REVISTA MENSUAL
DE CRENTES GALEGOS
ANO XXXVIII
Nº 1011
De xaneiro a febreiro
de 2020

Benia quen constrúe
a paz!

Un ano
novo

para unha
solidariedade
creativa

A foto que fala
Desorientación,
desigualdade e
desincronización, as
tres palabras que,
din, marcarán os anos
20. Manteñamos a
esperanza!

O trasno

Daniel López Muñoz

Ruralízate..., se tes o que hai que ter

Como ben sabedes, porque así o prometeron os que mandan na Xunta coa
axuda impagable da prensa amiga,
estamos rematando a lexislatura “do
rural”, o ano orzamentario “do rural”,
o quinquenio “do rural.” Na radio e
na prensa escoitamos e lemos aquilo
de “ruralízate” para que os territorios
teñan xente nova disposta a vivir e
procrear. Son os feixooconsellos publicitarios, un xeito de gobernar coma
outro calquera.
Haberá quen diga “Vaia, vaia, pois iso
de que quiten o paridoiro de Verín e
que a xente nova que se ruraliza na
Mezquita teña que parir a 115 quilómetros, non ten xeito”.
Nada diso. Si que ten. Deixádevos de
pensamento simple. Teñen todo planificado. Cando ti vas, “Eles” xa volven.
Anticipándose aos tempos e tendencias, “Eles” observaron que os retoques fiscais, os anuncios bucólicos e as
chamadas á fertilidade patriótica non
abondan. Eles estudaron o asunto. E
dixeron: Que é o que se leva? Como
podemos ir a rachar? Que é o “último”? E tras consultar asisados asesores de tendencias, que probablemente
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traballen para Zara, concluíron: o que
se leva son os deportes de risco, as
experiencias extremas e a adrenalina
desbocada. Iso... mola.
E aí vai a cousa. O de suprimir paridoiros vai na liña. A primeira nunha serie
de emocións fortes que van marcar
a experiencia máis brutal e excitante
que alguén poida ter: vivir na aldea.
Ir na ambulancia dilatando a 170. Chegarei? Non chegarei? ...Buah!!! Pero
virán máis. O traslado en drons dos
pícaros ás escolas e institutos da capital provincial, a supresión de sucursais
bancarias e de postos da garda civil,
para que as velliñas garden a paga na
casa e poder vivir,
así, a impagable
experiencia da
defensa armada
contra as bandas
balcánicas ou enxebres. A supresión
de buses e trens
-xa postos mesmo
de estradas-, para
retomar o transporte a cabalo e
en dilixencia, sor-

teando e combatendo aos salteadores
de camiños, osos protexidos e xabarís
malcriados.
E dan no cravo. A mensaxe, clara: vivir
na aldea será un emocionante xogo
de aventuras, interminable, extremo,
estarrecedor. O rural petado, como
unha inmensa praia das catedrais, de
mocidade reproducíndose sen parada
mentres xoga a sobrevivir polas corredoiras, bébeda de emocións.
E xa teñen posto o slogan da campaña
2020 para esta repoboación masiva,
mellorando o anterior: “Ruralízate...,
se tes o que hai que ter”.

Editorial

Cambio, diálogo e esencias

O integrismo -de todo tipo- caracterízase polo medo á incerteza e por un “agarrarse
ás esencias” dunha verdade que se supón inmutable. O cambio provoca ansiedade.
As “esencias”, os fundamentos, dan seguridade a quen vive atenazado polo medo.
O cambio en si mesmo é neutro. Pode haber cambios a peor, ou cambios innecesarios que non melloran nada. Pero a realidade sempre nos supera e nos sorprende. E
obriga a repensarnos, a readaptarnos e a revisar calquera esencia e calquera fundamento. Os fundamentos, en definitiva, son os alicerces: o edificio pode reconfigurarse de moitas maneiras.
Pasa na vida, nas parellas e cos fillos e fillas; pasa no mercado, na relixión e na política. O que acontece é que, especialmente na política, hai quen utiliza e encirra ese
medo natural da xente para a súa conveniencia partidaria. Son os que viven do medo
dos outros. E converter ese medo en odio semella ser unha operación relativamente
sinxela.
No debate de investidura observamos esa
tensión entre a apertura ao cambio e a
reacción. Non imos entrar nos detalles nin
nas autenticidades de cada quen. O caso é
que todo indica que comeza unha lexislatura
acre e barullenta. Un terreo soñado para
buscabullas e matóns.

Na diferenza entre o insulto
e o argumento está a razón
de ser da democracia
parlamentaria

Nunha democracia o inamovible é precisamente o diálogo, a apertura, o intercambio
e o debate. Os instrumentos son a escoita e a palabra. O estilo é o respecto. Nunha
democracia parlamentaria non se confunden insultos con argumentos, porque na
diferenza entre ambos está a razón de ser da democracia.
Sabemos que non hai democracia perfecta, pero hai que admitir que un parlamento
é a expresión da diversidade. Todas as súas voces responden ao mandato popular. De
todas esas maneiras distintas e mesmo opostas de ver a vida ten que saír unha maneira de ser sociedade, un xeito de goberno, un edificio común no que coexistir en
paz. Ou é que queremos outra cousa? Ou é que hai outra maneira diferente e mellor
de facelo que escoitar, debater, votar e respectar o resultado?
É así de fácil e así de difícil.
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Amiguiños si...
Carlos Vázquez G.

Outra gobernanza global

O que fora ministro de Exteriores con
Zapatero e agora responsable da ONU
para a Alianza de Civilizacións, Miguel
Ángel Moratinos, escribiu un artigo
con ocasión do Cumio sobre o cambio
climático de Madrid. O artigo titúlase
“Salvar el planeta: sí. Salvar la humanidad: también”. Defende Moratinos
que, ademais de salvar o planeta, hai
que pensar en “como imos arbitrar
unha gobernanza mundial onde a diversidade e a diferenza poidan convivir
de maneira pacífica e respectuosa”.
Fai ben Moratinos en fixar o obxectivo
da convivencia humana a carón do
salvamento do planeta, porque moi
ben podería suceder que o planeta e
a vida que nel habita se salvasen, precisamente, coa extinción da especie
humana, dado que é a nosa actividade
a que está pondo en risco a viabilidade da vida na Terra. Outras especies
desapareceron e desaparecen e a vida
segue.
Unha gobernanza mundial faise imprescindible para salvar o planeta e
especie, porque son o modo de produción global e o modelo de consumo,
ambos de carácter capitalista e neoliberal, os que van volvendo insostible
a vida humana na Terra. O que non
concreta Moratinos é que tipo de go-

bernanza se require, porque gobernanza global haina xa de facto e vai
xusto na dirección contraria de salvar o planeta, a especie e a convivencia.
Ser conscientes do problema medioambiental, como parece que son
as xeracións máis novas, é algo positivo e esperanzador. Mais non é
suficiente porque á consciencia, que é o recoñecemento do problema,
debe seguir a toma de conciencia, que é a comprensión
ética, moral e política do conflito. Isto é o que axuda a
detectar e impulsa a combater o actual modelo
de produción social e de consumo, así como
a xerar e impor alternativas globais de
gobernanza e outros patróns produtivos
e de consumo.
O modelo capitalista vixente, especialmente na súa versión
neoliberal, non só xera as
cíclicas crises económicas
tan de seu, senón que tamén
torna insostible a mesma existencia humana no planeta. Non
hai máis saída ca un cambio
radical económico, social e
político, a poder ser non violento, pero que, en todo caso,
sempre será menos violento ca
as catástrofes que traería o modelo
global vixente, de se manter.
O mesmo que Catón o Vello, no tempo das guerras púnicas, remataba sempre os seus discursos cun teimudo
Delenda est Cartago, esta consigna
de demolición deberiamos aplicarlla
ao modelo capitalista pola salvación
do planeta e da humanidade.

