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Non hai vida digna

sen un traballo decente

A foto que fala
Tempo de récords. Segundo
a ACNUR, no mundo son
70,8 millóns as persoas
desprazadas á forza, o
dobre de hai dúas décadas.

O trasno

Pombiña mensaxeira

Daniel López Muñoz

A Pomba Dourada é premio, é celebración e é encontro. Naceu como
cariño e un aplauso, despois do seu
pasamento, a Paco e Pacita, militantes da vida, da xustiza e da ledicia en
mil causas, sempre desde o seu compromiso raíz coa comunidade cristiá
Vanguarda Obreira da Coruña. Cada
ano convócase esta reunión arredor
dunha mesa na que comemos e falamos de mil cousas e na que se lle
dá un recoñecemento, en forma de
pomba de cerámica, a un deses corazóns libres, solidarios e argalleiros
que atopamos pola vida. Eses que nadan contracorrente e dos que hai ben
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deles, que non vos
enganen. Recentes
foron as homenaxes
a APEM – organización coidadora de
persoas con doenzas
mentais que impulsara o noso inesquencibel
Muruzábal - e tamén ás
“Mulleres colleiteiras”, que cooperativamente recollen e
reciclan aceite, que
xa foron portada en Irimia.
A Pomba Dourada é unha pomba
mensaxeira, como na habanera, á dicimos: “voa nos ceos” e “e ao meu
amor dille que sempre espero”. Algo
así. E a mensaxe que leva son sempre
boas noticias, son Boa Nova.
É unha mensaxe que di que esta cousa bonita está organizada polas fillas
dos membros da Vanguarda, pois estes andan moi ocupados co lumbago
e coa movida dos pensionistas. Aí estaban Hosanna, Maite, Paula, Sandra,
Ana, María... Boa cousa, e ben escasa,
iso da continuidade xeracional. É o
que ten beber en boas fontes.

Boas noticias as que trouxo este ano
Mito, Guillermo Fernandez-Obanza,
fundador de “Ecodesarrollo Gaia”,
ONG que nos irmanda aos galegos e
galegas co Senegal e as súas xentes.
Que “conecta solidaridades”, como
dicía o propio Mito. Contaba como
os caiucos saían de Mauritania, pero
os pasadores deste país non sabían
gobernar unha embarcación. Así que
eran os propios emigrantes senegaleses, “os clientes”, logo, os que levaban o leme cando chegaba a Guardia
Civil do Mar trincábaos a eles por
tráfico ilegal. Por iso hai presos senegaleses a esgalla aos que a organización de Mito acompaña. Pero tamén
clases aos nenos e nenas e actividades de integración. E programas aló,
xa en África, como “Coruña Cura”
con médicos que se desprazan aló, o
programa “cosendo futuro”, con mulleres a partir de prendas de segunda
man, mulleres senegalesas ás que se
alfabetiza e empodera na “Escola
Coruña”, en Yoff, que tamén ten educación infantil.
Hai boas novas, que non nos confundan.

Editorial

Preguntas sobre Cataluña e os seus incendios

Realmente nada do que está pasando ten responsables históricos?
Pasaría igual o que pasou se o PP non presentara en 2006 un
recurso de inconstitucionalidade puramente electoralista contra a
reforma do Estatuto de Cataluña, unha reforma consensuada, xa
aprobada e votada, legalmente, por certo, polo pobo catalán e o seu
Parlament e as Cortes Xerais do Estado?
Non tería máis sentido, en vez de envelenar máis o electorado da
España “dura” adoptar un discurso acordado, novo, pedagóxico,
un pacto de Estado entre as grandes forzas que presumen de
constitucionalismo, no que se celebre que a diferenza catalá igual ca outras diferenzas como a galega – forman parte dunha
diversidade que enriquece, dun Estado Composto que hai non só
que protexer, senón que vivificar, potenciar, actualizar?
Non debería facer autocrítica o nacionalismo catalán sobre
como se xestionou o “procés” e a famosa escapada unilateral, un
movemento desesperado e sen a lexitimidade social, electoral, nin o
apoio internacional que requiriría tamaña aventura?
Non foi unha enorme e imprudente desmesura por parte dun dos
poderes do Estado o proceso xudicial e a prisión preventiva que
a precedeu? Non quedou en evidencia esa
desmesura cando un dos motivos de non
permitir que fose a xustiza ordinaria – a que
ten a sede en Cataluña- a que levase o caso
era que os indicios eran de “rebelión”, isto
é, un alzamento planificado e violento, que
foi o tipo penal que se lle aplicou a Tejero?
Non quedou aínda máis en evidencia cando
a xustiza alemá non viu tal delito, cando a avogacía do Estado,
tampouco e cando a propia sentenza o desbota por completo? A
quen, a que instancia, a que mente se lle ocorreu tal imputación?
Era un “para que aprendan”?

Realmente nada do
que está pasando ten
responsables?

Non é a sentenza outra desmesura, con tan cuestionable base
xurídica como escesivos xuízos de valor e sen atenuar as penas en
base aos feitos nin, como outras veces se fai, digan o que digan,
contextualizar a aplicación da norma penal ás súas consecuencias
incendiarias?
Non resultou totalmente irresponsable por parte do actual Govern
facerlle de entrada as beiras e contemporizar con grupos de non se
sabe moi ben que composición e fondura política, pero encantados
de tomar as rúas, incendialas e dedicarse ao deporte de risco de
lesionar mossos de escuadra como se a cousa fose un videoxogo
en tres dimensións, unha alternativa máis entretida ao botellón
dos venres? Alguén sopesou as consecuencias dunha espiral de
violencia entre neofascistas e antisistema no centro de Barcelona?
E para rematar... Non foi -insistimos- unha brutal
irresponsabilidade de PSOE e Podemos non ser quen de pactar
un goberno antes deste tsunami de consecuencias electorais
absolutamente impredecibles? Non haberá quen se tire dos pelos?
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A peneira
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A Oficina de Dereitos
Sociais de Coia (Vigo)
denuncia o peche do servizo
de COIDADORAS
DE BARRIO, formado
por 47 persoas que
acompañan a xente maior
ou dependente nas súas
tarefas diarias: facer a
compra, ir ao médico, facer
xestións… O programa
naceu no ano 2008 e
vense prestando mediante
un convenio do concello
coa Fundación Érguete. A
ODS-Coia reclama non só
a súa recuperación senón
tamén que se xestione, sen
intermediarios nin concursos,
desde os servizos sociais
municipais.
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VINTE COMPAÑÍAS Coa chegada da choiva
e o frío, é un bo momento
son as responsables dun
terzo das emisións de gases para a CREACIÓN
LITERARIA e para
de efecto invernadoiro da
participar nalgún dos moitos
era moderna. Chevron,
Exxon, BP e Shell encabezan certames que se organizan
no noso país, como o “XLV
unha lista na que doce son
premio de narracións breves
empresas de propiedade
Modesto R. Figueiredo”,
estatal. Richard Heede,
autor do estudo e principal que organiza a Fundación
do Padroado do Pedrón de
autoridade mundial sobre
Ouro, coa colaboración do
o papel do petróleo na
crise climática, pide afastar Concello de Ribeira. Quen
se anime, ten de prazo ata
o debate político da
responsabilidade individual o 20 de novembro para
presentar a súa obra.
e poñelo nas empresas
responsables das emisións.
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A asociación BOA VIDA
de Pontevedra acaba de
poñer en marcha unha
campaña de recollida de
fondos para unha nova
furgoneta, logo de que a
anterior fose roubada e
aparecese calcinada ás
aforas da cidade. Con case
unha década de historia,
Boa Vida centra a súa
actividade na loita contra
a pobreza e a exclusión
social. A furgoneta víñase
usando para a recollida e
distribución de materiais que
logo venden na súa tenda
solidaria. Quen queira, pode
achegar o seu gran na conta
ES07 2080 5480 9830
4012 9689.
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Os concellos da
Mancomunidade de
Ordes comprometeron,
ante o colectivo Salvemos
a Comarca de Ordes.
Aire, auga e terra limpas,
o seu rexeitamento aos
megaproxectos industriais
de PARQUES
EÓLICOS e as novas
liñas de alta tensión na
comarca. Solicítaselle á
Consellería de Industria
que exclúa a comarca
de Ordes das áreas de
desenvolvemento eólico. Os
muíños planificados serían
os máis altos de todo o
Estado (máis de 200 metros)
e poñerían en perigo os
intereses económico-sociais
dunha zona considerada
pola propia Xunta como de
especial interese agrario.
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Tamén na Terra Chá, os
rexedores do PP e PSOE
puxéronse de acordo para
rexeitar os PROXECTOS
MINEIROS da empresa
norueguesa Erimsa. Igual ca
no caso de Ordes, témese
que estes proxectos poñan
en risco a dispoñibilidade de
terras para as explotacións
e provoquen a degradación
dos chans dedicados ao
pasto. O conflito remóntase
ao 2006, cando se
aprobaron tres concesións
mineiras de explotación
de seixo que afectaban,
maioritariamente, aos
concellos de Castro de Rei,
Cospeito e A Pastoriza.
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Cando aquí o curso xa vai
na metade do primeiro
trimestre, en África
cerca de dous millóns de
nenos e nenas non están
escolarizados. Atópanse,
sobre todo, en rexións en
conflito do centro e do
occidente do continente,
onde na primeira metade
deste ano se pecharon máis
de 9 000 escolas, o triplo ca
en anos anteriores. Máis alá
do peche, UNICEF denuncia
que está xurdindo unha
crecente hostilidade cara á
EDUCACIÓN por parte
dos grupos belixerantes.
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Redacción

