O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS
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X osé Lois Vilar

EDITORIAL 'A SANIDADE E O TERRITORIO A sanidade é competen cia exclusiva de cada comunidade
autónoma, aínda qu e orixinariam ente fo se o Estado o seu responsable. N este traspaso o Estado foi cedendo a cada t_e rritorio a parte
dos seus ingresos que se entendía necesaria para dar unha cobertura sanitaria digna. D esde o principio houbo problemas. Eses qrtos eran manifestamente insuficientes para asegurar a cobertura
sanitaria que a pob<;>ación necesitaba, e a isto había que engadir a
obsolescen cia ou inexistencia de hospitais en moitas zonas. Ese
dobre esfo rzo económico deixou ver o erróneos que eran aqueles
cálculos, que deron lugar ao actual déficit sanitario.
N a actualidade, o goberno central propón, entre outras causas,
que cada comunidade autónoma financie con impostas indi:rectos os seus gastos sanitarios.
Xa o anterior goberno galega
abordara este problema de dúas
formas: co chamado céntimo
sanitario, que se engadiu ªº
prezo das gasolinas, e co proceso de privatización do sistema
sanitario · galega, capitaneado
polas fundacións. · O dobre
o bxectivo buscado (aumentar os
ingresos e reducir os gastos
mediante a presunta maior eficiencia do sector privado) non
foi acadado, debido a varias
razóns.
Por unha banda, porque os
recursos aportados polo Estado son moi insuficientes, e pretender
que cada autonomía os arranxe mediante a suba de impostas indirectos é esquecer todo principio de solidariedade estatal. Galicia
n on ten aínda a riqueza suficiente e, polo tanto, a capacidade recadatoria n ecesaria para cubrir o salto que. ten que dar ata achegarse ás cifras de cobertura sanitaria medias do Estado. Os impostas
indirectos supoñen , ademais, que a cobertura dependa do consumo, cando estes ingresos deberan obterse dun xeito máis estable.'A
man eira m áis xusta de recadar impostas é a través do IRPE imposto que grava máis as rendas m áis altas; non ?- través de impostas
indirectos qu e precisamente por gravar por igual a todos, teñen un
efecto máis prexudicial sobre as rendas máis baixas .
. Por outro lado, aínda non está probado que as experiencias privatizadoras estean traendo a m oderación ao gasto sanitario, salvo
no qu e se refire aos gastos en persoal (gran descubrimento!). Nos
demais capítulos de gasto non parece que sexa así. O Consello de
Con tas (organismo qu e revisa a xestión dos cartas públicos de cada
ano) ten advertido nos seus informes anuais do caros que lle resultan ao SERGAS certos servizos privados sanitarios. Unha pista
n te entido podémola atapar en que precisamente o lugar onde
mái medrou o déficit sanitario, Cataluña, é onde o proceso privatizador e tá máis avanzado. Será só unha casualidade?
·················e

o AQUEL

CREACIÓN

Aquel
día da creación a Deus fóiselle a man.
Debeu quedar apampado contemplando a
feitura graciosa da súa obra. Tal foi así que
nun pulo desmedido sentenciou: medra_de, multiplicádevos e dominade a terra.
Como ás criaturas agraciadas nos acaía .
ben o mandado, ton:i~molo ao pé da letra.
Demos en exercer un despótico desvarío
sobre a vida dos seres restantes.
Rebanamos montañas de pedra, erguemos outeiros de escoura, enchemos de
galerías o ventre da terra, reconducimos as
augas por camiños insospeitados, desecamos as hum.idades, fabricamos boinas de
mesta e poirenta brétema ... Nin sequera
un intre para escoitar as voces dos dominados . E o que viña sendo dominio foise
trocando en rebelión. Noé foi máis listo.
Como o temporal era moito de máis
decidiu capealo. Nós optamos por sometelo. Diques ao mar e presas nos ríos . Os
primeiros rebordan e rebentan, e as
segundas non ·enchen e secan. Coa desmesura da forza natural arrepíannos. Coa
escaseza do seu beneficio acabaremos
poñéndonos de uñas. Xa non hai blues en
Nova Orleáns capaz de cantar tamaño
diluvio, nin Jota Murciana que poda abrollar dunha gorxa seca.
Non sei se estamos nun ciclo climátic~ ou
se estamos metidos nun ciclón. Pode que
os tempos veñan revirados en por si e non
haxa Ínoito que facerlle, pero cando
menos· haberá que ·a xudarse. Vivir baixo
natura é un reto, subsistir contra natura un
imposible. Nin en Río, nin en Kyoto, nin
no parlamento alemán, nin no congreso
de EE.UU, nin no consello de administración de ENCE, para non falar sempre e
só dos de fóra, parece importar en demasía o asunto. A ecoloxía xa non é unha
estética, nin sequera unha factura, é unha
necesidade de supervivencia.
N outros lugares do mundo os deuses creadores puxeron a andar a existencia coma
un todo. Tanto tiña ser carqueixa, rego de
prado, rei- rei ou cullerete. Unha única
vida en múltiples manifestacións. Sen
dominantes nin dominados . Preguemos
ao deus cristián que desdase a súa obra.
Ou será que non a entendemos?.

