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Após das xerais:
crebacabezas,
negociación e pacto

A foto que fala

Líder político preparándose
para negociar

O trasno

Folgos micropolíticos para o aninovo

Daniel López Muñoz

sen chantaxe emocional, sen contraprestacións regradas. Por eses
e esas con quen non nos
vale “posar”, senón ser.
Un brinde polas persoas amigas e veciñas e
a rede toda que nos sostén. Porque é ben certo iso que se di,de que
máis vale perder o tempo cos amigos que perder os amigos co tempo.
Como levamos unha fartura de macropolítica que nin diola procede
unha cura de xaxún, desas de desintoxicación, para volver a mirada ao
que depende directamente de cada
un de nós. Fagamos, para o ano novo,
un apelo e un brinde a prol da micropolítica, diso que nin o nome de política merece, a pesar de ser o máis real
que nos pasa e de ter efectos políticos
indubidables (por máis que non se
saiba,con certeza, a que prazo).
Un brinde polos que viven con nós,
que merecen o acougo e a dedicación
prometidas, unha preocupación despreocupada, reparadora e liberadora,
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Un brinde por esas grandes ou pequenas causas xustas e solidarias que
apoiamos e que, sen notalo, son elas
as que nos sosteñen a nós. Para que
a nosa pinga non se derrame na lagoa escura do desánimo senón nun
mar de grazas, como dicía a Romaxe
aquela da Aguiño.
Un brinde por esta lingua brava, con
raíz e popular - no bo sentido da palabra-, á que coidamos coas vitaminas da nosa palabra e as proteínas
da nosa personalidade, en calquera
contexto e situación, con humor resistente, que é a mellor vacina contra
a esmagadora normalidade.

Un brinde pola natureza próxima
que nos acolle, tan galega ela, tan
maltratadiña e, con todo, tamén, tan
resistente e prometedora. Por ese
areal, pola fonte do barrio, polo monte amarelo de codesos e violeta de
uces, pola maceira que enxertamos,
as abellas que criaremos, o souto que
repoboamos. Como actos de fe. Polo
noso anaquiño de planeta, ese do que
nos facemos responsables ou corresponsables. E polo lixo que separamos
na casa, plástico por aquí, vidro por
alá... a pesar do que vemos nos recipientes do lixo.
E un brinde e folgos mil pola nosa
ecoloxía interior, na que podemos
gobernar por maioría absoluta. Por
esa capacidade asombrosa de comezar cada día de cero, sentíndonos reconciliados, por sabermos que sendo
únicos non somos, por fortuna, tan
importantes, e os nosos fallos son
como os graíños de sal desa rica e
agradecida ensalada multicolor que é
a nosa vida.
Un brinde e moitos benditos folgos
para 2016.

Editorial

Eleccións xerais: aritmértica, física,
química… e estados de ánimo

Estas foron unha eleccións xerais, e, por suposto, admiten as dúas lecturas: a de ámbito xeral, estatal e a
lectura do acontecido en Galicia.
En canto á gobernación do Estado, a raíz das eleccións falouse moito estes días da aritmética electoral.
Cantos apoios fan falta para que saia elixido un presidente en
primeira e segunda volta, por exemplo. E, aplicado aos resultados: se Pedro Sánchez se absterá ou non en segunda volta
para que Rajoy sexa presidente. Ou se Podemos facilitará a
presidencia de Sánchez, que necesitaría outros apoios extras
e non moi doados.

Os cálculos da “física e
química electoral” serán os
realmente complicados para
investir presidente

A aritmética é relativamente sinxela e obxectiva. O que pasa é
que, nisto da política, conta tamén a física e a química. Aí os cálculos son infinitamente máis complicados.
Efectivamente, na física electoral interveñen os cálculos sobre os espazos, os vectores forza de futuro, os
equilibrios dinámicos en situación de inestabilidade e a ameaza constante e temible da lei de gravidade: esa que di que se perdes pé,
caes máis rápido do que no seu
momento subiches grazas á impredicible variación da presión
e temperatura provocada polos
medios de comunicación. Nese
cálculo están: Pedro pregúntase, cantos votos se lle marcharán cara a Pablo se fai posible a
presidencia de Mariano. Albert
pregúntase algo parecido, pero
Continúa na páxina 10

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Acabo de informarme da vida de
dúas persoas que realmente paga a
pena coñecer. Trátase de Edmund
Dene Morel e de Roger Casement.
Viviron a cabalo de finais do século
XIX e comezos do XX. Casement de
orixe irlandesa e Morel inglés foron
enviados a África para facer negocios
a conta da colonización como moitos
homes do seu tempo. Pero eles non
pecharon os ollos á realidade que vivían os africanos do seu tempo e déronse conta das inxustizas que vivían
os nativos (especialmente do Congo)
Precisamente nesta época o caucho
revalorizaríase moito debido á necesidade del para as rodas (nun primeiro momento das bicicletas, logo dos
coches). O rei Leopoldo II de Bélxica
que tiña o Congo como a súa leira
particular facíase inmensamente rico

a conta do transporte de caucho. Eles
testemuñan como nun ano se enviaron 72000 cartuchos de armas dende a metrópole só para a produción
de caucho ou como este territorio
perdeu en vinte anos o 40% da poboación. Tamén testemuñaron auténticas barbaridades respecto a mutilacións de nenos e nenas, violacións
ou existencia de campos de concentración (invento belga e non alemán).
Os dous dedicaron boa parte da súa
vida a denunciar as barbaridades da
colonización na súa época. Casement
acabou os seus días condenado a
morte por traizón aínda que a prensa
da época non dubidou en sinalar a
súa condición de homosexual.
Por que vos falo deles hoxe? Se cadra porque son pouco coñecidos e
que conviría coñecelos. Por desgraza