Do 29 de novembro ao 1 de
decembro o Pazo da Cultura
de Pontevedra acolle a 12ª
edición do CULTURGAL,
a feira das industrias
culturais de Galicia. Este
ano a cita preséntase con
novidades importantes
na parte dos contidos,
onde haberá unha aposta
pola cultura interactiva,
e na parte estética, coa
reestruturación do recinto
e dos espazos. Quen se
achegue poderá atopar
máis de 80 postos dedicados
a libro, música, teatro,
audiovisual… e máis de 100
actividades propias. Pódese
consultar o programa en
culturgal.com
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Amiguiños si…
Carlos Vázquez G.

Amentar a bicha

Cando o Parlamento galego tiña a súa sede provisoria no pazo de Fonseca, sucedeu que un amplo
grupo de manifestantes —creo lembrar
que do naval de Ferrol— forzaron a entrada para presentaren a súas protestas
e demandas. No forcexo coa policía
chegouse a romper o cristal da porta
que separaba o vestíbulo do claustro.
Todo se amañou cando varios deputados saíron para escoitar e dialogar
cos manifestantes, que tiveron a
oportunidade de exporlles as súas
demandas aos representantes públicos.
Pouca dúbida pode haber de que naquel episodio se infrinxiu a lei e
seguramente se cometeu algún delito. Non recordo se iso se dirimiu
ou non nos tribunais, pero o que si teño claro é que hoxe, coa Lei
2/2015 na man, aquela acción podería ser cualificada de terrorismo,
algo absolutamente inimaxinable entón. Entre outras cousas, porque eran os tempos duros de ETA e todo o mundo sabía moi ben o
que era e o que non era o terrorismo.
A Lei 2/2015, que reforma o Código penal, facilita que se metan no
saco do terrorismo feitos que teñen máis que ver co exercicio de
dereitos ca con accións delituosas, ou mesmo infraccións da lei que
nunca antes caberían nese saco. Esta perigosa perversión estase aplicando e xera gran confusión xurídica, merma das liberdades públicas, vulneración de
dereitos fundamentais, dano á presunción
de inocencia e prisións preventivas sine die
e abusivas. Facilítase tamén que, desde determinadas posicións e desde certas tribunas mediáticas, todo se tinga de insurrección, golpismo ou rebelión, como se fixo
cos secesionistas cataláns, creándose así un
clima que favorece, como puidemos ver, a
hipérbole nas cualificacións dos delitos por intereses partidistas inconfesabeis.

A Lei 2/2015 facilita
que se meta no saco do
terrorismo o exercicio de
dereitos fundamentais

É paradoxal que esta nefasta e problemática reforma do Código penal se faga cando ETA, xa derrotada, renuncia de vez á actividade
armada e está a piques de se disolver. O pretexto é agora o terrorismo xihadista pero, de feito, a lei aplícase «sen complexos» para
criminalizar adversarios ideolóxicos ou políticos que nada teñen que
ver co islamismo, criminalización coa que se trata de estreitar, ou
mesmo pechar, calquera camiño de diálogo, de reducir o máximo
posible, na democracia formal, o pluralismo, os espazos de liberdade
e o exercicio dos dereitos e de franquearlle o paso á represión e á
violencia do Estado, xustificando incluso os seus excesos, como xa
ten pasado.
O malo é que inventar terrorismo é amentar a bicha. E amentar a
bicha pode axudar a sementar violencia.
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... a vaquiña polo que vale
Pedro Pedrouzo Devesa

Os dereitos imaxinarios

E realmente o que verdadeiramente vale...
é a capacidade creativa do ser humano. Supoño que debería falar de Cataluña, pero...
como é un tema do que todo o mundo fala,
non me vexo quen de achegar nada útil ao
cruce de monólogos que escoitamos de seguido. Así que hoxe dedicarei a vaquiña ao
que realmente vale..., a capacidade creativa
das persoas... para orientar a miña opinión
no caos, perdón, no caso catalán.

Esta mesma mañá
na froitería de abaixo
ao caer ao chan
unha das miñas nectarinas,
o froiteiro díxome
“Perdoe, cabaleiro,
cámbiolla agora”,
pero eu negueime,
non me parecía xusto
cambiar unha nectarina
por unha caída,
unha soa caída,
eu que sufrín tantas...

fronteira, s. En política, liña imaxinaria entre dúas nacións, que separa os dereitos imaxinarios dunha nación
dos da outra.
Ambrose Bierce, O dicionario do diaño, 1911

Neorrabioso,
La poesía ha vuelto y yo no
tengo la culpa, 2014

legado
Escribir
un testamento
tarde
e mal
é escribilo co teu propio sangue.
É manchar
o manuscrito de bágoas
ao ver o que único que che queda para deixar é dor.

A importancia doutro lugar
Cando estaba so en Irlanda, posto que non era o meu país,
era lóxico ser forasteiro. O salobre rexeitamento da fala,
que tanto insistía na diferenza, facíaseme acolledor.
Unha vez iso ficou constatado, conseguimos comunicarnos.
O vento nas rúas, enfiadas cara ao outeiro, o dondo
cheiro arcaico do peirao, como unha corte,
os berros dos vendedores de arenques na lonxanía,
fixéronme sentir distinto, pero non me anularon.
Vivir en Inglaterra eliminaba esa excusa:
estes son os meus costumes e as miñas institucións
e sería moito máis grave rexeitalas.
Aquí non hai ese outro lugar que avale a miña existencia.
Philip Larkin, As vodas de Pentecoste, 1964

Irene X, No me llores, 2015
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O peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

