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O trasno  A Galicia rural na sección sucesos
Daniel López Muñoz

Rembrant ou smartphone? 
Smartphone

A foto que fala

Os supostos culpables non teñen letras, nin 
escolleron viviren alí, disque teñen disca-
pacidades psíquicas, botaban entullos e la-
vadoras vellas ao río, non dan valor ao que 
lles rodea, andaban armados e, se a cousa se 
demostrano xulgado, semella que non eran 
só para cazar o xabaril. 

Fin da historia? Pódeselle dar volta. Pódese 
falar da bolsa de exclusión, da enorme dete-
rioración social e familiar nas aldeas aban-
donadas, da necesidade de respectar os rit-
mos da xente que leva xeracións habitando 
o lugar, da condena da enfermidade mental, 
dos últimos de Filipinas, de non ir dando 
leccións se queres conseguir pequenos cam-
bios, da distancia cultural e antropolóxica, 
… 

Pódese ver do dereito. Pódese ver do revés. 

O certo é que sen alternativas, sen novos 
poboadores, sen novas propostas … tres 
cuartos do territorio galego serán eucaliptal 
sen xente en cousa dunha década. Hai dous 
purismos que non teñen cabida no futuro: 
un podería ser o dos acabados de chegar: 
ecos, alternativos, euroguais, interneteiros,... 
e outro o dos enxebres bravos, que-me-vés-
contar, sempre-se-fixo-así, aquí mandamos 
os máis vellos. 

E por certo, preocúpalle a alguén do gober-
no o que se albisca detrás do “suceso”?

“neorural”. Os presuntos culpables son dous 
irmáns, de alí de sempre, poboadores tradi-
cionais . A pretensión do novo veciño de ser 
comuneiro disque puido ser o desencadean-
te do triste final. Pero este drama apunta a 
moitas cousas máis. 

Hai asociacións de ideas simples, que poden 
levar a xeneralizacións perigosas: o neo-
veciño era ecoloxista, ilustrado, formado, 
aberto ao mundo, conectado e activo na 
internet, en movementos de voluntariado 
medioambiental europeo, militante alter-
nativo e namorado daquela paisaxe, daquel 
río, daquelas fragas onde escolleu vivir coa 
súa compañeira. 

Si, o noso rural está agora, maiormente, 
na páxina de sucesos. O foco dos xornais 
e televisións –todos urbanos- está posto aí. 
Crimes, asaltos, soidades, abandonos, acci-
dentes, malleiras. 

Non é o único que pasa, madía leva que 
non, que pasande feito ben máis cousas. Le-
van séculos pasando cousas boas. E mesmo 
agora, en plena desfeita, hai emocionantes 
intentos de dar vida a unha comunidade 
humana, a un territorio cheo de oportuni-
dadesdistintase pouco exploradas.

Pero aprendamos dos crimes. Martin Ver-
fondern, un alemán nacionalizado holandés, 
foi asasinado en Santoalla,Petín. Era un 
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Editorial    Desterrados

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Imaxinemos que 400 persoas se senten ameazadas e teñen que abandonar temporalmente os 
seus postos de traballo. Imaxinemos que as ameazas se manteñen, chegando á agresión dun de-
les, con hospitalización incluída, e que esta se produce nunha concorrida terraza dun bar a plena 
luz do día. Imaxinemos que a violencia verbal e o acoso chega a tal punto que estas 400 persoas 
deciden pecharse nas súas vivendas, mesmo retirando aos seus fillos da escola. Imaxinemos que 
a situación se volve tan insostible que se ven obrigados a deixar atrás a súa terra, cara ao des-
terro. Imaxinemos que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, que en principio terían a 
obriga de os defender, os guiasen nunha saída ordenada, para evitar problemas de tráfico e de 
orde pública. 

Imaxinemos que durante o seu desterro de máis de un mes, no que non teñen do que manterse, 
onde algúns mesmo non teñen un teito para se acubillaren, no que se ven obrigados a privar aos 
seus fillos da escolaridade obrigatoria,… no xornal máis vendido de Galicia, en portada, a catro 
columnas, hai quen se felicita da súa marcha e avisa de que se ateñan ás consecuencias se deci-

den volver. E imaxinen que os que así se manifestan seguen tran-
quilamente nutrindo deses contidos os medios de comunicación.

Non fai falla imaxinar. Isto está a acontecer na nosa terra. Desde 
hai máis de un mes un grupo de familias de etnia xitana do Porriño 
e Tui están a vivir esta situación. Despois dun obrigado “desterro” 
que se prolongou un mes, a súa volta, forzada pola necesidade eco-

nómica, non lles trouxo máis que novas amezas, polo que de novo se acubillaron nos seus foga-
res, sen levar os seus nenos á escola, por medo.

E a quen eles apuntan como causantes da situación remítense a normas e costumes propios da 
etnia xitana, e a autoridades “reais”, como se aínda vivísemos no Antigo Réxime, incompatibles 
con calquera mínimo principio democrático.

É básico en democracia o monopolio da violencia polo poder público elixido. Ninguén ten o de-
reito de se apropiar do seu exercicio. Non pode haber “microestados” dentro do Estado. O que 
está a pasar, aquí, en plena Europa comunitaria,  na España constitucional,  lembra cousas que 
oímos que acontecen en México, ou quizais outras polas que se fixo famosa Sicilia. Isto que pasa 
entre os xitanos de Galicia é inadmisible, porque é un fracaso do Estado de Dereito. 

Non pode haber 
“microestados” dentro do 
Estado democrático

Que grande é A esmorga. Grandísi-
mo o libro de Eduardo Blanco Amor 
e grande a película de Ignacio Vilar. 
A adaptación cinematográfica paré-
ceme de altura. Eu non son crítico 
cinematográfico, pero hai cousas da 
película que me encantaron. Gustou-
me moito a ambientación, que resulta 
moi  crible. Gustoume moito que se 
respectase o xeito de falar caracterís-
tico da zona e que reflicte tan ben o 
autor. Por sorte, non se caeu no que 
para min sería o erro de “facilitalo” 
expresándose en normativo. E o que 
máis destaco é o papel dos tres ac-
tores. Xenial, Miguel de Lira como 
Cibrán, facendo un papel comedido 

como corresponde ao seu personaxe. 
Inmenso, Morris, facendo de Milho-
mes. E tremendo o actor vasco, Karra 
Ejalde, facendo de Bocas cun galego 
perfecto. Señores, falar galego non é 
tan difícil. Só hai que ter gañas. Paga 
a pena que nos sintamos orgullo do 
noso e que a sétima arte na nosa lin-
gua non sexa flor dun día cada vinte 
anos.