BOA NOVA
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Andrés Hernández Mouriño
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O ECO
No pasado mes de xuño do presente ano, "algo" (quen estará detrás?) que se deu en
chamar "Foro da Familia" cónvocou unha manifestación en Madrid. O seu obxectivo,
dicían, era "defender a familia", aínda que a maioría da xente (incluidos os propios
manifestantes) entenderon máis ben que era opoñerse ao proxecto de lei que autorizaría o matrimonio entre persoas homosexuais. Por primeira vez en moito tempo, moitos bispo.s, entre eles o naso paisano Rauco, acudiron masivamente -non se lles viu
tanto nas de Nunca .Máis, ou contra a guerra.
Pasados uns días, na diocese de Tortosa, era despedida unha profesora de relixión, despois de "atreverse" a solicitar a redución de xornada por m·aternidade -que por lei, non
só é algo que se pode solicitar, senón que a empresa contratante non pode denegar.
Esta· lectura tróuxome de novo o

eco daquel mes, no que sentín por primeira vez dese-

xos de "darme de baixa" da lgrexa.

Xabier Blanco
1

A CLAVE

Cuestión de perspectiva

Esta mesma parábola contoulla unha vez K. Bayley a un .grupo de campesiños non cristiáns de Palestina. Á pregunta sobre cal dos dous
fillos actuou _ben, a resposta unánime dos labregos foi: o segundo, é dicir, o que dixera que si e lago non foi traballar. A explicación
dos campesiños foi moi sinxela e coherente cunha cultura na que o honoré o valor central: o primeiro filio puxo en tea de xuízo o .
honor do seu pai ao desobedecer as súas ardes; os veciños pensarían que ese pai non tiña autoridade sobre o seu filio, e que, polo
tanto, era un home pouco honorabel.· Daquela, foi o segundo fil lo o que actuou correctamente segundo os criterios desa cultura.
Se esta era a resposta que os oíntes de Xesús estaban dando mentres escoitaban a parábola, a segunda pregunta de Xesús ("cal dos
dous cumpriu a v~ntade do pai?") faríalles ver as causas dende o_utra perspectiva. O importante non é "quen se comportou ben", senón
"quen cumpriu a vontade do pai". Velaí o cambio de perspectiva que Xesús os invitaba a realizar. É certo que os fariseos, os sacerdotes
e os anciáns do pobo dixeron si a Deus ao aceptaren a lei de Moisés. A súa actitude, coma a do filio que dixo que si e lago non foi traballar, resultaba irreprochable dende o punto de vista das convencións sociais, pois non puxeron en tea de xuízo o honor de Deus. Agora
ben, vistas as causas dende outro punto de vista, a súa resposta foi superficial, non cumpriron a vontade de Deus e o signo máis evidente é que se negaron a acoller a invitación á conversión realizada por Xoán Bautista. Porén, as prostitutas e os publicanos son os
que realmente acolleron esta invitación e os que de feito cumpriron a vontade do Pai.
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APENEIRA
O ALZHEIMER preocupa a todos os niveis; o 23 hai en Pontevedra o 1
Simposio de AFAPO sobre esta

enfermid~de.

Na foto a Asociación de Enfermos de

Alzheimer .da Coruña recuperándolles a memoria coa escoita da música da súa mocidade e coma canle dos sentimentos e emocións. A compañía biotecnolóxka e farmacéutica de Vigo ZELTIA segue a ser a punta de lanza na investigación. de fármacos de
orixe mariña. Nas entrañas dos moluscos e algas, contra o cancro e o alzheimer, recoñecidos en todo o mundo, convencidos dende hai anos de que se o mar· son as tres
cuartas partes do planeta tamén pode achegar algún fármaco importante.
A pesca segue rizada e a UE urxe recortes pesqueiros e acordos con Marrocos e
Alxeria, pois rexróns coma Terranova
está a vedarse para os 30 conxeladores
galegas. Nestes días decídense as cotas
para o 2006 no Atlántico Noroeste. 10
anos despois da

GUERRA DO

FLETÁN seguen as liortas e 8500
pastos de traballo están en risco, pois o
cupo de captura volve a reducirse e as
CENTRO GALEGO DE BIZKAIA
EN BARAKALDO

42.000 toneladas do 2003 van baixar ás

O 2 de outubro os galegas celebran en Errentería o

GALIZA EN EUSCADI, c~a

16.000 do 2007. Hoxe a loita está en

XX DIA DE

presenza dos presidentes de Galiza

buscar alternativas polo peche da pes-

e

quería de ·fletán, novos calaaeiros coma

EusCadi. Son máis de 55.000, cos filias e netos que naceron naquela nación, o que

o de Grenlandia, pero dende 1977 esta

supón o 100/o da poboación. Na véspera vai inaugurarse a "Por.ta de Errentería" na

flota tivo que arrancar de seis zonas

Rotonda ."Gal iza", escultura ch ea de vida e movemento de lñaki M. Ruiz de Equino.

diferentes.