hai moitos episodios do noso pasado
que ignoramos e moitos heroes descoñecidos. A colonización nos libros
de texto pasa desapercibida e moito
menos todo o que a rodeou. Conviría
retomar certas figuras e crear mentes
críticas porque talvez as cousas non
cambiaron tanto en África se en vez
de falar de caucho falamos de coltán
e se no canto de colonias falamos de
multinacionais.
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A peneira
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No Nadal non medra o
As GALLETAS
“mariñeiras” de Daveiga de consumo do noso VIÑO.
Chantada consérvanse todo Custa aprecialos, e iso
que 89 das 175 adegas
o Nadal coma o pan nas
das Rías Baixas, as máis
longas travesías de mar. O
30% é trigo do país e o resto produtoras das cinco DO,
xa exportan o 32% do
elaborado aquí, igual que
as “maruxas” feitas con nata albariño (45,7 millóns de l.),
e leite ecolóxico da Granxa a metade á UE. AIrmandade
Maruxa de Monterroso, na de Agroalimentarios
e Adegueiros prepara
foto.
o Museo do Viño en
Camporredondo de
Ribadavia.
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COLOMBIA é o 2º
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O afán do goberno por
construír casas prefabricadas
país do mundo no que
en RÍO de Xaneiro, antes
morren máis vítimas das
das
Olimpíadas, engaiola
minas antipersoais, 368
máis os especuladores e
no 2013. Afronta 54.000
reclamacións de devolución construtores ca os sen teito,
uns 4500 moi marxinados
de terras aos campesiños,
e en fogares con moitas
roubadas nestes 50 anos
deficiencias. Na foto,
de violencia, pero en dous
Tamara Echegoyen, á
anos xa mataron a 66
dereita, prepara o barco
reclamantes. En Galiza
conviven 5658 colombian@s. para competir en Brasil.
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Comezamos o Ano dos
LEGUMES. Temos
máis de 16.000 hortas
plantadas. Na foto, o
transportista Jorge Losada
de Mondoñedo empurra
o seu oficio alternándoo
coa horta, convencido de
que hai mercado fóra e
que unha hectárea pode
autoempregar a dúas
persoas. Vai engadir 4000
m2 de invernadoiro aos
3000 que dan emprego a
35 na tempada alta.
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Vivimos o Ano da Saúde
Mental con ASPNAIS
de Lugo que cumpre 50
anos no 2016.Faino con
actos de concienciación
e aprendizaxe de
comunicación con eles,
dende o 15. Segundo UXT,
o 30% das e dos coidadores
sofren agresións. A parálise
cerebral afecta a 5.500
galeg@s e hai 50 novos
casos infantís cada ano.
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No 2016 escollemos o
ALMANAQUE do
Sorriso de Daniel, dedicado
ao románico de Chantada
en homenaxe a Xaime
Delgado, que loitou por
dar a coñecer os tesouros e
segredos das nosas aldeas
e vilas. Doce meses e doce
fotografías cun relato deste
crego finado hai tres anos.

Alfonso Blanco Torrado
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No centenario das
IRMANDADES DA
FALA celebramos o Premio
Lois Peña Novo 2015, un dos
seus fundadores. Outorgouse
a Consuelo Castro Rey, xefa
da avogacía do estado en
Galiza, que convida con
enerxía a facer os textos
xurídicos en galego.Na
Fonsagrada celebran 25
anos de traballo da xustiza
na fala do pobo, algo
natural na Idade Media ata
a doma e castración feita
polos Reis Católicos.
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Política

Cristalización política

Carlos Vázquez G.

Este ano que remata foi o da cristalización política dos sentimentos
de indignación e das ideas e aspiracións de cambio que rebulían nas
entrañas da sociedade española.
Sentimentos e ideas sintetizadas en
dous berros que se fixeron oír en
todos os recantos do país: “Non nos
representan” e “Si se pode”.
“Non nos representan” non quería describir unha situación política formal
de baleiro de poder ou de representación democrática, senón que expresaba
un sentimento de indignación polo fracaso dos representantes e pola usurpación e deturpación da vontade real dos formalmente representados. Víñase
denunciar que os dirixentes políticos pasaron de representar a cidadanía a
substituíla ou suplantala, aproveitando, e mesmo estimulando, a circunstancia
do desleixo e abandono da participación e da mobilización políticas da maioría dos cidadáns, que, pasados os anos da transición, lles foron endosando aos
profesionais da política todo o seu exercicio. “Non nos representan” significa
a volta da cidadanía ao interese
por e ao debate e á participación
na política, e mesmo electoral,
constituíndo este regreso a clave
do arco da cristalización política
da indignación social e das aspiracións de cambio. A lección é
clara: ou a cidadanía mantén a súa mobilización e participación ou inexorablemente será substituída e suplantada, sexan quen sexan os representantes.
E isto, que xa sucedeu, pode volver a pasar.