Achégase o Nadal. Se queres cin-
co minutiños de reflexión do que se 
celebra, aconsélloche que vaias a un 
buscador de vídeos e mires Nadal en 
Luintra, de Berrogüeto. Moi bonito. 
Feliz Nadal. 
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O documental TITA de 
Miguel Piñeiro, celebra 
a traxectoria da mestra 
Antía Cal, de 92 anos, 
que vai ver publicada 
a súa Enciclopedia 
innovadora despois de 
60 anos de premiada 
polo Lar Galego de 
Caracas. Dende as súas 
raíces en Muras crea 
unha pedagoxía dende 
a identidade galega no 
Colexio Rosalía de Castro 
de Vigo.

0 18 é o DÍA do 
INMIGRANTE. Neste 
curso contamos cun 10% 
menos de alumnado 
inmigrante na primaria 
con respecto a 2013 e 
un 35% menos ca no 
2008. A inmigración, 
que axudou a medrar 
a Galiza a comezos 
de século, é arestora 
negativa, porque 
non hai perspectivas 
de crecemento e 
vese  superada pola 
emigración.

María e Xosé non tiveron 
pousada. As igrexas 
de Sicilia convertéronse 
en dormitorio para 
INMIGRANTES, 
como a de Pino Puglisi 
asasinado pola mafia. 
No 2013 arribaron a 
Italia uns 40000, un 
325% máis; a España, 
uns 6800, 293% máis. 
Só en 8 meses entraron 
en EUA máis de 50.000 
nenos sós.

Sarria, Portomarín e a 
Catedral de Ourense 
celebran o paso do 
fundador dos beléns de 
ASÍS, “O Poverello”, por 
estas vilas hai 800 anos. 
Pode verse exposición 
de nacementos de todos 
os continentes, que 
rematan na Catedral de 
Compostela a partir do 
5.
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K. SADYARTI funda na 
India a ONG “Marcha 
Global” coa que liberou 
80.000 nenos escravos, 
no medio de cinco mil 
castas orgullosas da súa 
identidade. Unha delas 
é a dos “intocables”, 
o 16% da poboación, 
marxinando ás mulleres. 
68 millóns de nen@s son 
escravizados no mundo.

Malala YOUSAFZAY, 
condenada a morte 
polos talibáns, loita pola 
escolarización das nenas 
paquistanís, que andan 
horas para aprender e 
son violadas no camiño. 
Tamén lembra @s 
425.000 nen@s afgás 
desprazadas, 24.000 en 
campamentos. Traballan 
para soster as familias, 
a metade na miseria, 
cunha media de vida de 
44 anos.

O AGASALLO DE 
ANYA (Galaxia) é 
a novela infantil de 
Sabela Núñez Singala, 
un galano neste Nadal. 
É o froito da súa 
solidariedade cos nen@s 
da Ucraína, que coñeceu 
nos seus orfanatos,  e 
aos que fornece con 
material escolar. Así 
naceu esta andadura 
entre o blog dunha nena 
galega e o diario de 
Anya de Ucraína.

Grazas, MESTRE, Paco 
Carballo, coma profe de 
historia, en Salamanca, 
na cátedra e máis na 
vida, coma alento da 
mocidade galega que 
loitabamos dende a 
meseta pola liberación. 
A miúdo coa súa 
multicopista convocamos 
manifestacións contra a 
ditadura e espallamos o 
pensamento secuestrado 
aquén dos Pirineos. 
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Política Os tres colchóns
Carlos Vázquez G.

Nicolás Sarkozy, que quere volver, en canto viu as orellas do lobo da cri-
se que se achegaba, alertou da necesidade de que o Estado dese resposta 
inmediata ao descalabro social que se aveciñaba porque, dicía, córrese o 
risco dunha gran revolta. En España o descalabro social é innegable: grave 
deterioración da clase media, incremento alrmante da pobreza e da marxina-
lidade social, desemprego masivo -crónico para milleiros de persoas-, fin ou 
merma da protección aos parados, sustitución do desemprego polo traballo 
precario e indigno no escaso emprego que se crea, deterioración dos servizos 
públicos que afectan a dereitos fundamentais; expulsión do mercado laboral 
de miles de mozos e mozas entre os que están os mellor preparados, caída 
en barrena da protección ás persoas con discapacidades e, en definitiva, a 
práctica perda dun Estado do benestar incipiente. Todo isto vén adubado 
co afloramento da corrupción que apodrenta o sistema mesmo. A situación 
xerou un profundo malestar social, frustración colectiva e desesperación en 
sectores sociais  que nunca esperaron tal cousa e, sobre todo, unha indigna-
ción,  ira e carraxe que se manifestan decotío individual e colectivamente. Aí 
están as diversas mareas que se erguen ao ritmo do desastre e o desprestixio 
profundo das institucións, dos partidos e da mesma política. Con todo, esa 
revolta presentida polo exmandatario francés, aquí non se produciu. Hai 
quen o achaca a unha presunta madureza da sociedade española e quen 
pensa nunha incapacidade colectiva para aplicar a viradoira. Seguramente a 
explicación máis acaída sexa que, neste desastre, contouse con tres colchóns 
que amorteceron a caída libre tralo rotundo fracaso do Estado. O primeiro 
colchón foi familiar: as pensións dos vellos que, por certo, pouco máis poden 
dar de si. O segundo está sendo o colchón sa solidariedade colectiva canali-
zada a través das ONG, que suple no que pode a ineficacia das institucións, 
pero que ten o límite físico de que cada día sexan máis os que teñan que re-
cibir e menos os que poidan dar. E o terceiro está tratando de ser o colchón 
político de Podemos, que intenta dar saída pola canle da política á ira, á des-
esperación e á indignación colectivas e crecentes, pero que ten dificultades 
para concretar un proxecto viable e moi poderosos inimigos depredadores. 
En todo caso, que sería de nós sen os xubilados, sen a solidariedade social e 
sen o intento de Podemos? É para meditalo.

