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Educación:
os fins e os
medios

A foto que fala

Nogales (Arizona). O bispo de
Tucson ofrece a comuñón ás
persoas que está no lado mexicano
da fronteira durante unha visita á
cidade, xunto con outros prelados
de dioceses fronteirizas, para
denunciar a reforma migratoria. Ao
mellor vai ser verdade que algo está
cambiando na Igrexa.

O trasno

Nostalxia da (boa) relixión

Daniel López Muñoz

Se o móbil de última xeración non é
sagrado. Se a rede social non é a fraternidade. Se o cíber infinito non é o
paraíso…
Se o híper non é un templo. Se o consumo non nos salva. Se a moda non é
o decálogo…
Se o partido de fútbol non é unha
liturxia. Se as nosas cores non son a
comuñón. Se o sufrimento da derrota
é estéril.
Se o propio corpo non merece tanto
sacrificio. Se a estética perfecta non é
a redención. Se a imaxe persoal non é
de seu venerable.
Se a macrofesta non achega sentido.
Se o colocón non retroalimenta a
vida. Se a noite é a parteira de días
estériles e vidas zombis.
Se as novas relixións son antídoto
contra o soño dunha humanidade
nova. Se atrancan a creación de persoas con tensión utópica, con fibra
moral e con capacidade de entrega.
Se só serven a causas absurdas, a pí-
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caros empresarios, a compromisos
de kleenex e videoclip. Algo fixemos
mal.
Mal polos abusadores da relixión
herdada, secuestrada, empregada
como arma contra os xustos e as soñadoras. Mal polo discurso fácil, pola
crítica superficial. Mal por un aggiornamento hortera, pola neoconquista
ultracatólica, pola simplificación pretendidamente progre. Mal.
Quen lle narrará aos meniños da
tribo, arredor do lume, que hai algo
sagrado na palabra humanidade, na
matriz fraterna que nos envolve, no
rostro da vítima? Que imaxe sublime
–que relixión digna de creto- usará o
narrador para explicar o misterio do
ser que nos convoca a perdérmonos
para atoparnos, e xunto con nós, perder os nosos corpos, os nosos smartphones, as nosas drogas , as nosas
adhesións imbecilmente inquebrantables,… para que a tenrura teña a
palabra definitiva en toda esta historia?

Editorial

Educar para ser, educar para liberar

Seguimos a voltas co tema da educación e seguimos sen acadarmos eses mínimos consensos que facilitarían
un gran pacto máis aló dos partidos e das ideoloxías.
Na entrevista deste número abordamos o asunto que ultimamente foi portada de xornais e que resulta de
enorme interese. É posible falarmos dunha escola sen libros de papel? É conveniente renunciar a esa compaña do “libro físico”, o de sempre, e pasar sen solución de continuidade do analfabetismo ao libro electrónico?
Na entrevista debúllanse os aspectos concretos dese debate e apúntanse cousas ben interesantes, como que o
“paso ao electrónico” tiña que ser unha total conversión do deseño do libro, e non unha mera edición en “pdf”,
unha fotocopia en pantalla de tableta, do que é o libro convencional.
Pero o tema derívanos cara a outro que non é menos importante: o papanatismo fronte ao fenómeno das
novas tecnoloxías, internet, as redes sociais e os novos formatos electrónicos. Resulta bastante obvio que cómpre familiarizar os nenos e nenas con eses mundos, porque a inclusión
dixital, o contacto con esas ferramentas é fundamental para curar a
fenda entre os fillos das clases dominantes e os da maioría social.

O risco é chegar a crear
persoas tan “dixitalmente Pero coa conciencia ben clara de que eses medios son iso: medios, ferramentas. O fin da educación é outro. Ese fin é o desenvolvemento
incluídas” como
da autonomía, das capacidades intelectivas, do razoar, do abstraer, do
intelectualmente capadas calcular, do dominar a realidade mediante a linguaxe. Por iso que o
que cómpre preguntarse é se non se corre o perigo de acadar outros
resultados pola vía do atallo: ser pámpanos capturados pola simpleza, pola inmediatez da imaxe, pola mensaxe mínima e desleixada. Ser persoas que non saben comprender un texto, armar un argumento, razoar unha
resposta a un desafío matemático. Ser persoas tan “dixitalmente incluídas” como intelectualmente capadas.

Pode ser que, daquela, se superase o da fenda dixital. Pero perduraría a fenda fundamental: a que separa o
grupo de xente intelectualmente capacitada do grupo que é intelectualmente menos capaz. E abofé que as
clases dominantes, os que, por exemplo, posúen e deseñan os produtos tecnolóxicos, coidaríanse moi moito
de que os seus fillos e fillas, ao abeiro dun ensino feito á súa medida, estivesen no primeiro grupo. Mentres, no
ensino público continuariamos a medio camiño entre o hipnotismo tecnolóxico, as diatribas estériles e a viaxe
de fin de curso a Portaventura. Todo para parecerse a “eles”.
Pero non hai que educar para “parecerse a eles”, senón para sermos nós e, sendo nós, ser tan capaces, autónomos e creativas coma calquera.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

peranza. Desta volta quero contar
algo do nacemento de Xoanciño que
coido que tamén é moi esperanzador.