Os dirixentes políticos
pasaron de representar a
cidadanía a suplantala

O “Si se pode”, que encabezou as protestas e reivindicacións do 15M, de canta
marea social se produciu ou de todas as loitas contra estafas e desafiuzamentos perpetrados polos bancos, non é máis que a elemental reivindicación da
vontade política de facer as cousas ben, con xustiza e con equidade, e da eficacia que debe ter esa vontade política. Calquera político honesto e intelixente
debería sentirse arroupado e apoiado por esta reivindicación cidadá, sobre
todo se temos en conta que a gran batalla pola hexemonía, a escala global e
local, líbrase hoxe (ou debería librarse) entre a política e a economía, é dicir,
entre os políticos, que representan a cidadanía, e os representantes dos mercados financeiros. Se os nosos representantes rexeitan ou debilitan o poder
da política, cabe preguntarse de qué lado están e a quen serven en realidade.
Tamén “Si se pode” tivo o seu efecto e basta ver as cousas que fixeron, neste
último ano, os mesmos que antes dicían que non se podían facer. Iso si, baixo
a forte presión cidadán. Sempre eficaz.
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O peto común

NA HUMANA FRAXILIDADE

Manuel Regal Ledo

Esta mañá é cálida, mesmo excesivamente cálida para
a época do ano na que estamos. Emporiso, as súas
agarimosas bafaradas non chegan para agachar a
sensación de fraxilidade que cobre o meu ser despois
de me asomar ao que o día, coa súa fidelidade vital,
nos propón.
O meu corpo anda algo frouxo por mor dunha catarreira que me entorpece os músculos e me leva a falar con
rouco son. Mal menor en todo caso.
Achégome á vila e fálanme da morte dun home novo,
alcohólico, operado de cancro, que nin dera superado
esta enfermidade nin a súa afección por calmar coa
bebida as dores e frustracións que a precederan e
acompañaran. A familia queda ferida, envolta nunha
fraxilidade tal que, se Deus e nós, por mandato del, non
o remediamos, moi probablemente as calamidades se
sucedan. Este xa non é mal nada menor.
A casualidade fíxome bater con outra persoa con tratamento psiquiátrico ao lombo; unha máis desas que vou
coñecendo no rural –supoño que nos medios urbanos
pasará máis ou menos o mesmo—, que se desesperan
considerándose vítimas de todo tipo de murmuracións,
desconsideracións, atropelos (e algúns haberá, supoño), para as que erguerse cada mañá, dispoñerse ao
traballo e á vida supón unha insuperable tarefa; para
as que vivir é basicamente amargura e sufrimento, sen
poder gozar da inmensidade de cousas boas, fermosas
que teñen ao alcance das mans. Este tampouco non é
un mal nada menor.

Consólame abrir o ordenador e ver e escoitar o vídeo NÓS,
co que a candidatura galega propaga a súa aposta de Patria
e País. Precioso vídeo –o rostro de Mini vale un mundo de tenruras e fidelidades– que me deixa un pouso triste, pensando
–oxalá me engane— que poida que sexa unha emocionante
voz non escoitada.
Consólame o anuncio do Nadal inmediato, co seu xogo de
tenruras e miudezas, de fraxilidades e silencios, de poderíos
fortes agochados en sinxelezas. Deus feito neno. Neno, nena,
feita Deus. A apetéceme presentar esta fraxilidade humana,
persoal e colectiva, da que Charo Rego falaba con tanta emoción, como ofrenda de Nadal.
E que a barafunda do reconto dos votos non silencie o clamor
da vida que soña ser en historias ignoradas de pobos ignorados. Feliz Nadal.
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Entrevista

con Miguel Fernández Blanco

José A. Martínez

“Mesma humanidade, mesmos dereitos”, é o lema que empregades para
conmemorar o Día Mundial das persoas migrantes. As migracións son
froito da falta de dereitos?

Aproveitando a presentación
de Europa, terra de
acollida???, o Documento
da Paz que presenta no 2016
a Coordinadora de Crentes
Galeg@s, conversamos con
Miguel Fernández Blanco,
representante do Foro
Galego de Inmigración e
responsable do CTC de Cáritas
Interparroquial de Santiago.

Amosades que hai dereitos dos que
se están a privar no noso país ás persoas migrantes.

clusión sanitaria implantada polo último goberno do PP é o exemplo máis
significativo desta eliminación de dereitos fundamentais. Agora mesmo,
para os que se atopan en situación de
regularidade administrativa, temos
novos atrancos, como os discriminatorios informes de integración para
renovar a documentación ou as probas de españolidade e as abusivas taxas implantadas para os que aspiran
á nacionalidade española. O racismo,
non só o “gran” racismo dos grupos
de extrema dereita -que é certamente preocupante nalgúns países europeos- senón tamén os pequenos racismos cotiáns, presentes nas olladas
diferenciadas, nos salarios abusivos,
nas vivendas que non se alugan, nos
nenos e nenas que se adscriben a cursos inferiores, etc.

No contexto no que nos atopamos,
unha primeira exclusión fundamental é o dereito ao voto. De feito, na
campaña electoral que vimos de rematar o tema da inmigración estivo
absolutamente ausente, a ninguén

As persoas migrantes preséntansenos
coma “ilegais, sen papeis”, especialmente nos medios de comunicación
de masas. Por que credes que non
se consegue mudar este tipo de linguaxe?

Sí, dende o Foro incidimos cada vez
máis no tema da defensa dos dereitos.
O primeiro dereito que se conculca é
o de vivir na propia terra. As políticas liberais do capitalismo provocan
pobreza para unha parte importante
da Humanidade. Logo, o dereito a
circulación das persoas, recollida por
certo na Declaración Universal da
ONU. No caso actual dos refuxiados
en Europa ráchase co dereito ao asilo
para as persoas que foxen de países
en guerra, ou perseguidos por cuestións político-relixiosas.