No Pedregal de Irimia fixemos homenaxes merecidas a finais de setembro: a Santi Caneiro, mestre de gaiteiros e durante anos técnico de
son das Romaxes e presidente da Asociación de Gaiteiros Galegos,
falecido no mes de xullo, e a Isaac Alonso Estraviz, mestre e restaurador da lingua galega. Foi na Festa da Afirmación e a Dignidade que
organiza cada ano Xermolos e a Irmandade Manuel María.
A filla de Santi Caneiros recolleu as Mans de Irimia, obra do escultor
Manuel Pardo e foi ben fermoso o que contou: “Meu pai fixo de min
unha mochila. Si, unha mochila, pois de meniña levábame colgada
nas costas a onde fose. E na mochila ía metendo experiencias e vivencias. Na mochila entraban os cantos das vellas dos lugares onde
acudía para recoller sons case esquecidos, na mochila entraban tardes
de ir con el ás castañas, noces, cogomelos..., paseos polas fragas,
esencias do país...”.
A Deputación de Ourense propón a Isaac Alonso Estraviz para a
Medalla de Ouro. O 26 de outubro recibiu o recoñecemento por parte
de ADEGA, na Eira da Xoana. Na Romaxe de Irimia foi encargado de
botar un Berro Seco. Estraviz, coñecido no pasado como o Padre Santos, ten unha vida para facer unha película. Monxe rebelde en Oseira,
onde aos 18 anos fixo promesa de falar sempre en galego. Desterrado do país, traballou cos xitanos, estudou, licenciouse e doutorouse
en lingua galega. Foi tradutor de libros ben importantes e autor do
dicionario Estraviz, un dos mellores do Galego, que está en dixital
para calquera (https://www.estraviz.org/). Asombra cando conta
que poñendo aulas, nunca suspendeu a un alumno. Soubo sempre
motivalos para sacar o mellor deles. Veño de ler estes días o libro que
recolle a correspondencia de Estraviz con Ramón Piñeiro e non teño
máis que dicir: Obrigado Isaac e abraços de todo un País.
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O peto común

Teresa Souto Loira

Prexuízos; opinións preconcebidas, xeralmente negativa cara
a algo ou alguén. Sabemos o
que significa, sabemos o que é
un prexuízo, pero sabemos detectar os nosos? E unha vez que
os detectamos, que facemos?
Intentamos desmontalos? Todas
as persoas temos prexuízos, en
maior ou menor medida, o bo
é darse conta e modificar esas
opinións e, sobre todo, actuar
sen eses prexuízos.
Prexuízos coa xente maior,
prexuízos coas persoas sen fogar, coas persoas inmigrantes,
coas persoas xitanas, coas solicitantes de asilo...
Tamén temos o prexuízo de que hai países que
precisan da nosa bondade para seren “salvados” e ás veces temos a síndrome do salvador branco. De feito, está de moda o “selfie”
de voluntaria/o cooperativista que salva, que
axuda, que dá e entrega e exhibe esa bondade e xenerosidade. Non hai que estar en

contra do cooperativismo internacional, nin
da xente que realmente traballa como profesional e presta servizos; si hai que reflexionar
sobre esas fotos de famosos e sen ser famosos,
que van a países empobrecidos (non países
pobres) facer a foto de recoñecemento do seu
“buenismo” e desa idea etnocéntrica de que a
cultura dun é máis avanzada e pode salvar e
facer mellorar a outras persoas, se a seguen.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Hai días nos que un sente gana de desapuntarse da Igrexa. A todos nos ten
pasado. Ben, pois cando isto pase, o que che aconsello é que vaias á páxina
web de axuda á Igrexa Necesitada. A ver, é unha web moi, moi
institucional, pero serve para ver desde esa perspectiva moita xente
que está a xogar a vida pola súa fe. Testemuñas case diarias dun
Evanxeo vivido en serio.
A situación é Nicaragua, as persecucións en Exipto, Nixer
ou Siria, os problemas para os que denuncian en México…
Todo iso vai enchendo acotío a páxina. Quedo cunha
historia simpática que me fixo sentir tenrura. Trátase
da historia dunha monxa nicaragüense na zona rural de
Estelí. Sor Sandra López fracasou con proxectos para o
desenvolvemento, como facer fornos de pan, obradoiros
de costura para nais solteiras. Agora atopou o xeito. A cría
de cabras para a venda do leite que producen. Despois de
fracasar, non se rendeu.
Unha páxina chea de xente que paga a pena. De cristiáns dos que
non saen nos telediarios (por desgraza) e que sofren e loitan por un
evanxeo vivo e encarnado nas súas realidades. De mulleres e homes que
tamén son Igrexa e da boa.
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Ferrados de Corazón
Maruxa Blanco, apicultora:
“Vivir coas abellas é
sorprendente”
“Son Maruxa, enxeñeira técnica forestal de
formación, e abelleira de ocupación. Teño a
miña explotación apícola en Campo Lameiro
(capital da arte rupestre de Galicia) e, para
vender os meus produtos, creei a marca
Moimel como acrónimo de mel de Moimenta,
por ser o nome da aldea onde vivo”. Así
comeza a nosa conversa don esta rapaza que
representa outra desas
pequenas iniciativas que van contracorrente
e demostran que cos ferrados de corazón
que hai por Galicia, temos moito futuro que
labrar!
Como chegas aquí?
Despois de varios anos sen estabilidade laboral decidín incorporarme á
actividade agraria cunha explotación
apícola. Eu son orixinaria de Ponteceso, pero o meu avó materno era
desta aldea e sempre tivemos contacto coa nosa familia de aquí con visitas
frecuentes. Á hora de buscar un emprazamento para as miñas abellas decidín que esta zona era máis axeitada
cá Costa da Morte, tanto polo clima
como pola dispoñibilidade de espazos para as miñas abellarizas, e así foi
de vir para Moimenta.
Cóntanos brevemente en que consiste o que fas?
Como che dicía, estou á fronte dunha explotación de abellas e son a
responsable de todas as tarefas que
se derivan dela. Levo a cabo as visitas aos apiarios, efectúo o transporte
de colmeas cando é necesario e das
alzas de mel no momento de facer a
castra, fago a extracción e o envasado
do produto e dedícome á súa comercialización.
Ademais dos traballos propiamente
apícolas, dende hai uns anos os abe-
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lleiros/as non temos máis remedio
que empregar moito tempo en loitar
contra a praga da velutina, que xa todos/as coñecedes.
Que che achega como persoa facer
isto?
A apicultura permíteme vivir nun
contorno rural e en contacto continuo coa natureza.

por onde pasan moitas especies animais. Hai cabalos salvaxes, gando de
pastoreo, e as propias abellas, que te
sorprenden cada día co seu comportamento.
Coa apicultura, ademais, contribúese a manter a biodiversidade, pois a
abella é unha polinizadora indispensable para moitas especies vexetais.

A miña aldea é un remanso de tranquilidade, seguramente a vida aquí
é máis difícil e hai máis carencias ca
nunha zona urbana, pero aínda así
non sei se agora sería capaz de cambiar isto pola vida na cidade... Ademais ten moito encanto. Hai muíños,
fontes, lavadoiros, moita auga en xeral, e o son da auga tamén é relaxante. Hai moito patrimonio relixioso e
arqueolóxico. De feito, na parroquia
atópanse algúns dos petróglifos máis
importantes do país e parte do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre.

Non sei se agora
sería capaz de
cambiar isto pola
vida na cidade

Estar en contacto coa natureza resúltame moi gratificante. Traballar
ao aire libre, en contraste co traballo nunha oficina, paréceme moito
máis saudable. Os apiarios están no
monte e accédese por vellos camiños,

Como é un día para ti?

E como xa sabedes, a poboación de
abellas está a sufrir unha crise global,
polo que tamén é unha satisfacción
pensar que o meu traballo axuda a
mitigar este grave problema.
Cada día é distinto ao anterior e, dependendo da época do ano entre outras cuestións, teño que decidir como
levalo adiante.

O máis habitual é que pase o tempo
entre abellas. Son uns insectos moi
curiosos. A vida nun enxamio resulta
sorprendente, polo seu nivel de organización. Á xente chámalle moito a
atención, por exemplo, o feito de que
a colonia en conxunto poida tomar
decisións sobre a creación ou a substitución da abella raíña ou mestra, ou
sobre a eliminación dos abázcaros
(machos) cando non os necesitan (as
obreiras son todas femias). Outra curiosidade que me gusta observar é a
danza que efectúan as exploradoras
cando volven á casa: cunha serie de
movementos transmiten información
ás súas compañeiras sobre a orienta-

Gustaríame diversificar a produción
pero manter o criterio artesán, sostible e de calidade.
Polo de agora só comercializo mel
e a idea é abranguer máis produtos
das abellas cos seus derivados. Por
exemplo, estou preparando a futura
comercialización de pole, própole e
cera. Calquera dos tres produtos son
cada vez máis demandados polos
consumidores/as: o pole como fonte
de proteínas, o própole como antibiótico natural, e a cera para a elaboración de cosmética natural, entre
outras utilidades.

