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Romero de América
para unha nova
humanidade

A foto que fala
O meme que fala

O trasno

No niño da serpe

Daniel López Muñoz

agora”, pero sabemos
que é outra cousa.

Se mandan eles, é o caos. Ou o imperio do abuso, da arbitrariedade, do
antollo. Porque eles non representan,
non teñen capacidade de incorporar
milleiros de anos de humanidade, de
desenvolvemento ético, de construción lenta e conflitiva do dereito e da
equidade.
Que de quen falamos? Dos infantes.
Dos rapaces e rapazas, dese ben escaso; dos “inocentes” ...pero menos, depende, como ben sabemos. Porque se
están a monte - e onde máis a monte
están é, polo que se ve, nas cidades-,
daquela a tiranía está servida. Resolvémolo cun “que espelidos veñen
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Tremendo e imprescindible relato o de
William
Golding,
O señor das moscas, aqueles nenos
náufragos que acaban como acaban,
esa sabia exposición
do conflito entre o
regreso ao instinto
máis egoísta ou a
aceptación da norma
civilizatoria, esa que obriga a ceder o
paso cando toca.
Na produción de cousas, normalmente, a maior cantidade, peor calidade.
E viceversa. Pero cos nenos e nenas
ocorre outramente. O psiquismo humano é un gran paradoxo.
A escaseza de nenos e nenas nas sociedades da abundancia está alterando todo. E pasa o que pasa: ese fenómeno cada vez mellor estudado, pero
non por iso corrixido. Nenos emperadores, hipernenas, rapaces e rapazas
que non son, precisamente, adorables,
porque son e sábense adoradas.

Non me preocupa tanto o comportamento repelente -que lle chega de
carafio-, senón os efectos que vai ter
nas nosas sociedades unha xeración
de crianzas e adolescentes egocéntricos, incapaces de xestionaren a precariedade, de diferir a satisfacción,
de ser felices con pouco, de pensar en
primeira persoa do plural, de ceder o
dereito propio por pura solidariedade, de compadecerse, de querer sen
dominar, de descentrarse e poñerse
en formato comunal, de aceptaren
que o diferente invada o teu espazo,
de renunciar a algo con elegancia, de
saber cando hai que calar e cando
hai que esixir. O máis preocupante
é, ollo, se non estaremos incubando a
serpe dun novo fascismo.
Ser nais e pais alternativos, serenas,
firmes, contaxiosos, que van cultivando todo iso que non se leva, contracorrente; dicir “non” e construír
alternativas, ten algo de heroicidade
revolucionaria. Custa moito. Cansa
máis. Pero ao final eles e elas vánvolo
agradecer de por vida. Ademais, contracorrente, mola. E fanse amizades
que duran eternamente.

Editorial

Romero para unha humanidade nova

O monseñor dos pobres, san Romero de América, xa fora hai tempo canonizado polo pobo. Agora
Francisco impulsa e culmina o proceso formal e normaliza así o que para a xente latinoamericana
xa era normal.
Pero sobre todo emenda, rectifica o maltrato sufrido polo bispo de San Salvador a mans do propio
Vaticano. A memoria é fraca, polo que convén lembrar que Óscar Arnulfo Romero sufriu en vida
no só a ameaza e persecución da ultradereita salvadoreña, ultracatólica ou ultraevanxélica, en todo
caso ultramilitarizada, senón a incomprensión e o abandono á súa sorte por parte do Vaticano.
Pouco antes de ser asasinado por un disparo certeiro no corazón polos Escuadróns da Morte, Romero tratou desesperadamente de ser recibido por Xoán Paulo II.
Todo eran atrancos. Un día situouse na primeira ringleira nunha
audiencia xeral na Basílica de San Pedro e cando o Papa estaba
ben próximo díxolle quen era e que necesitaba falar. O resultado
do encontro final entristeceu a Romero. O consello do Papa foi
o de “esforzarse en manter as mellores relacións co goberno do
seu país”. Diversos analistas conectan ese abandono da institución, esa falta de apoio no momento
crítico, co fatal desenlace.

A versión oficial dicía que
era un mártir da xustiza
social pero non da fe

Despois viñeron as disquisicións wojtilianas e ratzinguianas sobre que é martirio e que é santidade.
A versión oficial dicía que o monseñor dos pobres era un mártir da xustiza social pero non da fe.
Será que morrera repartindo panfletos (cousa que por outra parte, de ser así, non lle quitaría mérito
santificatorio ningún).
Os inimigos de Francisco deberían explicar se a fe cristiá se pode expresar enxebremente sen unha
entrega arriscada pola paz, a igualdade e a reparación da inxustiza. Se é así, se a fe é unha abstracción escapista que che permite pasar polas lameiras e as batallas da historia sen mancharte, daquela
deberían arrincar unhas poucas páxinas do evanxeo e convertelo nun reconfortante manual de
autoaxuda.
Romero entendeu que si tiña que mancharse. El describiuno coma unha conversión. Por iso a súa fe
é significativa e inspiradora para toda a humanidade. E segue chamando, xunto con moitas outras
voces diversas e multicolores, por unha humanidade nova.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Hai uns días estiveron os profes de
latín e grego na rúa protestando pola
pouca relevancia que teñen hoxe en
día, no actual bacharelato, os estudos
das linguas clásicas. Nun mundo que
valora só o aparentemente útil, chama a atención que haxa quen loite
por estas materias que non valen para
nada. De feito, as ponderacións para
entrar na universidade hipervaloran
as materias máis de ciencias, ou a economía fronte o latín, ou non digamos
o grego.
Porén, hai rapazada que segue a escoller o bacharelato de humanidades
a pesar de que disque ten menos saídas, de que na casa lles din que non