Como prometín, co nacemento de Sariña non vou facer desta sección unha
continua historia dos meus herdeiros,
aínda que o merecen e aínda que os
pícaros sempre dan motivos de es-

Durante o parto vimos un cartel de
doazón de cordón umbilical e dixemos que nos gustaría doalo. Cando
fora de Sariña tamén o intentamos
pero non foi posible. As médicas que
estaban a cargo dos partos déronnos
todo tipo de facilidades para asinar
a autorización sen problema. Asinamos e sen que houbese ningún tipo
de cuestión a maiores doamos.
Polo visto a doazón de sangue do
cordón umbilical é moi interesante
porque contén células moi ricas e que
fan moito ben a quen as recibe. Ese

sangue é mellor có outro pero non
me preguntedes por que.
Pasaron uns días e á miña muller chegoulle un correo dunhas amigas que
coñecen a outras amigas que traballan no Centro de Transfusión de Galicia. Polo visto o sangue do cordón
de Xoanciño vale por dous. O rapaz
naceu grandiño e viña ben cargado
de células boas que poden dar vida
dobremente do que soe ser un cordón normal.
Que o cordón umbilical dea vida xa
o sabiamos pero que o dea non só da
nai ao fillo/a é algo abraiante. Así que
xa sabedes. Se coñecedes a algunha futura mamá dicídello. Podes dar
moita vida no parto. Feliz Pascua.
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A peneira
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A Parroquia de Santo
Antonio de Lugo crea
redes de compromiso
social contra a
miseria. Está a plantar
PATACAS para dar de
comer a 400 familias que
reciben axuda semanal,
na finca cedida por un
veciño do Lugo rural. O
párroco Alberto Leiva,
na foto, e 40 familias xa
colleron o sacho.
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As eleccións na INDIA
denuncian o acoso a
Bangladesh, musulmá,
independente no 1947
e con 4000 Km. de
muro. Nos 90 a garda
asasinou a máis dun
milleiro de persoas que
quixeron traspasalo.
Entre 15 e 20 millóns
residen alí, explotados
polas multinacionais,
que pagan 30 euros
por 55 horas semanais.
1,7 millóns de nen@s
traballan entre 10 e 14
horas ao día por 2 € .
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A Semana de Paixón
achegounos máis
axustizados. O xesuíta
Frans, na foto, o
único estranxeiro que
permanecía en HOMS,
asediado hai máis de
600 días, fiel a 50
anos de entrega total
@s sirios, prometera
non abandonalos á
desesperación e ao
esquecemento do mundo.
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Hotel Rwanda (2004)
é un berro contra o
xenocidio de RUANDA,
hai 20 anos, que matou
800.000 tutsis e hutus
moderados, o 30%
da poboación. Na
lembranza acusan ao
colonialismo europeo e
á igrexa de enfrontar
a estas etnias cunha
historia secular de boa
convivencia.
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No día de EUROPA
laiámonos de que non
saiba conquistar a
liberdade. Alemaña
fixa súa reforma
constitucional, pero adía
o cambio das institucións:
Banco Europeo, loita
contra a fraude,
vendidos ao mercado
de EUA, que impón
o poder tecnolóxico
e a espionaxe, sen
democracia ningunha.
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O 27 son canonizados
Xoán Paulo II e
XOÁN XXIII, o profeta
que abriu as portas da
Igrexa cunha primavera,
que os sucesores
pecharon ata arestora,
que volve abrollar
despois de invernar o
Vaticano II. Necesitamos
da súa coraxe e
humildade para volver ao
camiño
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Elecións en Suráfrica aos
20 anos da chegada
da democracia con
MANDELA. A metade
da poboación vive do 8%
de recursos, estarrecidos
con 20.000 asasinatos
cada ano e o 20%
con sida. Uns poucos
apodéranse de todo
(este país é o primeiro
produtor de ouro, platino
e cromo e o cuarto de
diamantes).

Alfonso Blanco Torrado
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Ata o 31 podemos
descubrir a Terra de
XEO do fotógrafo Antón
Varela en Santa Cruz
de Oleiros. Na foto, o
investigador Jerónimo
López (As Pontes 1951),
que loita contra o cambio
climático na Antártida.
Este fenómeno provoca
centos de icebergs á
deriva, algún de
200 m., poñendo en risco
a navegación cara a
Nova Celandia.
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Economía

Pobreza

Pedro Pedrouzo Devesa

Cinco millóns de persoas encóntranse en situación de exclusión social extrema
en España, segundo o informe Análises e Perspectivas 2014 de Cáritas. A
pobreza, se algún día deixou de selo, volve ser un gravísimo problema no
noso país. As rúas das nosas vilas son un tímido espello da situación de miles
de casas. Agrávase a mendicidade. Diariamente temos que pasar a vergoña
de non dar parte do noso diñeiro a quen o necesita, sen decatarnos de que
perfectamente poderiamos estar na situación inversa.
A especulación urbanística e financeira e a corrupción política e bancaria
proporcionáronnos os anos de maior bonanza económica. Provocounos
o insensato espellismo de que se gañaba máis nas obras que estudando.
Facilitou temporalmente a millóns de persoas un diñeiro que, case tan rápido
como entrou, tivo que saír engordado das súas contas. Fomos vítimas dunha
avalancha económica que deixou sen fogar a miles de persoas, roubou os
aforros de moitísimas delas e nos deixou empeñados (no mellor dos casos)
polo resto das nosas vidas.
A pobreza era a realidade; a riqueza, o espellismo do que espertamos
desprotexidos.
Tampouco temos moi claro como saír desta espiral de pobreza que se agranda
a diario. Toda a xenerosidade e comprensión que temos coa banca e coas
eléctricas desaparece cando buscamos receitas para acabar coa pobreza,
porque seguimos facendo máis ricos aos ricos e máis pobres aos pobres.
Porén, nos últimos tempos observamos como, xa antes de abrir o día, os medios
convócannos a maitines repetindo a letanía necesaria do emprendedor: hoxe
pode ser o meu día.
Realmente, o goberno actual está conseguindo reforzar a autoestima de moitas
persoas, que teñen a evidencia de que se eles non saen cos seus propios medios
da pobreza, non o van conseguir doutra forma. A incapacidade de deseñar
unha estratexia clara de crecemento para este país, diferente de abaratar
salarios e agardar a que o turismo nos salve, condena a cada persoa a buscar o
seu desenvolvemento persoal, o mellor de si mesmo, para saír da pobreza.
Durante moitos anos moitos sentímonos estúpidos por non gañar seis mil
euros vendendo a casa que compraramos o ano anterior. Todo os demais eran
moi listos. Hoxe sentímonos estúpidos por non ser uns bos emprendedores con
éxito, co fácil que parece!
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O peto común