O POL.BO mermou a súa presenza nas romaxes e feiras no verán; reduciuse a
súa captura un 650/o. Agora cando se achega a súa festa principal, o San Froilán de
Lugo, as confrarías uníronse para recuperalo. O Prestige machucouno e a veda ata o
18 de xullo non foi suficiente. Por outra banda os barcos afúndense ante as poucas

capturas que lles permiten por mariñeiro de baixura (40 Kg.) e a suba arrepiante do
gasóleo. Para eles a saída serían máis nasas e menos tempo de pesca do polbo.

o 25, DIA DAS PERSOAS XORDAS, no comezo de
curso, obríganos a buscar a comunicación cos que sofren discapacidade auditiva. O
Parlamento de Madrid vai tomar medidas contra a discriminación negativa e tratará
de posibilitar no ensino, mesmo ós que non teñen esta traba, a aprendizaxe da lingua dos signos, aínda non recoñecida suficientemente, cunha oferta dun modelo
bilingüe, ademais de facilitar a comunicación subtitulada, os implantes cocleares e

...............
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discriminación positiva no emprego. Na foto, un curso na Asociación de Xordos de
Lugo .

Alfonso Blanco Torrado
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Do 28 ao 30 de setembro ten lugar· en A
coruña o VII

CONGRES.O
DE ECONOMISTAS,·no
Pazo de Congresos do porto: Xa son 25
qnos deste colectivo. Nós homenaxeamos a REVISTA DE ECONOMÍA DE GALlCIA (1958-68), dirixida por Xaime Isla
Cauto e que dende 1963 ten coma subdirector Xosé Manuel Beiras, que ía
enxergando esa "biblia" dos estudios
económicos galegas: O atraso económi-

co de Galicia, do que foi decano da
Facultade de Económicas -e un novo
horizonte na Universidade de Santiago.

O 28 d.e setembro do 2000 foi comezou da 2ª lntifada, que ·a fina is do 2004 xa
supuxera a marte· de 3344 palestinos e 1008 israelís, e miles deferidos. Nin o Muro
de len in, nin a saída de Gaza de 9000 colonos que gozaban da ·meta de da terra, a
máis vizosa, dende 1967, mentres un millón e medio de palestinos morrían de fame
apetuñados en 8 campamentos, xeran máis paz, pois seguen invadidas a Cisxordania
e Xerusalén Leste.Dous pobos machucados dende hai anos son unha ferida que segue
a sangrar. Prepáranse as eleccións lexislativas en

PALESTINA. As últimas

(na foto) foron no 96. Grazas a Gaza, con máis terra e mar, pero con moitos .nubarróns.

A MAS.I FICACIÓN DAS CADEAS nun .1450/o está a preocupar. Na da Lama hai 1561 internos para mil celas, nun mundo de culturas: 615
estranxeiros, a maioría da crenza islámica. En Bonxe son 424 para 284 prazas_. Outra
eiva é a desfeita que sofren as ·infraestruturas debido á precariedade coa que se
construíron. Pero o problema máis duro cada día é o proceso de desin.toxicación que
· están a vivir o 550/o dos reclusos, pois o 600/o consumía drogas e alcohol. En Galiza o
34,70/o desta poboación é inmigrante, os terceiros nesta proporción do estado, e o
41 O/o son menores de 30 anos. Son 4245 internos para 2918 prazas, o dobre d no
2000. Na foto a exposición "Solidariedade compartida", con traballos dos reclusos
como terapia e axuda ás vítimas do maremoto do Nadal.

Celebramos o día das

MIGRACIÓNS,·a 25, asunto determinante na eco-

nomía. Así, na pesca, en 4 anos medrou un 880/o (~o estado é dun 0,31 O/o; en Gal iza
acadan o 4,880/o (1174), dos que 350 son peruanos, 264 portugueses, 191 marroquís).
Outra actividade na que medran é a hostelaría, pois diminúen os aquí que queren
trabal lar nela. Na foto de Alberto López, un camarero dominicano, Jonathan Arbelo,
en "La Polar" de Monforte, cando festexan o San Mateo. É pr~piedade dun veciño
emigrante en Suiza e que dá trabal lo a i~migrantes, a metade dos 30 empregados
entre este e o Capital. En Monforte son 500 entre os 20.000 habitantes. No 2004
eran 70.000 e.n Galiza, a metade nas 7 cidades principais, pero hai concellos coma
Mezquita, Valdeorras, Búrela ou Arteixo cunha poboación estranxeira do 170/o. É
Ourense a que con máis inmigrantes sen papeis, o 380/o. Dende o 2000 regularizáronse 5800 estranxeiros, 2219 por arraigo "en Galiza.
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POLITICA

1intxu

A NOVA .IMAXE
Xa o dixo no seu día Tarradellas: cando noh hai moito que ofrecer, hai que poñer o
acento na imaxe, ou no protocolo. Seguramente esa idea -ten moito peso nos primeiros
pasos .da nova X unta de Galicia, con resultados dispares, segundo os casos.

