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SÍNODO DA
AMAZONÍA
O cambio que
veu de abaixo

A foto que fala

Vai haber unha grande
alegría para todo o pobo
(Lc 2, 10)

O trasno

O clima e nós

Daniel López Muñoz

Agora ao fío do cumio do clima, hai
que dicilo. Nisto do medio natural hai
negacionistas de palabra e negacionistas de facto. Aos de palabra chégalles ben. Son unha tropa de medo:
Trump, o primo de Rajoy, Boris Johnson, a dereita extrema emerxente
e os irmáns Koch, por citar algúns.
Estes últimos, ricos a fartar, magnates
do petróleo, financian o negacionismo pola conta que lles ten.

Houbo recentemente
un acto. Desas cousas con moi boa pinta;
“Diálogos de plástico”.
Promovido pola Unión
de Consumidores de
Galicia e presentado
polo amigo Manuel Vicente, que dirixe o programa Efervesciencia
da Radio Galega, con
Touriñán e Jesús Gago,
investigador en lixo
mariño. E estaba patrocinado por
Mercadona!!!, manda truco, mesmamente pola Raíña do Plástico, que é
quen de plastificar o implastificable,
que case te plastifican antes de pagar.
Buff! Será que pensan cambiar?

Isto do clima, nos espíritos bos, leva a
unha culpabilidade paralizante. Individualmente podemos facer cousiñas,
pero non esquezamos que do que se
trata é dun sistema montado sobre as
Pero hai un negacionismo de feito. enerxías fósiles e os derivados do peOu mellor, de omisión. E o espectro tróleo. Temos que conseguir que no
é amplo. E caracterízase polo seguin- parlamentos se fale do lado práctico
te: catro slogans, “construír un relato”, do asunto, de medidas que nos permipropaganda e imaxe, eludir o debate tan vivir de acordo cunha conciencia
medioambiental.
serio, vestirse de verde e disimular.
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Como é posible que se suprima o
tren na vertebración de Galicia? Que
só se conecten de maneira decente as
cidades do eixo atlántico? Que pasa
co resto do territorio? Como é posible que un coche eléctrico sexa dun
prezo imposible para a clase traballadora?
Como consentimos que o pequeno
comercio e o mercado de proximidade -ese que nos permite mercar sen
plastificar- non estea, xa digamos, bonificado, senón en transo de desaparición en favor de plastificadores como
Mercadona. Como non estamos escandalizados da terra cultivable, de
labradío e horta, que hai en Galicia
en acelerado abandono e eucaliptización e que permitiría unha produción
de alimentos de proximidade moito
máis intensa, ecolóxica e sa?
Como pasamos por alto que non se
fixese nada a tempo -e tempo había
abondo- para deseñar alternativas
ás centrais térmicas baseadas no carbón?
Culpa, a xusta e necesaria. Esixencia,
toda e máis.

Editorial

A ultradereita feliz

Fagamos hemeroteca dos nosos editoriais.
En xaneiro, falando de inmigración anticipabamos: “...cómpren políticas efectivas
de integración, de cidadanía, de dereitos e deberes,... integrar para liberar. A esquerda debería promover esas alternativas, sen caer na inxenuidade, no slogan fácil, con
medidas eficaces e apoiándose nas organizacións cidadáns que xa están nese labor.
E debe facelo “sen complexos”. Como vacina contra a ultradreita desbocada.”
En marzo achegábanse eleccións xerais. E indicábamos: “...hai preto de 400.000 votos que nos últimos procesos electorais apostaron por organizacións nacionalistas e
de esquerda galeguista. ...nunca foi tan grande a porción dese electorado tentada de
prestar o seu voto a quen sexa, con tal de que sirva para o... mal menor: frear a ultradereita, impedir que os nostálxicos do franquismo condicionen un tripartito estatal
de dereitas que varra cos logros destes corenta anos de mellorable democracia”.
En abril, despois das primeiras xerais: “En Galicia tamén se reaccionou. Formouse
unha maioría nova para o “non pasarán” pero en todos os medios de comunicación
e declaracións de comentaristas estatais Galicia está desaparecida. As forzas galegas
deberían facer autocrítica. [...] O PSOE en Galicia ten moito voto prestado por
unha situación de emerxencia”.
En agosto: “arrepía ver que personaxes se fan co
poder -ou se achegan a el perigosamente- en democracias consolidadas. Unha corrente de neofascismo percorre Europa. Preto de nós cabalga ao
lombo do odio ao inmigrante e ao nacionalismo
catalán. Temos que ser parte, sumar para contrarrestar, crear opinión e espazos de vida baseados na
acollida, na diversidade e no respecto”.

Agora que lle deron a
ultradereita unha nova
vida fan funambulismo
aritmético

En setembro estabamos moi anoxados: “Os egos exhibidos dan para escribir un
capítulo da historia psiquiátrica da democracia española. Nas negociacións –por
dicir algo- imaxinamos teimudos autistas, sen diálogo, mirando o móbil, as redes
sociais e os barómetros electorais de cada día, .... Facer que se fai. Para construír o
famoso relato que culpe o outro. [...] A xente é menos parva do que pensan e non
comunga con “relatos de muíño” que fartan e escorrentan o voto... O PSOE xoga
forte […] Será que os seus brillantes asesores lle garanten en novembro un cambio
radical de escenario [...] improbable non se sabe que. [...] O caso de Iglesias é por
demais. Non haberá alguén que lle diga que eses 3.732.929 votos non son de “adscritos” a Podemos? Que son de xente que vive e traballa... que quere avances na
equidade, bos servizos públicos, leis laborais xustas, igualdade, compromiso medioambiental…”
En outubro, falando de Cataluña: “Non foi -insistimos- unha brutal irresponsabilidade de PSOE e Podemos non ser quen de pactar un goberno antes deste tsunami
de consecuencias electorais absolutamente impredicibles? Non haberá que se tire
dos pelos?”
Pois iso. Agora que lle deron a ultradereita unha nova vida, que a abstención de
Esquerra subiu de prezo, agora, si, entre un quereriamos e un poderiamos tiran un
cable e fan funambulismo aritmético. Vox, feliz.
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A peneira
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O CDR O VISO foi
distinguido co Premio Pedra
Alta, que concede o Museo
Etnográfico da Limia, e
que lle foi entregado o 30
de novembro. O xurado
quixo recoñecer con este
galardón a contribución do
CDR á mellora da calidade
de vida das persoas máis
vulnerables, especialmente
as maiores, e a súa aposta
polo mundo rural. Fundado
no ano 1990, o CDR é hoxe
un referente para toda
Galicia da utopía realizable.
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A figura do trovador

MARTÍN DE
PADROZELOS, que
tería nacido no lugar de
Pedrucelo (Samos) e tería
vivido a cabalo entre
o séculos XI e XII, está
centrando nos últimos
tempos diversas iniciativas
que tratan de poñer en
valor a súa lírica. O cume
destes traballos tivo lugar
a finais de novembro en
Sarria, coa presentación
dun documental e do novo
disco da Quenlla, Trobador
no Camiño, as cantigas de
Martín de Padrozelos, que
inclúe as cantigas do autor
musicadas e interpretadas
polo grupo. Un bo regalo
para este Nadal.