O MAIÑO MAIO

Josecho de la Torre

O primeiro de maio trae a Festa dos Maios na súa maneira orixinariamente ancestral de honrar
a primavera. En diferentes lugares do Sur de Galicia como Pontevedra, Marín, Vilagarcía, Poio
ou Ourense continúan poñéndolle cor a este primeiro de maio con diferentes celebracións. Aínda
así, esta festa padeceu un proceso de globalización ao desfalecer a esencia que mantiña nas parroquias e mantela unicamente no centro das vilas e cidades. Atopo no recordo lembranzas deste día que
comezaba no atardecer da súa véspera coa recollida das flores e a elaboración do maio. Ao pensar no
maio, seguro que a un lle ven á cabeza o maio alto e aramado que sae nos medios. Pois ben, houbo
outros, por exemplo o que se facía na Arousa ou en zonas do Marrazo. Era máis sinxelo, máis ca
nada porque era un maio familiar. Elaborábase dentro das caixas de froitas, en peañas artesanais,
en bandexas, ou noutro tipo de soporte de madeira ou de ferro que acollese aquel rosario de
natureza. Dentro ían flores, pero tamén fentos, cáscaras de ovos, herbas e froitos. Ademais disto
había quen incluía no seu maio construcións: un piorno, unha palloza ou unha casa. Os nenos/
as, en parellas ou grupos reducidos, serían os protagonistas dos maios, pero na súa elaboración
participaba toda a familia.
Coa saída do sol espertaba un primeiro de maio insuflando a ilusión de centos de cativos que
ateigaban os camiños mentres ían dunha casa a outra cos seus maios. Era unha longa pero
moi apetecible contrarreloxo ata o mediodía. Os traballos feitos en cada casa saían
ás rúas e mesturábanse cunha morea de maios e nenos que, ademais, colgaban
un colar de margaridas feito á man. Con este “rito” despedíase o inverno e dábaselle a benvida á primavera. Era curioso, pero había veciños/as que xa mantiñan
as portas abertas agardando os nenos/as con moedas nas mans. Pois claro, como
todo traballo, tamén tiña a súa recompensa: no centro do maio sempre había un
botiño para recoller as ganancias. Iso si, non había nada se non había canción, ou mellor aínda, non había
recompensa ata rematar a canción. Non a esquecemos: “O maíño maio é moi pillabán, quere que lle dean os
cartos na man. Pra facer o maio tivemos que roubar flores e fiunchos na horta de San Xoán. Veu San Xoán cunha
zapatilla, quíxonos correr ata a horta de Corbatilla. Veu Corbatilla cunha escopeta, tirounos un tiro e furounos a
chaqueta. Déanos señor/a, se nos quere dar, que vimos de lonxe e temos que marchar”.
Feliz primeiro de maio. 		
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Entrevista

Non máis libros de papel nas escolas?

Lois Ferradás

O tema do uso destas tecnoloxías
ou, para entendernos, dos
ordenadores e tabletas nas escolas
está de actualidade. Hoxe Irimia
conversa con Xesús Rodríguez,
profesor da facultade de Ciencias
da Educación da Universidade de
Santiago, experto nos materiais
que usan para a ensinanza,
especialmente dos que teñen que
ver con esas novas Tecnoloxías da
Información e a Comunicación
(TIC). Deberán estes desterrar o
uso dos libros en papel?
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Xesús Rodríguez, profesor da facultade de Ciencias da Educación
da Universidade de Santiago

É o uso nas novas tecnoloxías algo
imprescindible para unha ensinanza
eficaz?

mente, para un mellor uso das TIC

Son moitas as experiencias innovadoras que o profesorado galego desenvolveu recentemente, en moitos casos
cunha calidade excepcional. Ás veces
sen apenas contar con apoios externos. Houbo encontros, xornadas, premios e actividades de formación.

oportunidades no acceso á cultura e

Pero tamén é certo que hai un certo
activismo, cando se pensa que polo
feito de empregar TIC ou polo feito
de dotar tecnoloxicamente os centros, xa estamos desenvolvendo un
ensino innovador, e iso non é sempre
así. Cómpre unha formación didáctica sobre o seu uso. Como indicaba
Domingo Docampo, no congreso da
Fenda Dixital de 2005 en Silleda, hai
que Educar e Educarse na era dixital.
Hai que garantir a formación pedagóxica dos docentes para usar TIC e
que esta necesidade de formación impregne os discursos políticos e sociais
en lugar de centrarnos exclusivamente na achega de máis ou menos ordenadores, taboleiros ou libros electrónicos. Só así as TIC estarán ao servizo
de proxectos didácticos innovadores
e dunha educación de calidade. Igual-

que as persoas poidan adaptarse ao

cómpre unha nova alfabetización,
como un reto para dar igualdade de
á tecnoloxía dixital. Ademais, non só
hai que innovar en tecnoloxía, senón
tamén na práctica pedagóxica no seu
conxunto. Máis ca ensinar contidos,
hai que ensinar a aprender, de xeito
cambio tecnolóxico e ás diversas funcións que terán que desenvolver ao
longo da súa vida laboral.