Faise imprescindible Gobernanza mundial: si. Outra e
unha gobernanza anticapitalista: tamén.
mundial para salvar o
planeta, a especie e a
convivencia
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A vaquiña polo que vale
Pedro Felipe Pedrouzo Devesa

Benvido 2020, infantil, racional,
humano e natural

Benvido 2020 de incerteza económica e política enrocada. Inauguramos
un ano no que de novo teremos dificultades para chegar a acordos cos
adversarios políticos. Posiblemente a
todos nos guste máis embarcarnos cos
veciños de pensamento, pero cando as
sumas son tan precarias, os resultados
poden ser moi diferentes dependendo
con que espírito as fagamos: poden
ser fascinantes se as fórmulas plurais
se forxan para construír proxectos
comúns, ou demoledores, se a territorialización monopoliza todo.
Cal será o cemento que una o novo
goberno: un proxecto fiscalmente
progresista e culturalmente común e
plural ou un baixo continuo de microdemandas quehaydelomío?
Ata este momento, todos os bloqueos
orzamentarios trouxeron moitas ledicias aos que os tumbaron, pero todos
vivimos peor cos orzamentos prorrogados ca con eles aprobados, por imperfectos que fosen. E iso deberiámolo ter
claro cada vez que aplaudimos bloqueos, á súa aprobación tan ocorrentes
como oportunistas.
Como votantes vemos mal que os
nosos políticos se acheguen aos adversarios, sentímolo como unha traizón
ao mandato das urnas. Ese é o clima
xeral.
Galicia tamén será escenario político. Unha vez
se conforme o goberno
do Estado, comezará a
conta atrás para as nosas

eleccións, aquelas nas que a esquerda tradicionalmente prefire ir fragmentada ca cunha estratexia
común, posiblemente porque sexa máis cómodo
ser fiel ás nosas ideas ca ter que pactar obxectivos
comúns renunciando a algúns dos propios.
Pero, neste momento, hai un único obxectivo
que debería galvanizar a nosa política: o declive
demográfico. Todas as áreas políticas deberían
encamiñarse a construír un país no que poidamos
criar os nosos fillos sen asfixiarnos polo camiño,
renovarnos. Non
temos un país para
os novos.
2020 é un ano no
que despediremos
a seres queridos,
pero tamén lle
daremos a benvida a aqueles que
definan a Galicia
do futuro. Sería bo deixarlles un país laboralmente
atractivo, ecoloxicamente sostible e humanizado...,
polo menos en parte. A natureza require espazos
de seu nos que debemos evitar acceder porque
neles a nosa presenza invade, amola e despraza o
resto dos seres vivos. Será un ano no que teremos
a ocasión de poñernos límites medioambientais,
ideolóxicos e consumistas. Empequenecernos para
que os máis febles medren.

Pode ser fascinante se
as fórmulas plurais se
forxan para construír
proxectos comúns
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O peto do santo Antón
Rubén Aramburu

Como hei vivir mañá sen a luz túa?

Seguro que se poño a música, coñecédela todas. Escoitámola moitas veces nas Romaxes coa voz da Quenlla e
outras tantas miles con Mini e Mero. É un dos poemas
de amor máis fermoso escrito en lingua galega: “Volvín a
terra, pero perdín o amor”. O autor é Bernardino Graña,
poeta do Morrazo e do mar todo. A música, de Suso Vaamonde.
Rematando o advento, fixemos homenaxes valentes. Nicanor Acosta, o home do megáfono, loitador incansable da
loita contra os desafiuzamentos na Coruña, recibiu o premio Marcelino Liste por parte do Foro Cívico da Coruña.
Marcelino Liste foi un crego comprometido e loitador, im-
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pulsou o movemento veciñal da Coruña nos anos 70 e 80.
Eu, sendo neno, compartín tardes con Marcelino, buzoneando polos barrios obreiros da cidade. Foi un tipo auténtico e custoulle! Nicanor foi dos curas condenados polo
franquismo e preso no cárcere de Zamora. Tamén coñecín
esa prisión, horrible, afastada de Zamora por onde se perde o Douro. Frío, fame e malleiras...
Chamei a Nicanor para contarlle do premio:
- Dásme unha alegría grande nun día moi negro! Acabo
de recibir carta dos xulgados: estou desafiuzado!
A Nicanor botárono do baixo da Agra do Orzán, onde
vivía, acollía inmigrantes e promovía todo tipo de reunións veciñais e de asociacións. O día do premio, con
grande humildade, lucidez e coraxe, falou da necesidade
de confluencias no país.
Senén Vaamonde, editou un fermoso libro con dezaseis
cancións do seu irmán Suso, con poemas de Celso Emilio
Ferreiro e unha canción de máis: a de Bernardino Graña.
Tremendo agasallo para o Nadal! Agasallar cousas destas
é agasallar o país e a matria.
Agora que non hai portal de Belén e que os anxos deixaron paso aos elfos, nun Nadal de maxia e mentira, que bo
escoitar Moraima de Celso Emilio e saber que nos queda
a memoria. Hoxe os xornais falaban de dous cregos: dun
cura sexi portugués e da morte de Antón Gómez Vilasó.
Deixádeme quedar co último.
Como hei vivir irmán sen a luz túa?

O peto común
Teresa Souto Loira

Por se non o entendes

Non é non, pero se non digo si, tamén é non; se non o
desexo, ou non quero, se sinto medo tamén é non; se estou ameazada, se me chantaxean, tamén é non; se desexo
parar, tamén é non. E se TI non o entendes, fai por entender, porque se non, tes que saber que estás cometendo un
delito. Non intúas, non imaxines, non presupoñas..., non
deas por feito.
Non me xulgues, se levo escote é porque me apetece levalo; se bailo contigo, é porque me gusta bailar; se me emborracho unha noite, é porque bebín de máis; se volto soa
á casa, é porque teño dereito a andar pola rúa libre. Non
me xulgues, xúlgate a TI mesmo, se tes dúbidas co que che
conto.
Se opinas que porque un día me deitei contigo, son da túa
propiedade, do teu desexo, da túa apetencia, estás equivocado, teño voz propia e decisión, son un ser con intelixencia, con desexos e apetencias propias e dona do meu
corpo e do meu ser.
Non me gustou que me manosearas na discoteca, non me
sentín ben cando me bicaches estando eu borracha, sentínme culpable e avergonzada cando subín á túa casa e
pensaches que quería sexo, e insistiches e ameazáchesme
con contalo.
Esta non é unha historia en primeira persoa, é unha historia de todas as mulleres que se senten violentadas no

día a día. Das mulleres que se senten xulgadas, abusadas,
acusadas...
E non quero escusas do tipo “Si, el é un mozo estupendo,
deportista, educado, moi sociable, bo rapaz...”. Será todo
iso, pero se viola, é violador; se abusa, é abusador; se acosa, é acosador.
Só pedimos respecto, respecto á nosa dignidade, ao noso
corpo, ás nosas decisións, respecto real. Respecto para todas, se non respectas a unha de nós, non nos respectas a
ningunha.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Entre as miñas rutinas que vou tentando levar, está ir á piscina. Gústame nadar e síntome ben facéndoo. Vou a unha
das piscinas municipais de Santiago e alí atópome con xente
á que máis ou menos vou coñecendo de vista. Cadro en
moitas ocasións nos vestiarios con rapaces duns vinte anos.
Corpos traballados, tatuados e coidados, en moitos casos,
de competicións frecuentes a un gran nivel. E polo que intúo polas súas conversas, son xente que prepara oposicións
a bombeiros, policía... Ademais das oposicións, tamén falan de temas transcendentes como os tempos a bater nas
competicións, as borracheiras da fin de semana, rapazas...
En fin, conversas de homes-homes cheos de testosterona
nun lugar cunha mestura a cheiro a calcetín suado e xel de
marca masculina.

en case nada. De todas maneiras, hai algo que sempre me
sorprende e derruba en min prexuízos. Todos estes raparigos tatuados que aparentemente están preocupados polo
seu corpo integran perfectamente e con moitísimo respecto
estes rapaces con máis dificultades. Falan con eles preocupándose polas súas tarefas, tanto dentro como fóra da piscina. Orientan sobre como superar marcas. Fan brincadeiras
sobre rapazas con eles e conseguen un ambiente normal
e cómplice. Non falan de literatura, nin de filosofía, nin de
política, nin de..., pero demostran unha bonita lírica moi
humana. A min paréceme normal. Son boa xente.