A exclusión sanitaria implantada polo
último goberno do PP é o exemplo
máis significativo desta eliminación de
dereitos fundamentais.
interesou. Unha vez que están aquí,
un primeiro dereito fundamental do
que se ven excluídos é o de se atopar nunha situación de regularidade
administrativa, son “sen papeis”, que
en teoría non existen. Pero existen,
porque sofren os valos con arames, a
persecución policial, por unha mera
falta administrativa; a posibilidade do
internamento nos CIE; a deportación
forzosa, case sempre de forma violenta. Así, tampouco poden acceder
a dereitos sociais básicos (axudas sociais, RISGA), tampouco non poden
traballar de forma regular, etc. A ex-
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Creo que ten que ver coa propia intencionalidade de indicar que estas
persoas máis que vítimas dunha situación de inxustiza, son responsables da súa propia situación por non
vir cos papeis en regra. Esa identificación permite considerar a estas
persoas como suxeitos (obxectos), en
todo caso, da nosa “caridade” e non
como persoas con dereitos. Logo, nos
medios, a inmediatez leva a empregar este tipo de cualificativos. Pero
fagamos pedagoxía: non hai persoais
ilegais ou sen papeis, hai situación

temporais de irregularidade administrativa.
Non vos limitades a presentar reflexións teóricas, senón que lanzades
unha serie de demandas concretas.
Efectivamente. Respecto ao dereito á
libre circulación das persoas, dicimos
non a FRONTEX e os seus labores
de vixilancia e represión. Denunciamos a externalización da xestión das
nosas fronteiras. Esiximos rutas seguras, con medidas concretas e urxentes
de acceso legal e seguro ao Estado
Español.
Respecto aos dereitos humanos para
as persoas migrantes residentes no
Estado Español e en Galicia, reclamamos a derrogación da actual Lei
de Estranxeiría, un proceso de regularización para as persoas residentes
sen trabas administrativas así como
que as autorizacións de residencia
deixen de estar condicionadas pola
necesidade de ter un contrato de traballo. Tamén, o recoñecemento do
dereito de voto, o restablecemento da
sanidade pública, gratuíta e universal
e a derrogación da reforma laboral
que precarizou aínda máis os traballos das persoas migrantes.
Finalmente tamén debe acabarse co
forte sistema represivo que pretende
tamén amedrentar este colectivo (valos da fronteira sur, redadas racistas,
detencións, ordes de expulsión, internamento en CIE, deportacións,..)
Xa van 13 anos da creación do Foro
Galego de Inmigración. Neste contexto de recortes de dereitos e de
reforzamento do aparato represivo
contra as persoas migrantes, cal é a
importancia dun Foro coma este?
En primeiro lugar tentamos agrupar
o colectivo para servirmos de lugar
de análise e intercambio de propostas
e actuacións e, finalmente, fomos optando por unha defensa forte dos dereitos deste colectivo e pola denuncia
da violación destes dereitos. Tentar
representar un colectivo pequeno,

Refuxiados sirios camiñando cara a Austria.

disperso e diferenciado foi sempre un
dos obxectivos principais. Penso que
fomos quen de facer visible esta realidade en Galicia
A Coordinadora de Crentes Galeg@s
invítanos a reflexionar este ano sobre

Igrexa neste caso concreto debía ser
unha voz clara e contundente contra
as lexislacións que violan dereitos e
contra a lamentable inacción na cuestión das persoas refuxiadas no Estado Español e no resto da UE.

A Igrexa debe ser unha voz clara e
contundente contra as lexislacións que
violan dereitos das persoas
as persoas migrantes. Que pode achegar a Igrexa neste eido?
Creo que xa está achegar cousas importantes. No propio Foro Galego tiveron e teñen presenza organizacións
de Igrexa; redes estatais de loita polos dereitos migrantes que impulsan
parroquias como a de Entrevías en
Madrid; etc. Logo esta o labor asistencial que fan moitas entidades de
Igrexa. O problema é sempre a denuncia: non vale só con actuar e axudar ás persoas, hai que denunciar as
situacións de inxustiza flagrante. Un
exemplo concreto: hai que pedir a demisión dun ministro do interior, (non
queda outra) se a policía dispara sobre persoas indefensas no mar, como
pasou en Ceuta en febreiro do 2014.
Este paso segue a custar moito dalo, e
os posicionamentos quedan así moitas veces reducidos a mera retórica. A

Preséntase 9 propostas concretas
para a acción da Igrexa. O Papa
Francisco foi moi claro no deber de
actuar de todas as cristiás, partindo
de accións concretas para cada comunidade e diocese. Como valorades o
traballo feito polas dioceses galegas?
As dioceses galegas basicamente ofreceron a súa colaboracións e puxeron
a disposición recursos, sobre todo habitacionais, dos que dispuñan. Houbo
iniciativa de grupos de crentes, como
o que menciona o Documento dunha
parroquia de Compostela, máis interesantes e concretas. Eu insisto, a voz
clara e contundente contra a lamentable situación de inacción na que
estamos neste tema, axigantada polo
período electoral vivido no Estado
Español, é o traballo fundamental
que debía facer a Igrexa.
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Editorial