merosas fendas (nas posibilidades de
acceso, na formación, fendas entre o
discurso político e o que acontece na
realidade, na situación no rural e no
urbano,…). Cómpre que iso non nos
pase desapercibido se non queremos
que se agrave.
Certo que determinados tipos de TIC
non son accesibles para todos, polo
custo, pola formación,... O certo é
que, sen deixar de recoñecer valiosas
experiencias, nas que as TIC contribuíron notablemente a romper desigualdades e foron promotoras de di-

Hai perigos que comezan
a amosarse no alumnado, como a
adicción a determinadas tecnoloxías
Están sendo accesibles para todos/
as? Que hai da famosa fenda?
O certo é que vivimos momentos de
certa contrariedade en relación con
este tema. Por unha parte, as TIC
ofrécenlle ao profesorado a posibilidade de contribuír á igualdade de acceso á información do alumnado e da
sociedade en xeral, pero a realidade
amosa que, en boa medida, non está
sendo así e encontrámonos con nu-

namización cultural e social, as TICs
estanse a converter igualmente nun
factor de desigualdade, contribuíndo a unha maior separación entre os
sectores que teñen acceso a elas e os
quen non. Hai tamén unha fenda xeracional á que temos que atender. É
evidente que podemos facer moito
para evitar esas fendas. A universidade, expoñendo fórmulas para atender
a esta situación e contextualizando as

prácticas educativas; as escolas, favorecendo unha formación integral do
alumnado nunha sociedade dixital e
axudando as familias a comprender
os cambios; os concellos, favorecendo
o acceso e a formación sobre ás TIC a
toda a poboación…
Que beneficios achega o seu uso á
calidade e eficacia da educación escolar?
As TIC poden axudar a unha nova
maneira de ler e tamén á idea tan
necesaria de traballo por proxectos.
A contextualización do ensino pode
verse enormemente favorecida. É
obvio que para poñer en práctica a
pedagoxía de Freinet, de Freire, da
Escola Nova… non é imprescindible
depender das TIC, pero tamén é certo que con elas é máis doado.
As súas posibilidades son enormes
en relación coa introdución de contidos diferentes nas aulas, a elaboración de novos materiais didácticos, e
posibilitan algo moi importante, que
é o feito de que o profesorado poida
elaborar os seus propios materiais ou
adaptalos. Igualmente, axudan dun
xeito exponencial ao intercambio de
experiencias de traballo entre o profesorado.
Pero isto só é posible se se poñen en
marcha medidas que axuden a que
poida ser posible: formación do profesorado, tempo para poder traballar
no desenvolvemento de proxectos,
políticas educativas que aposten por
modelos alternativos no emprego das
TIC… Igualmente resulta fundamental o apoio, recoñecemento e difusión
das boas experiencias, que poderían
servir de exemplo a outros docentes.
Por exemplo nos premios Educacompostela, que ata hai uns anos promovían conxuntamente Nova Escola
Galega e o Concello de Santiago e
que pretendían valorar os materiais
elaborados polo profesorado e contribuír á súa difusión.

E que perigos pode presentar o seu
uso?
Polo que se ve na prensa, en certos informes e estudios e mesmo en
programas políticos, diríase que o
fundamental en relación coas TIC é
a incorporación de máis e mellores
medios tecnolóxicos nas escolas. Isto
parece que é o que vende e o que fai
que a xente pense que temos un ensino de mellor calidade. Neste contexto
emerxen novos programas, materiais,

É importante subliñar que unha boa
parte dos menores non reciben información ningunha sobre as normas de
seguridade do emprego da rede.
Paralelamente encontrámonos habitualmente nas escolas cun emprego
das tecnoloxías con modelos pedagóxicos tradicionais onde prima a
memorización e a reprodución. Así
non se aproveita o potencial das TIC.
Cal é a túa opinión acerca do libro de
texto dixital?

Máis ca libros de texto dixitais
son libros de texto dixitalizados,
coas mesmas características
				
cós libros de papel
videoxogos... Aparecen entón numerosos perigos e situacións.
Algúns dos perigos que están moi
presentes nos últimos anos son a adicción que comeza a amosar o alumnado de determinadas tecnoloxías e do
manexo da web, o acoso e o ciberbulling están nestes intres entre as
principais preocupacións. Igualmente, moitos videoxogos que existen a
disposición do noso alumnado recollen valores pouco apropiados e de
escaso ou nulo potencial educativo.

O texto dixital poderían supor algunhas melloras con respecto ao libro de texto impreso. O problema é
que as escasas investigacións que se
levan realizado ata agora en relación
co tema, amosan que máis ca libros
de texto dixitais, o que estamos tendo son libros de texto dixitalizados,
que basicamente presentan as mesmas características e estrutura ca os
libros de texto normais. Nunha boa
parte dos libros de texto que foron
orixinalmente concibidos como dixi-

Aula dun centro galego cos ordenadores do Proxecto Abalar.
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Entrevista

Non máis libros de papel nas escolas?