Ademais destes rapaces dos que vos falei e duns cantos
que xa peiteamos canas e non temos corpos tan traballados, case sempre están dous ou tres rapaces que amosan
certas dificultades. Percíbese que teñen deficiencias intelectuais e iso fainos ser máis lentos. Xeracionalmente parece
que teñen a idade dos vinteañeiros, pero non se parecen
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A peneira

A violencia contra a infancia xera
preocupación en ANGOLA, ata o punto de
que o goberno vén de anunciar un programa
nacional para atender as denuncias. No
que vai de ano tense coñecemento de máis
de 5 000 casos de malos tratos a menores.
Abandono paterno, explotación do traballo
infantil, violencia física e psicolóxica e
abusos sexuais, aos que tratarán de poñer
remedio abrindo un servizo de denuncias e
municipalizando a atención.

En Vigo non son todo luces.
A Asociación de Directoras e
Xerentes de Servizos Sociais vén
de sinalar as sombras dos servizos
sociais e de revelar que o gasto
é de 47,8 €/habitante, o menor
entre as grandes cidades de
España. Para colmo, a OFICINA
DE DEREITOS SOCIAIS DE
COIA denuncia que a meirande
parte dese orzamento acaba nas
mans de empresas privadas, como
CLECE, que leva 8 dos 19 millóns
presupostados polo concello e
que ofrecen uns servizos cheos de
incumprimentos e baseados na
explotación laboral.
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O fenómeno FARIÑA
segue medrando e chega
agora ao teatro e á novela
gráfica. A obra, dirixida
por Tito Asorey e con
Xosé A. Touriñan no seu
reparto, estreouse a
comezos de novembro
na Coruña e percorreu
nos últimos dous meses
as principais cidades de
Galicia. Quen desexe
vela, pode aínda facelo
neste mes de xaneiro
en Ourense, Vilagarcía e
Cangas. Pola súa parte, a
novela gráfica sae do lapis
do debuxante Luis Bustos
e vén de ser editada en
galego por Xerais.

Coa morte de CAMILO DE DIOS déixanos o último
guerrilleiro galego. Nacido en 1933, era enlace con 13 anos
e guerrilleiro con 15. Foi condenado a morte, pena que lle
conmutaron por 30 anos de cárcere pola súa escasa idade.
Activista incansable o resto da súa vida, tivo que agardar ata
2014 para ver cumprido o sono de exhumar os restos do seu
irmán Perfecto, grazas á Asociación pola Recuperación da
Memoria Histórica e a achega de 6 000 euros dun sindicato
noruego. Quen o desexe, pode achegarse á súa figura vendo
o documental Camilo: o último guerrilleiro de Galicia.

A web MALDITA.es acaba
de cumprir o seu segundo
aniversario. Dous anos de
xornalismo centrado no
desmentido de novas falsas,
“loitando xuntos -como din
eles mesmos- para que non
nola coen”. Monitorizar o
discurso político, promover a
transparencia ou verificar e
loitar contra a desinformación
son algúns dos obxectivos
desta asociación que leva
realizado neste tempo preto
de 1 000 desmentidos e
máis de 500 peticións de
información a través da Ley de
transparencia.

NICANOR ACOSTA recibirá o premio “Marcelino
Liste, Xustiza e Liberdade 2019”. O xurado tivo en
conta a súa traxectoria exemplar en defensa dos máis
débiles e a súa constancia na loita polas causas xustas.
Detido por enfrontarse á ditadura franquista, leva
toda unha vida na primeira liña da actividade social
en movementos como Stop Desafiuzamentos, Foro
Galego de Inmigración, Comisión pola Recuperación
da Memoria Histórica ou 15M. O premio será
entregado o 13 de xuño no Club do Mar San Amaro.
Para máis información: 698 165 122.

A Unión Europea aprobou a mediados de
decembro a Indicación Xeográfica Protexida
para o PAN GALEGO, acadándose así unha
vella aspiración dos panadeiros do noso país.
Para poder acollerse a esta indicación, deberase
elaborar de forma artesanal con fariña de
trigo brando, da cal unha parte –cando menos
un 25% do total– debe proceder de trigos
cultivados en Galicia, pertencentes a variedades
e ecotipos autóctonos. O recoñecemento supón
unha oportunidade para protexer e pór en valor
un produto típico da gastronomía galega.

A Casa das mulleres Xoana
Torres de Santiago de
Compostela acollerá de
xaneiro a maio (os terceiros
venres, de 18.30 a 21.00 h)
o VIII Espazo de TEOLOXÍA
FEMINISTA, organizado pola
asociación Mulleres Cristiás
Galegas-Exeria. Un tempo para
aprender e coñecer e construír
colectivamente pensamento
teolóxico feminista.
Compre anotarse antes do
10 de xaneiro. Para máis
información: elvirasantos@
mundo-r.com ou no teléfono
606 730 206.
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In memoriam
Lois Ferradás

Antón Gómez Vilasó
O pasado día 21 de decembro faleceu Antón
Gómez Vilasó, coñecido de moitos e de quen
os irimegos novos saben pouco ou nada. É de
xustiza ofrecer, polo menos, unha semblanza
deste home que ten feito unha contribución
singular á construción dunha igrexa ao servizo
do pobo e enchoupada na cultura e na lingua de
Galicia. Farémola con referencias a algúns feitos
mesturadas con resonancias persoais. Nalgunha
medida tamén Irimia afinca as súas raíces nesta
experiencia pastoral de base en Compostela.

Antón G. Vilasó de novo

Nacido en 1929, foi ordenado no
marco do Congreso Eucarístico de
Barcelona en 1952. Aínda naquel
ambiente dominado pola escolástica
e dentro dunha igrexa poderosa, de
cristiandade e aliada do poder, buscou e aproveitou as fendas polas que
entraba algo de aire fresco renovador
procedente do exterior e estivo disposto a aprender de movementos como a
Acción católica francesa, nunha liña de
igrexa popular e enviada ás periferias.
Despois de exercer como coadxutor en
Betanzos e de párroco en Dimo, faise
cargo da parroquia do Castiñeiriño
en 1958 e alí permanece ata 1976. É
desta época da que dispoñemos de
maior información e tamén é na que
se desenvolve, madura e se difunde a
súa proposta.
Téñome preguntado moitas veces
como se poden explicar os cambios
tan profundos que se foron producindo ao longo da vida de Antón. Ten un
mérito especial o camiño percorrido
por Antón G. Vilasó e outras persoas
da súa xeración (como Francisco Lorenzo, Xosé Chao ou Antón M. Aneiros), que foron capaces de reeducarse,
de reinventarse: educados para man-
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dar, aprenderon a facerse servidores;
educados no dogmatismo, aprenderon
a promover o dialogo; educados no
inmutable, aprenderon a promover
o cambio; educados en privilexios,
aprenderon a promover a xustiza; educados no rigorismo, tiveron entrañas
de misericordia; educados para o individualista “que se salve quen poida”,
promoveron a solidariedade...
O primeiro que destacan as persoas
que coñeceron a trataron de preto
a Antón G. Vilasó é a
calidade do seu trato
humano. É a experiencia de atoparte con
alguén que te escoita,
que non te xulga nin se
impón; alguén que te
valora, que se alegra e
celebra as túas capacidades; alguén que te invita a participar
en diversas iniciativas comunitarias
e de axuda: catequese, acampadas,
reunións de estudio, accións reivindicativas, asociacións... Cando estabas
con el, sentíaste valorado como a
persoa máis importante do mundo. E
todo isto desde a discreción, desde a
sombra. Foi un dirixente, pois tiña un

programa que marcaba unha dirección, que suscitou outros animadores
e animadoras ao seu arredor, pois non
acaparaba protagonismo na toma de
decisións. A máis importante lección
de pedagoxía non a recibín en ningunha facultade nin doutorado, senón
que foi velo coa súa maneira de estar
presente nos diversos grupos, respectuosa, apoiadora, dando tempo. Pero
foi moito máis que unha boa persoa
ou un líder carismático.