4

3

Protagonistas involuntarios
do debate político, en
España hai case 10
000 MENORES
INMIGRANTES sen
papeis, “menas”, como
lle gusta de chamar á
dereita política, tratando de
invisibilizar que son nenos
e adolescentes sen familias
e en situación vulnerable.
As comunidades autónomas
incumpren a obriga de
darlles documentos e
unicamente un 21% conta
coa autorización que lles
corresponde por lei, o que
lles dificulta o acceso a
determinados dereitos e
os converte en ilegais ao
cumpriren 18 anos.
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O ano novo chegará cunha
nova cabeceira na prensa
galega: NÓS DIARIO.
O proxecto, impulsado por
Sermos Galiza, terá como
directora a María Obelleiro
e poderemos mercalo
nos quioscos, de martes a
sábado. 32 páxinas a cor
con “Galiza como referente
e os intereses galegos como
meta”. A “criatura” nace
grazas ao apoio de 3 000
subscritores, que lle garanten
a estabilidade financeira
necesaria, e co compromiso
de “tolerancia cero” coa
manipulación informativa.
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Túnez vai converterse
no primeiro país
árabe en introducir
a EDUCACIÓN
SEXUAL nas escolas.
Non será a través dunha
materia, senón que se
integrará en diversos
plans de estudos e fará
fincapé no consentimento
e na seguridade. O país
africano continúa así a
ser un pioneiro no ámbito
musulmán, pero ao que lle
queda un longo camiño por
percorrer, como demostra
o feito de que o 53 % das
mulleres tunesinas sofre un
ataque violento ao longo da
súa vida.
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O Nadal en Galicia vai
moito máis alá das luces de
Vigo e convídanos a visitar
algún dos moitos BELÉNS
e a recoñecer o traballo
das mans xenerosas que
están detrás. Algúns lévanse
facendo máis de setenta
anos, como o de Conxo,
outros, como o de Begonte,
contan co recoñecemento
de Festa de interese
turístico. Son cita obrigada
o de Viveiro, coas figuras a
tamaño natural; o de Valga,
o máis grande de Galicia
con figuras en movemento;
ou o de Ourense, obra de
Arturo Baltar.

8

7

Ao que lle gusten os
museos, pódese achegar
este Nadal ao MUSEO

DO CAMPO E DA
MECANIZACIÓN,

que se vén de inaugurar:
abriu as súas portas en
Silleda a finais de outubro.
Son 4 000 metros cadrados
e doce salas, a través das
cales se pode facer un
percorrido pola historia do
campo, desde o paleolítico
ata ata os nosos días. Os
25 000 visitantes que
agardan recibir cada
ano poderán gozar das
reproducións e pezas
orixinais que amosan a
evolución da agricultura
en terreos clave para
Galicia, como o lácteo ou a
viticultura.
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Redacción

O 25 de novembro volveu a
sacar á rúa unha realidade
coa que nos atopamos cada
día, a da VIOLENCIA
CONTRA A MULLER.
Malia á loita diaria de
infinidade de colectivos
e persoas, os datos son
terribles. Sirvan tres: unha
de cada 2 de mulleres
asasinadas éo polo seu
compañeiro sentimental ou
un membro da súa familia;
só o 52% das mulleres
casadas ou que vive en
parella decide libremente
sobre as súas relacións
sexuais; no mundo, unha
de cada tres mulleres sufriu
violencia física ou sexual.
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Amiguiños si…
Carlos Vázquez G.

Saíron do armario

Dous mil dezanove é o ano de Vox. Após as andaluzas, entra en
xaneiro do 2019 no Parlamento andaluz; en abril, no Congreso,
con 24 deputados; en novembro, outra vez nas Cortes españolas,
con 52 deputados e dous senadores. Nun só ano, pasa de nada a
ser a terceira forza parlamentaria do país.
Vox fúndase en 2013 e, en seis anos, xa ten unha boa conta de
resultados. Vén ser a escisión dos nostálxicos do franquismo que
aniñaron na dereita española desde a transición e que, no seo do
PP, exerceron unha decisiva influencia
para manter a liña de continuidade
co réxime de Franco. Tentaron facer
bo aquilo de “atado e ben atado” e,
en boa medida, conseguírono agazapados no armario popular, ao acocho
do bipartidismo. Conseguiron, sen
problemas, por exemplo, garantir a
continuidade dos negocios das grandes fortunas amasadas na corrupción
franquista; aseguraron a supervivencia
do nacional-catolicismo mediante o
Concordato co Vaticano, negociado
antes da Constitución; apuntalaron a
impunidade de recoñecidos criminais
e torturadores na ditadura; e lograron
blindar a monarquía do sucesor de Franco a “título de rei” como clave do arco institucional.

Ante a nova configuración
partidaria é inviable a
vida política parasitaria

Todo resultaba doado e cómodo para os neofranquistas ata que a maioría da cidadanía española,
no ano 2011, puxo en cuestión o sistema mesmo
ao berro de “¡non nos representan!” e, en pouco
tempo, liquidou de facto o bipartidismo, abrindo
unha nova etapa política de claro signo constituínte ou “reconstituínte”. Esta etapa aínda non concluíu, pero
parece irreversible. O groso da cidadanía, as maiorías sociais e,
en consecuencia, todas as forzas políticas séntense concernidas e
vense obrigadas a espreguizarse, a retomar posicións e a asumir
ou negar cambios de fondo demandados polo pobo.
Ante a nova configuración política e partidaria do país é inviable
a vida política parasitaria e, en consecuencia, a extrema dereita
neofranquista tivo que abandonar o cómodo e oculto recanto
conservador e constituírse en Vox. Viuse obrigada a desaloxar
a zona de confort, un tanto clandestina, que lle facilitara o PP e
na que logrou sobrevivir e influír durante tantos anos. Hoxe Vox
móstrase tal como é: neoliberal no económico, reaccionario no
moral, autoritario no político, patriarcal, homófobo e xenófobo.
Homologable coas dereitas extremas doutros países pero, iso si,
con tres características propias moi españolas: son monárquicos,
nacional-católicos e patrioteiros.
Quen llelo ía dicir: tamén eles saíron do armario.
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... a vaquiña polo que vale
Pedro F. Pedrouzo Devesa

“Nun lapso de seis ou sete meses, máis de oitenta mil nenos
indocumentados chegados de México e do Triángulo do
Norte de Centroamérica, pero sobre todo deste último, foran
detidos na fronteira sur de Estados Unidos... Os nenos procuraban simplemente unha escapatoria do seu pesadelo cotián”.
En Desierto sonoro, a mexicana Valeria Luiselli narra a forma na que unha familia en proceso de ruptura vai confluír,
dunha insólita forma, triste e dura, pero non violenta, coa
historia de varios nenos perdidos nalgún punto da fronteira
entre México e EUA.
Seguimos sen atopar unha saída xusta e humana a unha situación tan demoledora como
a que viven millóns de persoas desprazadas
polo mundo. E cando as vítimas son cativos,
o desgarro social é evidente. Desierto sonoro
consegue que nos apropiemos de parte do
medo e da dor que tantísimas familias están
padecendo a diario na ruta que
se viron obrigados a emprender
os seus membros máis cativos.