deben, de que os compañeiros se rin
deles, de...
Gústame a xente que nada contracorrente. É xente libre e auténtica. Paga
a pena contar con eles. O vento a favor favorece outros ámbitos de coñecemento tamén plenamente válidos,
pero esta rapazada escolle coñecer
a obra de Homero, entender o supino ou saber por que Ribeira ten que
escribirse con b, por moito que algún
alcalde non queira.
Parabéns a todos eses tolos que fan da
súa escolla unha cuestión consciente
e feliz. Que non entran na cadea do
mundo aparentemente competitivo.
Oxalá tamén a sociedade lles dea os

parabéns. Como dicía un profesor
meu: A sociedade viviu moitos séculos da súa historia sen economistas,
pero nunca sen poetas.
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A peneira
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O San Froilán, que acaba
o próximo día 12, pon fin á
tempada festeira. Hai que ir
recolléndose. De aí o refrán:
das cereixas aos nabos
moi ben o pasamos; dos
nabos ás cereixas damos
as queixas. Tampouco hai
que tomalo ao pé da letra,
porque o 17 comezan
as SAN LUCAS en
Mondoñedo.
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O programa formativo
UNED SENIOR vai
empezar o curso naqueles
concellos que están
adheridos a el. Trátase
dunha iniciativa dirixida
a persoas de máis de 55
anos, que inclúe temas de
actualidade e estratexias de
desenvolvemento persoal.
No Porto do Son o prazo
de matrícula está aberto
ata o día 15 de outubro
e a formación será sobre
fruticultura e horticultura
ecolóxica, lanoterapia e
conservas de alimentos.
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O 16 de outubro celébrase
o DÍA MUNDIAL DA
ALIMENTACIÓN.
Proclamado pola FAO no
ano 1979, o seu obxectivo
é concienciar sobre o
problema alimentario e
fortalecer a solidariedade
na loita contra a fame, a
desnutrición e a pobreza.
Nun mundo no que un
terzo dos alimentos que se
producen se perden ou se
desperdician, 821 millóns
de persoas pasan fame e
o 45% das mortes infantís
están relacionadas coa
desnutrición.
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PROXECTO HOME

pecha o seu centro en Lugo,
en funcionamento desde o
ano 1997. Mentres o xerente
Ramón Gómez alega falta
de demanda e necesidade
de optimizar recursos, os
traballadores veno como
unha medida de represalia
polas súas demandas
laborais. Sexa como for, o
certo é que a capital queda
sen un centro asistencial que
axudou nestes 21 anos a,
aproximadamente, 2 000
persoas a superar as súas
adiccións.
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A Escola Galega da
Paisa Juana de Vega
organiza entre o 26 e 28
de outubro, no concello da
Veiga, un novo seminario
sobre a cultura propia
das PAISAXES DE
MONTAÑA. Nesta
ocasión a temática e o
debate centrarase sobre
as actividades económicas
que se poden desenvolver
nas paisaxes de montaña
sen comprometer os seus
valores e calidades. Para iso
conbinaranse intervencións
de expertos, visitas ao
campo e momentos de
debate e obradoiros.
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A OFICINA DE
DEREITOS SOCIAIS
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O proceso contra OS
19 DE MEIRÁS segue
de Coia (Vigo) abre as
adiante. O 28 de setembro
súas portas un ano máis
acudiron a declarar diante
nos locais da parroquia do do xuíz de Betanzos,
Cristo da Victoria. Este curso acusados de delictos polos
estarán os luns de 10.00 a
que a familia Franco pide
12.00 h co mesmo obxectivo para eles 13 anos de cárcere
co que comezaron hai 11
e multas económicas.
anos: ofrecer información
Mentres os informes
alternativa sobre axudas
elaborados pola comisión
sociais, denunciar e
de expertos da Deputación
visualizar a dor inflixida e
da Coruña e a nomeada
artellar loitas/resistencias
pola Consellería de Cultura
desde abaixo por medio do ven factible a recuperación
apoio mutuo.
para o patrimonio público.
Só falta que o goberno
central dea o paso de poñer
a demanda que o faga
posible.

Alfonso Blanco Torrado
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O futuro complícase para
SUDÁN DO SUR, o
país máis novo do mundo. Á
guerra civil que sofre desde
o ano 2013 e que xerou
millóns de desprazados,
súmase agora a fame.
Máis da metade da súa
poboación atópase en
situación de fame extrema
e precisa axuda urxente.
A única esperanza pasa
pola materialización do
tratado de paz asinado en
agosto entre o goberno e as
tropas rebeldes e que está
precedido polo fracaso dun
acordo similar no 2015.
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Política
Carlos Vázquez G.