O primeiro que destacan
as persoas que o
coñeceron é a calidade do
seu trato humano
Antón comprometeuse na transformación a fondo da vida parroquial, con
accións que parecen sinxelas, pero que
eran revolucionarias (e aínda o serían
hoxe, 50 anos despois). Poñerei só
algúns exemplos. Instaurou a liturxia
en lingua galega, na misa principal dos
domingos, na que tamén se acollía aos
numerosos grupos de nenos e nenas
da catequese. Este xesto, entre outros,

recoñecelo, pero el foi un inspirador
de prácticas alternativas, liberadoras,
en ámbitos diversos de educación popular, por parte de mestres, de cregos,
de educadores de tempo libre, etc.
Unha vez pregunteille que metodoloxía seguira nos grupos que animou,
deles o máis coñecido “A Reunión dos
Luns” pola súa persistencia (pois aínda
se segue reunindo os xoves de todas
as semanas) ou polos seus membros
(pois nel participaba, por exemplo,
Agustín Bueno), e esperaba que me

Igrexa do Castiñeiriño

contribuíu a que esta parroquia se
convertese nunha casa onde numerosas parellas galeguistas puideron celebrar con autenticidade as súas vodas,
e algunha personalidade como Bouza
Brey, recibir unha despedida con dignidade. Pero foi moito máis ca un crego
galeguista.
Durante o tempo no que el foi párroco
de Nosa Señora de Fátima no Castiñeiriño, e durante uns anos despois,
fixo que a construción da comunidade
estivese no centro. Un símbolo disto
foi colocar a mesa do altar nun lugar
central da nave da igrexa, ao nivel de
todos, de maneira que nas celebracións era rodeada tamén polos fieis.
Pero isto ía máis lonxe: daba a palabra
incluso aos nenos e nenas na homilía
compartida, suprimiu o pago de aranceis polos servizos relixiosos, promovía
unha fe adulta e crítica que se amasaba cos problemas e situacións do día
a día.
A acción deste home transcendeu
con moito os limites da parroquia.
Hai quen di que foi un dos actores
principais da transición en Galicia.
Non son capaz de valorar iso. Sei que,
con outros párrocos e cos consiliarios
dos movementos XEC e XOC preparou
e pronunciou a homilía colectiva de
apoio aos estudantes universitarios
democráticos na primavera de 1968.
Sei que amigos seus, cregos ou leigos,

se comprometeron na acción política
democrática de diferentes tendencias
no final da ditadura e no comezo da
democracia. Sei que na base do movemento dos Coloquios Galegos de Parroquias (alcumado os “europeus”) das
cinco dioceses, do que el foi secretario
e Xosé Chao presidente, había unha
idea de Galicia como suxeito político
democrático e inclusivo, liberado da ditadura e da inxustiza. Pode sorprender
que sempre tivo o apoio do cardeal
Quiroga Palacios que, seguramente
non comprendía algunhas das súas opcións, pero que confiaba nel. Supoño
que a súa sinxeleza non lle permitiría

Antón G. Vilasó co neto

Fixo que a
construción da
comunidade
estivese no centro
confesara, por exemplo “A Revisión de
Vida” = Ver-Xulgar-Actuar, que eu considero xenial. Pois non; simplemente
díxome que era un intento de educarse e mellorar na fe cristiá.
Para min, isto e o trato con el foi o
máis revelador, o que me axuda a
comprender tamén o seu camiñar, a
súa evolución e seus cambios. Era un
home bo, que quere ás persoas, inspirado ou apoiado no Deus de Xesús de
Nazaré.
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Máis difícil aínda: 75 km para parir
Unha comarca enteira ponse en pé contra
unha decisión “médica” -iso se dixo- de
pechar o paridoiro en Verín. Correron versións
contraditorias. Esgrímese polo presidente
de Xunta o carácter técnico dunha decisión
supostamente moi fundamentada. Dan un paso
adiante, a xente indígnase, recúan, xa non era
tan definitiva nin tan fundamentada. Acéndese o
debate. É así como se combate o despoboamento?
Non era esta a lexislatura do e para o rural
galego? Conversamos con Tamara Balboa do
Centro de Desenvolvemento Rural de Vilardevós
en plena manifestación da xente da comarca
diante da Xunta en San Caetano.

Primeiro falemos do feito en si. É
unha mera cuestión técnica? Que
consecuencias prácticas ten? Como
valorades esa decisión tan firme de
primeiras e tan pouco firme despois?
Sen ter coñecementos sanitarios, dende un primeiro momento pareceunos
que as cuestións técnicas non eran
tales, por varias razóns: nos 25 anos
que leva este paridoiro funcionando,
nunca, ninguén cuestionara a pericia
destes profesionais, a pesar de non
chegar aos 600 partos anuais nin de
lonxe. Con todo, ata agora apostouse
por este paridoiro e non hai moito foi
mellorado. Tampouco, nunca transcendeu que houbese ningunha neglixencia
por parte do equipo de xinecoloxía e
obstetricia do hospital de Verín. Por
outro lado cando se anunciou o peche
os profesionais de Verín puxéronse en
pé de guerra e esgrimiron tamén criterios moi técnicos para manter aberto
este paridoiro, o que logo se veu a
reforzar por outros como a Sociedade
Galega de Xinecoloxía e Obstetricia.
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Outra cuestión interesante é que ningún dos hospitais Comarcais de Galicia
cumpre esas ratios dos 600 partos.
Será Verín o ensaio para logo seguir
coa mesma tendencia? Xa se sabe cando as barbas do veciño vexas cortar...
Pasados os días e vendo o efecto que
tivo na xente o peche do paridoiro e

problema real de fondo nesta cuestión: a falta de previsión para a cobertura das prazas de pediatría, as malas
condicións ofertadas ós/ás profesionais, a negativa dos/as profesionais
de Ourense a se trasladar a Verín (é
mellor que se trasladen os/as pacientes) e unha aposta pola privatización
da sanidade.

Non só se atende a
Comarca de Verín, senón
a parte de Conso-Frieiras,
xente de Zamora, da
Limia e de de Portugal
a firmeza mostrada polos/a xinecólogos/a e as matronas e demais persoal,
pois viuse que esa decisión técnica se
debía á falta de pediatra e a que os/as
profesionais de Ourense non querían
trasladarse a Verín.
Polo tanto os/as veciños/as que temos
este hospital como referencia e creo
que a maioría da sociedade vimos o

Polo que me dicías
non é só a comarca de
Monterrei. Afecta a
un área máis grande
e mesmo haberá que
enfocalo de maneira
transfronteiriza....

Pois si, este hospital
non só atende a Comarca de Verín,
senón a parte de Conso-Frieiras, algúns pobos de Zamora, a xente da
Comarca da Limia, e mesmo a veciños/
as de Portugal.
Calquera das persoas que habite na
Comarca de Conso-Frieiras vai estar
aínda nunha situación máis complicada. Así, nun caso de urxencia un ne-

no/a terá que percorrer cerca de dúas
horas ata chegar a Ourense.
Non é inevitable vincular este tipo de
decisión á realidade das nosas aldeas
e vilas, a iso que poderiamos chamar
o círculo vicioso da exclusión territorial? Como encarar este tema á hora
de tomar decisións sobre os servizos
públicos básicos?
Está claro que todas estas cuestións
afondan a exclusión territorial, a falta
de servizos públicos é fundamental,
xunto con outros factores como a
falta de oportunidades laborais, para
seguir afondando no despoboamento.
De feito, moita xente maior decidiuse
a mercar un piso en Verín para estar
máis preto dos servizos sanitarios, e
pechou as casas nas aldeas. Agora se
isto segue así, farémolo en Ourense?
Por outro lado, sabemos que un feito decisivo polo que a xente nova
se move ás cabeceiras comarcais e
neste caso ás provincias, é para poder
ofertar uns mellores servizos aos seus
fillos/as, aínda que eles/as teñan que
volver todos os días a traballar aos
concellos máis rurais.
A verdade é que cada vez o temos un
pouco máis complicado para permanecermos no medio rural. Non ten moito
sentido que se estea tramitando una
Lei de dinamización demográfica e por
outro lado haxa unha merma conside-

rable dos servizos sanitarios infantís e
educativos no medio rural. O círculo
vicioso da exclusión territorial hai que
rompelo por algún elo, para romper a
espiral o mantemento dos servizos no
rural é fundamental.
Como valoras a reacción da comarca? Pode isto marcar un antes e un
despois na conciencia da xente sobre
estas cuestións?
Efectivamente, de 26.500 persoas
desta comarca o día 31 de novembro
20.000 saímos a rúa, isto marca un
antes e un despois, xa que as cuestións
sanitarias aféctannos a todos/as, á
xente nova e á xente vella e a votantes
de esquerdas e dereitas.