Todos apelamos ao
reparto da riqueza,
pero ninguén parece
querer repartir

Mentres, o imposible reparto da
riqueza semella cada vez máis
unha quimera. Seremos quen de
frear o aumento exponencial da
desigualdade no noso mundo? O
reto ecolóxico condiciona a supervivencia na Terra, pero tamén
a pobreza e a miseria coas que
tratamos os que nos son distintos,
e que deshumaniza a convivencia nas nosas cidades. Facemos
familiar o feito de vivir con desconfianza entre tribus. E case sen
saber como, creamos un estado
de opinión que nos fai ver a miles de persoas como delincuentes. A escaseza de estratexias para a integración parece
conducirnos a vivir cunha fenda crecente entre barrios, cidades, países e continentes.
É imposible vivir con niveis de desigualdade crecentes. É
imposible vivir con centos de vivendas baleiras e miles de
persoas sen teito vagando polas nosas cidades. Os nosos responsables políticos deben comezar a espremerse os miolos;
deben buscar solucións, prácticas e efectivas, á ecuación da
pobreza local, para poder dar o salto contra a pobreza global. Necesitamos algo máis que mensaxes conciliadoras. Da
mesma forma que todos apelan ao diálogo, pero ninguén
parece realmente querer dialogar, todos apelamos ao reparto da riqueza, pero ninguén parece querer repartir.
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O peto do Santo Antón
Manuel Regal Ledo

Un sínodo para Galicia
Queridas amigas e amigos de Irimia:
Tardábame que vos dirixísedes directamente a min
como persoa ben interesada no que diariamente vos
acontece. Abofé que tamén eu leo a prensa do corazón de Deus, e nesa prensa fálase de vós adoito
con emoción e esperanza. Por suposto, aquí tamén se
recibe e le Irimia.
Eu, home de terra e augas, home de fraternas comunidades rurais, gocei moito co sínodo ese que se levou
a cabo en terras da Amazonía. Soubestes del? Estiven
presente daquela maneira. Emocioneime cando vía a
humilde e valente defensa que aquela xente autóctona
facía da súa vida, da súa terra, do seu traballo, do
seu futuro. Marabilloume que fose unha iniciativa de
xente seguidora de Xesús a que puxo a andar todo
aquilo. Xesús mesmo andaba por alí alentando a uns e outras. Amargábame, en cambio, ver as mil trapalladas legais e ilegais que fai
a xente do poder, natural e estranxeira, para apoderarse de todo e
sacrificalo aos seus intereses económicos.
Tamén me gustaron os cambios anunciados cara ao interior da Igrexa,
pero, aínda que vos oín falar moito deles, por aquí non nos parecen o
máis importante. O pan e o futuro da xente pequena si que o é.
Canto vos faría falla un Sínodo así para Galicia! Para aprenderdes
a respectar a natureza, a vida, a cultura, a fala, as tradicións, para
pararlles os pés a cantos queren lixar e espoliar o voso chan, as vosas
augas, os vosos aires. Canto sería así, Deus bendito! Contade comigo.
Espero a vosa con impaciencia. Chuchos e apertas. Santo Antón.
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O peto común

ENTRE DÚAS AUGAS

Josecho de la Torre Culler

Din que a tecnoloxía que empregamos, e que ten
un oco amplo na nosa vida, quedará obsoleta.
Investigadoras como Catherine L´Ecuyer din que,
entón, chegarán estudos sobre as bondades e os
danos que provoca. A obsolescencia é moi rápida e os estudos científicos lentos. Por iso os danos
non teñen volta atrás.
O certo é que moitos somos da xeración que
bailou augas entre dous mundos e nese baile dixitalizouse todo... Agora as vidas flúen na
instantaneidade da información, na interacción
desmesurada e na óptica dos selfis. Camiñamos
empregando un smartphone, viaxamos cun libro
electrónico, sentámonos a ver o ordenador como
antes as noticias na TV, inmortalizamos momentos
para subilos á rede, gravamos audios, compartimos memes, enviamos a localización, empregamos unha app para xestionar os electrodomésticos ou para acender a luz da casa, falamos con
xente nas antípodas... e véndonos!, pagamos nas
tendas co móbil, identificámonos co dedo ou coa
cara, espertamos coa alarma do dispositivo, facemos xestións administrativas de forma dixital;
rexistramos os nosos “logros” deportivos e ata os
latexos do corazón; empregamos o móbil de GPS
e de lanterna ...

pantallas, quedos co móbil e frenéticos sen el, dámoslles o
smartphone aos peques para que se entreteñan, xa non temos que movernos tanto, mandamos mensaxes e non quedamos, ou quedamos mentres lles escribimos mensaxes a
outros, fotografamos o que temos diante sen chegalo a ver,
empregamos filtros para atoparnos guapos ou unha emoticona en vez das palabras. Permanecemos “on” nas redes e
“off” no que nos rodea. Caemos ás fontes ou cruzamos sen
mirar, levamos farolas por diante ou esquecemos a quen nos
está acompañando. Fálase menos. Lemos cincocentas novas
certas, ademais das cincocentas non certas; inventamos un
slogan, facemos grupos de partidarios e detractores. Entristecemos cando non nos responden ás mensaxes ou temos
poucos “gústame”, pero recuperamos a alegría cando sucede o contrario. Chamamos innovación, aínda non mellorando os resultados, ao que se traballa de forma dixital e
Tamén empregamos tabletas no canto de li- tranquilízamos saber que os nosos fillos se manexan ben nas
bros e hai días que superamos as dez horas de tecnoloxías. Todo un mundo con suspense...