A UE en xogo

comezou o 15-M de 2011 ou, como
moito, após as eleccións europeas de
2014, cando Podemos irrompía con
inesperada forza no mapa político.
Se a isto engadimos a nefasta xestión
da crise por parte dos Gobernos da
dereita, que condenaron á pobreza
ou á precariedade unha gran parte da
poboación, e a crise catalá, encirrada de facto desde o Estado mesmo, é
natural o desacougo colectivo e que
agardemos polas eleccións, uns como
forma de gañar ou recuperar poder
e o resto, polo menos, para saír deste
maldito «nin arre nin xo». Espérase,
pois, que as eleccións despexen o panorama e intúese que nisto andará
afanada a maioría do país nos meses
vindeiros.
É probable que no 2019 se celebren
en España todas as eleccións políticas posibles, sacando as de Galicia e
Euskadi. As municipais, autonómicas
e europeas teñen data: o 26 de maio.
As andaluzas serán antes e as catalás
antes ou despois, pero serán, á vista
de como está o galiñeiro. Tamén as
xerais teñen todos as papeletas para
se celebraren en 2019, dada a fraxilidade do Goberno; incluso convocalas
no outono próximo non sería practicamente adianto e, en todo caso, os
resultados das locais, autonómicas e
europeas van esixir o adianto, si ou si.
España está no que podería chamarse «segunda transición», sen sequera
rematar ben a primeira, o que produce unha sensación colectiva de tempo de espera, de caducidade próxima
do statu quo e, en consecuencia, de
gran provisionalidade de todo o que
dependa da política. Esta situación
transitoria, por forza inestable e incluso alarmante para os fans do sistema ou do réxime, probablemente
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Todo isto pode levarnos de novo a infravalorarmos as eleccións europeas.
Erro colectivo gravísimo se caemos
nel, porque a circunstancia europea é
hoxe especialmente delicada, cunha
extrema dereita tan eurófoba coma
xenófoba, racista e antidemocrática
que gaña presenza e colle pulo na
UE. En España chufámonos de que
esa corrente non levanta cabeza e podemos crer que a cousa vai pouco con
nós; pero o certo é que aquí tamén se
mercou a mercadoría podre, xenófoba e racista da antiemigración. Sen
ir máis lonxe, ultimamente xa puidemos constatar, por exemplo, o apoio
político expreso de Pablo Casado e
os seus deputados europeos a Viktor
Orbán, primeiro ministro húngaro e
un dos líderes da ultradereita europea.
Sendo, pois, importantes agora as
eleccións locais e xerais, é nas europeas onde seguramente estamos xogando máis: as liberdades, o benestar,
a paz e a mesma UE.

O peto común

DE ROMARÍA NO SAN COSME

Manuel Regal Ledo

Hoxe fomos a andar á romaría do San Cosme da
Montaña, en Abadín. Había moita xente coñecida da
contorna rural. Respirábase bo ánimo, bo ambiente. Panadeiros, froiteiras, cantineiros, rosquilleiras,
os dos xoguetes, as das velas, os churreiros, grupo musical…, cada quen aportando o seu, facendo
algo de vida á conta de satisfacer as necesidades
da xente asistente. E entre todas e todos rebaixando,
sequera por un día, o pouco trato e mesmo soidade
xerada na aldea polo progresivo despoboamento.
Alguén ten dito que se os funerais e as romarías e
feiras non existisen no rural galego, necesariamente
habería que inventalas. E ten razón. Só por iso xa as
romarías teñen un importante compoñente relixioso:
Deus ama as relacións fraternas, e nelas é sempre
honrado.
Case toda a xente asistente cumpre cos tres requisitos
da romaría: poñer o santo, dar esmola e asistir á
Eucaristía, na que é normal ver comungar a todo o
mundo. Algúns engaden un cuarto: facer romaría ao
redor da igrexa, ás veces de xeonllos, cun santiño ou
cun exvoto de cera nas mans. Isto abonda para as
necesidades da xente, vinculadas con frecuencia a
algunha enfermidade propia ou dalgún familiar ou
mesmo dos animais necesarios para a vida rural.
Chamoume a atención o que dixo o Papa Francisco
de que a relixiosidade popular é case o único espazo
no que o laicado se ten desentendido do control do
clero. O certo é que o clero asistente case se limita

a responder ao que demanda a xente. No fondo, quen manda e
dispón alí é a xente, aínda que non o pareza.
Pensaba nesa preciosa chamada espiritual que bulía no corazón
de quen alí estabamos. Pensaba na grande ferida que levaba
consigo esa chamada: a idea de que cómpre mercar o ben de
Deus e dos santos e santas. E o clero convértese no mediador imprescindible desa compravenda. Co gozo da romaría trouxemos
para a casa a mágoa por un pobo ferido no espírito, a mágoa
por un clero que consente con esas feridas, no canto de curalas
con remedios evanxélicos.
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Ás furtadelas

Romero: un santo sen xustiza1
Onde están? E en nome da angustia
deste pobo, dicir: Póñaos á orde dun
tribunal, se están vivos! E se lamentablemente xa os mataron os axentes
de seguridade, búsquense responsabilidades e sanciónense, sexa quen sexa.
Se matou, ten que pagar! Eu creo que a
demanda é xusta”. A Romero faráselle
xustiza nos altares, pero decenas de
miles de graves violacións de dereitos
humanos seguen sen se esclarecer, incluído o magnicidio.
Como foi a actuación do xuíz responsable do caso?

Benjamín Cuéllar

37 anos despois do morte de
Óscar Romero e a uns días da súa
beatificación, Benjamín Cuéllar,
director do Instituto dos DD.HH
da Univeridade Centroamericana,
explica as circunstancias que
levaron á falta de xustiza e á
impunidade no Salvador no
caso do asasinato de Monseñor
Romero.

Como actuaba Romero en relación
coas institucións de xustiza do Estado?
Romero tamén cría na xustiza terreal.
Un dos pasos máis ousados que deu
foi apadriñar o Socorro Xurídico do
Arcebispado (SJA) que dirixiu o meu
irmán (Roberto Cuéllar, quen chegaría a ser director do Instituto Interamericano de DD.HH), nos anos
das desaparicións e masacres de civís,
para atender con avogados as denuncias de vítimas que se amontoaban no
seu despacho.