Como podemos poñernos en contacto contigo se queremos mercar produtos das túas abellas?
Tendes o meu contacto e máis información en internet (facebook.com/
moimel.gal).
Hai mel de Moimel en varias tendas
pero tamén fago venda directa na
propia explotación e en feiras especializadas.
Convídovos a vir por aquí cando
queirades, coñecer a miña explotación e visitar este lugar.

Gustaríame
diversificar
a produción
mantendo todo
artesán, sostible e
de calidade
ción e distancia á que se atopa o alimento.
Ao longo do ano vai mudando o tipo
de traballo, en función do ciclo vital
do meu gando. No inverno están moi
tranquilas, é o momento de preparar
o material para o novo curso. Coa
primavera saen chuchar os primeiros néctares do ano, polo que hai que
revisar o estado dos enxamios e preparalos para afrontar a produción de
mel nas mellores condicións. Un verán cheo de movemento conduce á
esmelga, na que recollo o froito das
súas viaxes de flor en flor. No outono
adoito facer labores de envasado e
comercialización do ouro líquido.
Como ves o teu proxecto en relación
co futuro?
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Entrevista

Conversa con Paco Porcar

Clara Raposo

A defensa dun traballo
digno ten que ser unha
prioridade para a Igrexa

Paco Porcar é licenciado en
Historia Contemporánea,
diplomado en Ciencias Relixiosas
e un gran coñecedor da Doutrina
Social da Igrexa (DSI). Militante
da HOAC (Hermandad
Obrera de Acción Católica), foi
responsable da revista Noticias
Obreras. Na actualidade é
membro do Grupo de Traballo de
Formación da HOAC. Ademais
de escribir numerosos artigos
en revistas, publicou dous libros:
La dignidad de la persona y el
bien común e Una historia de
liberación. Mirada cultural a la
historia del movimiento obrero.

Estes días estás en Galicia, invitado
polos grupos de HOAC-Galicia para
dar unha serie de conferencias co
gallo do día por un traballo decente.
Esta xornada de quen parte?
É unha iniciativa da OIT, que declarou o 7 de outubro como xornada
mundial polo traballo decente. Participan sindicatos a nivel internacional e tamén Igrexa por un Traballo
Decente (ITD), que é unha iniciativa
formada por un grupo de organiza-

O traballo non
existe, o que existe
son persoas que
traballan
cións eclesiais (HOAC, JOC, Cáritas,
Confer, Justicia y Paz...) que nos invita a implicarnos na loita polo traballo digno. A Igrexa, na súa Doctrina
Social (DS), insiste moito en que o
traballo é un elemento esencial e fundamental na vida das persoas, non só
como fonte de ingresos, senón, sobre
todo, porque é unha capacidade humana que necesitamos desenvolver,
aportar con ela algo aos demais e
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contribuír así a construír unha vida
social xusta. Pero na nosa realidade
cada vez hai máis traballos precarios,
pouco valorados, salarios baixos... e
isto fai a vida das persoas moi difícil.
Neste sentido, a Igrexa ten moito que
aportar a través da iniciativa ITD,
xa que, como insitiu moito o papa
Francisco, o traballo é unha prioridade humana e, polo tanto, debería ser
unha prioridade social.
Por que no día a día da Igrexa, dos
cristiáns, non se reflicte a importancia
desta iniciativa?
Por desgraza, hai moitos cristiáns que
non teñen esta conciencia que acabo
de dicir. En primeiro lugar, porque
non coñecen o que formula a DSI;
en segundo, porque hai maneiras de
vivir a fe cristiá como se fose algo
privado, que non ten repercusión na
vida social. En realidade, o proxecto
de Xesus é un proxecto de fraternidade e isto implica construír xustiza.
Moitos cristiáns non descubriron iso,
non teñen esa conciencia. Necesitamos traballar para axudar a descubrir
que crer e seguir a Xesús implica necesariamente a entrega, o compromiso, o traballo co outro, organizarse
para construír unha sociedade onde

as persoas poidan vivir con dignidade, unha sociedade máis xusta e máis
fraterna. Un dos obxectivos da ITD é
axudar a espertar esa conciencia.
Neste momento, movementos como
a HOAC, que naceron nunha determinada época da historia do Estado
español, poden ter unha nova oportunidade para mover as bases e seren
motores para xerar esa reflexión necesaria dentro do mundo critián?
Creo que nunca deixamos de intentalo. Agora estamos nunha situación na
que a aportación dos movementos da
AC, como a HOAC ou a JOC, é máis
necesaria ca nunca no sentido da súa
participación directa na realidade

condicións precarias, na restauración,
no campo, en plataformas dixitais,
empregadas do fogar... Como que
non existe? A OIT acaba de informar
que España é, de entre os países ricos,
un dos que ten máis precariedade e
onde máis traballadores pobres con
emprego existen. Un 13%. Por iso
é moi estraña a percepción que ten
moita xente de que non existe o mundo obreiro.
Como se estrutura o movemento
obreiro do s. XXI?
Actualmente temos, por un lado, o
movemento sindical tradicional e,
desvinculados deste, xurdiron outro
tipo de organizacións de traballa-

DSI non é para sabela,
		
senón para traducila
					en formas de vida
concreta do mundo do traballo e nos
sectores máis precarizados. O que
se pretende co 7 de outubro desde a
ITD é transmitir que iso é unha prioridade cristiá e acompañar procesos
de reflexión para que as comunidades
cristiás vaiamos descubrindo esa realidade e nos vaiamos implicando nela.
Unha cousa curiosa é que hai moita
xente que di “O mundo obreiro xa
non existe”. Cando escoito iso, resúltame bastante incomprensible. Con
700-800 accidentes laborais mortais
ao ano, con persoas que traballan en

dores de sectores precarizados, por
exemplo, o das kelis, das empregadas
do fogar, de repartidores, etc. De cara
ao futuro precisamos dúas cousas na
organización do movemento obreiro: primeiro, recoñecer o valor dos
sindicatos, xa que temos asumido un
discurso de crítica sitemática e non
sabemos recoñecer o que o sindicalismo nos aporta. Segundo, recoñecer
que os sindicatos precisan unha profunda renovación, sobre todo necesitan estar máis próximos ás situacións
dos traballadores máis precarios. His-

toricamente o máis importante foi a
solidaridade dos traballadores mellor
situados, que posibilitaron que os
máis pobres puidesen avanzar, conquistar metas e seguir adiante.
Tendo en conta as innovacións tecnolóxicas que xa están aí, que claves deberiamos ter claras para que o traballo do futuro sexa un traballo digno?
Primeiro, o traballo será digno cando
se recoñeza na práctica que o importante no traballo é a persoa traballadora. O traballo non existe, é un
concepto abstracto, o que existe son
persoas que traballan. Por iso a actividade laboral hai que tratala sempre
de acordo coa dignidade que ten o
suxeito que a realiza. Segundo, o reto
que temos agora é que eses avances
tecnolóxicos non se convertan nun
instrumento máis de escravitude. Se
o facemos desde a lóxica do respecto
á dignidade da persoa traballadora e
de responder ás necesidades sociais, o
futuro do traballo podería significar,
por exemplo, dedicar menos horas de
traballo no noso emprego. Dáse por
suposto que o emprego é o único xeito de organizar o traballo, pero liberar tempo para traballar en actividades non pagadas, pero que son útiles
socialmente, é unha posibilidade que
nos ofrece a tecnoloxía.
Por outra parte, agora mesmo xa estamos nunha situación na que habería
que pór barreiras ou límites ao uso de
determinadas tecnoloxías, por exem-
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Conversa con Paco Porcar