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Os resultados das últimas eleccións
xerais dan para falar moito. Pero esta
non é a sección de política e a min iso
non me vai moito. Unhas das principais sorpresas foi a Comunidade de
Murcia, onde gañou Vox. Que lles
pasa aos murcianos? Vai ti saber o

que pasa nesas cabeciñas pero como
é patético xeneralizar, eu quedo coa
rapaza murciana que fixo un comentario xeitoso en Twitter. Trátase dunha estudante de medicina que dixo
algo tal que isto en twitter: “Hoy en
consulta he intentado hablar en galle-

go a los pacientes y un anciano me ha
dicho “con doutoras galegas tan boas
e simpáticas é máis fácil o vir (sic)
aquí” y mi corasonsito murciano estaba tal que así!”. Eu síntome moi orgulloso da xente que vén á nosa terra e
fai o esforzo por falar galego. Se a isto
engadimos que unha das reivindicacións do estudantado de Medicina en
folga era máis aulas en galego..., hai
motivos para a esperanza.
Achégase o Nadal. O Neno Xesús,
palestino, refuxiado podería pensar
desta volta en nacer en Murcia. De
seguro que habería xente que o acollería cos seus corasonsitos. Outros
non. Así é o Evanxeo. Bo Nadal.
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Horizonte universal
Rubén Aramburu

SÍNODO DA AMAZONÍA
“NOVOS CAMIÑOS PARA
A IGREXA E PARA UNHA
ECOLOXÍA INTEGRAL”

Imaxe da inauguración do sínodo

Roma, luns 28 de outubro. Son as
4.30 h da tarde e comeza a anoitecer.
Paseo pola ribeira do Tíber facendo
tempo, contemplando e meditando.
Roma sempre é un agasallo para os
ollos e para o corazón. Pola testa pasean as imaxes da cerimonia de onte,
domingo na basílica de San Pedro: a
misa de clausura do Sínodo da Amazonía.
Foi unha misa austera e breve con
respecto doutras ocasións. Prevaleceu o gregoriano e botei en falta
algunha música amazónica. Impresionoume a procesión de entrada con
centos de sacerdotes e bispos participantes no sínodo, mentres, como
nunha declaración inicial, o coro cantaba unha fermosa versión do Cántico das Criaturas de San Francisco de
Asís: “Laudato sii mio Signore, per
quelli che perdonano in nome del tuo
amore”. Resoan tamén as palabras do
Papa durante a homilía tras proclamar a pasaxe do fariseo e o publicano
no templo: “A relixión do ego segue,
hipócrita cos seus ritos e oracións, es-
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quecendo que o verdadeiro culto a
Deus pasa a través do amor ao próximo”. E facendo referencia ao publicano: “Cantas veces, tamén na Igrexa,
non se escoitan as voces dos pobres.
E incluso son obxecto de burla ou son
silenciadas por incómodas...”, pero no
sínodo “moitos testemuñaron que
é posible mirar a realidade doutro
modo, acolléndoa coas mans abertas

vaticana onde tamén vive Francisco.
Este amigo ten argallada unha sorpresa: antes de entrar no comedor,
vén o Papa Francisco a saudarme.
Atópoo vello e canso, pero con lume
nos ollos. Falamos... Pregúntolle polo
Sínodo: “Hoxe abriu a ola a presión”contesta. Logo, na cea, o Papa vai en
ringleira, coa súa bandexa, a servirse
do menú que hai no buffet, e mesmo

No Sínodo moitos testemuñaron que é
posible mirar a realidade doutro modo
como un don, habitando a creación
non coma un medio para explotar, senón unha casa que hai que protexer”
(os indios).
Un Papa “con lume nos ollos”, ao que
lle quedou curto o Sínodo
Convidado por un grande amigo,
entro no Vaticano e paseamos polas
logias e patios, onde rezuma tanta
historia e tantas historias. Cearemos
na casa de Sta. Marta, a hospedaría

quenta un prato de sopa no microondas.
A carón da nosa mesa cea o cardeal
Hummes, histórico brasileiro, aquel
que lle dixo a Bergoglio cando o escolleron Papa: “Acórdate dos pobres”,
e foi cando o cardeal Bergoglio tomou o nome de Francesco. Falo co
cardeal Hummes e confésame que
para o Papa o Sínodo quedou curto:
había que ir máis aló! Hummes non

viste de púrpura, vai cun austero traxe gris, entón recordo o encontro do
pasado ano co cardeal Rosa Chávez,
tamén vestido de persoa e falando
entusiasmado do Profeta, Oscar Romero.
Logo de cear, paseo nocturno e privilexiado polos xardíns vaticanos; aló
no alto brilla unha luz na escuridade,
é a casa onde vive Bieito XVI.

O Sínodo da
Amazonia é unha
porta aberta para
futuras reformas
De outubro de 2017 a outubro de
2019
Os días previos á Clausura, no Vaticano semellaba verán, xa non pola
temperatura senón pola calor que
transmitían os participantes no Sínodo: relixiosos e relixiosas, leigos,
padres, bispos... Reinaban o castelán
latino e o portugués brasileiro. Tamén
a polémica e os asexos integristas que
botaron ao Tiber varios símbolos
amazónicos gardados na igrexa de
Sta. María Transpontina.
O Sínodo da Amazonía comezou
2 anos antes coa convocatoria por
parte do Papa, en outubro de 2017, a
petición das Conferencias episcopais
dos países da rexión: Venezuela, Perú,
Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador.
Veu logo o proceso presinodal do que
deu a luz o instrumentum laboris coas
propostas de traballo, recollendo a
preocupación pola crise ecolóxica no
Amazonas, os novos colonialismos e
a necesidade dunha presenza nova da
Igrexa. O sábado 26 de outubro, tras

un mes de traballo, foi aprobado o
Documento Final do Sínodo.
Pronto comezaron os ruxerruxe... No
documento ían propostas ben atrevidas como a ordenación de homes casados, diaconado feminino, a muller
coma dirixente de comunidades eclesiais, o pecado ecolóxico, rito amazónico propio, defensa dos indíxenas, da
súa cultura e territorio.
Unha Igrexa que xa non volverá a ser
igual
Agardando a Exhortación sobre o Sínodo que o Papa Francisco promete
para fin de ano, e da que se comenta que irá máis aló do documento
sinodal, enténdese que o Sínodo da
Amazonía é unha porta para futuras
reformas en toda a igrexa católica. A
igrexa alemá está tamén en proceso
sinodal e reclamando algunha das
propostas que aparecen no documento final do sínodo amazónico.
Parece seguro que Francisco conta
co consenso da maior parte dos bispos do mundo, ou non sería doado

dar certos pasos. Ben é certo que hai
duras resistencias de sectores moi
conservadores e que barullan moito,
mesmo ameazando cun cisma. Pero o
Papa parece firme e decidido. O venezolano cardeal Porras, un dos presidentes da Asemblea, deixou claro
que o proceso non tiña marcha atrás
no discurso final: “Chegamos a un
cumio, non para nos deter”. Mauricio
López Oropeza, secretario da Rede
Eclesial Panamazónica, manifestou
que logo do Sínodo a Igrexa non volverá a ser igual.
Paso a mañá en San Paulo Extramuros, están preto as Catacumbas
de Domitilla. Hai unha semana, o
domingo 20, máis de 50 bispos rememorando o chamado Pacto das Catacumbas durante o Concilio Vaticano
II, asinaron no mesmo lugar un manifesto comprometéndose a ser “unha
igrexa con rostro amazónico, pobre
e servidora, profética e samaritana”.
Oxalá non quede no esquecemento.