Segundo a Cruz Vermella, un de cada tres pensionistas axuda economicamente 
aos seus fillos



O peto común 
Josecho de la Torre Culler
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Por desgraza, recollemos un segundo Peto en-
tre a tristura das despedidas. Se o outro día 
faciamos unha pequena homenaxe recordando 
á Madre Guada no seu pasamento, agora én-
chenos de dor a morte de Francisco Carballo, 
o Padre Carballo. Paco era, máis a ninguén, 
home de fe e da terra. A súa vida fornecida por 
estes dous aspectos foi de entrega aos demais 
desde a mensaxe do Evanxeo e de defensa das 
inxustizas máis próximas. Nado en Maceda, 
Paco fíxose paúl e a súa vida transcorreu en 
boa parte na comunidade que esta orde ten en 
Marín, onde fundaron o Colexio San Narciso. 
Foi un dos historiadores máis importantes, ade-
mais de mestre e crego. Paco morreu feliz, pero 
lonxe da terra; desde había un par de anos es-
taba nunha residencia que os paúis teñen en 
de Salamanca. Foi alí onde o puidemos ver por 

última vez hai xusto un ano, ata entón enviaba correos, escribía nas redes sociais, chamaba 
e recibía chamadas. Era sorprendente como falaba da morte, asentada sen dor na súa fe. 
Francisco estaba ilusionado co Papa Francisco. Desde o inicio sentiu que ía ser unha figura 
importante para a Igrexa. Na súa preocupación sempre estaba o devir da nosa Terra; militante 
na defensa do noso, investigou en profundidade sobre os problemas do país, achegando moito 
da historia esquecida que nos precede. 

Hai tempo que deixou de coller o teléfono, foise en silencio; silencio que o traerá de novo ao 
lugar que o viu nacer. Dous actos terán lugar en Asadur, en Maceda, un sábado 13 de de-
cembro ás 11:30 da mañá onde serán soterrados os restos; e outro o 27 de decembro, nunha 
homenaxe que promete ser multitudinaria polo querido que era, porque sempre ía a onde o 
chamaban, porque axudou aos demais, por ser home de ben, polo seu traballo e dedicación. 
Soamente queda dicirche GRAZAS PACO e até sempre!
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Entrevista Paco Carballo: cando a patria se volve corazón
Redacción

Quen era Francisco Carballo e quen 
era para ti Paco Carballo?

Carballo foi un revolucionario no 
máis fondo dos sentidos, porque só o 
amor polo ser humano fai posible a 
revolución. Se teño que definir a este 
frade, historiador, teólogo, escritor, 
político..., penso en figuras como o 
Padre Sarmiento, ou Castelao, case 
unha expresión eucarística: unha per-

Coincidindo co final do franquis-
mo, co ronsel creativo e renovador 
do Vaticano II, coa reconstrución 
do nacionalismo galego, coas 
loitas obreiras –e os curas obrei-
ros- todo arredor dunha cidade 
vital e en loita –Vigo-, apareceron 
figuras como o frade paúl Francis-
co Carballo. El encarna o mellor 
desa época esperanzada, liberada, 
aberta a todo, ao inédito, ao acari-
ñado en soños, ao que hoxe parece 
incrible que puidese pasar… e 
feito desde a base, desde a cohe-
rencia xenerosa, desde o corazón. 
Entrevistamos a Rubén Aramburu 
sobre Paco Carballo, para que 
alguén, próximo e discípulo, nolo 
contase.

combativo: “Estupendo... ánimo... 
bárbaro... xenial...”eran sempre as 
súas palabras ante calquera iniciati-
va. Pero quedo coa bondade, foi unha 
persoa dunha bondade extrema, de aí 
a súa xenerosidade.

Hai un libro fermoso editado por A 
Nosa Terra: “Conversa con Francis-
co Carballo”, de Santiago Prol e Xan 
Carballa, un libro case manual de 
vida que recomendo a todos os iri-
megos, onde Carballo fala con forza 
poética de si mesmo:

“Son galego de nación: cristián por 
convicción; rezo: marana ta; `Ven, Se-
ñor Xesús`. Amo a miña Patria, Ga-
liza: o mar salobre dos poemas de 
Manuel Antonio e Eduardo Blanco 
Amor; a liberdade da Estirpe que di 
Méndez Ferrín; a esperanza dun pobo 
enaltecido por Rosalía e Castelao. 
Levo nos ollos a melancolía de Virxi-
lio, de Bernanos, dos dramas procelo-
sos de Sófocles e Shakespeare”.

Como soñaba Paco Carballo Galicia 
e a Igrexa galega? 

Carballo non soñaba, era a patria fei-
ta corazón. Non era nada nostálxico, 
senón home de futuro, por iso en-
troncaba tan ben cos mozos. Facíase 

soa feita pan partido, repartido e ali-
mento para tanta xente.

Desde min, teño que falar dun senti-
mento de orfandade tremendo. Foron 
doce anos compartindo mil historias 
e axudándome en tantas cousas. Can-
to aprendín con el!!! Paco exerceu a 
maternidade con tantos de nós que 
non deixo de repetir aqueles versos 
de Manuel María agradecéndolle á 
nai, xa morta: Que tarefa cumprida 
e que ben feita. Canto me animou 
sempre, canta mocidade no seu ser 

As súas eran 
sempre palabras 
de ánimo ante 
calquera iniciativa

Rubén e Francisco Carballo en Salamanca
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Entrevista Paco Carballo: cando a patria se volve corazón

E soubo ir rematando a súa andaina...