Romero pechaba as súas
homilías cos feitos políticos
e tráxicos de cada semana
Como utilizaba o arcebispo eses expedientes de crimes de lesa humanidade?
El pechaba as súas homilías cos feitos
políticos e tráxicos de cada semana,
as graves violacións ocorridas en todo
o país. Un día de agosto de 1978, por
exemplo, ao relatar na catedral de
San Salvador un informe sobre case
un centenar de persoas desaparecidas
polas forzas da orde pública, cos seus
nomes e idades, sitios de detención e
recursos xurídicos activados, Monseñor dixo: “Son testemuña da verdade
destes noventa e nove casos. E por iso
que teño todo o dereito de preguntar:
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O xuíz do caso foi Atilio Ramírez
Amaya, o mesmo que conduciu a autopsia e abriu o expediente xudicial
co número de referencia 134-80. Foi
obrigado a renunciar e fuxir do país,
logo dun atentado que sufriu tres días
despois do martirio. Ademais, unha
testemuña presencial do magnicidio
foi detido e nunca máis apareceu.
Houbo algunha posibilidade de que o
proceso xudicial avanzase durante as
dúas décadas que gobernou o dereitista partido republicano nacionalista
AREA, ata 2009?
Na década dos anos 80, en plena
guerra civil, marcada polas ideoloxías
da Guerra Fría, ningunha. O labor da
Comisión da Verdade produciu un bo
informe final, pero ante a negación
da xustiza interna, foi ineficaz. As
súas investigacións no caso foron discutibles, nada de confianza e marcadas por intereses políticos. A Policía
Nacional non colleitou indicios materiais na escena do crime até o 2 de
abril de 1980, máis de unha semana
despois do magnicidio.
Como comezaron a aparecer involucrados os militares e a ultradereita no
caso?
Doce militares foron capturados o 7
de maio de 1980, incluído Roberto
D’Aubbuisson, quen despois sería o
fundador e máximo líder de AREA,
xunto con doce civís, acusados de
levaren a cabo un complot contra

1 Fonte orixinal da entrevista: https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/201503251035694341-america-latina-catolicismo-canonizacion/

o Goberno da época, que era unha
xunta cívico-militar que tentaba frear
un desenlace similar á revolución
sandinista de Nicaragua. Alí foron
atopados documentos valiosos para
descubrir a verdade xudicial. Pero
ningún deses documentos -que despois arroxaron pistas- foron daquela entregados ao Xulgado Cuarto do
Penal responsable do caso, até que
dous anos despois se tivo no tribunal
unha copia da axenda incautada entón con información inapreciable, nin
sequera era o orixinal.
Cal foi a liña de defensa de D’Abbuisson?
En marzo de 1984, en plena campaña
presidencial, cando AREA debutou e
perdeu ante os demócrata-cristiáns de
Napoleón Duarte, Roberto D’Abuisson presentou unha gravación dun
suposto comandante guerrilleiro de
esquerda que confesaba ser cómplice
do crime. Mais tratábase dun delincuente común encarcerado entre
1979 e 1981, quen logo confesou que
lle ofreceron cincuenta mil dólares de
se facer responsable do magnicidio.
D’Aubuisson e o Exército utilizaban
a trampa para culpar a insurxencia e
eludir a xustiza.
Como terminou o proceso legal?
O proceso xudicial foi pechado e aberto varias veces segundo os vaivéns

políticos e electorais. Ao final, o 31 de
marzo de 1993, pouco máis dun ano
logo de asinada a paz, un xuíz sobreseyó definitivamente o único acusado ate entón, o capitán de aviación
Álvaro Rafael Saravia, acusado con
base nos datos da axenda dos doce
conspiradores apresados en 1980, que
non só planeaban asasinatos de civís
cos seus escuadróns da morte, porque
D’Abuisson era un xefe dos servizos
de intelixencia, senón que en realidade planeaban un golpe de Estado.
Como se tratou o caso de Monseñor
Romero tralos Acordos de Paz asinados en México en 1992, que puxeron
fin a 12 anos de guerra civil?
No marco dos Acordos de Paz do
Castelo de Chapultepec xurdiu unha
Comisión da Verdade, apoiada polo
Goberno e a insurxencia armada,
contra a impunidade en casos que
comprometesen o respecto aos dereitos humanos. A operación “exemplar” do sistema de xustiza nacional
debía aplicar a lei aos seus responsables, sen importar o bando ao que
pertencesen durante a guerra civil.
Foi inútil no caso de Romero.
Por que foi liberado o capitán Saravia?
O xuíz argumentou que o favorecía a
amnistía aprobada días antes, no marco do fin da guerra, aprobada polo

Poder Lexislativo. O xuíz que resolveu sobre o maior de intelixencia
Roberto D’Aubbuisson sostivo que
nunca foi imputado e que ao morrer
(de cancro na lingua) extinguiuse a
súa responsabilidade penal. Así se
pechou a última peza do expediente
xudicial en 1994, hai dúas décadas.
Existe posibilidade de reabrir o caso?
As conclusións da Comisión da Verdade auspiciada pola ONU de 1993 e
un informe de fondo da Comisión Interamericana de Dereitos Humanos
do 2000 inculpan a D’Abuisson e
puideron servir para abrir un novo
proceso, pero se non fixo nada.
E cal foi o destino do capitán Saravia?
Primeiro fuxiu aos EE.UU. Logo foi
descuberto por organismos humanitarios e procesado alí ante un tribunal civil, que o atopou culpable, en
2004, do magnicidio do bispo. Entón
escapou a Centroamérica, onde o
pasou mal, oculto nas montañas de
Honduras. Intentaba escribir un libro
sobre o seu papel na morte do Arcebispo. Acompañei o xornalista Carlos
Dada, quen estaba interesado en escribir esa historia, nunha viaxe a onde
se agochaba. Alí, en 2010, contou
como mataron a Monseñor Romeu
e a súa relación con D’Aubbuisson.
Logo desapareceu. Así se perdeu a
última pista da conspiración.