Lois Ferradás

Hoxe por hoxe, é posible unha escola
sen libros en papel? É desexable?
A día de hoxe non hai indicios que
nos leven a pensar na súa desaparición. Aínda así, hai reflexións sobre
unha escola futura sen libros de papel, ou sobre os novos libros de texto
dixitais. Cómpre ter en conta que o
formato de libro de texto electrónico esixe outra maneira de “ler” que
ten que ser aprendida e traballada
nas aulas. Lembremos que algunhas
das críticas recentes que recaen sobre a lectura en formato electrónico
é a lectura fugaz e superficial que se
realiza dos textos dos dispositivos
electrónicos. A estas cuestións temos
que prestarlles atención e traballalas
axeitadamente nos centros educativos.

tais, non se detectan avances considerables en relación co seu deseño e
propostas de traballo, salvo raras excepcións. Cómpre ter en conta que a
edición dun “bo” libro de texto dixital
necesita novos profesionais capaces
de incorporar novos deseños e sobre
todo capaz de traducir as súas novas
posibilidades pedagóxicas. Igualmente, está o problema do uso destes libros de texto dixitais, que é practicamente o mesmo ca o do libro de texto
impreso.
A cuestión tamén é que a calidade
dos nosos libros de texto é moi mellorable, e presentan problemas e
numerosas eivas que nada teñen que
ver coa cuestión de que sexa impreso
ou dixital como é o feito de que son
altamente sexistas, discriminatorios
e descontextualizados. Presentan as
mesmas eivas ca os libros de texto de
hai 15 anos; algo hai que non se está
facendo ben.
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En calquera caso, o debate coido que
non debería centrarse entre libro de
texto impreso ou libro de texto dixital; a cuestión é que o libro de texto é
un recurso obsoleto, xa que presenta
unha construción particular da realidade, unha visión acabada e estática
cunha síntese de contidos dun xeito
unidireccional. Son froito de condi-

Aínda así, como apunta Jordi Adell
nunha entrevista realizada na Revista
Galega de Educación, os libros electrónicos deben solucionar diversos
problemas, tales como o da preservación; o da anotación, os novos libros
deben ser máis parecidos a unha conversión que a un monólogo, deben
deixar de ser obxectos físicos ou imitacións virtuais de obxectos físicos,
como os actuais libros electrónicos.
No día de hoxe creo que, sen dúbida,
ambas culturas, a do libro impreso

Os novos libros deben ser
máis parecidos a unha conversión 		
			
que a un monólogo
cións político-ideolóxicas e que están
ao servizo de determinadas clases
sociais. Máis ca preocuparnos polo
libro de texto impreso ou dixital, deberiamos preocuparnos de pensar en
pedagoxías alternativas ao emprego
do libro de texto, que estiveran caracterizadas, por exemplo, polo traballo
por proxectos.

e a do libro dixital, deben convivir
e coido que sería fuxir da realidade
entender o contrario. Coido que o
realmente importante é ler e que determinados hábitos relacionados, por
exemplo coa lectura en familia ou en
grupo, se manteñan, sexa en libro impreso ou dixital.

Actualidade

Mosteiro de Herbón.
Un proxecto co-rompido (1ª parte)

Manuel Alonso

Roberto Freire, premio Portapaz 2014, xunto cos cans envelenados. Un deles estaba
educado para terapia xeriátrica.

O “Proxecto Herbón” naceu ao amparo dos valores do franciscanismo e
da fonda convicción para as persoas
que o iniciaron de que poderían resetear eses valores encarnados en Herbón que, co paso do tempo, se foran
facendo case que invisibles. Desde o
franciscanismo quixeron estar a carón
dos veciños, encarnando un proxecto
evanxélico de servizo pastoral e discreto para cantos, durante tanto tempo, o convento é unha referencia de
vida e de sentido: os veciños da aldea
de Herbón e a súa contorna. Estar ao
servizo de quen demanda hospitalidade e acollida, espiritualidade e con-

ciación Sementar, mulleres e homes
do rural padronés firmes na defensa
dos valores patrimoniais, o ecoloxismo e a dinamización social; a Asociación Galega de Amigos do Camiño
de Santiago coa súa determinación
por achegar algo de sentido no fenómeno da peregrinación a Compostela; Viravolta Sociedade Cooperativa
Galega, mocidade emprendedora
cun proxecto pedagóxico excelente
para atender a menores en risco de
exclusión social; o Seminario Galego
de Educación para a Paz, con 25 anos
de experiencia; o Instituto de Estudios Irienses coa preocupación pola

Quixeron estar presentes
como metáfora dunha vida 			
alternativa aos modelos imperantes.
versa, perspectiva cara dentro dun
mesmo e cara fóra; a carón tamén dos
máis vulnerables do noso rural cunha oferta colaborativa de emprego e
de futuro, salvagardando dereitos e
dignidade. Quixeron estar presentes
na cultura local, o asociacionismo e
a dinamización dos valores patrimoniais, culturais e do ecoloxismo como
metáfora dunha vida alternativa aos
modelos imperantes.

Os residentes no mosteiro
En definitiva, unha rede de asociacións, seis, cun núcleo común e nun
modelo de participación social inédito, inclusivo e aberto que albergaba
unha experiencia compartida por homes e mulleres encarnados na terra,
nun esforzo colaborativo que parece
non levarse nun sistema democrático
de baixa intensidade coma o noso e,
dende logo, tampouco na igrexa: Aso-

nosa cultura e a busca de vías para a
súa conservación, estudo e difusión;
AMIPA co seu traballo pola integración e normalización na discapacidade na comarca do Sar, e a mesma
comunidade Franciscana de Herbón
anovando valores centenarios desde
a fundación desa casa sempre aberta... ata o de agora: a educación, a
paz, a hospitalidade, a integración
dos máis vulnerables, a salvagarda
de creación, a xustiza e a paz (cousas
todas elas presentes nas súas constitucións), o servizo pastoral á comunidade crente e a presenza significativa
na cultura local.
Á sociedade en xeral e ao grupo de
persoas implicadas nese todo común,
resultoulles un movemento de iniciativa local de grande interese, de cero
ideoloxía, integrando a todos e, atrévome a dicir, ecuménico e interrelixioso. Quizais podería ser descrito
como “católico” na súa acepción de
universal, significado que a igrexa
católica parece esquecer reiterada e
institucionalmente.
Xorde unha proposta
Foron varios anos cheos de modesto
e constante traballo comunitario, cos
franciscanos como nexo, malia a falta de apoio institucional, diluída en
medio de escusas no nome da crise e
Continúa na páxina 14
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Horizonte universal

Lembrando a Don Rosendo (I)

Xoán C. Rodríguez Herranz

Este ano celébrase o bicentenario do nacemento de
Lucas José Rosendo Salvado y Rotea, máis coñecido
coma Frei Rosendo Salvado. Este frade beneditino,
natural do concello de Tui, foi misioneiro en
Australia, onde chegou a ser bispo e fundador
dun mosteiro beneditino neste novo continente.
Mais a súa obra é lembrada pola súa defensa das
comunidades aborixes, así como pola introdución
do eucalipto no noso país.