prazamento, un aparcadoiro cun prezo
abusivo... Estamos seguros/as de que
non imos mellorar en atención médica,
como quedou demostrado o día 12 de
decembro co parto de urxencia que
houbo que atender no hospital de Verín a pesar do peche do paridoiro, que
rematou nun traslado, teño entendido
que non moi axeitado, cara a Ourense.
Por outra banda creo que a Xunta cando tomou esta decisión non contou
con esta mobilización, unha comarca
envellecida, difícil de mobilizar por
outras cuestións, era imprevisible que
loitase como o está facendo. Isto é
unha loita da xente, non así da maio-

Se gañamos esta loita será unha vitoria
da sociedade autoorganizada
O Hospital de Verín é un referente
para esta comarca e sentimos que coa
perda de servizos, agora o paridoiro,
logo anestesista e cirurxía,... se nos vai
algo que é parte nosa. E sinceramente,
as mulleres do rural a estas alturas xa
non queremos arriscarnos a volver
parir camiño de Ourense, como eran
moi frecuente antes da apertura do
hospital. Nin esperar horas en urxencias en Ourense, nin pagar noite de
hotel cando teñamos alguén ingresado
moitos días ou pagar taxi ou outro des-

ría dos representantes políticos desta
bisbarra, que deberían demostrar que
apostan polo mantemento de servizos
de calidade no medio rural acompañando os/as veciños/as. Se gañamos
esta loita é unha loita da sociedade
autoorganizada!
Sendo xustos creo que temos que
recoñecer o compromiso dos profesionais sanitarios que levan moito tempo
concienciando a xente. Con todo, se
eles e elas non traballan aquí farano
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noutro sitio, pero nós os servizos que
perdamos non os imos a recuperar.
Xa postos, de cara ao futuro, que teriamos que facer como país para estabilizar e facer habitables territorios
como a comarca de Monterrei?
As previsións de futuro non son moi
esperanzadora. Dicía Francisco Sineiro,
non hai moito, nun seminario no que
participou en Verín sobre o despoboamento que esta zona perderá o 40% da
súa poboación nos próximos 30 anos.
Pero tamén apuntaba a posibles vías
para combater o despoboamento. Por
exemplo, a posta en valor e en produción do monte en man común que
ocupa o 52% da superficie da comarca,
combinando o aproveitamento forestal coa gandería extensiva. Por outra
banda, aquí contamos con terreos
axeitados para a produción de horta e
froita e non hai nada traballado neste
eido. O 21% do territorio de Galicia
ten un uso agrario e estamos traendo
alimentos de fóra que se poden producir aquí. Sería fundamental unha
formación profesional para quedar,
vinculando a oferta formativa coas
oportunidades reais de emprego e cos
recursos. Polo de agora, a oferta da

E os concellos deberían limitar o asentamento de grandes superficies no
corazón das vilas, xa non deixan máis
que uns cantos postos de traballo ao
tempo que destrúen outros moitos.
Pero calquera plan ten que asegurar
que se manteñen os servizos educativos, sanitarios, sociais… O sector servizos que ata agora foi o forte
tampouco resistirá moito tempo con estas tendencias, pero
se pola contra fortalecemos os
sectores produtivos poderemos
seguir mantendo servizos para
unha mellor atención e coidado
das persoas.

Sendo xustos temos
que recoñecer
o compromiso
dos profesionais
sanitarios
formación profesional non está dando
unha resposta axeitada.
Logo hai que traballar moito a conciencia da xente, a necesidade de apostar
polo comercio local, pola posta en
valor dos produtos de proximidade...
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Tamén hai quen fala das oportunidades que ofrecen as novas
tecnoloxías para o medio rural e para
poder deslocalizar o traballo: pode ser
unha oportunidade para manter algún
tipo de profesionais, pero dende logo
o prioritario baixo a miña opinión é o
anterior.

Todo isto, non ten que ver algo co
cambio climático?
Evidentemente. Se o medio rural está
cumprindo unhas funcións ambientais
e sociais importantes, como o mantemento da biodiversidade, a paisaxe
e mesmo na loita contra os incendios
e o cambio climático, e cada vez máis
aos seus habitantes se nos esixe que
debemos coidalo e mantelo para que
siga cumprindo con esas funcións, pois
nós tamén deberemos esixir que haxa
unha transferencia de cartos da cidade
ao campo para isto.
Sería bo traballar cos nenos e nenas
dende cativos as oportunidades que
poden reconciliarse coa súa contorna
e romper coa falsa ilusión de que vas
saír a estudar unha carreira, vas a conseguir un traballo no medio urbano
para toda a vida e ben remunerado,
etc... A realidade mudou pero as ilusións e previsións da mocidade estudante aínda segue sendo moi similares
ás do pasado.

O noso taboleiro

FESTA DO LUME 2020
“HUMANIDADE SEN FRONTEIRAS”
Mosteiro de Bergondo
8 de febreiro

Coma todos os anos, coincidindo coa
Candeloria, Irimia celebra a Festa do
lume. Este ano terá lugar no Mosteiro
de Bergondo o día 8 de febreiro e o
esquema será o habitual: asemblea
xeral, mesa de debate e experiencias,
xantar compartido e celebración da
Candeloria. Este ano a mesa terá por
título Humanidade sen fronteiras e
será unha boa ocasión para coñecer
algunhas realidades que fan país, que
crean espazos de solidariedade e acollida desde Galiza cara ao mundo da inmigración e que nos identifican como
tribo, dentro do universo global.

O programa do día é o seguinte:
10.00 h Acollida e café quentiño
10.30 h Asemblea
12.15 h – 14.15 h Mesa de debate e experiencias:
“Humanidade sen fronteiras”
		 Xosé Abad, fotógrafo, alma máter
de ACAMPA
		 Djibril Faye, mediador intercultural
da ONG Ecos do sur
		 Mohamed Said, activista de Amnistía Internacional e SOS Racismo
14.15 h Xantar e sobremesa compartida
16.00 h Celebración da Candeloria

Agora tamén…

IRIMIA.GAL
(a nova web da asociación e da revista)
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Carta sobre un tuit
Francisco Rafael Gómez-Canoura,
cura de Baio e outras nove parroquias
do concello de Zas, protagonizou a
mediados de decembro un escándalo
en Twitter, logo de subir dous tuits nos
que chamaba “manada de cerdas” ás
feministas e “gilipollas” aos votantes
do BNG. Esta é a resposta de Christina
Moreira, membro da directiva da
Asociación Irimia.