Eleccións xerais: aritmértica, física,
química… e estados de ánimo

Ven da páxina 3

non se fan grandes diferenzas. Tamén
Alberto está facendo números. Quizais, agora si tratará de marcar distancias. Ou de preparar por fin o salto
á política “en serio”: a da capital do
Reino. Hai que ir atrás: en 2005, con
756,562 votos, o PP non puido gobernar. Agora, aínda que se trate dunhas
eleccións diferentes –aquelas galegas, estas xerais-, o total de votos dos
populares foi de 605,178. En Marea,
PSdeG-PSOE e BNG asociados subirían do 50% dos apoios.

máis ben mira cara ao baleiro que ten
debaixo dos pés. Pablo pon liñas vermellas pouco aceptables para Pedro,
quizais porque alguén lle di que o seu
vector apunta cara arriba na medida
en que non asume responsabilidades
de goberno. Os laboratorios están hiperactivos.
E despois, está a química: pasada a
confrontación electoral, con certo nivel de ofensa e provocación incluídos,
como é habitual, debería chegar o
momento da negociación, do pacto…
E entramos na fase na que a química
conta. Unha química necesaria, pero
que presupón a intelixencia: moitos
dos votos cambiantes, emerxentes,
disputados, son votos con mensaxe: a
xente que non votou PP está farta, sobre todo, de corrupción, desigualdade
e dogmatismo. Eses deberían ser tres
piares para un posible pacto, para un
posibilismo de esquerda, para un pacto de emerxencia, non de máximos,
senón de acordos mínimos: a exemplaridade na xestión e nas actitudes
dos responsables da cousa pública, no
seu respecto ao dereito, ao servizo público e á xustiza elemental; a xestión
da saída da crise acurtando as desigualdades entre persoas e territorios
e non incrementándoas, para o que é
determinante unha revisión radical da
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fiscalidade e das suas fraudes, SICAV
e descontrois; e a apertura dun debate,
desdramatizado, adulto, “desmilitarizado”, sobre a pluralidade nacional do
Estado e as súas consecuencias, sobre
a reforma da Lei electoral ou sobre
a independencia da Xustiza. Procurando o que une, marcando obxectivos compartidos e realistas, con luz e

A presenza de Galicia no Congreso é
unha cuestión debatida. En Marea, a
enxeñeira do cambio, ten grupo parlamentario propio e está chamada a
exercer como a voz da identidade e
do interese lexítimo de Galicia nas
Cortes xerais. A composición interna
do grupo é unha cuestión complexa
de xestionar e será nos casos concretos onde se apreciará que prevalece
na práctica.
Non era o momento de Nós-Candidatura Galega, a pesar dunha campaña

En Galicia, agora si,
			
cheira a cambio de ciclo
taquígrafos. Non deixando de facer o
posible por esixir o inviable.
A fragmentación das Cortes –concretamente do Congreso, xa que no
Senado a maioría segue no PP- non
ten por que ser unha ameaza. Pode
ser unha oportunidade para esa nova
cultura política. Pero os cálculos da
“física electoral” poden facerlle moito dano a esa posibilidade. Contra
os laboratorios, insistimos, só cabe a
transparencia: a xente ten que saber
que se coce.
En Galicia cheira a cambio de ciclo.
Agora si. E grazas á Marea. A caída
do PP é impresionante, especialmente, de manterse así, nos seus posibles
efectos, porque existe unha identificación moi grande no corpo electoral
entre Rajoy e Feijoo: non hai físgoas,

meritoria e dunha calidade sobresaliente –por exemplo nos vídeos realizados. A Marea tiña moita forza e
tocoulles pagar os desencontros que
imposibilitaron a unidade. Son moitas as voces –ás que nos unimos- que
lamentan ese resultado. No imaxinario dos votantes potenciais está aínda
a asemblea de Amio e a sospeita de
que, a pesar dos esforzos indubidables
e honestos de Vence e de candidatos
da talla moral de Mini, hai -niso que
se dá en chamar o “aparato”- un espazo escuro de interese en que a división, mesmo táctica ou electoral, se
manteña invariable, un cuestionable
irredentismo cara ao destino final, que
non parece precisamente o máis desexable. Pero como todo na historia,
hase saber.

Boa Nova

A PALABRA

Xesús naceu en Belén de Xudea, en tempos
do rei Herodes. E nisto uns magos de Oriente
chegaron a Xerusalén preguntando: «Onde
está o Rei dos xudeus que acaba de nacer?
Porque vimos saír a súa estrela alá no
Oriente, e vimos para lle render homenaxe.»
Oíndo isto, o rei Herodes alporizouse, e
con el toda Xerusalén. Convocou a todos
os sacerdotes e letrados do pobo, para lles
preguntar onde tiña que nacer o Mesías.
Eles responderon: «En Belén de Xudea, que
así o deixou escrito o profeta: E ti Belén,
terra de Xudea, de ningún xeito es a máis
pequena, entre as vilas de Xudea, que de
ti ha saír o guía que será o pastor do meu
pobo Israel.» Entón Herodes, ás agachadas,
chamou polos magos, para se informar ben
de cando lles aparecera a estrela. Logo
mandounos a Belén, dicíndolles: «Ide e
informádevos ben do que hai dese neno; e
unha vez que o atopedes, avisádeme, para
ir eu tamén a lle render homenaxe.»
Eles, despois de oíren o rei, puxéronse en
camiño. E, velaí, a estrela que viran saír no
Oriente foinos guiando ata se deter enriba
de onde estaba o neno. Grande alegría
sentiron ao veren saír de novo a estrela. E
cando entraron na casa atoparon o neno con
María, súa nai. Prostráronse e rendéronlle
homenaxe; logo, abrindo os seus tesouros,
ofrecéronlle como regalo ouro, incenso e
mirra. Logo, avisados en soños de que non
volvesen por onda Herodes, saíron para a
súa terra por outro camiño.