A figura de Romero perviviu non só no Salvador senón en todo o mundo.
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Crónica

Dúas semanas no Centro de
Desenvolvemento Rural “O Viso”

Carmela Miguélez Pedrouzo

Con ganas de vivir un verán diferente, que tocase experiencias diverxentes ás que traballamos na escola, recorrín a Francisco Javier, da Casa do
Romualdo, para que me indicase algún proxecto no cal votar unha man
e aprender.
As miñas máximas eran cobizosas;
quería tocar o traballo de campo, da
terra, que é ao mesmo tempo orgullo e lousa de Galiza; as súas xentes,
a maioría profundamente marcadas
polas condicións que esta esixe; e as
que están chegando recentemente,
migrantes que atopan no campo unha
saída económica da que os fillos deste

xa non queremos participar, desvalorizándoo e perdéndolle o respecto.
Pouco me imaxinaba que xa desde
hai décadas existen proxectos que
casan estes, e moitos máis, campos de
acción. A min parecíame que unha
montaxe que combinase todo só
podía ser froito da miña inmadurez
práctica, do pouco coñecemento que
tiña en levar ideais ao terreo da realidade. Por iso, foi unha alegría enorme
e magnífica ir lendo todos as frontes
abertas que o Centro de Desenvolvemento Rural “O Viso” resume na súa
páxina web1, e que me enchían de ganas de ser parte de cada campo que
desenvolve.
E é que estas xentes teñen un patrón
moi claro: levar os coidados considerados domésticos ao terreo do común, da empatía e da solidariedade.
Da necesidade de que os cativos
coñezan a vida do rural, nace un al-
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bergue-pobo-escola; do problema da
xente envellecendo soa na casa, nace
a vivenda comunitaria e o centro de
día; da falta de recursos para preparar
a comida, nace o comedor social e a
distribución de bandexas de comida
diariamente polas parroquias colindantes a Lodoselo, a aldea –ou máis
ben centro de operacións– inicial. Só
grazas a esta filosofía entendemos o
incrible despregamento de infraestruturas coas que xa conta o centro.
Trabas sociais como o envellecemento da sociedade, a falta de recursos
dedicados ás vellas, a soidade coa que
estas teñen que convivir, as crianzas

Levan os coidados
ao terreo do
común, da empatía
e da solidariedade
que medran divorciadas da sabedoría
que as súas maiores desprenden acotío, etc. son algunhas das máis significativas, e que é o mesmo capitalismo
quen as causa e as pretende agochar.
Esta equipa non se conforma con
aceptar que a sociedade simplemente
é así, senón que abre camiño e vótalle ganas, imaxinación e, sobre todo,
sentidiño. Aínda que pareza que é a
nivel municipal, arranxan conflitos
estruturais.
Volvendo á miña experiencia: as aspiracións ao chegar eran, aínda que o
meu lado racional quería controlarse,
moi altas, e estou contenta de comunicar que a vivencia estivo á altura.

1 Disponible en galego e castelán, en “www.cdroviso.org”

Aprendín arreo sobre a vida en comunidade que debería establecerse
en cada aldea, absorbín ensinanzas
cargadas de sabedoría máxica e impoñente transmitida por vellas, desta
que semella case milenaria, entendín
un chisco máis como funciona esta
terceira-cuarta idade esquecida...
Non quero enganar a ninguén, o día
a día é máis difícil do que logo podes
lembrar. Os silencios que cres que tes
que encher, as actividades que non
sabes ata o último minuto se funcionarán, o lastre das enfermidades
dexenerativas e os sentidos debilitados... Despois de todo, estamos tra-

tando con persoas que levan 60 anos
máis na vida ca min. E se xa non queren seguir? E se non lles dá a gana de
adaptarse ás súas novas limitacións?
Son preguntas que me fago a min
mesma, e non quero caer no paternalismo de obrigar a ninguén a xogar,
a falar, a escoitar... Nin sequera a vivir. Quen son eu para obrigar nada?
Levo esta aprendizaxe e este monte
de dúbidas sen resolver, aínda sen
saber se debo seguir argallando respostas ou é mellor deixalas repousar
e levedar coa semente que esta xente
votou. Influenciaranme no meu futuro académico, profesional e humano,
con certeza.
Quedo satisfeita e chea de emocións
de ter participado (aínda facendo una
mínima aportación de dúas semanas)
neste Lar, e recomendo enerxicamente a participación de calquera persoa,
de calquera idade, xénero e país.