Benquerido Francisco,
compañeiro na tarefa urxente e apaixonada de traer á nosa
Terra Boas Novas de Paz, xustiza, perdón e verdadeiro amor.
Lin as túas verbas acendidas nun tuit contra as feministas
valentes que estes días saen á rúa a defender as nosas vidas
e as nosas honras, verbas mesmo violentas e irrespectuosas
pola parte dun home de Deus como de calquera cidadán.
Logo da miña reacción, despois do lóxico primeiro brinco,
viñéronme varias preguntas para tentar comprenderte. Se
soubese que ferida atesouras que te saca así dos teus gonzos, que te move a ese lado fácil do odio e da carraxe e...
que resortes te levan a desdicirte tan de contado, quizabes
me axudaría a poder falarche de corazón a corazón, con
agarimo, pero con gravidade, de temas serios cos que non
se pode xogar.
Verás, a min puxéronme un día un evanxeliario nas mans e
dixéronme que en diante tiña que procurar vivir en coherencia cos seus principios no seguimentos de Xesús, pregoar
o que viva e vivir conforme ao que pregoo. Estou de acordo,
non é nada doado e somos tan pecadentos como calquera,
malia o que nos gustaría. Aínda así, penso que non debe ser
imposible de todo, hai xente que o acada.... Se eles puideron, nós podemos. O Nós é a clave desta frase, non o verbo
poder.
Ti e mais eu somos nós; moitos máis nós agardan dentro da
nosa Igrexa e fóra dela, palabras de esperanza, compaixón,
acollida para nós e as nosas feridas, as causadas polo
maltrato machista, polos nenos e nenas asasinadas, polas
violadas sen número que vai acumulando Papaíño Deus
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na súa memoria, unha memoria que precisa de ser infinita
para tantos nomes e tanta dor, con nomes que vai gravando
un a un no seu corazón, unha tarefa coa que toda persoa
bautizada debera colaborar; ti e mais eu estamos aí para
recordalo, non si?
Ás mulleres non nos matan por sermos malas, por botar pouco sal no guiso, nin tan sequera por ser “porcas”.
Mátannos porque somos mulleres, por crer que somos
algunha clase de galiñas ou gando que, chegado o momento, cómpre sacrificar porque xa non damos ovos nin leite.

Dime que entendo mal
cando te vexo alporizado
como se as nosas inocentes
protestas te ofendesen
especialmente
Porque nunha parte importante da metade da humanidade,
e da Igrexa na que ti e mais eu fomos bautizados, pensa que
somos de distinta masa e que, por riba, iso xustifica que uns
teñan poder de someter e dispor da outra metade. Someter
ata quitar a vida e explotar sen vergoña porque, coma as
porcas, temos dono. Someter como tamén a nosa benquerida Igrexa somete relixiosas e leigas a cambio de nada,
manténdoas en minoría de idade, privadas da plenitude
dos efectos do seu bautismo. Someter como os maridos e

pais someten, afacéndonos desde nenas para non negármonos ao sometemento..., someter para sacar de nós o meirande proveito (traballo, crianzas,
sexo forzado ou non, cartos...).
Por riba, cumio do sometemento, tamén os virís procuran tirarnos a nós
enriba a culpa que non queren para si..., pero non, os que violan son eles,
os que matan son eles, os que pegan labazadas son eles. Dime que entendo
mal cando te vexo alporizado como se as nosas inocentes protestas te ofendesen especialmente, ata o punto de facerche perder o norte e a coherencia co tenro, nobre e igualitario Xesús, de facerche perder de vista o Supremo Mandamento do Amor. Tes dereito a dicir que iso non vai comigo.
Mais si vai coa miña amiga Caroline, relixiosa agredida por un cura no seu
convento, do que tivo que saír doente e sen recursos; vai
coa miña querida profesora de teoloxía práctica, Christine,
abusada de nena por un cura; vai agora con centos de vítimas que sacaron peito e voz para devolver as culpas aos
seus donos. Vai comigo e espero que algún día vaia contigo,
desde o lado luminoso dun corazón aberto como o do Nazareno, cando salvou a aquela acusada de adulterio e prometeu que as alcumadas putas chegarían primeiras ao seu
Reino.

Desexo que o Nós
medre, que sexa plural
e traia paz e ben nestes
tempos duros e escuros

Tamén vai comigo a túa xenreira, feminista, cura e votante do BNG, o partido no que confio para defender a miña Terra, para procurar facer corpo con
ela. Votei BNG e volverei votalo, como moita xente que cre na mensaxe de
xustiza e igualdade do profeta Xesús, que non morreu na cama. Tamén, por
exemplo, porque concordo que a democracia non pode ser cousa de manter escandalosos privilexios á familia dun ditador. Engado que son republicana e que recito o
Credo ata o final
sen dubidar e coa
man no corazón,
e que durmo ben
polas noites...,
aínda que hoxe
algo preocupada
por ti e por todos
os tis que non se
atreveron a falar
e aplaudiron o
teu tuit in petto.
Seica logo te arrepentiches do que
dixeches. Desexo
con toda a miña
alma que te arrepentises de veras,
desexo de veras que o lado escuro non nos venza, desexo que o Nós medre,
que sexa plural e traia paz e ben nestes tempos duros e escuros.
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Ferrados de corazón
Pedro Pedrouzo Devesa

Francisco Novo, traballador social
“Sempre quixen traballar en contacto
coas persoas”
Chámame Paco, teño 38 anos e son unha persoa
inquieta á que lle gusta aprender da realidade
que o rodea e por iso me decantei por unha
profesión que me axudase a analizar o meu
contorno cunha perspectiva aberta, equitativa,
xusta e igualitaria.
Son diplomado en Traballo Social pola
Universidade de Santiago de Compostela e
desenvolvo o meu traballo na ONL Unión
Democrática de Pensionistas e Xubilados
(UDP).
Teño colaborado con outras entidades sociais,
asociacións culturais e participo activamente na
vida política da miña cidade.

Como chegas aquí?
Sempre tiven claro que quería realizarme nunha profesión que me permitise estar en contacto coas persoas
ao tempo que me facilitase coñecer a
nosa terra, costumes e idiosincrasia.
Polo que ese afán de coñecemento e
axuda as demais foi o que me levou a
Traballo Social, esa profesión descoñecida, que as persoas ven como a que
axuda aos máis necesitados, a aquelas
que se atopan nos banzos máis baixos
da sociedade, os desvalidos, os pobres,
os ruíns..., e que as Administracións
converteron nese caixón de xastre que
atende na rede dos Servizos Socias.
Á UDP cheguei no 2003, precisaban
un traballador social para coordinar o
voluntariado na provincia de Lugo.
Cóntanos en que consiste o que fas?
O traballo social nunha ONL é un traballo de intervención directa. A ONL,
como calquera asociación, é un axente
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comunitario e, polo tanto, o traballador social intervén directamente na
comunidade. Pero esta intervención
non é directa senón que parte desde a
mediación, provocando a participación
e promoción social de dita comunidade.

Desenvolvo unha
profesión que
me achega á
realidade e me
permite contribuír
a mellorala
A UDP na actualidade desenvolve diversos programas e proxectos, cuxo
fin último é mellorar a calidade de
vida e o benestar de todas as persoas

maiores, defendendo os seus intereses
ante as institucións e colaborando con
estas para construír unha sociedade
para todas as idades: voluntariado,
formación, axuda a domicilio, comedor
social, residencias e centros de día,
xornadas de malos tratos e abusos a
persoas maiores, etc.
O meu traballo é ser mediador e,
como tal, posibilitar que todas as fases
da intervención (toma de contacto,
estudio - investigación, planificación,
execución e avaliación) se cumpran,
contribuíndo a alcanzar o benestar das
persoas.
Que che achega como persoa facer
iso?
Desenvolvo unha profesión que me
achega á realidade na que vivimos e
que me permite contribuír a mellorala.
Trátase de ser sabedor de que outro
mundo é posible. Quen non desexa

unha sociedade xusta, igualitaria, solidaria, plural, comprometida...?
Tiven a fortuna de que para min UDP
foi, en certo modo, a miña escola, o
que me puxo en contacto directo coas
persoas e me foi moldeando profesionalmente ata o que son hoxe. Xa van
16 anos desde que pisei por primeira
vez esta organización e foron moitas as ledicias pero tamén moitos os
quebrantos de cabeza. Hai que ter en
conta que cando traballas para realizar
cambios enfróntaste a prexuízos, opinións contrarias ou obxectivos diferentes, polo que provocar cambios non é
tan doado. Aquí é onde o traballo de
sensibilización se fai esencial.
Como é un día para ti?
Información, orientación e asesoramento definen o día a día dun traballador social dentro dunha organización.
Pero isto que parece sinxelo, vai moito
máis aló. Traballamos coas persoas directamente a que resolvan algúns dos
obstáculos que lles impiden alcanzar o
estado que consideramos desexable e
que ten que ver con cousas tales como
o benestar, a autonomía persoal ou a
dignidade.
Cando realizas unha intervención,
partimos da base de que aquilo para o
que intervés se atopa restrinxido porque a persoa ou persoas que chegan
a ti, fano co erro de que estás para
darlles unha axuda. Pero non estamos
para iso, o traballo social indaga sobre
o fondo que hai nunha petición. O que
busca o traballo social é seres libres e
autónomos. Non se trata de protexer,
promover ou reeducar a ninguén,
senón máis ben de axudarlle a desenvolver as ferramentas persoais que lle
permitan afirmarse, primeiro como
persoa e logo como membro dunha
sociedade.