Si, algo habería que falar da enfermi-
dade. Pasara xa momentos duros, de 
depresión e abatemento, pero rexur-
diu con forza nas última décadas. 
Apareceu o cancro e acompañouno 
durante nove anos. Impresionoume 
a tranquilidade ante a morte: “Que 

vou pedir? Son un velliño de noven-

ta anos”. A valentía con que asumiu 
a derrota escribíndolle ao Provincial 
para que o levasen á enfermería en 
Salamanca, non quería ser un estorbo 
para a comunidade de Ourense. En 
Salamanca estivo moi ben coidado e 
atendido, pero non deixou de ser un 
duro exilio interior, sen volver a pi-
sar a terra que tanto amou. Mantiña 
o humor, a última vez que falamos 
por teléfono díxome: Xa ves, por aquí 

ando, eu xa contaba con estar morto!

Desta vez, Paco Carballo mirou o 
lobo, e coma sempre non lle tivo 
medo, marcharon xuntos cara ás in-
tensas fragas da Serra de San Mame-
de, aló en Maceda.

presente aló onde o chamasen, com-
partía experiencias, aprendía, e tiña a 
capacidade de asombrarse con mais 
de 80 anos! Sabía que Galicia se tiña 
que liberar de moitos atrancos e de 
aí a súa paixón pola historia, por re-
cuperar unha historia propia fronte 
ás falsificacións que nos ofreceron 
durante décadas, de aí a súa paixón e 
profesionalidade. Creou escola malia 
non ser recoñecido nunca institucio-
nalmente. Impulsor de A Nosa Terra, 
animou e coordinou moito do magní-
fico traballo publicado na Historia de 
Galiza. Moitos mozos destes tempos 
coñeceron a Alexandre Bóveda gra-
zas ao libriño de Carballo.

Coa Igrexa quizais estaba mais de-
cepcionado. Viviu con paixón todo o 
reverdecer provocado polo Vaticano 
II, polas Comunidades de Base, Iri-
mia, As Romaxes, Encrucillada... e 
ao fin dos seus anos todos eses soños 
viraron ante unha involución suicida. 
Penso que había estar feliz co camiño 
aberto polo Papa Francisco, mágoa 
que o colleu ao final do camiño. Con 
todo, endexamais deixou de loitar. 
Case con 80 anos creou e animou un 
grupo de cregos moi activo, que só 
deixou ante a enfermidade. Carballo 
non entendía a Igrexa se non era nun-
ha comuñón profunda co pobo, coa 
súa realidade, cos seus problemas no 
mar, no campo, no mundo obreiro...

que acabou por consumilo. 38 de fe-
bre, e aguantou mais de catro horas 
de mesa redonda, cea, discursos... Su-
biu ao palco, e non sei de onde sacou 
as forzas, pero botou unha arenga 
chea de esperanza, de amor pola pa-
tria e de compromiso desde Xesús de 
Nazaré. Foi impresionante!

Escoitei a historia de cando neno es-
correntou un lobo. Os pais mandáro-
no coas vacas a un prado, tiña 9 ou 
10 anos. Saíulle o lobo, e fíxolle fron-
te cunha vara e o animal fuxiu. Isto 
contouno un veciño que o mirou de 
lonxe porque Carballo non dixo nada 
na casa. Así foi a súa vida: escorrentar 
continuamente os medos, as feras, os 
maleficios sobre esta terra, pero sem-
pre sen matar, sen odiar, sen violen-
cias... Fixo entrar en razón o lobo, e 
quixo facelo sempre cos que non que-
rían a Galicia. E sen buscar protago-
nismos, era un político de servizo, de 
entrega, vencedor do ego que tantas 
veces deturpa a acción política. En 
Paco Carballo, Galicia non era unha 
idea, non era unha ideoloxía, non 
eran discursos nin demagoxias..., en 
Paco Carballo a Patria era o corazón.

Carballo non entendía a Igrexa 
se non era nunha comuñón 
profunda co pobo

Tes alguna anécdota reveladora que 
contarnos deste tramo final da súa 
vida? 

Teño moitas, pois era un home oco-
rrente, e sen medos. Lembro a home-
naxe que lle fixemos en Marín cando 
cumpriu 80 anos... Viña de someterse 
a unha biopsia que detectou o mal 
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Carta  Paco Carballo: respectaremos as túas ideas

O sábado 29 de novembro morreu Francisco Carballo 
na residencia da Orde dos PP. Paúles da que formaba par-
te, en Santa Marta de Tormes, nas aforas de Salamanca 
capital, onde, ben tratado, enxergaba a mirada cara á súa 
Terra. 

Carballo era oriúndo de Ourense e exerceu o seu ofi-
cio relixioso varias décadas en Galiza. Coñecín a Carba-
llo nunha romaxe alá polo comezo dos anos oitenta. Era 
unha romaxe das atípicas, reivindicativas, nacionalistas, li-
bres. Francisco era un produto da ilusión promovida polo 
concilio Vaticano II. Escoitaba alí o seu relato vivo, case 
apaixonado. Pero, por algunha razón, había medo entre a 
xente que estabamos. Ao remate do discurso, unha señora 
berroulle “Choaremos por ti, se te prenden!”. A resposta 
del non se fixo esperar: “Non choredes, cona, pelexade!!!”. 
Pareceume interesante o persoeiro, e dei en ler as colabo-
racións en A Nosa Terra e  La Iglesia en la Galicia contem-
poránea 1931-1936, escrito xunto con Alfonso Magariños, 
editado no 1978. No 1981, por un dos parágrafos da súa 
Historia de Galicia, foi condenado a seis meses e un día 
de prisión menor e 20.000 pesetas de multa. Iso foi só o 
comezo. As súas análises eran clarísimas e ben argumen-
tadas, era un referente como teólogo e como historiador.

Dalgunhas persoas que aprezamos, aínda que elas non 
o saiban, cremos que non se van ir nunca. Iso foi o que me 
pasou. No ano 2012 presidiu, en Vigo primeiro e pouco 
despois en Ourense, a mesa de presentación do meu es-
tudo Los curas contra Franco. Non parecía que tivese a 
idade que tiña. Meses máis tarde soubemos que o levaran, 
por enfermidade, para Salamanca.