Frei Rosendo Salvado
como misioneiro

Tui era unha visita cíclica: cando de pequeno adoitaba
pasar cos meus tíos a Semana Santa, o paseo pola “Corredeira” parábase diante dunha escultura que dende a miña
perspectiva semellaba enorme. Chamábame a atención
que non fose dun heroe nacional -ou, como era común
naqueles tempos, dun militar- senón a dun frade, Frei Rosendo Salvado. Se preguntaba o porqué dela, a resposta
era sempre: Foi o que trouxo de Australia o eucalipto e
mais a acacia e a mimosa.
Nestes días, co gallo do bicentenario do nacemento daquel frade bieito, tiven ocasión de me mergullar nunca

Tui a principios do XIX era
unha cidade levítica que vivía
tras das torres ameadas da
catedral

serie de artigos e libros sobre el e a súa obra. O que segue
non é unha microbiografía del senón retallos da súa vida
pasados polo “espello a carón do camiño” do eco que fixeron en min. A intención non é outra que suscitar a lectura
demorada da peripecia dese cristián galego e universal
a quen alguén ten alcumado “o noso Vicente Ferrer do
século XIX”. Aí vai, xa que logo, un breve mosaico da súa
historia e varias claves para entendelo.
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TUI, AFASTADO E PRÓXIMO
Hai unha longa viaxe de Tui a Fremantle, a Perth, a Nova
Nursia. Rosendo tivo ocasión de facela varias veces arredor de África (tres meses), a última xa pola Canal de Suez
acabada de estrear. Sempre que veu a España, tornou a visitar Tui, aquel Tui sempre presente na súa memoria: “Non
hai na terra lugar que iguale o fermoso cadro que ofrece a
vista de Tui… Galicia fica moi lonxe e, aínda sendo como
é un dos mellores países que teño visto en tantas viaxes por
Europa…atópase sumida na pobreza; o porqué deixareino
no tinteiro”.
Rosendo nacera en 1814 na Galicia ceibe xa da francesada, nunha cidade que daquela era capital de provincia,
coa pegada dun glorioso pasado histórico (castro e capital
sueva, bastión de Dona Urraca, feudo de Pedro Madruga).
Pero no s. XIX era máis que nada unha cidade levítica que
vivía tras das torres ameadas da catedral e as múltiples
igrexas e rúas e corredoiras con nomes como rúa do Corpo Santo, pasadizo das Monxas, etc. Os seus pés correron
a carón dos de seu pai cara ao coro catedralicio onde a
súa voz xunguíase ás do órgano e chirimías, facendo así
agromar a súa disposición para a música. O resto da bisbarra eran barrios e arrabaldes (Canicouba, Entrefornos,
rúa Miñoteira, San Bartolomeu) habitados por menestreis
e xente humilde. Na contorna vivían labregos empobrecidos, xa polos foros eclesiásticos, xa trala desamortización

de Mendizábal, pola exacción de mercadores arribistas,
moitos deles enriquecidos na trata de escravos.
Tamén era a cidade de San Telmo, o dominico do Século
XIII, no imaxinario da lenda o santo das xentes do campo,
dos mariñeiros e pescadores, loitador polo progreso das
xentes, construtor de camiños e pontes, e canonizado pola
vontade popular. Tenacidade, traballo, determinación ao
servizo de pobres e peregrinos (a súa herdanza: o hospital, a rúa da Misericordia). Tui, cidade levítica, cidade da
música, a periferia dos necesitados, a exemplaridade dun
santo solidario; cidade de ida e de volta.

O seu estilo foi compartir e
aprender dos aborixes, seres
humanos, nin salvaxes nin
atrasados mentais
“MARAÑA, MARAÑA”
Non lembro se foi Atahualpa Yupanki ou algún outro dos
palladores do sur de América quen cantou aquilo de “Con
los pobres de la tierra…”.Tampouco sei se Rosendo levaba
xa no ánimo a sintonía cos marxinados, cando -exclaustrado e exiliado pola política española- arriba na fragata
Isabella a Fremantle. O que si consta nas súas memorias é
o seu encontro cos dous primeiros aborixes polas rúas do
porto e a aprendizaxe dunha palabra clave coa que a parella de depauperados o aborda: “Maraña, maraña”. Sería
a primeira lección dun idioma do que el chegaría a elaborar un longo dicionario, e esa palabra era: “fame, fame”, ou
“comer, comer”.

poder mellor defendelos dos que os consideraban nonhumanos, “os sen-alma”, “razas nas que non aparece o que
entre nós se entende por intelecto”, chamados a desaparecer
“ante a raza máis enxeñosa a máis progresiva, que é a raza
branca”. O mesmo Darwin, no 1871 dubidaba de se os australianos estaban máis próximos dos caucásicos actuais ou
dos gorilas.
Asemade percibiu a dificultade que tiñan para cubriren as
necesidades básicas de nómades autónomos e minoritarios a carón dunha cultura europea supraimposta e degradante da súa natureza. Os colonos asexábanos para que
abandonaran as súas terras e poderen apoderarse delas;
mataban os canguros, base da súa alimentación, para introducir ovellas; explotábanos como man de obra submisa. Que facer? Seguir aos nómades e perecer con eles ou
axudalos a evolucionar e se defender dende a súa cultura
fronte á avalancha que supoñía a “civilización importada”? De momento: pan compartido, convivencia, dignidade, coñecemento. Despois, asumir a causa dun pobo que
estaba sendo desprezado, aniquilado. O seu labor ía consistir en demostrar que “non eran salvaxes, nin atrasados
mentais, senón seres humanos normais”, con principios e
unha cosmovisión a respectar. Nun arrouto a prol da xustiza, chegaría a dicir: “É mais doado obter un resultado satisfactorio entre estes ‘salvaxes’ que entre os que se glorian
de ter acadado o máximo da civilización”.