Como ves o que fas en relación co
futuro?
Creo firmemente na labor que desempeñan as organizacións sociais. Considero que fan a sociedade máis xusta
e equitativa e que sen o papel que
xogaron historicamente as asociacións
hoxe non se terían alcanzado dereitos
fundamentais como o da sanidade ou
o da educación, pois
cabe recordar que
foron os movementos sociais os que
lograron tal meta.

As organizacións
sociais evitan un
importante custo
É por iso que agardo
que o meu futuro ás administracións
navegue profesionalmente a través
das augas do terceiro sector, sendo
moi consciente, ademais, do perigo ao
que hoxe se está enfrontado, porque
dá a sensación de que para as propias
administracións ás veces lles molesta
máis do que axuda, o que dá lugar a
perigosas situacións de desamparo. E
non hai que esquecer que as organizacións sociais nutren hoxe unha rede de
servizos públicos que evitan un importante custo ás administracións.
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Boa nova
Olga Álvarez

Nunca é tarde para
amar e loitar, loitar e amar

Asistimos á palestra que Joaquín
Sánchez, sacerdote, membro da
Plataforma de Afectados pola
Hipoteca (PAH), ofreceu na
parroquia Cristo da Vitoria de Vigo,
baixo o título: “A esperanza: que a
inhumanidade e a indiferenza non
teñan a derradeira palabra”.

A esperanza
Temos a sensación de que cada vez somos menos e que
somos máis maiores. Temos a sensación de soidade, mais,
se te decatas, se viaxas, descobres que hai xente boa, que
loita, que se compromete, en todas as partes. Podemos
entender a esperanza dun xeito pasivo, delegando a responsabildade noutras, buscando alguén que nos resolva a
situación. Mais a esperanza, en especial a cristiá, é activa:
somos construtoras de xustiza, paz, liberdade, fraternidade/sororidade, alí onde hai 50 persoas que loitan, hai 50
motivos para a esperanza.

Que queremos?
Que é o que buscamos? Influír na cidadanía cos seguintes
pasos: sensibilizar, concienciar, mobilizar para transformar a sociedade e construír humanidade. O que os movementos sociacis denominaron “outro mundo é posible”,
en cristián é construír o Reino de Deus. Merecemos unha
sociedade onde se creen as condicións necesarias para
vivir en dignidade. As elites, os amos do mundo, dinnos
como temos que vivir, inflúen en nós na busca do seu propio beneficio económico. Introducen o medo, o egoísmo, a
indiferenza e a desesperanza e fannos cómplices das súas
estratexias. É duro ver a xente pobre que apoia a quen os
empobrece ou que vota aos partidos que os prexudican.
As elites quérennos insensibilizar, desconcienciar, desmobilizar e que non transformemos a sociedade para que
todo fique como está.

Un sistema sen caras, sen nomes
Vivimos nunha sociedade onde a maioría da poboación
está manipulada polas elites a través dos medios de comunicación, a precariedade laboral, os contratos, etc. E
mesmo xustifican e apoian as elites responsables de tanta
inxustiza. Temos dúas opcións: ou queixármos desas persoas, que se evaden en vez de loitar, ou querelas. Estas
persoas son as vítimas do sistema. Fálase de que está a
chegar unha nova crise, mais non temos claro onde, nin
como, nin por que, pero o que teñen claro e quen a vai
sufrir e pagar. Somos David contra Goliat e, fronte a isto,
hai que ler para ter argumentos e desmontar as mentiras.
Falamos do capitalismo pero non dos capitalistas, da bol-
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sa, dos mercados, pero non dos investidores e financeiros.
O banco non desafiúza, son os banqueiros. O sistema non
ten caras nin nomes, por iso é máis difícil loitar. Ademais,
as elites aguantan porque saben que o paso do tempo os
favorece e que nos desanimamonos, cada vez somos menos, sempre os mesmos e perdemos a esperanza.

Espertar á esperanza
Pódese dicir que loitan quen teñen conciencia, non os
quen máis o precisan. Aí radica o éxito da Teoloxía da Liberación, nesa capacidade para concienciar. Certo é que a
Xesús non lle perdoaron que conciense o pobo. Nunha sociedade coma a nosa, nun sistema que se encarga de adurmiñarnos, un dos principais obxectivos que deberiamos
ter é axudar a espertar; e , logo, que cada un tome as súas
decisións. Temos que ser expresión do que queremos na
sociedade ou, como dicía Gandhi, sermos o cambio que
queremos ver, usando as fendas do capitalismo e aproveitalas. Os poderosos deste mundo teñen moita forza, mais
non poden ter a derradeira palabra. A morte non pode ser
o final. E, chegado o último momento, esperamos poder
dicir “fixen o que puiden, cos meus erros e incoherencias”.
E, mentres, seguimos amando, loitando, soñando e coidando a vida.

Un país coma un mundo
Felipe Arias Vilas

Románico e Barroco por Boborás
(Ourense)
Propoñemos nesta ocasión coñecer as terras
de Boborás, no val do río Arenteiro, cun
percorrido dun día, achegándonos desde o
concello lindeiro do Carballiño (na N-541,
de Pontevedra a Ourense), onde podemos
parar para ver, de camiño, o singular e
orixinal templo da Veracruz, do arquitecto
galego Antonio Palacios.

Ábsida de
Astureses

Cristo. No mesmo lugar, que
foi un castro e onde houbo
restos dunha torre, tamén
se pode ver un bo cruceiro.

Os encantos do románico
Comezamos visitando a pequena, pero
preciosa, igrexa románica de S. Xulián
de Astureses, lugar quizais vinculado
a comerciantes ou repoboadores asturianos. Fundada pola Orde do Temple
no século XII, esta igrexa é digna de
admirar pola sinxela pero marabillosa
proporción das súas formas, coa súa
portada con tres arquivoltas e un beirado con canzorros decorados, e unha
cabeceira semicircular con tres fermosas ventás. Ademais da porta norte,
tamén románica, garda o sartego de
Frei Xoán Pérez de Outeiro, do ano
1286.
Imos logo ata a carballeira de S. Mamede de Moldes para subir á moi
agradable paraxe da igrexa vella, outro
moi bo exemplar do románico rural e
tamén de orixes templarias; ten ábsida
de planta rectangular e no interior,
nunha capela de 1638, hai restos dun
baldaquino de comezos do s. XVI con
arcos conopiais e escenas da Paixón de

En Moldes están os panteóns onde repousan os
restos do erudito historiador e arqueólogo Manuel Chamoso Lamas e
do escritor e político Antón Losada
Diéguez. O pazo familiar deste último
está vinculado ós Tizón e ós Bóveda de
Limia e documéntase desde fins do s.

Portada da igrexa
vella de Moldes

XVI, aínda que a construción actual é
do XVIII e XIX.
Non lonxe quedan a igrexa e o castro
de Cameixa, outro lugar de interese
que xa chamou a atención de varios
persoeiros ourensáns da Xeración Nós
e que está volvendo ser escavado.
Para xantar por estas terras de Boborás, temos, entre outros, o establecemento de turismo rural do Pazo da
Almuzara, nun edificio de certos trazos
modernistas.
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Un país coma un mundo
Felipe Arias Vilas

Río Arenteiro
en Pazos

O balcón do Ribeiro
Pola tarde seguimos a nosa xeira pola
interesante parroquia (do Carballiño)
de Sta. Eulalia ou Baia de Banga, tratando de ver o exterior do seu Pazo
dos Quiroga, no que viviu unha tempada (por razóns de casamento) Emilia
Pardo Bazán, e que definiu como “o
balcón do Ribeiro”, para poñelo como
escenario da súa novela El cisne de
Vilamorta. A igrexa parroquial barroca de Banga destaca, sobre todo, por
conservar na súa bóveda central unhas
espléndidas pinturas murais renacentistas datadas en 1550, que mostran a
Cristo entre os apóstolos e que contén
unha moi curiosa representación do
planeta Terra.

borás, ao conxunto histórico-artístico
(declarado así en 1973) de Pazos de
Arenteiro que, como indica o nome,
ofrece varias mostras de arquitectura pacega dos s. XVI ao XIX, arredor
dunha igrexa románica que foi dun
mosteiro da Orde militar de Malta. Nas

estreitas rúas situadas á beira da ponte sobre o Arenteiro, sobresaen o Pazo
de Arriba, ligado á liñaxe dos Cervela
e adornado cunha gran balconada, e o
Pazo dos propios Cervela, con notables
adornos heráldicos barrocos.