XLI Romaxe
BENDICIÓN FINAL
Señor, Ti bendís as nosas mans
para que sexan delicadas e saiban coller
sen xamais aprisionar;
que saiban dar sen calcular
e teñan a forza de bendicir e consolar.
Señor, Ti bendís os nosos ollos
para que saiban ver a necesidade;
que vexan detrás da superficie
para que os demais se sintan persoas acollidas
polo noso xeito de miralas.
Señor, Ti bendís os nosos oídos
para que saiban escoitar a túa voz
e perciban moi claramente
o berro das xentes aflixidas;
que saiban quedar xordos
ao ruído inútil e á verborrea,
pero non ás voces que chaman
e piden que as escoiten e comprendan
aínda que turben a nosa comodidade.
Señor, Ti bendís as nosas bocas
para que dean testemuño de Ti
e non digan nada que fira ou destrúa;
que só pronuncien verbas que sandan,
que nunca traizoen confidencias e segredos,
que consigan espertar sorrisos.
Señor, Ti bendís os nosos corazóns
para que sexan templos vivos do teu Materno Espírito
e saiban dar calor e refuxio;
que sexan xenerosos en perdoar e comprender
e aprendan a compartir dores e ledicias
cun grande amor.
Noso Deus, que poidas dispoñer de nós
con todo o que somos, con todo o que temos. Amén.
(Bendición pronunciada polo prior de Sobrado dos Monxes, Carlos
Gutiérrez, ao final da oración da tarde.
Versión adaptada a partir dun texto de Sabine Naegeli)
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Crónica desde Nicaragua

Primeiros días

Alfonso Mascuñana

Estes días, a catro do hospital de Granada.
Amedrentar é unha arma do orteguismo: camionetas con paramilitares
ou “policía nacional” co rostro tapado pasan patrullando polos barrios
para impresionar e meterlle medo
á xente. Do que era a Academia de
Policía varias persoas novas fuxiron
ao comprobaren no que querían convertelos: nin policía nacional, nin tan
sequera policía sandinista; a policía é
policía orteguista, garda pretoriana.

Aínda temos na memoria as crónicas
de Alfonso Mascuñana desde a Illa
de Lesbos, en plena crise dos refuxiados. Agora Alfonso tomou a decisión
de marchar un tempiño a Nicaragua,
onde se está a vivir unha situación
crítica, acompañando na súa angueira a Ana Vila, amiga de sempre de Irimia. Desde alí vainos enviando estes
anacos de vida e esperanza no medio
da incerteza.

15 setembro. Primeiras impresións,
primeiras conmocións
A situación aquí é moi mala. Daniel
Ortega toma o país como se fose propio. A policía, os tres poderes, o funcionariado… todo é orteguista. Non
están asasinando tanta xente como

posúen moita
información
e agora va
selectivamente pola
xente líder
ata hai mes e medio, no que tiraban
a matar nas marchas. Agora están a
secuestrar selectivamente. E torturan. Cóntanse máis de 450 mortos en
marchas, máis de 1 200 presos políticos e un número indeterminado de
“desaparecidos”: bastante xente da
que non se sabe se desaparecidos, fuxidos, exiliados, ocultos…
O presidente posúe moita información e agora vai selectivamente pola
xente líder. Tamén bota fóra dos
hospitais persoal que vai ás marchas.
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A propaganda circense do orteguismo é espectacular e potente. Seis
canles de TV son del; obrigan decote
a todas as emisoras a “poñerse en cadea”, retransmitir o que o presidente
di.
A razón da violencia contra a violencia da razón
O funcionariado está obrigado a participar nas contra-marchas. “Dejen
de marchar, por favor, decían, ya no
aguantamos tener que salir seguido a
contramanifestarnos”.
O movemento opositor é pacífico. O
pobo Nica non quere violencia na súa
rebelión. As cincocentas mil persoas
que participaron na marcha do Día
das Nais, o 30 de maio, podían ter
arrasado Managua.
O orteguismo é experto na fraude
electoral. A xente coñece ben determinadas fraudes utilizadas, como a
do rato ou da urna preñada. Manexan
e controlan o censo marabillosamente e manipulan o lugar de votación,
segundo as familias, que, aínda que
discutan sobre a situación, polo xeral,
votan ao unísono. Parece que están
preparando eleccións anticipadas, e
preparándose para gañalas.
Síntome por veces abafado. Non polo
temor, que non o sinto, senón por ese
ambiente que producen a ditadura, a
tiranía, as crises agudas, que fai que
cando estás con xente afín (coa xente do barrio, é diferente), estás acotío

comentando a situación, compartindo unha nova que tiveches, lendo ou
quedando para mirar medios que che
poidan dar unha versión non oficial,
que algúns hai, por exemplo, “100%
noticias” (TV por cable) ou “confidencial.com.ni” (revista). As conversas convértense, con fundamento, en
monotemáticas, recaendo sempre en
“como saldremos”, “qué será”. Aínda
que haxa diferentes opinións, coincidimos en dúas cousas:
Unha: que non se sabe “qué será”
(algúns falan da síndrome do ovo
kinder, romper sen saber o que hai
dentro).

Pancasán para recoller a dona Chilo
e marchamos a Masaya.
Música a tope no Parque Central.
Grupos de turbas en dúas rotondas
da entrada. O Goberno trata de dar
impresión de normalidade; e moito
máis aquí, en Masaya, preto de Monimbó, que resistiu organizadamente
os ataques armados do goberno en
xullo, con máis de 15 mortos.
Nada de turistas nun lugar como
Masaya, que sempre estaba a tope.
Terrible a ausencia total de visitas ao
país. Os postos no parque, baleiros.

un tiro en todo el pecho. Avisamos a la
mamá, que vino, se puso en estado de
shock, daba palmadas en la cara de su
hijo y me decía “¡No me contesta!”. A
otro chavalo también le hirieron en el
pecho, pero libró porque la bala no le
dio en el corazón…”
É o padre Solórzano. Deitaba unha
tranquilidade e convicción serea que
daba paz. É coñecido pola súa firmeza en opoñerse ás turbas, que ás veces
plantan megafonía a tope diante da
porta da súa igrexa durante as celebracións. É sobriño-neto de Sandino.