Conferencia de Paco Porcar
en Lugo

plo, no uso que fan dos nosos datos,
como consumidores e como traballadores.
E iso implica unha reflexión profunda
por parte da sociedade e un debate...
Supón tomar conciencia do que ocorre e cambiar, porque ademais estamos a falar da problemática do mundo do traballo, pero xunto con esta,
e pola mesma causa, está a terrible
crise ecolóxica que temos. O papa
formúlao xunto porque é o mesmo:
hai un empobrecemento masivo,
un deterioro na calidade de vida de
moitas persoas e, por outra parte, un
terrible deterioro ecolóxico. Ambas
teñen a mesma raíz, que é o capitalismo, un sistema totalmente depredador que, como di Francisco, mata,
xa que utiliza as persoas e os recursos
naturais (a vida) como obxectos que
se poden manipular para obter beneficios. Temos que acabar con esta
lóxica destrutiva. Hai que ter prácticas de consumo, de aforro, de formas
de vida que non lle fagan o xogo ao
sistema capitalista porque se non,
reproducimos constantemente un
sistema que está a destruír a vida do
planeta. Por outra parte, a sociedade
debe esixir que os poderes públicos
poñan límites. A DSI defende como
principio fundamental que é obriga
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dos estados non permitir que os intereses particulares se impoñan sobre o
ben común e o ben común é que poidamos vivir todos con dignidade.
Neste tempo de eleccións, que claves
deberían aparecer nos programas dos
partidos para que creamos que teñen
intención de defender a dignidade
do/a traballador/a e do traballo?

que valorar se os partidos formulan
o cambio do obxectivo social. Hoxe
está todo centrado no crecemento
económico e isto é un problema en
si mesmo desde a prespectiva dos
límites do planeta. O crecemento
pode ser un medio, pero non un fin.
Hai que formular dous obxectivos:
como garantir que todas as familias
teñan uns ingresos mínimos (renda

O traballo será digno cando se
recoñeza que o importante no traballo é
a persoa traballadora
O primeiro, saber o seu posicionamento fronte á lexislación laboral
actual. É imprescindible revertir as
reformas laborais que se fixeron nos
últimos anos, xa que son as causantes
da precariedade. O segundo, os partidos teñen que concretar que medidas formulan para cambiar o modelo
económico que temos, que é insostible e que xera precariedade laboral.
O terceiro que temos que formular é
que a nosa sociedade non pode funcionar tal e como o fai desde a prespectiva da rentabilidade, incumprindo sistematicamente a lexilación e
con grandes facilidades para determinadas corporacións. Cuarta clave: hai

básica) e que facemos para que todas
as persoas con capacidade de facelo
poidan aportar o seu traballo, as súas
capacidades, á vida social, xa sexa cun
emprego ou cun traballo non remunerado. Iso implica a valoración dos
traballos que non son emprego, maneiras distintas de preparar o sistema
de pensións, etc.
O problema real é que tristemente a
maioria dos partidos non presentan
nada disto. Como moito, a loita contra o desemprego coa lóxica de que
calquera emprego é mellor ca non
ter. Pero hai empregos cos que é tan
difícil vivir como estar desempregado.

O noso taboleiro

FAGAMOS IGREXA GALEGA

José A. Martínez

É imposible que alguén creza se non ten raíces fortes
que axuden a estar ben sostido e agarrado á terra. É
fácil “voarse” cando non hai onde agarrarse, de onde
suxeitarse. Papa Francisco,
Fagamos Igrexa galega. Unha afirmación, unha
necesidade, unha Plataforma que quere botar a
andar na nosa terra. Convocados pola Editorial
SEPT, o pasado 17 de outubro tiña lugar na
parroquia Sagrado Corazón de Vigo un encontro
onde se invitaba a laicos, cregos, movementos,
parroquias, colexios, etc. interesados na inculturación
da Igrexa en Galicia.

Unha proposta que parte da realidade
Presentouse, de entrada, esa sensación de decepción, mesmo de resignación, cunha constatación do oco xeracional existente (cunha mocidade allea a todo o relacionado non só co da
Igrexa galega, senón con todo o relacionado co
eclesial). Insistiuse na falta da inculturación da
fe, cun apoio mínimo ou nulo da xeraquía. Mais
non era un encontro para se laiar. Constatouse a
existencia de propostas interesantes, que están a
funcionar, baseadas no compromiso persoal. A
creación dunha plataforma tería como primeiro
obxectivo unir forzas e elaborar proxectos comúns para toda a comunidade eclesial galega.
Novos tempos, novos retos
Estase a producir unha revitalización da vertente cultural. Agroman experiencias que pulan polo dereito de apostar pola vida no rural.
Continúan a existir persoas que reclaman que se
tome en conta o pobo na vida eclesial. Cómpre
recoñecer e satisfacer as necesidades reais da
nosa Igrexa hoxe. Ofertar propostas de calidade, que as hai, mais potencialas desde o traballo
colectivo. Estar presentes no rural, ese que se di
que “morre”, mais no que xorden experiencias e
apostas de contacto coa nosa terra. É necesario,
tamén, axudar ao desenvolvemento da nosa terra, sendo propositivos e superando a visión de
enfrontamento lingüístico neste enfoque de profundar nunha Igrexa galega.
Unha xuntanza que sae con propostas
Houbo un diálogo aberto e enriquecedor, un
compartir vivencias propias e visións da realidade. Mais a xuntanza culminou con propostas

concretas, que xa está a levar a cabo a SEPT
e que poden ser un punto de partida para
animar o traballo conxunto dunha futura
plataforma “Fagamos Igrexa galega”: -Publicar a Biblia en galego. Estase a traballar
nunha nova edición da Biblia. Xa está moi
avanzada unha nova versión do Novo Testamento, que se pretende que estea na rúa a
finais de xaneiro de 2020, coincidindo co 3º
Domingo do Tempo Ordinario (declarado
Día da Palabra de Deus). -Ampliar e renovar
o canto litúrxico en galego. Estase a levar a
cabo unha recompilación, renovación e modernización dos cantos, co obxectivo de que
sexa accesible a través da rede. -Crear unha
“web de oración”, que recollería en formato
audio o leccionario dos tres ciclos litúrxicos.
Xa se están a convidar diferentes parroquias
para que o graven, aproveitando as misas
dominicais. -Crear unha plataforma común
na rede, onde se difundan todos os recursos
existentes en galego. Unha web atractiva e
accesible para todo o mundo.
A fin do principio
Deste xeito acababa a presentación que
guiou esta xuntanza. Foi unha primeira toma
de contacto, onde se lanzou a idea da necesidade desta Plataforma, que ten que pórse
a andar. Co obxectivo de se abrir a máis
persoas e institucións, pediuse a difusión da
iniciativa, así como a súa adhesión, convocando a todas as persoas interesadas a unha
nova xuntanza que terá lugar en Santiago
en decembro e que desde Irimia seguiremos
anunciando.