O novo goberno enfróntase coas dificultades de comezar a gobernar

D esde logo .é moi de agradecer que se poña o máximo
acento en lograr a transparencia informativa e en reforzar
a p articipación de todos na xestión, dándoµe a maior relevancia ao órgano de representación, o Parlamento, pero
tarn.én abrindo canles de diálogo cos axentes sociais. Nesta
liña está a decisión do presidente de responder en cada
pleno ás preguntas dos grupos parlamentarios e á consulta aos mesmos grupos sobre as demandas de Galicia para
contar con m áis fondos para a sanidade.
Ás naturais dificultades para facerse cargo dunha administración da complexidade da Xunta de Galicia engádese o feito de se atapar o novo goberno coa caixa case
baleira, xa que o anterior goberno apurou a xestión nos
últimos meses. Iso explica que o único gasto comprometido polo momento pola nova X unta sexan cinco millóns
suplementarios para a gratuidade dos libros de texto en
todo os cursos de prii11ar~a .
Xa dixemo noutra ocasión que o novo goberno buscaba o seu rumb o. Pero parece que lle custa atopalo · en
a untos relevantes e que non dependen , de entrada, do
pouco ou moito diñeiro dispoñible. Por exemplo, un bo
día atópans coa relevancia dos gastos comprometidos en

_

materia de concertos co ensino privado e prometen revisalos. Para dar marcha atrás ao día .seguinte. E o mesmo día
que denuncian que o goberno anterior deixou a caixa
baleira e comprometidos gastos moi abundantes para anos
sucesivos ratifican no seu posto á Directora Xeral de
Presupostos.
E mentres tanto van pasando as . semanas e non se
toman decisións sobre asuntos ·de fondo calado simbólico,
máis aló da súa ·relevancia de xestión. Avanza set.embro e
non se atopou a persoa capaz de poñer en marcha unha
verdadeir:a política de normalización lingüística ou de
xestión dos medios audiovisuais públicos. Confirmase así
que non foi máis ca unha fuxida cara a adiante o deixar
eses asuntos candentes baixo o paraguas da Presidencia da
Xunta e na tutela dunha comisión mixta un tanto especial.
E vemos logo que a meirande parte dos conselleiros,
directores xerais e outros altos cargos seguen facendo un
uso meramente ritual da nasa lingua.·E seguen producíndose perigosas tendencias continuístas nos nomeamentos
de ~argos intermedios .

OPETODO ~
SANTOANTON

· ·········································ifiibeii ..Arambúiu.
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Veño preocupado, din que somos o lugar
onde mais cocaína se consome. A fe que debe
ser certo porque vexo unha morea de mozos
metidos nesa historia. O que me chama· a ·
atención é ·que ninguén reacciona. Os concellos están centrados no ladrillo, as deputación~
en subvencionar as causas mais peregrinas e os da Xunta non acaban
de organizar a organización. A ~ousa é grave e creo que desde as
parroquias tiñamos moito que facer, sobre todo organizar aos pais e
;¡is nais. Pero non sei, dáme a impresión de que estamos sempre mirando para outro lado e argallando .causas que pouco teñen que ver .coa
vida da xente. Teño un amigo que traballa na prisión da Lama, cántame que aquilo está cheo de mozos por culpa das drogas. Lin nun xornal de Lisboa que a policía detivo a un corvo acusado de matar a unha
galiña. Dedicábanlle toda unha páxina á noticia. O .corvo que estaba
domesticado, vivía nun. bar e debía ter moitos amigos, pois recolléronse máis
de duascentas
firmas
pedindo a
súa liberac 1 ó n ·.
Aparecía a
opinión de
expertos
dicindo que
os
corvos
.non matan ·
outros
bechos e aliméntanse de
carnes martas. Algúns
intelectuais
e políticos
aparecían
defendendo ao corvo. Home, se o corvo non matou á galiña, non é
para que estea preso. Quen sabe ao mellar foi un crime paixonal! O
caso é que lle .estaban buscando un avogado. Dis que esto u de broma?,
pois non, lino con estes olliños que . aínda non precisan de lentes .
Cóntoche isto porque parecémonos un pouco a estes amigos do
corvo. Metemos tantas enerxías en reunirnos para volver a reunirnos, ·
en congresos, xornadas, cursos, celebracións ...e esquecemos que aos
mozos os están envelenando. E non sería bo que a Igrexa en Galiza
puxera todo o seu empeño, forzas, persoal en resucitar a estes mortos?
O Proxecto Home fai moito, pero precisase máis. En Ourense hai
unha exposición ben .bonita na Catedral: "Camiños de paz" , .pasou
moita xente a mirala. En Santiago fixeron un importantísimo encon:_
tro de Teoloxía, e tamén na Coruña no Fogar de Santa Margarita.
Fomos á Romaxe, grande f~sta!

~·
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XXVIII ROMAXE
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VÉMONOS EN MOANA!