A reacción de Rosendo foi inmediata e xesuánica, dun
profundo calado simbólico: colleu un pan que levaba para
o día e compartiuno cos nativos; despois anotou a palabra nun caderno. Compartir e aprender deles, ese foi o
seu estilo. Mais adiante compartirá o seu modo de vida:
os banquetes de raiceiras, lagartos, herbas, as eirugas asadas que lle ofrecían. Vivirá e durmirá, aló polas Victoria
Plains, xunto con eles no bush, no mato. E admirará a súa
sabedoría ancestral para sobreviviren no ermo, atopando
froitas e auga onde ningún europeo vía máis ca deserto.
Estudará a súa lingua e costumes, crenzas e mitos (as narracións da “era dos soños”), a hospitalidade, as técnicas
ou usos curativos.
Reináballe convivir con eles, escoitando con prudencia e
perseveranza. Poderiamos dicir que, en termos de hoxe,
procedeu a unha inculturación. Chegou a solicitar do goberno inglés ser declarado aborixe australiano para así

Nova Nursia, fundación de Frei Rosendo
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Mosteiro de Herbón.
Un proxecto co-rompido (1ª parte)

Manuel Alonso

Mosteiro de Herbón.

unha grande ignorancia ao respecto
do que estaba sucedendo en Herbón.
E nisto que, desde as asociacións e os
propios monxes, decidiuse solicitar o
BIC (declaración de Ben de Interese
Cultural) para o mosteiro, o que per-

Herbón e as súas xentes. Pero todo
vira cando fai a súa aparición Poderoso Caballero: alguén se decata de
que o mosteiro podería dar grandes
réditos económicos. O que antes era
si, agora é non, a solidariedade torna

do escravismo ideado polos ricos (ou
aspirantes a), do seu proxecto nacente da especulación. Os seus intereses -un Hotel de luxo, a adquisición
dos terreos colindantes ao convento
e a apropiación da semente do “pemento de Herbón” (que os monxes

O BIC podía protexer
para sempre os veciños da aldea

trouxeran de México con eles cando
se asentaron aquí, protexéndoa e poñéndoa ao servizo da xente)- provocan a aparición de varias frontes em-

mitiría recibir fondos para restaurar
un edificio que precisaba de intervención urxente.
Todo o mundo de acordo: axentes
sociais, concello, partidos políticos,
Xunta de Galicia, o propio Ministerio... O BIC é necesario, bo para

en avaricia, e os que se manteñen na
idea orixinal non tardan en saber do
poder dos cartos: ameazas, envelenamento dos cans, desterro ao Cebreiro
de Roberto Freire, prior do mosteiro.

peñadas en co-romper, romper entre

Non se arredaron. O BIC podía protexer para sempre os veciños da aldea

sas frontes sociais, políticas, económi-
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Os ladróns de esperanza
Non sei se vos pasaría algunha vez, mais algunhas das
lecturas bíblicas parecen ter un destinatario concreto.
Mesmo cheguei a pensar que non sei como non se
daban de conta. A deste domingo é un bo exemplo:
falando de bos pastores e ladróns, viñan a miña mente
Roucos, Barrios, Xoán Paulos, e moitos outros que
seguiron unha boa carreira até se apropiar do título
de pastor. Mais resulta quen non era para eles, senón
para min, a quen Xesús dirixía esta alegoría. E aí
estou eu, cun letreiro de neón sobre a cabeza que me
sinala como un ladrón no medio da noite. E non de bo
ladrón, como ese que acompañou a Xesús no calvario,
senón un deses que comete o acto desprezable de lle
quitar o pouco que ten a unha persoa pobre. Agora
que estamos en Pascua e que celebramos que Xesús
resucitou, lembrámoslle a todo o mundo que o Reino
está entre nós e manifestámonos coma cristiáns. Xesús
é a esperanza e o seu camiño a nosa salvación. Mais
é a nosa vida, e non as nosas palabras, quen dan o
verdadeiro testemuño. E, de súpeto, sen decatármonos,
convertémonos en ladróns de esperanzas.

O ECO

Boa Nova

A alegoría do curral das ovellas aparece na
trama narrativa no evanxeo como resposta
os fariseos que, trala curación do cego,
cuestionaban a orixe da autoridade de Xesús
(Xn 9). A imaxe que utiliza era claramente
identificable para os/as oíntes acostumados/as
a ver esa escena na vida cotiá. Todas as persoas
entendían a vinculación especial que calquera
pastor tiña co seu rabaño e sabían do continuo
risco que supoñían os ladróns e bandidos,
nunha sociedade agraria e extremadamente
pobre.