Non tardamos en ir visitalo Anxo F. Currás e mais eu a 
Santa Marta de Tormes. Padecía a enfermidade, pero aín-
da non estaba vencido. Recibiunos ledo e demos un paseo 
polos xardíns, falando do divino e do humano, como tiña 

que ser. Foron dúas horas deliciosas, e retornamos con-
tentos por velo a el así. Quedamos en mandarlle un libro 
acabado de saír. Así o fixemos, mais el non deu aviso de 
recibo. 

Unicamente puidemos facerlle tres visitas. Na segun-
da detectamos unha perda de atención, pero cando lle 
preguntamos se recibira o libro, explicounos: “Recibín, 
si, tiña que contestar, pero… (mantivo un silencio elo-
cuente)… non o fixen”. Non quixo baixar ao xardín, e es-
tivemos sempre na mesma sala.

A última visita, hai un mes, foi dura. Sentados arredor  
da mesa da sala de visitas, notamos que había momentos 
nos que se paraba, como se se tratase dun reloxo que vai 
esgotando a corda, e para uns segundos, nos que nin se 
sente nada, nen o máis leve tic-tac. Daquela, Carballo fi-
caba cos ollos en nós, e permanecía coma un retrato sen 
dicir palabra. Ao cabo, deuse conta de que estabamos alí 
e arrimou a cadeira máis preto de nós. Mais deseguida 
o rostro volveu a poñerse inexpresivo. Pasados uns dez 
segundos, volveu  falar só para dicir: “Eiquí case son gri-
ses todos os días, pero algún hai cun raio de luz, coma o 
de hoxe. Ben, xa ten que vir a noite”. Cortou de repente 
e desconectou outros segundos. Era dura a situación; o 
mal, á fin, tomara o seu corpo. Co sorriso no rostro, des-
pediunos. Nós sospeitamos que aquelas apertas podían 
ser as derradeiras.

A pena é que xa non lle podemos pedir a súa opinión 
sobre temas históricos ou de actualidade, como nos pa-
sou con José María Díaz-Alegría, outro gran pensador, 
e varios máis dos que o consolo son os seus escritos e a 
súa historia en tempos de loita. Paco Carballo, un galego 
ilustre e loitador que viviu case noventa anos. 

Rosa Cal - Anxo Ferreiro Currás



11

Coñecino desde pequeno, na casa 
falábase del porque un amigo da 
familia. O Anido, Xaime de Bullas, 
era tamén moi amigo do meu pai e 
compañeiro de andainas e pillerías 
do Manuel. O Xaime viña a Lugo ver 
o meu pai, invitábanme sempre á en-
saladilla do Calvo mentres contaba 
picaraxadas que facían, coas que eu 
ría, como con aquela das “Sanjurjas” 
que chegara a copla de cego. Pasou o 
tempo e volvín topar co Manuel en 
mil aconteceres. Conteille e lembra-
mos xuntos ao de Bullas, tristemente 
falecido nun accidente de moto, e esa 
mesma mágoa sentida deunos víncu-
los de alento. Manuel María foi cabal 
e amigo. Aqueles moitos que non ti-
veron a sorte de coñecelo, hoxe, po-
den aprecialo desde a obra escrita e 
desde aqueles relatos que se poidan 
contar del. Ía firme, entrañable, entre 
ilusións   irrepetibles, chamando aos 
que un día se puidesen sentir orfos 
de calquera soidade. Sementou amor 
pola Matria, a nós chairegos; e amor 
por Galicia a todas as persoas de bo 
entendemento e sentir da orixe. A 
súa xenerosidade só se podía prodi-
gar desde a que desprendía directa-
mente, nos encontros, nun viño cos 
amigos, ritual no que apreciaba ade-
mais dos caldos de aquí os bos rioxas 

Lembranza de orballos  
Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

amigos, polo segundo apelido: Doba-
rrio. Metíase comigo, sabendo que eu 
viña de Duarría –de alí os meus pais e 
mais eu, por descendencia, aínda que 
nado en Vilalba- co dito aquel, co que 
nos poñía a caldo, considerándonos   
trepadores da noite. Sempre me dicía: 
“…tede tino cos de Duarría, que co-
rren de noite e dormen de día”. E ao 
pouco engadía: …que tal Dobarrio? 
E, non habería que voltar a Portu-
gal?  Lembrabamos a viaxe feita anos 
atrás, na que os dous o pasaramos 
moi ben e foramos escoitar fados de 
noite. Despois, xa no cuarto, puxérase 
a escribir versos para un libro desde 
o insomnio dos “cafeses” que ambos  
tomaramos moi competentemente. 
Por certo, engordei vinte quilos o día 
que me dixo que se tivera que escri-
bir de novo “O Carro” non o podería 
concibir sen a música que eu lle pu-
xen! Foi a primeira canción que fixen 
e sempre estarei debido da súa axuda, 
confianza e alento para escribir e fa-
cer cancións. Lembranza agradecida!

e, tamén, fumar tabaco negro ás aga-
chadas de Saleta. Desde o seu exem-
plo espallaba vínculos sedutores, coa 
súa voz grave e recreada no perfecto 
acento de anécdotas meigas do sinxe-
lo, do cordial e tenro. Xa non desde 
as obras que deixou en herdo senón 
desde a enorme memoria que posuía 
e coa capacidade coa que relataba as 
cousas que contaba. Falador empe-
dernido, conciliador e escrupulosísi-
mo na palabra, mesmo na escrita da 
estilográfica, coa que perfilaba dese-
xos liberadores, sensible a calquera 
brisa que o vento movese. Lembro 
o seu triste acompañamento escrito 
cando morreu a miña mai (para nós, 
os da Chaira, é mai con “eme”.  Vén de 
miña, de mamar, de mamai e madre, 
de matria, de man e manancial, de 
xuntar os beizos en bicos nun fone-
ma que só pode ser bilabial e carnal 
–pese a calquera norma ortográfica 
que nunca poderá explicar tenruras). 
Volvendo ao rego, sabía desa miña 
enorme dor porque había pouco per-
dera a súa, musa de arrolos, dos seus 
eternos soños. Muller moi querida, 
coma a Saleta a quen amou sempre, 
desque atravesaba a Chá en bici para 
ir cabo dela á Reigosa da Pastoriza, 
cando anoivaron, e xa sen fin. A min 
chamábame, como facía con todos os 

O Manuel María, 
     da Terra Chá.
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O voluntario/a non 
é unha figura con 
visibilidade

Alba Canoura 
na súa viaxe á 
India

Que é para ti o voluntariado?