Os rapaces e rapazas ap renderon ben o texto da liturxia e fixeron marabillas

Xa estamos de volta. Unha
Romaxe máis pasou . . . e xa van
vinteoito.Vaia, segundo as miñas con-.
tas son seis, pero dende que vés á primeira tes unha sensación que ~ngan
cha, parece que acaba unha e x·a· queres outra.
Todos sabemos que en setembro acaban as vacacións , a volta
ao cole, os exames, menos praia, máis
frío ... , pero ao principio deste mes
hai algo que nos carga as pilas e dá
forzas para comezar, e iso é .a
Romaxe. Na axenda aparece xa marcada dende hai tempo e vas preparando todo para que non haxa causa
que impida participar nela, e máis se
ten un lema coma o deste ano: "Filia
de Breogári, alédate". É que só ~scoi-

·talo parece que che dan ganas. de dar
un chimpo.
Pois con esta ilusión comezamos a preparar a viaxe, .a posibilidade de ir durmir ou unha viaxe en
coche cediño á mañá ... As circunstancias abrigaron á segunda opción,
pero sempre hai valentes que, pese ao
tempo, están dispostos, verdade? Ja,ja,
ja ....
Viaxe organizada, comida para
compartir e todos listos para unha
Romaxe máis, este ano en terras de
Arzúa, máis preto ca outros anos pero
coa mágoa de saber que o tempo non
permitiría ir ao Santuario da Mota e
tería que ser no recinto feiral; dá
igual, este non é motivo para estragar
unha Romaxe.

E ali chegamos, os de sempre· e
algún máis, que isto sempre é de
destacar. A pesar de que a choiva fixo .
quy algún se botara atrás, aínda hai
xente que estrea por primeira vez
unha. Romaxe e que de seguro repetirá. Un saboroso queixo dábanos a .
benvida e o pé para comezar .ª s;:i.udar
esa·xente que hai tanto que non ves,
pode que un ano, dende a Serra da
Capelada, ou pode que máis, porque,
todo é de dicir, que o tempo non nos
está a acompañar nos últimos anos.
Saúdo por aquí, bicos por alá,
un libriño para seguir a Romaxe e
outro medallón para a parede, case
todo listo para comezar a liturxia.
E de fondo a Quenlla afinando,
o Xabi rebulindo e máis coñecidos
que nos imos xuntando, algúns máis
velliños, outros máis gordiños, algúns
que medraron e outros que cambiaron de look. Comezamos coa benvida
a todos e .ª canción desta romaxe, que
é de destacar este traballo, igual có das
rapazas é rapaces que aprenderon o
texto e o fixeron de marabilla. Todas e
· todos ledos comn a filla de Breogán
bailamos a Rumboia, escoitamos testemuñas de ledicia, démonos a paz
dunha forma nova e preparámonos
para botar eses tres berros secos.
E pasiño a pasiño chegou .·a hora
da comida, empanada . para uns,
xamón para outros, viño para todos ...
E é que na Romaxe, aínda que veñas
por primeira vez, non ha faltar o
ofrecemento dun amigo para comer
con el ou un intercambio de doces
típicos.

Belén Losada

........................................................................................................ ; .............................................................................................................................................................................. .

Pouco a ·p ouco vai pasando o
día, un peqiieno paseo, unhas charlas
cos amigos e unhas cancións da
Quenlla. E is to vai rematando... A
oraóón da. tardiña en Sobrado e a
.recolle~ todo para outro ano.
Si, parece mentira, así de rápido pasou a Romaxe, todo un ano
esperándoa .e xa acabou, é que as
cousas boas pasan sen se un decatar.
Despedidas ata o ano, algún traballo
pendente e ao coche de volta saboreando o día e pensando no ano que
v"én, que xa serán sete; digo vintenove.
Así que .. . repoñede forzas e ídevos preparando, irimegas e irimegos,
vémonos todos 1 todas e algún máis o
an_o que vén.

Toda lrimia celebrando

ORACIÓN EN SOBRADO DOS MONXES

Manuel Regal Ledo

A auga non puido con nosoutros, porque non tiña que poder, porque non eramos contrarios, porque a
auga para nós é auga irmá, que nos fada falla coma a auga de maio, aínda que estivesemos en setembro. E a auga
quíxonos acompañar por ben, por moito ben durante toda a xornada. Grazas, auguiña!
E por iso nos acompañou ata So~rado, e suspendeu por un momento as súas efusións, para non nos facer
mal, para nos permitir entrar tr~nq:uilamente naquel recinto de paz e de irmandade que é para moitísimos de
nosoutros o mosteiro de Sobrado dos Monxes.
E despois, mentres rezabamos e cantabamos aquilo precioso de "Escoita, irmán, ternos moito que facer,
somos as mans de Deus", a auga asomouse á nosa pregaria, e, se nós erainos 1noitos a rezar, 1noitos e moitas,
cantas eran- as pingas de auga, que a fío caían do ceo para dicirnos que estaba feíto, que ceo e ter~a estabamos
unidos no mesmo afán de levar irmandade, de facer terra feliz e productiva!
E seguimos rezando, facendo memoria de Santa María de Nazaré, muller, nai,.vida, dozura e esperanza, e
alí estaba a auga, caendo morna e vigorosa sobre a inmensidade da terra sedenta e agradecida. Canto ben en
tanta humilde apariencia!
Rematamos a pregaria, e a auga seguía alí; queríamos saír da igrexa·para fóra, para a vida -como ten que
ser-, e a auga ofreceunos en despedida, a contraluz, un inigualable cadro de luminosa vitalidade. Tal así como
saiamos os homes e mUlleres que pechabamos desa maneira unha xornada fecundada pola presenza de Deus e
pola presenza de tantísimos amigos e a.migas (saúdos, chuchos, apertas, sorrisos, aliadas ... ), q~e· a ocasión nolos
fixo sinal da Galicia e do m undo irmandado polo que traballamos.
E a auga alí, como. amiga e compañeira? sempre.
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ALEDADEVOS!