Dúas: o que está a pasar, é dicir, a
ditadura, a tiranía (mortes, feridos,
detencións extraxudiciais, tortura…),

o padre Solórzano
é coñecido pola
súa firmeza en
opoñerse ás turbas
ou se denuncia e combate ou se é
cómplice del, non valen escusas.
17 setembro. Un cura de Masaya, parente de Sandino
Menudo trebón esta noite. Estamos
no tempo, disque. Caía forte sobre as
pranchas. Ese repique, enxordecedor
por veces, contróloo (máis o menos),
como a pitada da marcha atrás do
chimpín nas obras de Palavea. Pero
un trebón moi forte espertoume e
por enriba comezaron tres pingueiras
considerables. Ningunha na cama nin
sobre libros. Estivemos media hora
erguidos e logo seguín durmindo.
Baño matinal no patio coa auga embalsada da choiva no pío.
Onte pasei un día de asueto e paseo
moi lindo. Recolléronnos Javier e
Johanna contra as 12.00 h. Fomos a

Xantamos nun comedor popular moi
grande e seica coñecido, e tamén con
pouca xente. Comín rico: gallopinto,
lingua de res, verduriña e unha birra.
Despois de xantar fomos visitar un
dos cregos máis valentes e comprometidos nos días máis negros de asedio á cidade. Diante da súa porta, recollía os feridos e no patio da súa casa
improvisaron hospital “…y hasta la
morgue, pues aquí traían a los muertos. Uno de ellos, un muchacho de
quince años que, en el suelo, le decía
al policía “no me mate” y ahí le aventó

Ao pé do Mombacho
Despois fomos a Catarina, unha viliña colorista, con artesanías e unha
impresionante vista sobre a lagoa de
Apoyo (un cráter volcánico cheo de
auga) ao pé do Mombacho.
Creo que foi o momento más gratificante que pasei desde que estou
aquí: había moitísima xente do común, sentada contemplando a lagoa,
facendo un paseo que hai polo cumio
do mirador. Daba unha impresión de
tranquilidade e de ganas de estar ben.
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Crónica desde
Nicaragua

O noso taboleiro

Alfonso Mascuñana

Primeiros días

Recordoume moito á xente gozando, en grupos,
pacificamente, na praia.
Rematamos o día na casa de Javier e Johanna,
ceando unha completa ensalada e mirando ás
oito o programa do canal 12 (que non é de D.O.),
o programa “Esta Semana” que dirixe o periodista Carlos F. Chamorro, fillo de Violeta, que foi
director de Barricada. Puxeron un resumo dos
primeiros cen días da resistencia, 16 abril-16 de
xullo.
Rematou o día. Comezou a treboada, pero non
houbo pingueiras. Leváronnos a casa a Ana e a
min, tomei un iogur e unha macela.
Durmo moi ben; encántame levantarme antes
das 6, afeitarme e bañarme no patio. Unha regalía amencer con sol, luz, cantos de paxaros e sen
calor. Son as horas mellores do día.
Moitos bicos
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A PALABRA Mc 10, 17–30

Quixera prometerche que nada, ninguén,
aínda que teña que ficar na soidade máis
completa, (quen sabe se grazas a ela?)
me poderá afastar de ti, do carreiro de
luces que, como nos avións, leva á saída
da salvación. Aínda que teña que camiñar
soa e de noite por andar nos teus vieiros,
corredoiras esquecidas e asilveiradas na
procura da paz, a túa, da xustiza, a túa.
Quixera prometercho. Prometerche que a
túa amizade é a única que importa, o amor
indispensable sen o que nada, ningún dos
meus afectos ten sentido, como non sexa o
de afastarme de ti.
Si, prometo. Esa promesa sexa canto teño.
Christina

A PALABRA

De pequena oía dicir: “eu ao ceo hei ir, que nin
roubo nin mato”, pero… Abonda con cumprir a lei?
A relixión limítase a un conxunto de normas que
cumprir? Iso é lexislación, e para lexislar non fai
falla Deus (entendédeme, xa pasaron os tempos de
Moisés…).
Por aí vai a pregunta do mozo rico. Cae na conta de
que ten que haber algo máis que cumprir leis, porque
el leva facéndoo desde novo e non se sente pleno
e feliz. Só cumprir non enche a existencia humana
porque non somos escravos. Estamos chamados á
liberdade.

A CLAVE

O ECO

Hai riquezas que non van na carteira e
pesan coma lousas, cadeas de presidio,
áncoras de fondear. Que medo me dan esas
riquezas que mesmo na maior da indixencia
material son quen de afastarme do teu
camiño. Ando en matinar en apegos nunca
antes sospeitosos. A procura de compañía,
amizades máis ou menos fondas, mesmo
compañeiras de ocasión, apoios dun día
ou de máis, ou simples contactos, amores
fondos e paixóns, tanto ten. Valoro tanto a
relación, a comunicación, a complicidade,
esquecendo que moita xente non as ten.
Aprecio, aprobación, recoñecemento,
existir de cara á sociedade ou a familia
fan que venda ás veces por pouco a miña
parte da herdanza do Reino por un sorriso
ou un signo de acollida. Hai riquezas que
amarran a liberdade e podrecen os soños,
máis que os cartos e as posesións as veces.