Para min o voluntariado é un com-
promiso libremente adquirido coa 
entidade a través da cal realizas a ac-
ción voluntaria pero, sobre todo, coas 
persoas ás que vai dirixida. Non exis-
te unha retribución económica polo 
teu labor, pero é un traballo moi ben 
pagado con aprendizaxes, compartir 
experiencias, risas, achegarte a outras 
perspectivas e outras realidades e, so-
bre todo, saber que estas participan-
do nun proceso de transformación e 
de mellora. 

Porén, tamén creo importante lem-
brar que o voluntariado debe ser iso, 
voluntario, e que en ningún momento 
pode substituír un posto de traballo. 
É algo que cómpre mencionar espe-
cialmente na situación na que esta-
mos, na que as entidades se ven con 
moito traballo e poucos recursos eco-
nómicos para a contratación.

Cres que é importante o papel do vo-
luntariado na sociedade?

Considero que é fundamental que as 
persoas se impliquen en todo aquilo 
que pasa ao seu redor para melloralo, 
e creo que o voluntariado é unha boa 
forma de facelo.

Hoxe en día podemos facer volun-
tariado de todo tipo e utilizando 
diversas ferramentas: voluntariado 
presencial ou virtual, voluntariado 

Entrevista  Conversa con Alba Canoura 
María Loira

ambiental, social, internacional, etc, 
o que nos permite coñecer contextos 
totalmente novos e diferentes. Ade-
mais as persoas voluntarias atópanse 
con numerosos recursos: tanto á hora 
de acceder ás diversas ofertas de vo-
luntariado como para recibir a for-
mación necesaria para desenvolver o 
labor voluntario. Nas oficinas de vo-
luntariado dos concellos, en páxinas 
web e as propias asociacións teñen 
estruturas propias para atender esta 
necesidade.

O día 5 de decembro celebrouse o 
Día Internacional do Voluntariado, 
co que se pretende poñer en valor 
a todas aquelas persoas que apos-
tan por comprometerse de manei-
ra altruísta na transformación da 
sociedade. A efeméride pareceunos 
unha boa desculpa para falar con 
Alba Canoura, que, dende hai anos 
vén realizando tarefas voluntarias en 
organizacións como Implicadas no 
desenvolvemento, o Centro de Emer-
xencia para Mulleres en Situación de 
Violencia de Xénero, a Cruz Vermella 
ou a Asociación Xaruma.

Opinas que é un labor ao que se lle 
dá visibilidade na sociedade?

Creo que, en xeral, non é unha figura 

que teña moita visibilidade. Paréce-

me que aínda non somos moi cons-

cientes de todas as organizacións e 

proxectos que están dando servizo e 

se manteñen grazas ao labor de tan-

tos voluntarios. O voluntariado pode 

facer o papel de sensibilización so-

cial. E, sobre todo, de proximidade 

á realidade, sendo así un vehículo de 

comunicación constante coas institu-

cións nas que colabora.
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O voluntariado 
non pode substituír 
postos de traballo

 Imaxe dunha actividade organizada por XARUMA

xar á India, á Tamil Nadu (no ano 
2008) para coñecer os proxectos que 
Implicadas desenvolve alí xunto coa 
súa contraparte PDI (People Deve-
lopment Iniciatives). Esta viaxe foi 
especialmente significativa porque 
coñeces os proxectos in situ e a rea-
lidade da cal estás realizando un la-
bor de sensibilización, descubrindo a 
grande implicación que a xente nova 
volca no cambio da súa propia comu-
nidade. 

Tras esta experiencia, foron xurdin-
do moitas outras, todas aportándome 
grandes vivencias e positividade.

Dos ámbitos, nos que realizaches ac-
tividade, cal é o que máis te impac-
tou? Por que?

Como comentaba anteriormente, 
comecei realizando voluntariado 
cunha ONG de cooperación ao des-
envolvemento, e logo participei con 
algunha outra asociación deste ám-
bito. Tamén tiven a oportunidade de 
colaborar en organizacións de inmi-
grantes, feministas, contra a violencia 
de xénero, do ámbito da discapacida-
de e en proxectos de educación para 

a saúde e loita contra a marxinación 
social.

Creo que agora mesmo me gustaría 
destacar a participación na asocia-
ción Xaruma, que traballa no eido da 
saúde mental. Esta entidade procura, 
desde unha perspectiva crítica, fo-
mentar a inclusión social das persoas 
con trastorno mental grave, facendo 
un traballo día a día cos usuarios, 
pero tamén tentando mudar a menta-
lidade do barrio no que se insire para 
lograr unha inclusión social plena. 
Para iso organiza, entre outras moitas 
cousas, actividades de ocio abertas 
como: festas, saídas, clubes de lectura, 
etc nas que vos animo a participar.

Quero destacar a experiencia nesta aso-
ciación porque creo que traballa moi 
ben no ámbito do voluntariado; procu-
rando unha formación constante, está 
aberta a novas propostas que os volun-
tarios desexen facer; e, sobre todo, man-
tendo a acción voluntaria como o que é, 
sen substituír postos de traballo.

E, por outra parte, destaco esta ex-
periencia polos usuarios/as dos que 
aprendín moitísimo a nivel persoal, 
de todos/as e cada un deles/as, e por-
que son incriblemente divertidos/as. 
Grazas a eles/as descubrín unhas per-
soas que temos tan preto e tan lonxe 
á vez, porque non deberíamos de ter 
que facer voluntariado para compar-
tir e convivir con eles/as.

Como foi a túa primeira experiencia 
como voluntaria?

A miña primeira experiencia no ám-
bito do voluntariado foi na ONG 
“Implicadas no desenvolvemento”. A 
raíz dunha formación da ONG xurdiu 
a idea de crear un grupo de volunta-
riado en Santiago. O noso obxectivo 
era sensibilizar sobre a realidade de 
dous países do sur: India e Etiopía, 
cos que Implicadas traballa, e dar a 
coñecer o labor da organización alá. 
Con este fin organizabamos mesas in-
formativas, proxección de filmes, con-
ferencias, exposicións, eventos para 
recadar fondos, etc. 