Vista da aula Pablo VI durante unha das sesións de traballo
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X. Lois Vilar

A fraternidade que
paga calquera pena

Quen te iniciou nesta aventura?

Pepa Vázquez Martínez é de
Baltar (Ourense) mais agora
vive en Pontevedra. Preside
unha asociación da que foi
cofundadora xunto cun grupo
de persoas que desde a marxe
e a desesperanza crearon un
espazo de axuda mutua e
fraternidade; chámanlle Boa
Vida. Danlle unha segunda
oportunidade ás cousas que a
outros nos sobran e tamén ás
persoas das que a sociedade
prescinde e despois chamamos
excluídas.
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O asunto vén de lonxe. Miña nai, labrega e analfabeta, coidadora de nove
irmáns máis pequenos, foi a miña primeira escola de solidariedade. O seu
proceder pode explicar boa parte da
miña deriva. Tamén feitos coma o daquel veciño que lle prestou os cartos
á miña familia para que eu puidese
cursar o primeiro ano dos estudos
de Traballo Social en Santiago, onde
acabei de descubrir a miña querenza
por este labor. Máis tarde, catro anos
coa ONG Oxfam-Intermón póñenme en contacto coa problemática dos

comedor para persoas maiores. Logo
xa me veño para Pontevedra porque a miña parella vivía aquí. Monto
unha tenda de Comercio Xusto e participo na creación da ONG Amarante, que ten por obxectivo dar a coñecer a situación dos países do sur. Así
durante dous anos. Logo chámanme
do INEM e resulto seleccionada para
entrar como traballadora social no
concello de Pontevedra.
E ... xorde Boa Vida
Non. Que va. Na creación do Plan de
Inclusión Social municipal traballei

A miña nai, labrega e analfabeta,
coidadora de nove irmáns máis
pequenos, foi a miña escola de
solidariedade
desequilibrios e da inxusta distribución da riqueza. Tamén co sindicato
CC.OO. e durante dous anos, ocúpome da atención e información a persoas estranxeiras. Á par do sindicato
traballo co CDR (Centro de Desenvolvemento Rural) “O Viso”, en Sarreaus (Xinzo de Limia). Exerzo de
informadora xuvenil e ocúpome da
problemática das persoas maiores no
rural. Asistín ao inicio do primeiro

en equipo cunha educadora e unha
traballadora sociais. Xuntas creamos
un club de emprego e cando vimos
que un grupo de persoas xa non ían
poder traballar, quixemos practicar en grupo as habilidades sociais
aprendidas creando o Club da Boa
Vida. “Co que temos imos vivir ben”.
Na fase final previa ao despedimento,
o grupo quixo montar unha asociación, madurouse a idea e en febreiro

do 2012 levamos a rexistro a documentación.
E como continuastes camiñando
desde fóra do concello?
Nos últimos dous anos do meu traballo no concello e apoiada pola concelleira socialista, máis sensible a esta
problemática, estimulouse o empoderamento de moitas persoas excluídas
que por enfermidade, marxinalidade
extrema... xa non ían volver traballar.
Do xeito máis sinxelo. Reuniámonos
e propoñiamos un tema de discusión
que na seguinte semana pasaba a
ser debatido. Logo pareceunos que
estaría ben tomar un café xuntos e
poñiamos 25 céntimos cada un/ha. A

O contacto cos
Trapeiros de Emaús
de Pamplona foi
unha inxección de
moral e de luz

sourería... todos os cargos ocupados
por persoas en situación de pobreza. Eu no papel de animadora, mais
non responsable. Queriamos construír dende embaixo. A parroquia de
Monte Porreiro, a asociación Rexurdir, a Biblioteca Municipal, locais
nos que atopamos acollida e formas
de autoorganizarmos. Aprendemos a
xestionármonos (contas, actas, asembleas...) e creamos un grupo de discusión de temas e resolución de conflitos. Imos indo e no 2013 tomamos
contacto cos Trapeiros de Emaús, de
Pamplona. Unha inxección de moral
e de luz. Viamos que outros xa fixeran camiño diante nosa e que...non
era imposible. Mais os folgos logo se
esgotaron. As dificultades e o cansazo minaron a nosa resistencia e en

xuño do 2014 chamamos a José María
(Responsable de Trapeiros en Pamplona): “abandonamos e disolvemos”.
Chega a noite escura.
E tanto. Mais non durou moito. En
novembro dese ano veñen vernos,
falamos... e apostan por nós. Poñen
enriba da mesa 4000€ para ver de comezar de novo. Collémonos un tempo, ata abril do 2015 e aceptamos o
acompañamento de Trapeiros e o seu
apoio económico. Comezamos a ver a
saída. A deputación, gobernada polo
PP, ofrécenos un lugar onde gardar e
facer unha primeira selección da roupa que recollemos. A organización
“Gradicela” préstanos un local coma
punto de encontro. É o momento do
despegue definitivo.

alguén se lle ocorreu pedir unha cafeteira ao Froiz e ...déronnola. Nunha
das veces que tiñamos 10 € en caixa
para cafés, un do grupo solicitou o
fondo para mercar un medicamento.
Concedéuselle baixo condición de
devolución. E aí arrincou a historia
dos microcréditos. Así iamos indo,
moi aos poucos. Un grupiño de esfarrapados a darse calor. Ata que nos
invitaron a un encontro.
Un encontro?
Si. En Santiago. O primeiro encontro
de persoas en situación de exclusión.
Da EAPN, Rede galega de loita contra a pobreza e a exclusión. Alí tomamos conciencia de sermos pobres,
pero con dereitos e coa estima necesaria para ver de saír dela ou cando
menos levala con dignidade.
Cantos erades?
Eramos unhas 15 persoas. Presidencia, vicepresidencia, secretaría, te-
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E agora?
Despregamos o noso traballo en
dous eidos. Un é a empresa “Vivir do
Traballo”. Temos 4 postos de traballo
estables: un xerente e tres persoas
en tenda, almacén e recollida. Recollemos roupa que clasificamos e derivamos a mercado de segunda man, e
tamén produtos diversos que logo de
tratados pasan á tenda. Contamos co
apoio de 31 voluntarios e xa son 11
as familias que obtiveron ingresos e
traballo na asociación. Poden parecer
poucas, mais hai que ter claro que non
se trata dun labor de beneficencia, se
non do rescate da exclusión, un labor
lento e de fondo. O outro é a Oficina
de Dereitos e Deberes Sociais, que
realiza un traballo de formación e reconstrución persoal e na que tivemos
a inestimable colaboración da parroquia do Cristo da Vitoria de Vigo e a
financiamento da Xunta de Galicia e
Fondo Social Europeo (para os itinerarios de inserción).
De que medios dispoñedes para a recolleita e onde tedes a tenda?