Naquel tempo, no preciso momento en que se
puña Xesús en camiño, chegou un a correr, que se
axeonllou diante del e que lle preguntou: «Mestre bo,
que teño que facer para acadar a vida eterna?» Xesús
contestoulle: «E por que me chamas bo? Ninguén e
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 respondeu: «Mestre, todas esas cousas
gardeinas desde a miña mocidade.» Entón Xesús
pousou nel a súa ollada chea de cariño 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.» Ante estas palabras
mudóuselle o rostro e marchou moi apesarado, pois
tiña moitos bens. Xesús mirando todo 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. (…)

A resposta de Xesús é o amor: mírao aos ollos,
con cariño, e dille: “vén comigo!, descolócate!,
salta!, deixa atrás esa vida de escravo que levas
e lánzate ao amor, á confianza…. Desprega a
túa espiritualidade!”. Pero di Marcos que o mozo
marchou porque tiña moitas cousas ás que se
aferraba, que lle daban seguridade, si, pero que o
lastraban para voar…
Xesús convídanos a camiñar fóra do seguro, no amor,
no camiño da felicidade. Así, por exemplo, cando un
pai, unha nai, elixen ter un fillo ou filla, dan un salto
parecido, un salto de amor e confianza na vida. E
nada hai comparable a tal experiencia!! Saltos coma
ese fan a vida un pouco máis plena.
Marisa de Corme

© FOTO https://pxhere.com/es/photo/828663
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Falando da lingua

Gatos e ghatos...

Lidia e Valentina

Quedamos o último día a darlle unha
volta á forma de falar da zona de
Sobrado e deixámosvos teoría xeral sobre a dialectoloxía do galego.
Rematabamos coa gheada, un dos
fenómenos máis característicos que
existen na nosa lingua. E chegastes
a saber a resposta certa do que vos
preguntabamos o outro día? Falaban
con gheada as persoas anfitrioas da
Romaxe? E os veciños e veciñas?
Como o retorno da vosa información nos tarda quince días, imos nós

contarvos mentres
algo sobre o tema.
Na teoría, a liña que
vai de norte a sur
-dividindo falantes
de gheada para o
oeste e non gheada
para o leste- pasa
pola beira da cidade
de Lugo, pero este
é un fenómeno que
a xente -sobre todo
a máis nova e con
estudos- rexeita e,
polo tanto, abandona, pensando que
está mal. Daquela,
aínda que Sobrado
estea dentro da zona que está descrita como de gheada, se cadra oístes xente que non a tiña. Ademais,
ás veces, isto de eliminar da fala un
trazo dialectal tan marcado vai asociado con castelanizacións da sintaxe, concretamente con colocar mal
os pronomes. Pasa en Sobrado e en
moitos sitios, para desgraza do idioma. O peor: estas reviradas do pronome fanas para aparentar que falan
de xeito máis “culto”. Ao tempo (ou
se cadra algo despois ou algo antes),

O Fachineiro

dan en eliminar a gheada da súa fala,
cando está permitida no estándar. O
problema é que aínda existe no imaxinario colectivo esa idea de que soa
menos “bruto” o galego sen gheada.
Será porque unha cousa é o que di o
libro da Academia, no que están as
Normas do galego e outra diferente
o que se percibe. Na televisión ou en
actos cultos, por exemplo, é raro que
a escoitemos. Mais de aquí a que soe
“bruta”... Iso si que ten graza e exemplifica moi ben os prexuízos que existen cara ao galego en xeral, pero sobre todo e en particular, cara ás falas
tradicionais. Porque se analizamos o
seseo, outro tanto do mesmo. Naqueles lugares onde só queda no final da
palabra (des, lus...), aínda a cousa non
destaca moito e os falantes déixano
estar, pero xa na costa, onde non
existía o son interdental que noutros
lugares distingue “cazar” de “casar”,
pois a marca é grande. E ben que nos
estraña que, a pesar da súa existencia
no español, parece que ao persoal
non lle soa raro “sapato” ou “sinco”
cando alguén fala castelán, pero si
que fan comentarios cando llo oen a
persoas que falamos galego.
En fin, aí o deixamos para a reflexión.

do teatro

Fillos do sol
Ben sabe a multitude de followers desta
sección da querenza do fachineiro polo
teatro e, en especial, polo traballo de Cándido Pazó. Trátase non só dun fantástico
monologuista, senón que tamén é un gran
director e autor. Só hai que lembrar a espléndida A piragua ou o excelente labor
que fixo coas Memorias dun neno labrego
de Neira Vilas. Neste momento, coa súa
compañía, Contraproducións, ten dous
espectáculos imperdibles. O primeiro é
unha revisión de Commedia, que estreara
no ano 93 e case co mesmo elenco de luxo:
Víctor Mosqueira, Marcos Orsi, Avelino
González, Nuria Sanz, Goldi e Sergio Zea-
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rreta. Estamos perante un fito do teatro
galego que ninguén pode deixar de ver e
gozar. Nun ton totalmente distinto, atópase Fillos do sol, que recrea os últimos
anos da vida de Eduardo Pondal. Este
poeta, perfeccionista ata a obsesión, traballou 50 anos nun poema épico e morreu
sen levalo á imprenta. Os Eoas, os fillos
do sol, non foi publicado ata 1992, máis de
70 anos despois da morte do bardo. Impresionante o traballo de Adrián Ríos e,
sobre todo, de César Cambeiro, no papel
de don Eduardo xa vello. Outra que non
podemos perder.
A.Q.