Ademais trátase dunha organización 
que aposta pola perspectiva de xé-
nero, tanto para transformar as rea-
lidades do sur como para modificar 
a discriminación machista dentro do 
noso contorno. Polo tanto, gran par-
te do noso labor de sensibilización ía 
orientada neste sentido.

Esta primeira experiencia foi enor-
memente positiva, estabamos cheas 
de ilusión e vontade de mudar o noso 
arredor. Sen dúbida, o feito de ter to-
tal autonomía á hora de deseñar e des-
envolver as actividades, así como per-
tencer a un equipo moi unido, foron as 
claves do éxito desta experiencia.

Foi aí cando viaxaches á India?

Si, gran parte do grupo de volunta-
rias tivemos a oportunidade de via-
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Nieves Espiñeira, Alfonso Gil, 
Sita Nieto e Xaquín Campo Freire 
durante a presentación

O noso taboleiro O FERROL DE IRIMIA  

Na tardiña do 25 de novembro o frío 
asexaba o inverno nas rúas do Ferrol. 
Non desanimou a xente que encheu a 
sala de exposicións da Galería Sarga-
delos, mesmo houbo que traer cadei-
ras de máis, e aínda houbo quen que-
dou de pé. Irimia-Ferrol organizaba 
e convidaba a este primeiro acto pú-
blico con tres pratos ben saborosos: a 
presentación do libro de Pepe Chao 
Rego: A humana Fraxilidade, o libro-
disco A Romaxe na voz da Quenlla e 
a intervención dos cantores da patria, 
Mini e Mero.

Sita Nieto foi introducindo as inter-
vencións: Nieves Espiñeira, de Irimia, 
e Alfonso Gil Montalbo, párroco de 
Santa Mariña, trazaron o perfil de 
Pepe Chao como impulsor e anima-

dor de tantas iniciativas na cidade 
de Ferrol. Alfonso Gil, que é sucesor 
de Chao en Santa Mariña, afondou 
no último escrito do pai irimego: A 
humana fraxilidade, falando desde 
a propia experiencia de fraxilida-
de -que aportan os anos- expresou. 
“Neste libro admíranos a sabiduría, 
a ciencia, as lecturas e a reflexión 
de Pepe Chao”, comentou Gil. “É un 
libro relativamente curto e sinxe-
lo, pero profundo, no que atopamos 
ampla cultura, o seu pensamento e 
tamén a súa fonda fe sempre en diá-
logo coa razón e coa ciencia”.

Xaquín Campo Freire, irimego da pri-
meira fornada e todo un símbolo en 
Ferrolterra, encargouse de presentar 
o libro-disco editado por Irimia, que 

recolle a voz de trinta anos das Ro-
maxes, voz que rememoran un feixe 
de colaboradores e unha fermosa es-
colma de fotos de cada romaxe xunto 
cos medallóns de Sargadelos. O libro 
viu luz grazas ao esforzo e traballo de 
Josecho de la Torre, que coordinou 
esta angueira pouco doada, e do gru-
po A Quenlla, que botaron horas de 
gravación para facelo realidade.

Mini e Mero, imprescindibles, rema-
taron o acto interpretando algunhas 
cancións do disco e defendendo o 
compromiso coa música e o canto tra-
dicional galego, cos que compromete-
ron a vida, e que responden á historia 
dun pobo que así os sentiu e cantou. 
Non faltou a Rumboia para alegrar o 
corazón de tanta xente boa.

*O libro-disco da Romaxe pódese atopar nas librerías Aenea, Follas Novas, Grial, Miranda e 
Sargadelos, de Santiago de Compostela; na librería El león, de Aguiño; na librería Central Librera 
de Ferrol ou pedilo ao correo: asociacion-irimia@asociacion-irimia.org
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Boa Nova
A
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“A virxindade é un signo que non pode ser lido en si 
mesmo, senón que remite a algo maior que el. Non é 

só signo da soberanía de Deus, tamén reflicte o misterio 
da muller comprendida como apertura ontolóxica. O ser 
humano está chamado a ser máis, e así en María Virxe, 

o Espírito atopa o espazo humano definitivo onde facer a 
súa morada. A virxindade é condición e comezo dun novo 

pobo”.
(I. Gebara e M Bingemer. Mary Mother of God, Mother of 

the Poor)

O Antigo Testamento está cheo de mulleres que na súa 
esterilidade (a maior maldición para a muller no mundo 
antigo) dan a luz ao pobo de Deus, empezando polas 
matriarcas Sara, Rebeca e Raquel. 

A nai de Sansón, muller estéril da que non sabemos o nome, 
igual que María recibe por un anxo o anuncio de que vai ser 
nai. Debe seguir estritas normas de pureza, tanto ela como 
o seu fillo, e así Sansón será o “nazir de deus” que salvará 
a Israel dos filisteos. O anxo diríxese a ela, pero será o seu 
home quen fale co anxo do nacemento do neno. A muller 
móstrase afoutada... non así o seu home (Xui 13).

Lucas escribe unha historia paralela no seu evanxeo da 
infancia, pero introduce algúns cambios: Xesús non é un 
nazir como Sansón pois el “come e bebe con pecadores” (Lc 
7, 33-34), e María, a mociña de Galilea, non “pide permiso” 
a ninguén para ser nai. Despois de falar co anxo faise cargo 
da súa maternidade buscando a complicidade da súa curmá 
Isabel, á marxe da autoridade do pater familiae. 

Bo Nadal!!!

 Marisa de Corme

O
 E

C
O

Quen entre estes días nunha libraría observará 
a cantidade de axendas e calendarios que están 
á venda. Quen teña un “smartphone” poderá 
comprobar os millóns de persoas que descargaron 
aplicacións para xestionar o seu tempo. E todas 
atópanse no apartado “produtividade”!. Quen 
non reutilizou algunha vez unha folla vella para 
planificar as súas próximas semanas? Quen non 
fixo e falou de plans e proxectos para este novo 
ano? Quen non sen enfadou cando feitos os 
plans, perfectos no papel, os imponderables da 
vida os cortaron (dende a chuvia nun domingo, 
unha doenza inesperada, ou mesmo a perda 
dun familiar)? Os nosos plans, mesmo os máis 
serios, non son máis que “castelos no ceo”. O día 
é chegado en que, sen follas de ruta, digamos 
“cúmprase en min segundo dixeches”.