15

Carta

Romaxe de Vilalba

Eu tamén asistín. E xa vai de tres romaxes nas que participei nesta Terra Chá: en Santa Isabel, na beira do Miño
coas súas pesqueiras, en Muíño; en Pena de Rodas e na
Pastoriza. Que ledicia desde aquel que foi o primeiro
para min, aló no faro de Chantada, no corazón de Galiza. Como o lembro! E tamén o seu lema “Ergo os meus
ollos”. Desde aquela eu subo cada ano soíño como Moisés
ao monte cando o 8 de setembro alí fan a romaría. As
romaxes enchen o corazón.
Terra Chá, Terra Chá
acolledora e inmensa
terra de poetas e músicos
de labregos, teixos e cregos
de lagoas, feiras e museos
terra de leite e pan
como a de Canaan
prometida a Abraham
e ti Vilalba vila branca
alta, aireada e soleada...
por capóns visitada
por cultura lembrada...
E xa na acollida fomos agasallados con anaquiños de
queixo minguadiños, cremosos, branquiños e frescos.
Queixiño de San Simón da Costa
desta terra de base redondiña e cónica
como o seo dunha rapaciña
gustas por sabroso
curado e oloroso
¡que bo na mesa do labrego!
E máis si o tomas en compañía,
e moito mellor ó aire libre
a sombra dunha carballeira
en romaría.
Xa nos metemos de cheo na celebración, unidos aos gaiteiros, entre cantos, poesía e diálogos.
Nos momentos da consagración, con todo respecto e silencio, con atención seguimos os xestos, verbas e feitos de
Xesús de Nazaré na última cea cos que con el estaban...
Admirables! Respecto e participación emocionante.
Con eles ledos de participar
as cadeas duras son
ben o saben nas que nelas son
para eles compaixón
e feliz, sincera reinserción.
Seguidamente con música, cantos e poesía veu o “Berro
seco”, competicións con tanta forza e intensidade que
se escoitou por toda a carballeira, chegando a turbar as
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tranquilas augas superficiais do río Magdalena, “encantado” e adormentado...
O ramo dos crentes galegos foi recollido e entregado
para a vindeira romaxe aos de Santa María de Arzúa. Co
diálogo do crego e a romaxe e a danza da Rumboia, xa
nos dispoñemos co prefacio e o Pai Noso; escoitamos con
respecto e silencio as verbas e feitos de Xesús na derradeira cea.
E xa vén o xantar compartido. Que cousa máis fermosa!
Con apetito e boa compañía, en paz e harmonía... Que bo
e fermoso! Ver as mesas espalladas pola carballeira, todas
cheas de xentiña. Como cando eu era pequeno, cos meus
avós e padriños, José (soldado na guerra en Filipinas e
logo fogoneiro e máis tarde pescador) e Rosa, nai de oito
fillos, que tiña os ollos tan bonitos, pero non vían. Cando
ían de romaría levaban unha cesta de productos do mar,
da terra, do cortello e/ou galiñeiro. Eu tamén aprendín
deles. Na miña cestiña ían cousas do mar e da terra.
E veu vindo a hora da festa e xa chegou a oración foi na
beira do río, con todos os alí presentes participando. Non
había barca como nos tempos de Xesús.
Xa o sol declinaba neste día tan soleado e de verán.
Veña música e poesía. Paseino moi ben con Carmela,
Sara e os dous amigos e amiga irmáns. Pareceume que
non houbo tanta xente coma na Romaxe do Faro.
Atopamos moi contentos con irimegos doutras romaxes.
Dá gusto estes encontros, como facían antes os nosos devanceiros acudindo ás feiras ou aos adros.
Adeus chairegos
terra de lagoas
nas que se mira
o relucente sol
Espellos da lúa...
das estrelas relucentes
nas noites longas
e frías de inverno
Adeus irimegos.
Pepe de Betanzos

Ler para camiñar
José Antonio Pinto Antón

“Khalil”. Un libro de
Yasmina Khadra

Yasmina Kadra éche o seudónimo que Mohammed
Moulessehoul usaba en Arxelia para poder escribir
mentres o país sangraba pola ferida da guerra civil
entre o FLN (Fronte de Liberación Nacional contra
o colonialismo francés) e o FIS islamista (Fronte Islámico de Salvación). Máis tarde, en Francia poderá
escribir libremente da corrupción gubernamental,
do paro, do fanatismo islamista, a ausencia de libertades, o terrorismo, a represión.
Todas esas pulsións laten na súa obra mentres a revolución socialista e o fanatismo islámico asolagaban o país nunha lameira de corrupción e violencia.
Agora felizmente escritor, novelista recoñecido.
Las golondrinas de Kabul, Las sirenas de Bagdad,
Los ángeles mueren por nuestras heridas, Trilogía de
Argel.
A súa última novela aínda ole a tinta recente: Khalil, ou a historia dun rapaz de orixe marroquí que
vive en Bélxica. O personaxe ficticio está ancorado
en feitos reais, tráxicos, ben coñecidos. Mostra dúas
sociedades que viven de costas, civilizacións incapaces de dialogar, de comprenderse, espazos estancos
onde medra o horror e o terrorismo. Nomes e lugares pertencen á memoria máis recente, á xeografía
do espanto: as explosións no metro, a masacre da
sala de festas Bataclán, o populoso barrio de Molenbeek, con
case 80 000 habitantes, primeiro traballadores belgas, despois
emigrantes italianos e españoles, agora musulmáns. Os rexeitados pola sociedade acaban como carne de canón dos credos do
odio.
Non é libro para gozar. Khalil
éche un personaxe duro,
complexo. Páxina a páxina
seguimos os pasos dun ‘mártir’, camiño da inmolación,
mentres nos conta, en primeira persoa, as súas reflexións
as dúbidas que alfombran o camiño do inferno, da destrución,
da morte. A deriva deste rapaz camiño da fanatizacion resulta
xeadora, apaixonante. Ou o paso do humano ao inhumano dunha marioneta manexada por escuros intereses.

Khalil mostra dúas
civilizacións incapaces de
dialogar e comprenderse

Historias tan humanas, tan afastadas, tan cercanas onde a vida
convive coa corrupción do poder, co terror do fanatismo relixioso. O deambular de Khalil entre a vida e a morte tropeza coas
dúbidas en dogmas sombríos, aqueles que facían reflexionar
o escritor francolibanés Amin Maalouf. ‘A miúdo penso se as
relixións non son inventos dos homes para ocultar o verdadeiro
rostro de Deus’.
E ademais, Yasmina Khadra escribe ben, asombrosamente ben.
Khalil.
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Pingas de orballo
Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

Quédame, do meu amigo e compadre,
lembranza fermosa de aconteceres
vividos. De xeiras e días compartidos,
soños soñados e non sempre acadados que foron a un tempo soñados.
Algúns espiñentos, mais quedaron
moitos moi bos. E cando un perde,
coma neste caso, prematuramente, un
bo amigo, queda nunha soidade recorrente moi grande, nese baleiro que
ocupaba Suso. Sei que algo-moito de
min se foi nel e algo del, moito tamén,
quedou para sempre en min. Suso foi
amigo como non souberon moitos
ser, mesmo esclarecedor. Dos que che
daba canto tiña. Ese era o motivo polo
que tiñamos tantos soños, tiñamos tan
pouco que eran os soños os que compartiamos. De aí veu o noso trato de
irmáns, porque estivo sempre. Sobre
todo cando outros non estiveron, nin
saberían, nin serían quen de estar.
Foi irmán tamén porque sendo amigo del, acadabas a condición de propietario, eras amigo dos seus amigos,
familia da súa familia, compañeiro de
ruta polos seus máis reservados recantos. A casa de Suso era, eu sabíao
ben, tamén a miña casa, como a casa
dos seus pais que –naqueles primeiros tempos de Fuxan os Ventos- foi
pensión e fonda daqueles que iamos
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Meu compadre e cantor,
Suso Vaamonde

polo mundo cantando e procurando
erguer corazóns propios e alleos.
Empezaba a acontecer isto nun tempo pardo, cando só se vían as cousas
en branco e negro. Na cor virada,
como as fotos, a distintos graos de
amarelos que pintaban, nunha ansia
de fantasía, os grises das imaxes coa
cor triste dun tempo perdido. Anos
setenta e pouco, cando nos comezos
dun grupo iamos ao Porriño cantar,
ás marxes da lei imperante, cun repertorio de cantigas cheas de hou-

como o de eu ser padriño do seu único
fillo, Susiño. Celebrado con banquete
e festa. Como debe ser, agora eramos
compadres! Asentamos irmandade
ao longo do tempo. Actuacións, loitas,
desesperos e agradables xeiras, sonatas e convividos. E toda a sinceridade
dos amigos, longas discusións que vaticinaban un futuro prometedor, ese
que nunca chega.
Volver atrás nas lembranzas obrígame a parar diante do tempo. E buscando a Suso, póñome triste polo

Sei que algo-moito de min se foi nel e
algo del, moito tamén, quedou para
sempre en min
rizontes. Xa estaba alí Suso e a súa
familia, lembro perfectamente a Loli,
a súa irmá, cun xersei azul. Suso, ao
final, abrazouse a min e dixo: ...Sodes
teta de novicia!
Desde entón como irmáns e irmáns
fomos. Xuntos pasámolas duras e
brandas, pero sempre xuntos. Co tempo, as duras abrandaban nos nosos
corazóns. Non había secretos. Deume
a entender moitos erros que tacitamente eu asumía. Pasado o tempo,
afirmamos a irmandade con vínculos

moito que tivemos e xa non temos.
Esa é a vida. Pasou entre nós e deixou
unha pegada enorme e un tremendo
baleiro. Coa satisfacción de poder
cadrar no tempo, de estarmos xuntos
nesa sincronía feliz da vida e da
ledicia, mesmo dos problemas. Eles
–os problemas– foron precisamente
os que máis nos confabularon. Axudámonos neles para medrar e chegamos a afondar aínda máis aquel vínculo afectivo da amizade. Eran algúns
dos malos momentos para cantores e

para a canción, para toda a palabra
acendida e certeira.
Cando miro atrás, dáme certa mágoa
contar cousas que levo seladas no
corazón, moi a dentro. Que só des-