A CLAVE

A PALABRA. Mt 2, 1-12

Avisábao Paulo na carta aos Corintios: “a loucura
de Deus é máis sabia ca toda a sabedoría dos
homes e a debilidade de Deus é máis forte ca
toda a fortaleza dos homes” (1Cor 1, 25); “a
Sabedoría deste mundo é parvada diante de
Deus” (1Cor 3, 19).
As persoas sabias son quen de abandonar os
seus libros, de deixar o posto de poder que o seu
saber lles confire, para ir ao encontro da Vida
que chega. Desármanse de razóns para gañar
en fondura; fan calar aos seus cerebros para
poder escoitar os seus corazóns. É a intuición
dos seus corazóns quen as guía a través dunha
noite escura, sen estrela, atentas a ese latexo que
lles permite chegar a Deus.
E fronte a esa sabedoría que se rebaixa ante a
forza da Vida está Herodes, o prepotente, que
despreza o saber dos Magos, que pensa que a
Vida está ao servizo do seu capricho. Herodes
representa ao necio que fai ostentación da súa
necidade: absolutamente ridículo.
Marisa de Corme

Non sei se coñecedes a lenda do cuarto rei mago.
Disque houbo un home que tamén se dirixía a Belén
coas súas ofrendas para o neno, no seu caso pedras
preciosas, pero atopouse polo camiño con persoas que
necesitaban a súa axuda e, ante o dilema de seguir a
súa viaxe ou pararse a botar unha man, e unha pedra
tamén, sempre lle podía o seu bo corazón.

O ECO

DOMINGO 3 DE XANEIRO. FESTA
DA EPIFANÍA DO SEÑOR

Os relato dos Magos vén dar conta dun principio
fundamental: podemos buscar a verdade nos
libros, a Deus nas estrelas, pero temos que saber
que a verdadeira ensinanza sempre a dá a
Vida, que ante a vida toda teoría queda curta e
resulta ridícula.

Por suposto non chegou a tempo e quedou sen nada
material que ofrecer. Son tantas as necesidades que
hai no mundo... Pero, se o pensamos ben, igual este
cuarto rei mago, que non chegou a famoso, nin sae nas
cabalgatas, é o noso mellor exemplo.
Ás veces pensamos que se nos tocase a lotería
repartiríamos os cartos entre tantas boas causas como
hai, pero claro, agora non podemos porque non nos
sobra, máis ben inda nos falta. E atopamos escusas
para calar á nosa conciencia. Mais tamén temos a
experiencia da alegría de dar, sexan agasallos ou bicos
e apertas, e non hai mellor cousa no mundo. Sabémolo,
so é cuestión de practicalo todo o ano, non só no Nadal.
Olga Álvarez

11

Entrevista
Nieves Espiñeira Medín

a Xaquín Campo Freire

San Paulo de
Catabois, esa
parroquia de Chao
da que nunca se
fala.
Se frecuentades Romaxes e Festas
do Lume coñecedes, seguro, a
Xaquín, cura galeguista, irimego
de vello, escritor, ATS, diplomado
en xerontoloxía social en Madrid
e licenciado en Teoloxía Pastoral
Sanitaria en Roma. Co gallo do
pasamento de Pepe Chao, parolamos
con el.
Hai poucos días deixounos D. Xosé
Chao Rego, Pepe. Ti pasaches moita
da túa vida moi próximo a el. Sempre
falas del con gratitude e entusiasmo.
Eu de Pepe Chao só podo ser agradecido. Desde 1955, sen ser eu un dos
seus “escollidos” si que fun sempre un
dos “achegados”. Nós somos unha diocese pequena, un seminario pequeno.
Pero tivemos catro ou cinco figuras
fóra de serie: Chao, Cuco, Gabriel,
Porta, García Amor, etc. Non debemos esquecer a sorte que tivemos con
dous bispos: Argaya e Araújo. Se non

Eu a Chao débolle formación,
espiritualidade, amor á vida, crer
nas persoas e valores en xeral.
te “achegas” aos “mestres” de vida e
esperanza, perdes as poucas oportunidades que tes de formarte en serio.
Sempre me seduciu a súa creatividade, o saber rexurdir dos contratempos
saíndo sempre cara adiante. Aprender
que vale máis acender luces que perder o tempo en maldicir as tebras. Eu
a Chao débolle formación, estudo serio, espiritualidade, amor á vida, crer
nas persoas, non ser nunca rancoroso,
ser respectuoso, apaixonarse pola verdade, pola bondade esencial, pola be-
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leza da vida e do cosmos. A vida vale a
pena se nós facemos que valla a pena
no tempo que che toca vivir. Se deixas
detrás de ti amor, bondade esencial,
verdade e beleza no ser e no actuar.
No compromiso vital. Iso é vida.
Cando eu cheguei a Catabois oín falar
moito de D. José. Gardaban del, coma
ti, unha memoria moi agradecida.
San Paulo de Catabois é unha das etapas silenciadas e tamén S. Mateu. O
bispo Argaya tomou en serio a Ferrol
e a súa problemática social, humana,
económica, obreira, militar, migrante
de acollida do rural e tamén cara a
fóra. A presenza da Igrexa estaba moi
reducida ao culto e ao caritativo. Pero
el soñaba cunha transformación total.
Necesitaba unha presenza distinta
nesta bisbarra de Ferrolterra.
Pero tiña un clero moi ruralizado,
pouco dominio do mundo urbanita,
con reparos e medos do mundo obreiro como clase e das mesmas persoas
destes ambientes. Por iso creou novas
parroquias e foi metendo en Ferrol
curas novos, con inquedanzas pastorais e entrega seria e con formación
axeitada. E Pepe Chao veu a Ferrol
para abrir camiños novos. Estaba nomeado para O Rosario. Pero o párroco anterior tiña o dereito a elixir entre