A fraternidade que
paga calquera pena

Hai cousa de un mes queimáronnos
a furgoneta da recollida. Houbo que
mercar unha nova. Tivemos doazóns
por valor de 3000 €. O concello para
xaneiro vainos dar 6000 € e Trapeiros
fainos un préstamo polo que resta
para a compra. Fixéronnos mal, mais
non nos deitaron. Estamos a recoller
fondos de quen queira colaborar para
devolver o prestado; fáltannos outros
7000 € (1)

Reafirmei un alento evanxélico que
nunca perdín e que agora se me fai
máis evidente, un alento que me fixeron chegar os trapeiros de Pamplona
co seu xeneroso apoio, a parroquia
de Monte Porreiro que aínda vén de
ofrecernos cartos para alugar unha
furgoneta mentres non dispoñemos
da nova, a Mariló, a Alberto, a Toño...
a todos os que saíron da marxe e me
deron a ocasión de compartir vidas. A

Non hai realidade que antes de ser tal
non fora dalgún xeito soñada
En canto á tenda témola na rúa Santa
Clara 35, en Pontevedra, tamén poden atoparnos en Facebook e walapop.
E xa a un nivel máis persoal, que foi
labrando en ti toda esta andaina?
Pasei medo e vertixe pero acadei -acadamos- un soño que se fixo realidade. A teimosía empoderoume, gañei
confianza en min mesma e na xente.
Reafirmeime nas miñas conviccións
na persoa humana e na fraternidade.

Asociación é leiga, claro está, porén
eu son crente. E teño un reto máis nun
horizonte achegado: compartir a vellez, avellentar en compañía solidaria
para despedírmonos en comunidade
e ao abeiro uns dos outros, explorando tamén a posibilidade de facelo en
espazos rurais hoxe abandonados e
para os que podiamos supoñer unha
oportunidade. Un soño máis, porque
non hai realidade que antes de ser tal
non fora dalgún xeito soñada.

1 - Agradécese a colaboración dos que queiran contribuír coa súa doazón á compra da
furgoneta. Conta en Abanca : ES07 2080 5480 9830 4012 9689
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Irimia en lila
Elvira Santos Pena

PENSANDO EN COMÚN
Feminicidio, o novo libro de Carme Adán
informes e datos contrastados da desigualdade
e violencia que padecen as mulleres en distintos
ámbitos, incluída a Igrexa. O documento remata
cunha denuncia reflectida en varios puntos. Resumo o punto b). “O patriarcado é o sistema que
substenta esa situación de dominio, que, por ser
de dominio, xa é violenta. O sistema patriarcal
non só exerce unha violencia directa, senón que
xera a violencia simbólica e a violencia estrutural”.
Carme Adán explica no seu libro que “Coñecer o
patriarcado é unha clave para poder desmontar
ese grande edificio”. Cando nos preguntamos con
respecto á violencia contra as mulleres: Por que?
A quen favorece esta violencia? A quen lle interesa? A pouco que reflexionemos, dámonos conta
de que temos un sistema construído ao longo de
moitos séculos, que se reproduce, que se modifica,
“moldeábel, ductil, que se vertebra en cada época”, que nos fai crer que xa somos libres e iguais
(espellismo da igualdade). A violencia é moi disciplinadora e non é a expresión da desigualdade,
“é o fundamento desa desigualdade”.

Acabo de ler un libro que leva por título Feminicidio. Unha nove orde patrialcal en tempos de submisión. A súa autora, Carme Adán,
filósofa, ensaísta e política galega, ofrécenos
a todas e a todos, feministas ou non, a oportunidade de reflexionar e debater, sobre a
violencia contra as mulleres. E faino como
unha achega humilde, di ela, a un proceso de
construción dunha sociedade libre de violencia. Tamén di que o seu libro non trata sobre
unha palabra. “É, sobretodo unha teoría do
feminicidio”.
Venme á memoria unha frase que lle escoitei á autora nunha presentación do libro:
“Aprendemos pensando en compañía”.
As Mulleres Cristiás Galegas Exeria tivemos
durante un tempo un espazo de reflexión
ao que chamabamos “Pensando en Común”.
Despois de varias sesións de traballo, o resultado da reflexión vertíase nun documento
que faciamos público.
No ano 2011 o traballo fixémolo sobre “A
violencia de xénero, violencia contra as mulleres”. O documento, que podedes ler completo na nosa páxina web (www.exeria.org),
contén unha visión ampla da realidade con

Xorden conceptos novos que explican mellor a
realidade que queren reflectir. Non é igual violencia doméstica que violencia de xénero. Non
é o mesmo femicidio que
feminicidio. Carme Adan
anímanos a facer a lectura
e a valorar o esforzo das
pensadoras feministas por
criticar os conceptos herdados e buscar outros novos.

Feminicidio é un
libro de contido
profundo e linguaxe
sinxela

O libro ten cinco capítulos, que van desenvolvendo temas como “O silencio mata”,“Mulleres xénero e outros significantes monstruosos”,“O patriarcado non acouga”, “Que importan as palabras”,
“Como queremos lexislar” e acaba propoñéndonos o “traballo colectivo de despatriacalizar o
coñecemento, a política, o dereito, a sociedade, a
vida”.
Moitas grazas a Carme Adán por este traballo de
contido profundo e difícil de explicar, pero o seu
saber logrou unha linguaxe sinxela que todas e
todos podemos ler e comprender con facilidade.
E remato compartindo a frase coa que Xoana Torres acaba o seu poema “Penélope” e que tamén
pon punto final ao libro de Carme Adán: “NÓS
TAMÉN NAVEGAR”.
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Boa Nova