Pero temos que deixar tempo para
unha demorada visita, de novo en Bo-

Edita: Asociación A. IRIMIA - Dende setembro de 1981
Mesa de redacción: Daniel López Munoz, Luís Gómez Aldegunde,
Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vidal, Lidia Campos Chan, Lines
Salgado Iglesias, José Antonio Martínez. Tlf. 986 10 49 45.
Colaboradores: Victorino Pérez Prieto, Manolo Regal, Alfonso Blanco Torrado, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Tareixa Ledo Regal, Clodio González
Pérez, Xabier Blanco, Valentina Formoso Gosende, Antonio Pinto Antón,
Carmen Soto, Rubén Aramburu, Marisa Vidal, Xan Guillén, Christina Moreira, Carlos Vázquez G., Teresa Souto Loira, Josecho de la Torre Culler,
Lucía Santiago Díaz, Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero), Lois Ferradás,
Xaquín Campo Freire, Nieves Espiñeira Medín, Francisco Almuíña, Alfonso
Mascuñana, Antón Laxe, Ramón Díaz Raña, Olga Álvarez, Engracia Vidal
Estévez, Manuel Arca e J.M. Barca López, Manolo G. Turnes.

22

Pazos de
Arenteiro

Subscricións: Apdo. 296 – 15704 Santiago de Compostela.
Telf.: 615 464 095 / subscricions@asociacion-irimia.org

REVISTA MENSUAL
DE CRENTES GALEGOS
ANO XXXVIII
Nº 1011
De xaneiro a febreiro
de 2020

Ordinaria: 30 Euros, de Apoio: 45 Euros. Cota de socio: 3 Euros.

Benia quen constrúe
a paz!

Para asuntos da asociación non relacionados coa revista:
asociacion-irimia@asociacion-irimia.org
Conta: ABANCA ES63 2080 0349 8530 4000 5822
- Urbana, nº 8 - Santiago
Depósito Legal: C-1417-81
Tirada: 650 exemplares
Deseño e maquetación: TallerDD (Ninfa, Riveiro, Martínez)
ISSN: 2172-9182
Imprime: TÓRCULO Artes Gráficas

Corrección lingüística: Lidia Campos Chan, Luís Aldegunde.

Distribúe: IMPACTA

Recepción de artigos e colaboracións en: revistairimia@asociacion-irimia.org

Edición electrónica: http://asociacion-irimia.org/revista.html
Feito en papel reciclado

Un ano
novo
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creativa
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pola

UTOPÍA DE ANO NOVO

A guerra nútrese da perversión das relacións, das ambiciosas
hexemonías, dos abusos de poder, do medo ao outro e da
diferenza vista como obstáculo e..., ao mesmo tempo, alimenta
todo isto. Nunca haberá unha paz verdadeira a menos que
sexamos capaces de construír un sistema económico máis xusto.
A fenda entre os membros dunha sociedade, o aumento das
desigualdades sociais e a negativa a utilizar as ferramentas para
o desenvolvemento humano integral poñen en perigo a busca do
ben común. A desconfianza e o medo aumentan a fraxilidade das
relacións e o risco de violencia, nun círculo vicioso que nunca
pode conducir a unha relación de paz.
En cambio, o traballo paciente baseado no poder da palabra e a
verdade pode espertar nas persoas a capacidade de compaixón e
solidariedade creativa.
			

Jorge Bergoglio, na mensaxe para a 53 Xornada
Mundial da Paz, celebrada o 1 de xaneiro de 2020
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

E logo por aí tamén chove?

Cóllenos este número co pé cambiado!
Dixéronnos que a próxima “lingua”
que escribísemos xa chegaría ás vosas
casas ben entrado xaneiro e resulta
que aínda temos que escribir esta no
mes de decembro, sen sequera tocar
o Nadal propiamente dito. Así e todo,
sen tocar é un dicir… Basta mirar para
o ceo e ver a luminaria de Vigo, ou…
canto levamos xa a comer lambetadas

cunchiño é a lingua e non a análise da
realidade, así que alá iremos porque
xa van alá máis de 1000 caracteres sen
nada lingüístico. Ou será que temos o
mal da areixa? Nós queremos traballar
e o corpo non nos deixa… E hoxe é 13
de decembro, santa Lucía, mingua a
noite e medra o día, e por xaneiro unha
hora por enteiro, e polo san Brais dúas
horas máis... E nun pouco xa logo vén
a primavera! Mais por agora a ver se
para de chover que xa din que parece
isto Macondo. Hai quen lle bota a culpa aos do Gadis por tanto lema de “Se
chove, que chova!”. Agora toca lembrar
aquela lingua que dedicamos ao profesor Ferro que nos ensinou que toda
fraseoloxía estaba relacionada co seu
territorio. E como nunca choveu que
non escampara, mentres pensamos
que o mellor será cantar con Treixadura
“Se chove, deixa chovere; Se orballa,
deixa orballare; Por máis que chova e
vente; De ti non me hei de apartare....”.
Mentres, a que máis ha estar a gañar
ha ser santa Clara... Haxa ovos!

propias deste tempo? Parece que cando chega a hora de poñelas na mesa
do 24 de decembro xa un está farto de
velas diante… Debemos de nos estar a
facer menos novas, debemos de empezar a ver o mundo polos ollos das
nosas avoas, xa que antes, a véspera
ou a antevéspera, ou oito días antes,
o día da feira, íase ao ultramarinos da
vila e comprábase o bacallao, o turrón
duro, o brando, figos pasos, uvas,
se cadra noces e xa era moitísimo!
Daba gusto chegar á casa e gardar
tantas cousas deliciosas ata a Noiteboa. Hoxe xa nada chega e xa
nada ten un sabor especial, e aínda
que nos queiramos rebelar contra
este modo de vivir as festas, rematamos envoltos nesa espiral… E
tanto se estivestes vivindo as festas
ao xeito de Vigo ou a outro máis
moderado, confiamos en que o
pasarades ben, pois cando a revista
chegue ás vosas mans, xa estarán
pasadas.
Mais o noso cometido no noso
querido, valorado e aprezado re-

O fachineiro da lingua

Teremos moita lingua no Ano Novo!!

Coma en Irlanda

E Irlanda libre/ berra que berra/ vence os tiranos/ d’Inglaterra./Xa non hai foros
nin hai siñores/ Ergue labregos!/Ergue e anda!/Coma en Irlanda/ Coma en Irlanda. Estes versos, que parecen de Bakunin, son en realidade do conservador Alfredo Brañas. Prediciu a independencia de Irlanda máis de 20 anos antes de que
se producise. Pero aínda que os irlandeses manteñen o seu orgullo nacional, 100
anos despois vemos que xogan nas casas de apostas inglesas, aplauden os goles
do Liverpool e abandonaron a lingua gaélica para abrazar o inglés sen ningún
reparo. En Galicia, país no que o alento nacional sempre foi magro, imos camiño de acabar coma en Irlanda, pero en nada que se lle pareza ás predicións de
Brañas. O lingüicidio que entre todos e todas perpetramos, anovouno en cifras o
último informe do Consello de Europa, que se sinala a perda de transmisión da
lingua entre xeracións e como o goberno galego incumpre a Carta europea de
linguas rexionais e minoritarias. A Xunta oíu o ditame e encolleuse de ombros. E
o resto da sociedade tamén. O galego vive unha emerxencia lingüística pero cada
vez parece importarlle a menos xente.
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