a parroquia matriz, Santa Mariña do
Vilar, ou a nova. E escolleu o Ensanche, totalmente urbanizada, nas contornas do estadio do Club Ferrol. E,
contra dos plans, Pepe tivo de ir para
Santa Mariña: tres estradas de paso. O
resto eran corredoiras, camiños e carreiros. A poboación principalmente
adventicia. Logo había unha barriada
de casas baratas da Obra Sindical do
Fogar “As sindicais de Catabois”. Foran adxudicadas sen servizos sociais
ningún. Sen bierarrúas. A luz fallaba
moito por non teren transformador
apropiado. A auga, grazas a dúas fontes que había alí ao lado. Nun estudo
sociolóxico serio contabilizaban 850
nenos en idade escolar. Sen escolas,
nin médicos. Nada. Xente chegada de
diversas orixes sen convivencia comunal previa. Moi boa xente. Pobres.
Moi pobres, en xeral. Empezaron a
xurdir as “pandillas” de mozos e adolescentes. Eles mesmos se denominaron: “Sindicales: La Ciudad sin ley”,
tomado dunha película da época.
Como apousou aquí Pepe Chao?
Como non había casa parroquial veu
vivir unha tempadiña aquí para facerse ben coa xente e coñecer as familias na súa verdadeira realidade.
Conseguiu un local social, un multiúsos, misas de domingo incluídas.
Aquí conformouse o Pepe Chao que
logo fomos coñecendo. A pobreza,
metida na súa casa e na vida, xa non
sería para el un discurso teórico. Foi
carne da súa carne. Encarnouse nel e
el nela. Entendeu desde aquí todas as
pobrezas do mundo. Tentou acender
luces creando condicións de posibilidade. Abriu os corazóns da xente á
solidariedade e á loita pola xustiza.
O pobo empezaba a cambiar. Pero o
pobo cambiouno a el.

te. As casas eran tan pequenas que
non collía nin unha cadeira. D. Xosé,
pequeno e delgado, adoitaba sentar
na beira da cama, collendo a man do
doente. Quería transmitir neses intres
vitais que non lle facía ascos. Consolaba. Emocionábase con cada un que se
ía. Doíanlle. Xa eran dos seus. Como
di o Principiño: Xa se deixara “domesticar” por eles. Xa o meteran na
casa, na “domus”. Xa se crearan lazos.

Pensas logo que Pepe Chao non sería Pepe Chao se non estivese nesta
parroquia?
Seguro que non. Deus escribe recto
con regos torcidos. As circunstancias
axudan a conformar as persoas. Pepe
influíu en infinidade de homes e mulleres. Escribiu libros, estudou moitísimo, unha millenta de realidades.
Pero a D. Xosé fíxoo a vida de Santa
Mariña, S. Mateu, e As Sindicais. Aquí
viviu de bocadillo eu diría que anos

A D. Xosé fíxoo a vida de Santa
Mariña, S. Mateu, e As Sindicais.
Aquela muller aínda nova sabía ben
que estaba nas últimas. —“D. Xosé:
Pídolle un favor. A min fáltanme poucas horas e voume cunha pena moi
grande. Que vai ser deste meu filliño.
Míreme por el.
— Prométoche que cando faltes recollereino para a miña casa comigo. Aos
dous días, desde o cemiterio o neno xa
foi con Pepe. Todos o coñeceron sempre como “O fillo do cura”, sabendo
moi ben o que dicían. Todos axudaron
no proceso educativo daquela crianza, que pasou a ser un pouco irmán
de todos. Hoxe é un home con dona
e fillos.

enteiros e sei ben o que digo porque
o compartín con el. Estou seguro. Sería outro home. En S. Paulo precisaban un cura con dedicación plena e a
tempo completo, cousa que fixo excelentemente ben Antonio Martínez
Aneiros. Logo seguimos unha saga
xeitosa de cregos. Hoxe está Alfonso Gil. Pero esta experiencia que xa
moi poucos coñecemos de pretiño,
merecería poñela no seu haber con
letras grandes, relatala polo miúdo
e de completo, con testemuñas, antes de que desaparezamos os poucos
que temos aínda a memoria viva, por
exemplo nunha daquelas “Angueiras”
monográficas de antes.