Suso quedou,
como diría o
Manuel, prendido
nas silveiras dos
camiños
precintamos cando caemos na melancolía e cando imos de viaxe e
pasamos por lugares que aínda desprenden recendos, nas rutas de Pontevedra e Vigo. Alí aínda está o Suso.
E expresamos en alto pensamentos
gratos que se aveñen aos acordos. Si,
porque Suso aínda non marchou de

todo, estará fiel mentres del acordemos. Quedou, como diría o Manuel,
prendido nas silveiras dos camiños,
e para min tamén en certas cadencias musicais que o evocan, e no ar
dos solpores cando a noite adiviña
aconteceres e nesa melodía estremecida dun bonito cantar, nos recendos
misteriosos dalgúns moi breves momentos que se desfán en algoritmos
repenicados dun lamento. Quizais
no dúo de voces aproximado ás altas
horas, ou nun concerto solidario de
patriotas, ou no bocata a media tarde
dun domingo, entre as probas de son
e nos cafés apresurados dunha festa...
Como se podería contar todo iso en
breves verbas?
“Quixo o paxaro pousar na ponla o seu chío.
Tentou e tentou deixar aquel son no ar suspendido.
Quixo o paxaro pousar na ponla o seu chío.
No aloucado intento, cantou e cantou, ...morría co frío!”.v

O noso taboleiro
O grupo Acompañamento de Galicia convídavos a participar nunha nova xeira, na que, desde a experiencia de
vida, buscamos aprender a acompañarnos a nós mesm@s e
a outr@s como práctica de vida. Da man de Eñi Gómez, coñeceremos unha experiencia de acompañamento na fronteira sur e aprenderemos a acompañar e acompañarnos.
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Crónica

Pórtico da Gloria. Teoloxía en pedra

Marisa Vidal Collazo
[Asociación Encrucillada]

XXXVI Foro Encrucillada
“Contemplar o Pórtico da Gloria é quedar
mudo ante unha obra chea de matices, mensaxes e sensacións únicas. Todo o Pórtico
dialoga co visitante cunha teatralidade turbadora, enigmática e evocadora”, anunciaba
Luís Rodríguez Álvarez, membro do Consello
de Encrucillada, que coa súa presentación
abriu o XXXIV Foro Encrucillada: Pórtico da
Gloria. Teoloxía en Pedra, que se desenvolveu
no Hospital de San Roque o pasado 19 de
outubro.
Xesús Portas Ferro, membro do Consello de Encrucillada, forneceunos
de datos históricos sobre a construción do Pórtico, enmarcado na historia do Reino de Galicia. Manuel A.
Castiñeiras González, catedrático de
Historia Medieval na Universidade
Autónoma de Barcelona, falounos do
significado do pórtico na catedral e na
cidade e comparou a súa teatralidade
coa das representacións catequéticas que se facían no medievo. Carme
Yebra Rovira, antiga compañeira do
Consello de Encrucillada e hoxe profesora na Universidade Pontificia de
Salamanca, reflexionou
sobre as nosas maneiras
de mirar e puxo no hoxe a
comprensión teolóxica do
Pórtico.

No Pórtico da Gloria a
eternidade faise tempo
(Gregorio Magno)

...E o Pórtico veu ao noso
encontro, espléndido e sobrecolledor, en imaxes proxectadas de xeito
continuo grazas á CRTVG, que as
gravou, e ao Museo da Catedral de
Santiago, que nolas emprestou. Para
pechar o Foro, a CRTVG cedeunos o
documental Pórtico da Gloria, polos
séculos dos séculos, que nos contou
con detalle a restauración realizada.
Certo é que tardamos 10 anos en
volver ver o Pórtico de novo, pero a
espera foi ben necesaria e o resultado
espectacular.
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Non puidemos contar no Foro coa
presenza de Ana Laborde Marqueze,
directora dos traballos de restauración, pero a súa colaboración vainos
chegar de forma escrita no próximo
número de Encrucillada, o 215, que
recollerá tamén os relatorios escoitados.
É de lei agradecer a quen fixo posible
este Foro tal e como o vivimos: a Soledad Pite, que deseñou o cartel; á Dirección Xeral de Política Lingüística,
por ternos emprestado o local; á Fundación Barrié e á Fundación Catedral
de Santiago, polas súas indicacións
e por ternos emprestado as imaxes
proxectadas; á CRTG, que gravou as
imaxes e nos facilitou o documental co que pechamos o Foro; á tenda
de comercio xusto Panxea, que nos
serviu café e biscoito no descanso.
O Pórtico agora está musealizado e
separado do resto da Catedral, que
está en obras. No Foro moitas asistentes expresaron a necesidade de
poder volver rezar con el. Será traballo de quen xestiona a Catedral
equilibrar visitas e oración para satisfacer necesidades estéticas e espirituais.

Un país coma un mundo
Felipe Arias Vilas

Polas terras de
Dozón e Deza

Propoñemos esta vez unha rota, de
un día e duns 50 km, por terras do
interior da provincia de Pontevedra.
Se imos desde a zona de Lugo ou A
Coruña pasamos por Agolada, onde
hai que botar unha ollada, aínda que
sexa rápida, ao interesante núcleo
de pendellos da chamada Feira ou
Mercado medieval. Desde outras zonas,
a opción é achegarse pasando por Lalín
ou Rodeiro.
Baldaquino da igrexa de Ventosa

San Xulián de Ventosa: a catedral rural
O noso primeiro destino é a igrexa
de S. Xulián de VENTOSA, que merece unha visita, sobre todo no seu
interior, porque esta “catedral rural”
(como a definiu Filgueira Valverde),
de traza orixinal románica do s. XIII,
da que só queda a fachada e a nave,
garda varios elementos monumentais: por un lado, o solemne sepulcro

do Abade Lope de Ventosa, incrustado nun arcosolio no que os expertos
ven unha lembranza do Pórtico da
Gloria (sería obra dun discípulo da
escola do Mestre Mateo). Por outro,
catro corpos esculpidos e dúas columnas dun baldaquino gótico do s.
XIV, con moitos relevos de escenas
con anxos cantores e lectores, mártires, unha Adoración dos Magos e
unha Circuncisión. A igrexa medieval

case desapareceu no s. XIX (ao que
pertencen algunhas das pinturas murais), época na que se desmontou o
baldaquino, conformando un espléndido conxunto, aínda que lle falten
algúns elementos.
San Pedro de Dozón: a xoia románica
Desde as terras montesías de Rodeiro chégase ata a igrexa do antigo
Mosteiro de monxas beneditinas de
S. Pedro de DOZÓN, pequena xoia
románica fundada en 1154 coa axuda
do rei galego Afonso VII por dona
Guntroda Suárez, segundo consta
nunha inscrición da ábsida, aínda que
o edificio é do s. XIII, conxuntando as
influencias do románico lombardo e
catalán cos aportes cistercienses, quizais desde Oseira. Chama a atención
o seu proporcionado exterior, cunha
preciosa decoración de motivos vexetais e xeométricos e con bos capiteis
e canzorros, así como a bonita ventá
calada da ábsida ou a situación da espadana nun lateral.
A casa do Patrón: o ecomuseo do
mundo rural

San Pedro de Dozón

Saíndo do núcleo do Castro de Dozón para coller a autovía que leva a
Lalín, desde aquí vaise ata Codesedo, parroquia de Doade, para ver o
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Un país coma un mundo

Polas terras de
Dozón e Deza

Museo ou Colección etnográfica e
arqueolóxica da Casa do Patrón, moi
variada e curiosa, con máis de 2 000
m2 de exposición distribuídos en tres
edificios, onde se expoñen pezas recollidas por toda a xeografía galega.
Aquí fanse actividades dirixidas ao
público, sobre todo para grupos escolares, asociacións e outros colectivos.
A Casa do Patrón conforma unha
contorna patrimonial que inclúe o
veciño Castro de Doade, en escavación, e que pretende xuntar a paraxe
natural e agro-gandeira da zona coa
sabedoría dos devanceiros, que irradia dos centos de apeiros que aquí se
gardan. Nesta Casa do Patrón teñen
un servizo de restaurante (funciona máis ben por encargo) e pódese
aproveitar para dar conta dun típico
cocido lalinense.