J. A. Martínez

A
 P
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BR
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DOMINGO 21 DE DECEMBRO. IV DE 
ADVENTO
A PALABRA. Lc 1, 26-38
Deus mandou o anxo Gabriel a unha vila 
chamada Nazaret, onda unha mociña 
prometida a un home da casa de David, que 
se chamaba Xosé; o nome da mociña era 
María. 

Entrando onde estaba ela, díxolle: “Alégrate, 
chea de graza, o Señor está contigo”. Ela 
turbouse con estas palabras, cavilando no 
que podería significar o saúdo aquel. O 
anxo continuou: “Non teñas medo, María, 
porque ti atopaches graza ante Deus; e, 
fíxate, vas concebir no teu ventre e darás 
á luz un fillo, ao que lle poñerás de nome 
Xesús. Será grande e chamarase Fillo do 
Altísimo, e o Señor Deus daralle o trono 
de David, seu pai; reinará por sempre na 
casa de Xacob, e o seu reinado non terá 
fin”. María respondeulle ao anxo: “E como 
pode ser isto, pois eu son virxe?”. O anxo 
replicoulle: “O Espírito Santo baixará sobre 
ti e o poder do Altísimo cubrirate coa súa 
sombra; por iso o que vai nacer de ti será 
santo e chamarase Fillo de Deus. Aí tes a 
túa curmá Isabel, que concebiu un fillo na 
súa vellez, e xa está de seis meses a que 
chamaban estéril, que para Deus non hai 
imposibles”. María contestou: “Velaquí a 
escrava do Señor: cúmprase en min o que 
dixeches”. E o anxo marchou de onda ela. 

O noso taboleiro O FERROL DE IRIMIA  
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Falando da lingua 
Lidia e Valentina

O Fachineiro das recomendacións
Teatro e cine
Recomendacións das boas, que isto non é a 
Excma. de Ourense. Entrándomos en fari-
ña: hai que ir ver A esmorga, a adaptación 
da novela de Blanco Amor que dirixiu Ig-
nacio Vilar. Xa se estreou hai un mes, así 
que temos que ir bulindo para vela nunha 
pantalla das boas. Hoxe pouca xente se 
atreve a discutir a calidade desta novela, que tivo 
que ser publicada en Bos Aires alá polo 59, con 
cuberta de Luís Seoane. Tampouco a crítica lite-
raria se luciu moito nos primeiros anos e se ade-
mais Blanco Amor era un vello un pouco rabudo 
hai que avanzar abondo para que sexa recoñeci-
da como a gran obra que é, unha das que entra 
sen dúbida dentro do noso canon. Xa había unha 
adaptación ao cine realizada por Gonzalo Suá-

rez, da que este fachineiro non é moi 
fan, malia contar con guión do propio 
Blanco Amor. A outra recomendación 
prenavideña é a obra Eurozone do 
grupo Chévere, que acaban de ser ga-
lardoados co premio estatal de teatro. 
Este grupo xestionaba unha sala de 

referencia na cultura galega, como era a NASA. 
O defraudador exalcalde santiagués, Conde Roa, 
acusounos de terroristas e pediron asilo artístico 
no concello de Teo. Agora acórdanse del e dedi-
cáronlle o premio. Cómpre aproveitarmos a xira e 
asistir a esta peza, porque Chévere si que non de-
frauda nunca e porque nos ofrece unha cáustica 
visión da crise que acompaña a nosa existencia..

A.Q.

É o día que se inaugura a temporada 
de compras de Nadal e, para poten-
cialas, ofrécense importantes descon-
tos. Para os que lograron manterse á 
marxe  deste “vivir global”, explica-
mos que o Black Friday tradúcese á 
nosa lingua como “Venres negro”. Iso 
si, esta non foi a denominación pola 
que se optou na cartelería anunciado-
ra da nosa terra... 

Non nos chamou á atención a deci-
sión de tantas e tantas tendas por 
baixaren os prezos uns días, quizais 
para potenciaren as venda nesta épo-
ca de vacas fracas. Non, foi o pretexto 

americano! E a terminoloxía! Adóp-
tase o costume e tamén a denomina-
ción, para que non perda esencia. Así 
e todo, os nosos petos agradeceron 
ben esta americanada...

Como parece que vai haber que afa-
cerse a este “concepto”, dirémosvos 
que a denominación de “venres ne-
gro” ten a súa orixe nos atascos pro-
ducidos polo volume de vehículos 
que ateigaba as estradas ese venres 
seguinte a Acción de Grazas, aínda 
que anos máis tarde trataron de xus-
tificala dicindo que ese día as contas 
dos comercios pasaban de números 
encarnados a números negros, grazas 
ó volume de vendas. 

Se tal traza leva, un ano destes Oba-
ma virá ler á nosa terra o pregón das 
Letras Galegas ou Rajoy indultará 
dous porquiños polo San Martiño 
(é tradición que o presidente dos 
Estados Unidos indulte dous pavos 
para inaugurar as celebracións de 
Acción de Grazas)...

Non temos espazo para máis, aí que-
da isto. A Coca-Cola parecíanos unha 
invasora e agora, vaia por Deus, onde 
ela queda... 

O que vos imos contar xa non é ac-
tualidade, pasou a última fin de se-
mana de novembro, é dicir, o día de 
san Basilio, e san Edelboldo, e san 
Eustaquio, san Hortelano, san Sóste-
nes, santa Teodora e san Urbano en-
tre outros… E quedamos abraiadas, 
ou –cando menos- algo pampas…Ó 
caso…

Saberedes que o venres 28 de nov-
embro foi o “Black Friday”… É o día 
seguinte ó Día de Acción de Grazas, 
que se celebra nos Estados Unidos o 
terceiro venres de novembro. Si, esta-
des a ler ben..., nos Estados Unidos... 