Que queres dicir con que el tamén
mudou?
Póñoche algún exemplo: adoitaba visitar enfermos decotío e acompañaba
nas horas da enfermidade e da mor-
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O noso taboleiro

Festa do Lume de 2016

“Había unha vez un país verde nun planeta azul ....”
6 de febreiro, Mosteiro de Bergondo
Poñemos rumbo de novo ao noso encontro de inverno, arredor da Candeloria, a nosa “Festa do Lume”, como a bautizou
Pepe Chao, precisamente para celebrarmos que nese tempo a
luz vai vencendo á escuridade, a natureza comeza a espertar e,
xa que logo, como dicimos por tradición en Galicia, facemos
festiña no día no que casan os paxariños.
E na natureza, neste país verde e neste planeta azul, queremos centrar o noso encontro. Hai dous anos convidamos a
iniciativas creativas que afrontaban as consecuencias da crise
financeira con imaxinación, cooperación e unha visión alternativa da produción, do intercambio e do consumo. O pasado
ano a nosa mesa de experiencias facía homenaxe a iniciativas
sociais e culturais de base que inzan no noso territorio. E agora, para o 2016, queremos poñer o acento na defensa ecolóxica do territorio.
Francisco publicou recentemente a Laudato si, co fermosísimo subtítulo de “O coidado da Casa Común”, e aí maniféstase
a vinculación entre a deterioración ecolóxica e os modelos
acelerados e depredadores de produción e consumo, unha deterioración que afecta de maneira directa e especial aos máis
vulnerables. E, por outra parte, acaba de finalizar o Cumio de
París sobre o cambio climático, cun compromiso morno e insuficiente. Neste contexto de preocupación compartida e ben
actual, preguntámonos: que está pasando en Galicia? Como
se está librando aquí a batalla polo futuro do noso equilibrio
natural? Onde e de quen podemos aprender e re-animar a
nosa propia coherencia e militancia?
Compartiremos a experiencia de iniciativas de base sobre
estas cuestión.
Faremos, ademais, o noso encontro anual: a asemblea primeiro, despois a mesa de experiencias, o xantar degustación irimego e a celebración da nosa fe e esperanza que nos ancoran
nun futuro mellor.
Ide facendo sitio nas vosas axendas.
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Aí vén o ano novo …
Serao para a lingua?

Estamos en plenas vacacións de Nadal e non imos reflexionar sobre se a
rapazada trouxo, ou non, moitos deberes para a casa. Non nos corresponde. Aínda que algo poderiamos dicir
sobre como se está a ensinar, a aprender e mesmo a falar… da lingua, non
o imos facer.
Acordamos pechar o ano coa última
nosa homenaxe a quen foi o noso antecesor nesta sección. Ao docente que
explicou, mellor ca nós, que “chao”
era o mesmo ca “chan” e que o que
importaba era empregar sempre ou
“chao” ou “chan”, pero non *suelo.
Cando coñecemos a Pepe Chao era o
“profe” de galego preferido por todo
o alumnado do Rosalía de Castro en
Santiago. Era o que nunca mandaba
deberes para a casa, é dicir, non exercía esa práctica de marcar tropecentos exercicios nun libro de texto para
que o alumnado enchese os ocos na
páxina tal ou cal. Era o mesmo que
lle daba unha importancia relativa á
aprendizaxe da gramática ou da sintaxe como un fin en si mesma, porque sabía que iso nin gañaba falantes
nin facía conservar os existentes. Era
Chao o que lle falaba á rapazada na

O Fachineiro
La cigüeña que habla gallego
Hai uns días a Mesa pola Normalización Lingüística publicou un informe no
que sinala que Gas Natural e a Xunta
son as entidades que máis queixas reciben por discriminaren o galego. “O me
habla castellano o no continuamos la
conversación”. Non cumprían informes, que ben
sabemos o que tal fan a meirande parte das empresas e goberantes pola lingua. Non hai moito
queixábase amargamente un irimego que quería cambiar de compañía de telefonía ao non
poder facelo en galego. Como o acordo é entre
empresas, o cliente non ten nada que dicir, e iso
que unha delas é R. E este mes pasado unha empresa que vende coches tivo a brillante idea de
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clase para provocar que eles falasen,
fomentando unha competencia real
en comunicación lingüística, moito
antes de que viñesen da Unión Europea, a través do Marco Europeo da
Referencia para as Linguas, dicirnos
que hai que tender a unha ensinanza
dos idiomas, propios e alleos, desde
a perspectiva comunicativa. Iso xa o
facía Pepe Chao, moito antes de que
se soñase que ía haber unha LOMCE que recollese esta idea.
E desta maneira poderiamos seguir
ata o infinito, mais imos deixar os recordos para pasar ao futuro. É por iso
que neste Nadal triste sen el desexamos que a terra lle sexa leve, tan leve
coma a chuvia, da que sabía todas as
súas formas. Tan leve coma o orballo,
a babuña, a babuxa, a barbuza ou o
froallo …
E ademais, desexamos que o vindeiro
2016 sexa un ano no que moito profesorado consiga dar coa clave para que
moito alumnado empregue o galego,
o manteña e o transmita … a pesar de
todos os factores que ten en contra.
Ou polo menos que o intente. Confiamos… como confiaba Pepe!

da lingua
invitarnos, na publicidade, a ver cousas
extraordinarias: o tigre de dúas cabezas,
o home de dous metros de ancho e... la
cigüeña que habla gallego (ollo, malicia
este fachineiro que aquí o toque extravagante non é que a cegoña fale, senón
que o faga en galego). E a estrela de nadal enriba da árbore é a felicitación do Xefe
Territorial de Educación da Coruña, Indalecio
Cabana, que o fai en castelán e desde La Coruña facéndose acompañar por uns versos de
Manuel María. E así estamos: os partidos que
atentan contra o idioma fan a súa seitura de
votos; os que se interesan por el, quedan coas
sobras.
A.Q.

