal! Feliz 2018!

O Fachineiro
Abismos sociais
Neste mesmo número de Irimia podemos
ler unha entrevista cunha muller exemplo
de solidariedade e confianza nos demais.
Afortunadamente exemplos destes hai
moitos, pero que ninguén os busque nas
novas do xornal nin na listaxe da Real
Orde de Isabel a Católica. Aínda que deberían. O exordio vén a conto porque á señora de don Francisco Vázquez, ex alcalde
da Coruña e ex embaixador no Vaticano
concedéronlle a tal Real Orde. Esta distinción, disque, premia “comportamentos extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio da nación (española). E
dirá o lector e a lectora menos informado:
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po de nada... Explicáronnos... “Colles unha piña ou unha pouca faísca,
méteslle unha pitela de leña, unhas
achas, ao redor, poslle por riba un bo
rachón e xa tes lume e calor para un
anaco da noite! E se lle vas metendo,
ao mellor aínda che chega o rescaldo
á mañá!” Soubemos que as pitelas, ou
pitelos, eran as estelas, as rachas ou
achas que saltan cando se está a fender na leña e que se aproveitan para
prender o lume porque son moi miúdas. Que non son o mesmo ca os garabullos, que eses son paos delgados e
pequenos, sen fender, que tamén se
aproveitan para isto, nin o mesmo ca
os cadolos, que, aínda que tamén delgados, estes son paos secos, xeralmente de toxo. Calquera deles, se a cociña
tira ben e o aire lle axuda, no tempo
de un cego fregar un ollo e ir cara ao
outro, habedes de ter caloriña...

do clasismo
e cales foron os “méritos extraordinarios”?
Pois promover a reforma do palacete da residencia do embaixador, que seica é a casa
de todos, pero que casualmente era do seu
home naquela altura. Para iso convenceu a
Amancio para apoquinar a calderilla que levaba no peto nese momento (millón e medio
de euros) e o demais puxémolo nós. Ao principio a noticia pareceulle a este fachineiro
vomitivamente indignante; despois pensou
que, vale, que mentres a xente da estratosfera
se ande untando o carro uns aos outros non
nos quitan o fígado aos demais. Pero ao final
decidín dar o premio por bo, porque nunca
se sabe, se imos a Roma xa sabemos onde temos casa.
A.Q.