A CLAVE

As palabras de Xesús evocan, deste xeito, a
necesidade de seguridade que latexaba nos
corazóns dos homes e mulleres que estaba a
escoitalo. Os guías relixiosos (fariseos) que
presumían de coñecer os camiños da salvación
de Deus, eran máis ladróns e bandidos que
pastores e a xente non atopaba neles nin
acougo nin esperanza. Eses que ante un
xesto liberador do mestre (curación do cego)
desconfían e confunden o pobo. Xesús coa súa
mensaxe e o seu actuar preséntase como quen
abre as portas á auténtica salvación de Deus. A
alegoría complétase despois coa parábola do
bo pastor (Xn 10, 11-16).
A comunidade xoánica, perseguida e
marxinada polo xudaísmo oficial, atopa nestas
palabras do mestre folgos no medio da súa
difícil situación. Coñecen o seu pastor, e se
saben coñecidos/as por el. Séntense o rabaño
de Xesús e viven, a pesar das dificultades, a
fonda certeza de que so nel atopan vida e vida
de abondo.

J.A. Martínez
DOMINGO 11 DE MAIO. IV DE PASCUA
A PALABRA. Xn 10, 1-10
Naquel día, díxolles Xesús aos fariseos: “Con
toda verdade volo aseguro: o que non entra
pola porta no curral das ovellas, senón que
sobe por outra parte, é un ladrón e un bandido.
En cambio, quen entra pola porta é o pastor
das ovellas. A ese ábrelle o porteiro, e as
ovellas escoitan a súa voz. Chama as súas polo
nome e lévaas a fóra. Cando as dá sacado a
todas, vai diante delas e as ovellas ségueno,
pois recoñecen a súa voz. Pero a un alleo non
o seguirán, senón que fuxirán del, pois non
coñecen a voz dos alleos”. Díxolles Xesús esta
alegoría, mais eles non coñeceron que era o
que lles daba a entender. Entón díxolles de
novo: “Con toda verdade volo aseguro: eu
son a porta das ovellas. Todos os que viñeron
antes ca min eran ladróns e bandidos; pero
as ovellas non os escoitaron. Eu son a porta;
se alguén entra por min, salvarase: entrará
e sairá e atopará pasto. O ladrón non entra
senón para roubar, matar e estragar. Eu vin
para que teñan vida e para que a teñan de
abondo”.

A PALABRA

O pastor das ovellas

Carme Soto
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Falando da lingua

Debate sobre a ortografía

Lidia e Valentina

Escoitabamos hoxe un debate na radio sobre a importancia da ortografía
e de saber escribir con corrección. Os
termos nos que se movían ían desde
a defensa a ultranza de que había
que, para non cometer faltas, aprender a escribir “ben” antes dos 10 anos
( logo seica é moi difícil) ata a idea
de que as novas tecnoloxías poderían
resolver o problema cos correctores
ortográficos.
Hai xente que ten moitas faltas e
outra que ten moi poucas… Memorizar regras e facer exercicios ou,
simplemente, ler moito? Ou a combinatoria das dúas . Aquí os especialistas non se dan posto de acordo. En
principio, quen moito le, adoita escribir ben, pero non sempre é así. Hai
persoas que din precisar de memorizar regras Sexa como for, a cuestión
da ortografía é árida e difícil e nós
aquí sempre tentamos axudar repasando, sobre todo, esas palabras que
se escriben diferente en galego e en
castelán (base sobre a que aprenderon a ler e a escribir moitos/as lectores/as). Lembramos harmonía, voda,
avogado, móbil, varrer, dicionario, ditadura… E xa lles temos dedicado un

O Fachineiro

tempo a repasar que o motivo polo
que o galego escribe estas palabras
con ortografía diferente ao castelán é
a etimoloxía (é dicir, a súa orixe latina ), lembrades? Se non é así, avisade,
que xa o repasamos noutro número.
O caso é que estes termos son facilmente identificables no corrector,
algo que non sucede se metemos a
zoca con palabras que se poden escribir con –b– ou con –v– pero con
significados diferentes . Non avisa
o corrector que está mal esta frase
*”Non be ven”. E tampouco avisa que
lle falta algo a “Miña casa é esa”, onde
todas as palabras están ben escritas,
pero falta un artigo, que en galego
é obrigatorio, diante do posesivo
“miña”. Daquela…, algunha cousiña
teremos que aprender, non é? Aínda
sendo certo que cada vez a sociedade
tende a ser máis audiovisual ca gráfica, non debemos relaxar de todo na
orto (latín “correcta”) grafía. Mais
hoxe parece que se está máis pendente doutras “orto”, por exemplo das
que teñen que ver co aspecto físico,
como é o caso das ortodoncias… O
tema do prefixo “orto” queda para o
próximo día

dos medios

…ou dos cuartos
Dicía un coñecido deste fachineiro
cando vivía nun apartamento tirando
a pequeneiro que el non tiña cuarto de baño; o que tiña era oitavo de
baño. Cos medios pasa o meso. Do
natural xa non debe quedar nin un
oitavo; e dos de comunicación mellor
non falarmos. Quitando esta ousada revista
casemente non hai onde poñer os ollos para
atoparmos unha noticia que non estea contaminada pola enxurrada neoliberal. Para a
última declaración de Bárcenas -esa na que
dicía que había caixa b en cada provincianon atoparon sitio na portada da prensa da
madrileña e na dixital cansaba un facendo
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correr o rato. Tanto as novas que se publican coma as que se silencian fan, en
non poucos casos, arrubiar de vergoña
allea. E o peor é que eses exemplares
págaos tamén o lector e mais este fachineiro cos seus impostos, no caso dos medios galegos. Iso si, convenientemente
adobiados en forma de convenio ou campaña
publicitaria. E claro, non se morde a man que
dá de comer. A alternativa está na rede -porque en papel a cousa xa non ten remedio- e cadaquén ha ter que ir procurando aquilo que lle
veña mellor, aínda que praza.com, temposdixital e infolibre deberían estar nos marcadores..
A.Q.