Disfrutei moito ao ver tanta rapazada

Al dádevos fillas e fillos de Breogán
porque un ano ni.áis celebramos a
Romaxe nun precioso recuncho· de
Galicia, en Arzúa. Porque pese á chuvia madrugamos para coller o bus, o
coche ... e a estrada. Que boa idea os
da organización ó cambiar o sitio da
Romaxe do santuario ó recinto feiral! E que recibimento con ese queixo da terra de Arzúa!
Aledádevos por ese grupo de
mozas e mozos que nos ían adentrando nesa celebración. Que dinámica, que sinxeleza e coa nosa linguaxe! Era emocionante o que ali
estabamos vivindo con esas cancións
da Quenlla que poñían apelde galiña. Foi esperanzador escoitar os
rumores de Boa Nova desas asociacións que · van abrindo camiños.
~embro a consagración na que todos
e todas participamos e esa Rumboia
que bailamos en roda pequenos e
· grandes ..... Que sensación tan reconfortante sentir a chuvia .fóra e nós tan
ó quente celebrando en comunidade_!
Qu fermo o que os nosos fillos e

_

fi)las poidan vivir unha celebración
tan chea de vida e festa!
Aledádevos porque nos atoparnos ·
con persoas queridas que hai tempo
que non vemos e con outras qu e só
vemos na Romaxe. Apertas, sorrisos,
falas case que apresuradas porqu~
queremos seguir saudando. Disfrutei
moito ó ver tanta rapazada na nosa
"mesa". · Cada vez iámola abrindo

máis para deixar sentar un amigo.
Que rico estaba todo ese xantar onde
cada persoa ~chega o que cociñou
pensando neste día! E sempre sobra
para con1pa,rtir cos da mesa do lado e
aínda levar de volta para a casa: E qué
me decides desa sobremesa co intercambio de postres e café, unha excusa para máis bicos, unhas gargalladas,
seguir saudando e ·de paso comentar ·
o bonita que foi a celebración e canta
xente nova hai este ano. De fondo
volve soar a música, bailamos un
pouco, irnos ver de cerca os instrumentos (olios de neno abertos para
velo todo) e no máis fondo de nós
sabemos que isto que estamos a vivir
é un privilexio, algo sagrado que
ternos que percibir con todos os sentidos; E todo grazas ó esforzo de
moitas persoas que o estiveron prepa- .
rando para nós con_moito aga:rimo.
Certamente ternos moitas cousas
polas que aledarnos, e eu penso gardar cada bico, cada encontro, cada
aperta no meu corazón para lembrar
tanto amor e harmonía comunitaria
neses días tristes.
Filias e fillos de Breogán, aledádevos!

Sempre sobra para compartir cos da m esa d ~ lado
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Sara tirando fóra o mal do mundo

Pois, se vos digo a verdade, desta
volta eu non pensaba irá Romaxe. É

resignación e co obxectivo principal
de saudar a aqueles de quen o trasfego diario nos afasta, aínda que vivan
preto de nós .

que anunciaban choivas e ocorréuseme que, se cadra, cunha nena pequena e inqueda coma a miña, un día
E chegamos. E tivemos que recoñecer que a idea de celebrar a festa
pasado por auga ao aire libre era
a cuberto fara moi boa, porque chounha aposta segura por un bo catarro
veu todo o día ás cuneas e ao aire
e varios quilos de terra patria transportados da Mota á casa. Pero ao final libre non ía haber quen parase.
Tamén porque o pavillón estaba moi
o meu home e mais eu decidimos
arriscarnos, porque Romaxe de ben e non resultaba agoniante, nin a
Crentes Galegos só hai unha e unha megafonía abouxaba, nin retumbasoa vez ao ano. Se un non vai, logo se
ban os sons. Pero ademais, é que . eu
arrepinte, porque perdeu a ocasión logo me decatei de que á Romaxe
non debía ir só por ver as caras dalde atopar vellos amigos e compañeiros cos que algún <lían compartiu -na gúns amigos, que tamén, senón que
parroquia en que medrou, na mesa para min había outras boas razóns .
Houbo un tempo, por alá cando
de redacción desta revista ... - proxec- .
era adolescente e universitaria, en
tos comúns e algunhas boas conversas.
que andei metida ata as orellas nas
Máis tarde, cando xa nos decidira- cousas da parroquia, da Igre·~a, da
mos, so.ubemos que a festa tería relixi.ón. Logo, outras ocupacións,
lugar a cuberto, pero non pensedes como o traballo e a familia, e cirque, en principio, nos gustou moito a cunstancias coma o esmorecemento
da comunidade onde eu medrara na
idea, xa que un dos atractivos da
Rotnaxe son os espazos escollidos fe, que en tempos fora moito máis
para celebrala, lugares especialmente viva e activa, ou o cambio de parropropicios para o reencontro con quia cando os prezos da vivencia ·nos
Deus e coa Terra. Pouco nos chistaba levaron a comprar unha casa nas afo- ·
pasar o día pechados nun pavillón ras foron afastándome <lesas movidas .
cheo de ruído, porque para encerros
O caso é que a miña participación na
- dixemos nós, inconformistas- abon- . vida da Igrexa se reduce a ler Irirnia
da cos do trabalio semanal. Así que . e, de cando en vez, sentar na Igrexa e
oír (e o verbo é aquí moi axustado,
collemos o coche con certo aire de