Museo Casa do Patrón

Pazo de Liñares: o museo galego dos
monicreques
Desde Lalín e na case veciña parroquia de Prado está o Pazo de Liñares, obra dos s. XVII e XVIIII, que
foi mansión dos Taboada e casa natal
do afamado aviador Xoaquín Loriga
e mereceu loanzas de Emilia Pardo
Bazán. Declarado Ben de Interese
Cultural, conta con grandes salas,
unha inmensa cociña e boas labras
heráldicas; nel houbo, ata hai pouco,
un interesante e curioso Museo da
Marioneta ou monicreques galegos.
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Boa Nova

4 tips para podermos estar
preto de Deus
José A. Martínez

1. Quen anda rectamente e practica a xustiza; quen
ten sinceridade no corazón.
2. E non calumnia coa súa lingua; quen non lle fai
mal a xente ningunha e non difama os veciños e as
veciñas;
3. Quen non quere saber nada coa maldade e
apreza as persoas que aman ao Señor; quen non
se vira no xuramento, aínda que sexa no seu dano.
4. Quen non presta con usura o seu diñeiro e non se
deixa subornar contra o inocente.
Quen así se comporte, nunca fracasará.

Internet tenta dar resposta a todas as nosas dúbidas
e problemas. A barra de Google recolle todas as
nosas dúbidas, nas entradas da wikipedia buscamos
algunha certeza. Lemos multitude de blogs ou, cando
menos, ollámolos por riba, polo que moitos tentan
captar a nosa atención, o noso tempo, o noso “clic”
(que é o que a publicidade paga), prometéndonos
toda unha serie de consellos, de trucos ou, o mesmo,
pero inglés, de TIPS, que nos axuden a encher o oco
do que estamos a buscar ante a pantalla.
E nesta sección, centrada na espiritualidade, non
iamos ficar atrás, renunciando a dar un pouco de
sentidiño ás nosas vidas. Así que nada mellor ca
nos unir a esta modernidade de trucos que nos van
axudar a mellorar -a resolver- as nosas vidas. E se
falamos de espiritualidade, da túa, da miña, estamos
a nos referir ao noso contacto con Deus. Quérelos
saber? Pois aquí van 4 (CATRO) consellos para
poder estar máis preto de Deus.
Quen se hospedará, Señor, na túa casa? Quen
habitará na túa presenza?

Para poder ser hóspede de Deus
De seguro que vos decatastes. Acabamos de
reproducir o salmo 15 (14) presentado por Manuel
Regal Ledo no seu libro Os Salmos hoxe. Unha
versión oracional á luz do Evanxeo, como di no
propio título. Cunha base, a salmista, escrita non se
sabe con certeza cando (o máis seguro, antes do s.
I aC), e cunha redacción de hai 5 anos, combina á
perfección a lectura da Biblia e a súa meditación.
Se hai un mes falabamos do zen coma xeito de
vivir a espiritualidade, hoxe podemos compartir,
grazas a Manolo Regal, unha oración feita poesía,
interiorizada e comunicada, que mantén a tradición
sen se converter en letra-ritual morta.
4 consellos para unha oración pegada á
realidade
Son ben simples, que non por iso fáciles. A vivencia
da espiritualidade parte du-nha práctica consciente
da xustiza. Non hai espazo para a dicotomía
espiritual-mundano, o espiritual é o espello, o reflexo
do que facemos, do que dicimos, de como tratamos
esas persoas coas que convivimos. Alguén que
rezou, de seguro, este salmo moitas veces, un tal
Xesús, viviuno na súa persoa e condensouno en dous
mandamentos. Seino, sabemos a historia. Outra
cousa é vivila.

23

Falando da lingua

Nosoutras e vosoutras…

Lidia e Valentina

a do galego estándar, excepto alá embaixo, no sur da provincia de Pontevedra, na área tudense.
Xa que andamos polo bloque central
e polos pronomes, recordar que esta
xente diferencia entre “lle”, cando se
refiren a unha única persoa, e “lles”,
cando se refiren a varias persoas, e
“llo”, cando se refiren a unha cousa
para unha persoa, e “llelo”, cando se
refiren a unha cousa para varias persoas: María non lle levou o sombreiro
a Paco (non llo levou), pero levoulles
o bocadillo aos rapaces (levóullelo).
Estas son as formas, “lles” e “llelo”,
son as que escolleu a lingua estándar.

Nosoutras chamámoslles espigas da anada. E vosoutros?

Tanto gabamos a fala da xentiña irimega da Terra Chá que non demos
conta do que oiramos… Efectivamente, eles utilizan como única forma
do pronome persoal de primeira e segunda persoa de plural a forma ”nosoutros” e “vosoutros”. Pois ben, esta
forma claro que está na nosa lingua,
recollida no estándar do galego, é dicir, é normativa; así e todo ten un uso
concreto, selectivo, excluínte: nosoutras as dúas escribimos este artigo da
lingua e nós, todas as mulleres, berramos ben alto. E vós, todos os irimegos
e as irimegas, quixestes ir á Romaxe,

pero só vosoutros e vosoutras fostes.
O correcto na lingua estándar é utilizar este pronome con estes usos que
vos acabamos de explicar ou utilizar
sempre, en todos os casos, a forma
“nós” e “vós”. O uso de “nosotros” e
“vosoutros” en todos os contextos é
unha característica dialectal do bloque central, da área mindoniense.
E para a segunda persoa do pronome
persoal dixerámosvos que utilizaban
a forma “tu”; esta é outra característica dialectal desta zona. No resto de
Galicia utilizamos a forma “ti”, que é

O Fachineiro

Tamén nos chama ben a atención para
os que non somos de alí a formas do
presente de subxutivo do verbo ser e
estar: eles din “seña” (Cando eu seña
grande, vas ver ti…!) e “esteña” (Dille
a Pepe que esteña preparado para as
12.00 h!). E din “sen” e “estén” para o
imperativo destes dous verbos: Anda,
estén ben e sen bo…! Este detalle si
que lle escapou á lingua estándar,
pero segue vivo aí.
Non digades que a nosa lingua non
é impresionante e marabillosa! Que
riqueza! Que fermosura!

da lingua

Curtocircuíto lingüístico
Hai un mes que rematou un dos
mellores festivais de curtametraxes aos que se pode asistir: o compostelán Curtocircuíto, un evento
cunha organización coidada que,
ademais, fai un uso normalizado
da lingua en todas as súas citas. A
cerimonia de clausura comezou
remake daquel anuncio de Gadis,
con música épica que nos eleva por riba de
calquera limitación e co que dan ganas de
invadir Polonia, coma naquel famos diálogo
de Woody Allen. Claro que si: vivamos como
galegos. Pero unha cousa é a pantalla e outra
e a realidade, así que cando a persoa repre-
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sentante da empresa, como patrocinador principal, subiu ao escenario
para entregar un dos premios, aí xa
viviu coma galega, e decidiu que
non era aquel o lugar para falar na
lingua do país. Ese comportamento non se pode dicir que sexa algo
excepcional, senón que forma parte
dese curtocircuíto lingüístico que os
expertos chaman diglosia. O caso é que segundo a última estatística do IGE, a lingua
permanece estable dentro da gravidade, pero
entre os máis novos, só un 25% a emprega
habitualmente. O futuro non pinta moi ben.
A.Q.