Berran as pedras
en Saint-Sulpice
Christina

París, luns 28 de outubro, unha mañá de sol en
Saint-Sulpice1, unha igrexa de París que cría coñecer
ben, refuxio de tempos desacougados na adolescencia
inqueda, espazo de encontros incontables (nos dous
sensos da palabra), epicentro dun barrio onde a miña
vida padeceu varios xiros dramáticos e que adoito visitar
sempre que retorno a esa miña cidade natal. Esta vez
decidira non ir, un tanto desaborida e desalentada: “a
que? Todo canto preciso anda aquí fóra”. Mais os meus
pasos foron bater na praza onde se atopa, sen buscala,
tres veces na mesma xornada. De xeito que entrei, entre
curiosa e dócil a esa chamada do labirinto que me retiña.
Non é unha igrexa precisamente fermosa pero ten aquel
sabor caseiro dos lugares onde algunha vez choraches ou
fuches inmensamente tocada por algún gozo. Empurrei
a porta disposta a dar a miña ronda, encetando
metodicamente pola dereita. Unha ollada á primeira
capela chamada “das ánimas do purgatorio” onde trona
un grupo que nomeo rapidamente como “pietá”, paso de
longo mais non son quen de seguir, algo soa por dentro
como dicindo “hoxe non saúdas?”. Recuei, planteime
diante da capela, a voz seguía a resoar, fío imperceptible
que namoraba... “si, aquí veño” respondín, “mesmo vou
sentar”. Entrei dentro da capela e fun dar coa última
cadeira da esquerda (amo as esquinas). Soltei a mochila,
o bolso, como unha visita que vai quedar con calma e
erguín os ollos. Vaia se falamos.
De corazón a corazón, porque fiquei sen palabras. Desde
abaixo, a figura da muller no chan fica case invisible, á
sombra do Amigo. Aclaro que a esa hora tiña a luz nos
ollos. O primeiro impacto levoume a mares de tenrura
que non podo describir (agora é cando me decato que
quizás non sexa boa idea escribir disto) con ondas que
ameazan con asolagarme tamén hoxe ao volver a entrar
nesa escena tan íntima.
Co corazón na boca vou ver á señora da entrada (é
doado atopar agora a mulleres, na entrada das igrexas
en Francia, na mesiña da acollida ao pé da porta,
ofrecendo información ou estampas, etc.). Pregúntolle
se sabe algo dese grupo escultórico, e dime que é unha
pietà... explicándome en que consiste. De premio, gaña
un sorriso e a miña segunda pregunta; sobre a muller
que está no chan... disque non reparara que había
unha muller alí, lévoa comigo a mirar. Cara de mapa do
tesouro... disque nunca a vira e que leva anos alí. “Vaia,
vostede tampouco e leva media vida aquí metida...”. Di
ela: “debe ser o discípulo amado”. “entón o discípulo
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amado era unha discípula” resposto eu. A cara de mapa
ampliase e muda de cor: “unha muller? Vostede cre?
Como pode ser?”.
Non tiven nin ganas de dialogar con ela, dinlle as grazas,
deixeina cos ollos de sorpresa e volvín á miña cadeira
con vistas ao infinito da tenrura absoluta. Non aflorou
para nada a reserva inxente de nocións hermenéuticas
da iconografía lidas previamente ou estudadas, nin
sequera a tentación de chamar ao meu profe preferido
de “linguaxe relixiosa” nin consultar nada no Internet. So
permanecía o sentir de dúas cabezas que se tocan, unha
en principio xa entrada na morada do silencio perpetuo e
a outra ben viva, xa que namorada, de dúas sabedorías
que se unen e comparten. Sentir o impulso que leva esa
man esquerda dela a coller a dereita de el, que colga
dese corpo desmedidamente estirado e ofrecido cara a
nós, enteiro.
A figura da nai, amparando á parella e inclinada
sobre a compañeira na do e non do filliño, atenta ao
que permanece, agora por enteiro na filla; asume a
maternidade da humanidade ao completo. O conxunto
de tres persoas, coa forma piramidal e trinitaria
perfectamente deseñada, so amosa dous pés, tres pares
de brazos abertos e que se tocan. Unha trindade con
maioría feminina, antes da teoloxía feminista, antes das
nosas teimas pola liberación humanizadora na inclusión
igualitaria de todos os xéneros... a interpretación, entre
moitas, dunha escena que non se reflexa en ningún texto
bíblico. Non sabemos como baixaron a Xesús da cruz,
nin quen estaba aí, en que momento a súa nai, amigas e
amigos puideron facerse cargo do seu corpo... que pasou
entón. Nada, non se nos di nada. Non nos contaron o
parto, tampouco a fin e a sepultura. Axudará saber que
eu son nai, que desde fondo somos irmás a María e mais
todas as nais e que desde ese punto no baixo ventre,
entendémonos. Si, moitas veces -non o agocho nin o
calo- sinto a fe vibrar e expandirse nesa rexión. Tamén
ese día, de aí viña a comprensión e a con-paixón. Tamén
nacía de alí e se expandía a ledicia de sentir reflexada a
igualdade soñada, na pedra silenciosa e gris, co sol de
costas, discreta mais tenaz.
A divina maternidade amparando o proxecto
humano
Amor capaz de sacar vida da morte, de manter viva a
memoria. Cabezas que se tocan e mans que se procuran
como na capela Sixtina de home a muller; fecundidade
posible.

1 https://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Paris/Paris-Saint-Sulpice.htm

Amor que pode quitar o pecado do mundo,
de barrelo para sempre e salvar das mortes
todas.
Amor, amor, amor...
Este é o outro Sínodo perpetuo, que so se pode
ver se te achegas, se acougas e depositas as
bolsas, se abres ben os ollos no contraluz un
luns pola mañá en Saint-Sulpice, París. Que
descanso non ter que discutir, protestar nin
rebelarse. Todo está ben, todo é graza como
dixera aquel cura da novela de Bernanos.
Nin Internet nin a guía artística, un tomo
groso e pesado que fun consultar na sancristía
e describía case que os bordados dos panos
tiña nada que dicirme de aquela “personaxe”
na que polo visto ninguén reparou. Souben do
escultor, J.B. A. Clésinger e o ano da creación
1868, e que non era unha obra mestra, por
iso non levaba nin placa nin sinatura.
A arte, as imaxes e os textos, moitas veces
maniféstanse vivos sendo quen de transmitir,
por riba da intención de quen os trouxo á luz,
mensaxes que nin el mesmo captara ou si.
Mais neste caso, as pescudas que levo días
facendo so revelan que o artista aprendeu
algo con Miguel Anxo, o inventor da pietà
(a “grande”) coas dúas personaxes de
identidade ben definida, e pouco mais sobre
o tema que me interesa.