polo que revela de actitude, máis ca
receptiva, pasiva) unha misa que,
como máxima virtude, ten a da brevidade, xa que dura uns quince
minutos ; que o cura . da parroquia é
novo e todo o fai con moita axilidade. Eu estou moi agradecida ao que a
comunidade en que medrei e a miña
formación relixiosa me deron, pero
teño que dicir que na miña vida diaria a penas boto de menos aqueles
tempos en que vivía a fe doutra
maneira. Porén, este ano durante a
misa da Romaxe sentín morriña
deles, e mesmo dunha parroquia
ideal que eu nunca cheguei a ter en
que as misas dos domingos fosen así
coma as do 1O de setembro, que non
cansan aínd_a que sexan longas porque nelas · un le, e canta, e b aila, e
aplaude, e, realmente, participa e
celebra.

Así .que un chega á Romaxe e
redescubre que tiai outra lgrexa, e
que outra fe é p.osible. Por iso, aínda
que en principio pareza que debe
estar triste, porque se acorda do que
non ten todos os días, do que lle falta
á súa vida, no fondo ponse alegre, e
ata se em.ociona mentres canta o
Magníficat (ondiñas veñen e van),
aínda que lle dea algo de vergoña
poilerse a chorar ali no medio e
intente disimular.
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Non pode ser alc~mado de
racional un sistema que, ao
mes-mo tempo que crea
riqueza, aumenta a pobreza.
Que produce, como cara e
cruz da mesma moeda, fame
e sobrealimentación. Que
gasta máis no superfluo ca
.no esencial.
Carlos Mella

PARA NON

PERDER O SUR

A Cava da Terra

a ·sELO FLO

O posto da Cova da Terra na Romaxe deste ano

Ola amigos e amigas. Escribimos
dende A Cova da Terra, espazo de
comercio xusto e consumo respo'nsable :p.o corazón de Lugo.
Hoxe queremos aproveitar a ocasión para poñervos ó día d~n dos
máis importantes . debates que nos .
últimos tempos se están a producir
no movemento do comercio xusto a
nivel estatal·: a comercialización de
productos de comercio xusto en
grandes superficies, apoiada pola creación dun selo internacional de
garantía.
Vaiamos por partes . O selo FLO
(Fairtrade Labelling Organisation)
ten por obxectivo certificar materias
primas, de xeito que se garanta que
está mercada a un prezo superior ó
do mercado (previamente fixado pola
entidade certificadora correspondente) . Tan só iso, porque o resto de criterios de comercio xusto (o reinvestimento social, a continuidade e esta-.
bilidade laboral, a nori explotación
das per:soas, o respecto medioam-

biental ... ) non van estar · controlados
polo dito selo, qued~n fóra .
Isto vai posibilitar que aparezan
moitos productos en grandes superficies e con nomes de marcas coñecidas. Un exemplo. Carrefour, El Corte
I.nglés, Auchan.... poderán vender
café Carrefour, El Cort~ Inglés,
Auchan de comercio xusto. Mercan
o café certificado co selo FLO e eles
encárganse do resto do proceso, cos
seus baixos salarios, a súa tetnporalidade, o seu acoso ó resto de labregos
do Norte e do Sur, etc.
Existen dúas posturas diferenciadas,
e encontradas, nesta nova aposta; por
un lado a dos que defenden o selo
FLO e a comercialización cos argumentos do incremento substancial
das. vendas de comercio xusto, o
maior recoñecemento deste movemento ... Por outro, a de moitas organizacións do estado, ·entre .elas A
Cova da Terra, que · ternos o convencemento de que son moitos máis os
inconvenientes cós beneficios.