Xa imaxino todas as versións que poderá fornecer a
iconografía tradicional e autorizada aportando as
claves fetén da súa recta interpretación. A personaxe
representará á Igrexa a quen Cristo transmite o seu ser e
todo o seu coñecemento, xunto co seu Espírito. Estamos
afeitas a que a parte feminina se encargue de representar,
nas imaxes e nos textos, o elo vulnerable e pecadento,
en alianza co elemento viril que representa a forza
divina salvadora en persoa; a mesma metáfora que ven
desenvolvendo, por exemplo, o matrimonio do profeta
Oseas (v. Libro do mesmo nome) coa esposa prostituta e
que segue viva na tradición cristiá coa Igrexa no papel da
esposa.
Ap día seguinte xantei cunha amiga moi querida, monxa,
teóloga e gran coñecedora de París... tampouco sabe quen
é a muller que está aí nin que fai aí. Non me sorprendo,
eu debín pasar por diante dela tantas veces.
Coma ela, as mulleres sempre estivemos aí, amando,
transmitindo, dándoo todo, sen que se nos vexa, somos
como esas pedras, os nosos berros non se escoitan.
Seguimos presas no labirinto coma min aquel día.
Despois de saír fun camiñar mais dunha hora e, sen
querer, outra vez cheguei diante de Saint-Sulpice. Collín o
primeiro bus que pasou pola parada próxima para poder
alonxarme dese novo norte magnético. Non estou segura
de que lograra zafarme da súa forza... aínda non. Sego
buscando a saída.
E ti que me les, axúdasme a atopala, acompáñasme? e ti,
quen dis que é ela?
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Actualidade
Alfonso Mascuñana

Bolivia. O capitalismo é o terrorismo

Un golpe de Estado
remata con trece anos de
goberno de Evo Morales.
Durante o seu mandato,
o analfabetismo baixou
do 22,7 % ao 2,3%.
Bolivia converteuse nun
Estado pluri-nacional,
recoñecendo os pobos
indíxenas. O proceso de
nacionalización do gas
natural permitiu poñelo
a disposición do pobo
boliviano. Neses 13 anos
Bolivia incrementou o
seu PIB nun 400 %. Nacionalizou o servizo de auga,
definíndoo como un dereito humano fundamental.
Edificáronse 1 100 escolas, 134 hospitais e 7 191 centros
deportivos. Creouse unha nova constitución que
outorga dereitos ás mulleres e á poboación
traballadora, campesiña, indíxena e de
estudantes. Construíronse 12 fábricas de litio, 3
de cemento, 28 fábricas téxtiles e creáronse 12
694 cooperativas. Bolivia pasou de ser o país
máis pobre de América a ser o país con máis
crecemento.

Queiman bandeiras
indíxenas e berran “viva
Bolivia libre de indios”

Os seguidores do líder cívico cruceño Luis Fernando
Camacho queiman whipalas (a bandeira das
nacionalidades indíxenas de Bolivia), e berran “viva
Bolivia libre de indios”.
Camacho usa a biblia e o discurso relixioso para
fomentar as mobilizacións, Pastores Pentecostais
anuncian que Satanás xa foi expulsado de Bolivia.
“Dios ha vuelto a entrar en palacio”, di a senadora
Jeanine Añez cando os militares, lle colocan a banda
que a consagra como presidenta. Entraran ao Pazo de
Goberno cunha biblia e unha carta na man, sen mandato
popular de lexitimidade popular.
O golpe en Bolivia, por riba de afondar no saqueo
capitalista, utiliza o nome de Deus en vano. Non
esquezamos: o neoliberalismo mata.
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Por riba da esfoladura, vaille ter que pedir
aos Reis una bicicleta...

Acabamos o ano co corpo esfolado
e esfolerpado con tanta convulsión
política e social… pero como estes
temas non son os que nos ocupan na
contraportada, teremos que dedicarnos ao noso. Daquela centrarémonos
no léxico e podemos empezar por
“esfolar”, unha desas palabras que
se van perdendo, sobre todo no ámbito urbano, onde ninguén esfola un
coello, nin unha ovella…, isto é, ninguén lles saca a pel despois de matalos porque no supermercado venden
todo esfolado. Claro que nas urbes tamén podemos esfolar unha perna ou
un brazo cando caemos ao chan, ou

cando rascamos contra algo e arrincamos
a pel. Daquela, a ver
se recuperamos a palabra nestoutra acepción e mais no seu
sentido figurado. Porque ademais tamén
nos esfolan vivos
con tantos impostos,
sácannos os cartiños
todos, déixannos co
pelexo... ou sen el. E
aínda nos poden esfolar verbalmente, se
se poñen a falar moi mal de nós.
Co significado de “esfolar” tamén
as persoas de máis idade empregan
“esfolerpar”, mais esta acepción non
está recollida no dicionario. Se cadra,
facendo nós etimoloxía de silveira,
vén por aquilo de que unha folerpa é unha “porción”, unha partícula
de neve que cae, entón “esfolerpar”
podería ser “sacar partículas” da pel?
Deixámolo aí para ver se algunha das
persoas que nos le ten unha explicación máis... seria.
E xa postos en golpes, se o que levamos é moi grande, podemos dicir que
quedamos “escalazados”, moi feridos;
se rompemos moitos ósos e temos o

O Fachineiro
Estrañas coincidencias
Ten que confesar este fachineiro que hai
uns días visitou a web da conferencia
episcopal. O primeiro que sorprende que
non salte o antivirus perante os perigos
que axexan nese sitio, porque na marxe
dereita (sic) están os enlaces que nos levan á Cope e a Trece TV. E por que entón esta
navegación de risco? Pois por ler de primeira
man esas declaracións do presidente dos bispos
respondendo ás palabras da ministra asegurando que a elección de centro de ensino por parte
das familias non era algo que deitase do artigo
27 da Constitución. A declaración dos bispos
(descúlpese que non empregue a linguaxe inclusiva, porque eles tampouco o fan e porque
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corpo case en anacos, estamos “esnaquizados”. En realidade “escalazar” e
mais “esnaquizar” empréganse máis
para falar de obxectos. E como esta
revista vai chegar ás vosas mans ao
redor do Nadal, imos pedir que non
nos cheguen os agasallos escalazados
(rotos, inservibles ou moi estragados)
ou esnaquizados (estragados porque
romperon en moitos anacos).
E ademais de obxectos, tamén debemos pedir, os e as irimegas, que o
novo ano nos traia moita forza para
a nosa lingua, para que non se nos repitan detalles coma o destoutro día,
cando tivemos que falar por teléfono
cunha traballadora dunha coñecida
empresa española, pero radicada en
Galicia. O caso é que nós estabamos
a falarlle e preguntarlle por un tema
ao que ela debería saber darnos unha
resposta, pero non atinaba; e nós
veña a explicar, ata que nos di:
Si me puede hablar en castellano, que
no le entiendo…
Onde está vostede?
Aquí en Pontevedra, pero yo hablo
castellano…
Pois eu falo galego! Grazas e ata logo!
Xulgade vós mesmos e… Bo Nadal!!!

da educación
bispas había poucas) dedica moitos parágrafos a falar de liberdade relixiosa e
unha defensa ardorosa da Constitución e
da transición. Palabras coma perplexidade, preocupación, inquedanza, irritación,
están nese documento e nos medios de
comunicación dos días posteriores. A cousa acaba cun “Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la
Constitución”. O chamado trifachito compartiu
e difundiu amplamente estes desacougos e ergueuse en defensa da ensinanza relixiosa pagada con fondos públicos. Non atopei nada parecido durante os dez anos de recortes na educación
pública. Hmm. Que estraña coincidencia.
A.Q.