En comercio xusto o importante
non é vender máis, senón ser capaces
de modificar as imtustas regras do
mercado internacional, que son as
culpables da desigualdade social, e iso
non se pod~ realizar coa colaboración das multinacionais que as impoñen.
Tampouco eremos que aumente o
recoñecemento . e a sensibilización
sobre o comercio xusto. Ningún ·
consumidor ou consumidora consciente vai entender que estes productos se poidan vender nas grandes.
multinacionais.Ademais, elas non van
· potencia~ este tipo de consumo, nin
informarán os consumidores e consumidoras das condicións de vida e
producción, nin farán campañas· de
sensibilización ó respecto. Para o
único que lles servirá ~ para lavar
conciencias e apa~ecer como "solidarias". De feitq, eremos firmemente
que o comercio xusto vai .ver a súa
imaxe,· credibilidade ~ c~herencia
seriamente <lanadas.
Xa vedes, unha dura batalla, e contra un "iniilligo" forte. Somos moÚas
as organizacións de comercio xusto
que pensamos que estamos ante unha
renuncia á loíta por un mundo máis
xusto. Traballamos para transformar a
sociedade, para que os pobos teñan
dereito á súa soberanía alimentaria,
para facer transparente todo o sistema
comercial e para que a xustiza se
practique no Norte e no Sur. Para
facer consumidores e consumidoras
conscientes e responsables, que esixan información e se integren na
nosa loita.
Como parte dese traballo de formación e información, tiñamos a
abriga e tamén a necesidade de trasladarvos esta situación, irvos preparando para o que virá, que coñezades
dende agora outra postura.
Un afectuoso saúdo.
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O NOSO TABOLEIRO

Servicio Litúrxico REMOL
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FAI ANDO DA. LINGUA

Lidia e Valentina

Da Arzúa vimos! .
Estamos de volta das vacacións e . da . Romaxe. Alá
fornas, alá nos encontramos, alá parolamos uns cos outros
e mais coa xente da Arzúa. E como se nos vai todo pala
lingua e.ternos "deformación_" profesional, atendemos ben
ós falares de ali. Vos tam~n vos decatastes de que falan
galega .coma todos nós," aínda que Goas súas particularidades? Por se alguén está despistado, repetimos a. cantarea de
que o galega é un .idioma, unha lingua que deriva do
latín, igual có castelán. Daquela non é un dialecto do castelán (Isto tivemos que aclararllo nós . un des tes días de
atrás a unha empresa de telefonía móbil cando chamamos
falando en galega e a moza que nos atendeu primeiro
pasounos co departamento de catalán -porque ós cataláns
aténdenos na ~úa lingua- para lago dicirnos que "no tene-::
mos a nadie que .hable en su dialecto"!!! Pois non somos
dialecto ... Que van ter que darlles uris cursos ás telefonistas do "centro" respecto ós idiomas que hai "na periferia".
Enfin, non perdámo-lo fío! Con todo, queriamos deixar
ben clariño o que eran os dialectos: a forma de falar un
idioma nas diferentes zonas xeográficas. Os estudosos din
qu
n .Galicia non se pode falar de dialectos porque as
falas non son tan diferentes como para iso, pero si que hai
tres bloques lingüísticos príncipais: o do occidente, o do
centro e o do oriente, e ningún é mellar có outro, simplemente son diferentes .
Pois Arzúa está no do centro, é dicir no Bloque central
e daquela o trazo que os diferencia dos do lado é que fan

Con pan ou sen pan, coma queixo .. : arzuán.

o plural das palabras rematadas en - n, perdendo o -n . e
poñendo - s. Así de can fan cas, de xamón -xamós, -de
ladrón-ladrós, de canción- canciós, etc; mentres que no
lado da costa dicimos cans, xamón,s, ladróns, cari.cións e
nos territorios que están cara a Castela di_n xamois,
ladrois, canciois e cais. Con todo non e~ todo o bloque
central falan da mesma maneira.
Ben xentiña, ata a próxima. R.omaxe? Non que aínda
falta un anal .Ata a próxima revista!!!

Dafüs
A ONU publicou o Informe sobre desenvolvemento humano do ano 2005 e, tal como
ali se recoñece; non hai grandes motivos para a alegría. O que podemos ler neste
amplo e interesante estudo resulta absolutamente escandaloso e debería avergoñar.. nos. Porén, qu:e ninguén busque titulares a cinco columnas en ningún medio escrito, nin sequera n.oticia de apertura dun telexornal. Velaquí algúns datos: o informe
parte das 300.000 persoas que morreron no tsunami de hai un ano para engadir que
cada hora, e sen que ninguén queira decatarse, marren 1200. nenas, é dicir, 3 tsunam.is ao mes. O gasto do comercio de armas en tres días equivale a todo o orzamento anual para a loita contra a sida. Unha de cada cinco persoas no mundo vive
con menos de un dólar ao día e 1500 millóns de persoas fano con, menos de dous
dólares diarios. Os 500 máis ricos do mundo teñen máis cartas ca 4Í6 millóns de
per oas. En definitiva non só non se está facendo o esforzo necesario cos países empobrecidos serrón que
moitas axudas están condicionadas a que compren as mercadorías do país rico. E non vos ·digo nada do apartado de conflictos bélicos. Paga a pena ler todo o informe en http://hdr.undp.org/reports/global/2005/ .
A.Q.
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