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Érase que se era 
un país verde nun 

planeta azul
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O trasno  
Daniel López Muñoz

Donald Trump non 
engana, nin de lonxe, 

nin de cerca.

A foto que fala

da liberación e, con outras palabras, o 
movemento social planetario.

E por que non relacionar o tipo de 
persoa que crea a cultura da abun-
dancia mentireira, ese “quéroo e qué-
roo xa”, coas súas consecuencias am-
bientais? E, xa postos, por que non 
facer unha reflexión crítica conxunta 
sobre os cidadanciños e cidadanciñas 
que estamos preparando para xestio-
naren un planeta ao borde do esgo-
tamento a base de quince agasallos 
por cabeza, para entronizarmos aínda 
máis aos pequenos tiranos, incapaces 
de xestionaren a escaseza, de agrade-
ceren, imaxinaren e compartiren? 

Vaiche boa, no canto deses debates, 
polo demais inaprazables, aquí ponse 
o foco no que é “realmente” relevan-
te: se tal cabalgata parecía un entroi-
do ou unha charanguita; se as magas 
son admisibles polo canon da tradi-
ción; se a estética da carroza era de 
Oriente ou da guerra das Galaxias… 
Porque, sen dúbida, é neses entreti-
dos asuntos onde se xoga o noso fu-
turo. E o da humanidade toda. 

Sempre estivemos convencidos de 
que cousa da fe –entendida sen rodas 
de muíño e bebendo de fonte clara- 
e a cousa política –entendida como a 
exemplar actividade de facer posible 
o emprego do escaso para o ben co-
mún e a equidade sempre pendente- 
estaban chamadas, dalgunha maneira, 
a atoparse, tomarse un cafeíño e falar 
devagar. Tanto no debate intelectual, 
digamos, como na práctica. E a prác-
tica da fe ten que ver coa expresión 
relixiosa e disque coas tradicións. E 
a práctica da política ten que ver con 
gobernar e con facer oposición.

A carrozaría tuneada de maga 
psicodélica e outros asuntos decisivos

Nunca lle vimos 
grande problema a 
ese diálogo constru-
tivo. E moita xente 
allea a estas his-
torias, a partir das 
“novas prioridades” 
que foi introducindo 
este Papa na axenda 
da catolicidade, pois 
esperarían que no 
debate público, caso 
de introducirse o 
“factor relixioso”… 

pois iso, que habería certo nivel ou, 
se non, un respectuoso silencio.

Eu que sei. Axenda habería a esga-
lla. Por que non falar da humanidade 
rota, por exemplo. Das vítimas des-
te sistema, do avance do liberalismo 
inmisericorde agora que se fala do 
Xubileo da Misericordia; ou da per-
sistencia interxeracional da pobreza 
en subclases e grupos étnicos croni-
camente marxinados. Por que non 
falar da neurose posesiva que xera o 
deus Mercado, oposta á sobriedade 
compartida da que falan os teólogos 
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Editorial 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Cada causa que abrazamos é tamén un test de autenticidade. Na festa do lume 2016, convocada por Irimia, reflexio-
naremos sobre a importancia da defensa do ambiente, poñendo o foco no concreto, nas vulnerabilidades do noso 
territorio galego. Pensando globalmente, pero actuando localmente. 

Pero seguindo a chamada de atención da Laudato si, a causa ecolóxica pasa por confrontar as nosas propias condu-
tas: tanto no que nos esiximos a nós mesmos, como o que lles esiximos a aqueles que regulan a nosa vida no máis 
concreto e cotián. 

“A nosa casa” está asediada polos residuos, e sabemos a teoría dos tres “R” (reducir, reutilizar, reciclar), pero como 
xestionamos os nosos residuos? Como consumimos para reducilos? Como tomamos en serio a súa reciclaxe? Como 

prolongamos ou damos unha segunda vida a aquilo que usamos?

Sabemos a que se debe o efecto invernadoiro e a importancia de minorar 
urxentemente a emisión de determinados gases á atmosfera. Pero acom-
pañamos os nosos hábitos de consumo de enerxía (illamentos das casas, 
temperaturas que “esiximos”, etc.) a esa urxencia planetaria? Tomamos de-
cisións de vida que reduzan a mobilidade en automóbil individual? Temos 

en conta os esforzos das empresas produtoras e dos comercios –eses nos que hai que entrar con abrigo no verán 
e en camiseta no inverno– cara a unha “economía de carbono cero” cando compramos produtos? Protestamos ao 
respecto? Temos en conta as propostas ambientais cando emitimos o noso voto? 

Sabemos que as especies vexetais e animais desaparecen, que a biodiversidade está debilitándose. Somos conscien-
tes do uso masivo de sulfatos e especies transxénicas na agricultura extensiva, especies que afogan as variedades e 
razas autóctonas? Consumimos tratando de dar vida e pulo á agricultura e gandería autóctonas, de proximidade, 
con ou sen certificación ecolóxica, pero, cando menos, garantes da diversidade ameazada?  

Na nosa xornada no mosteiro de Bergondo trataremos de compartir experiencias concretas, pero será unha boa 
oportunidade para renovar a fe en que o pouco que fagamos cada un de nós, suma; e de que, aínda que sume pouco, 
confírmanos na necesidade de sermos coherentes e esixentes fronte a unha economía irresponsable que non ase-
gura o futuro dos nosos netos. 

a causa ecolóxica pasa 
por confrontar as nosas 
propias condutas

Padre, acúsome de que se chego a na-
cer en Inglaterra, sería unha herexe. 
Esta frase de confesionario está colli-
da do delicioso libro de Miguel Deli-
bes El camino. 

Acordeime del hai pouco, cando vin 
o vídeo do Papa Francisco, que teño 
que recoñecer que me gustou moito. 
Gustoume pola forma. Vídeo breve, 
de pouco máis dun minuto, pensado 
para a súa fácil difusión a través das 
redes sociais, whatsapp... Non se tra-
ta de facer unha homilía con imaxes. 
Faise áxil, sen parecer un videoclip 
musical. 

Tamén me gustou o contido. É sobre 
diálogo relixioso. Todos somos fillos 
de Deus, todos cremos no Amor, polo 
que deberiamos falar máis e escoitar 
máis (iso é o diálogo). Hai que reco-

ñecer que o vídeo non di especiais 
novidades ou, se cadra, si porque os 
gardiáns da ortodoxia católica xa o 
atacan dicindo lindezas como que é 
relativista. Sen dúbida, para eles telo 
todo claro é o que debemos vivir. 
Certezas, dogmas absolutos, verdade 
pura..., pero o Papa teno claro, unha 
relixión debe unir, non separar. 

Por iso a beata dese libro de Delibes 
vivía na relixión de castigos e dog-

mas. Esa Igrexa que algúns (poucos) 

botan en falta. A do Deus de verdade 

que entra nas conciencias das persoas 

para que se sintan mal. En cambio, 

Francisco presenta un Deus no mun-

do das redes sociais. Esperemos os 

vídeos que han de vir (parece ser que 

vén un por mes) e oxalá que sigan 

sendo igual de frescos e positivos ca 

este. 

O que lle está pasando á Nosa Casa e o 
que estamos dispostos a facer para evitalo
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Visitamos Rianxo con 
Manuel María, lembrando 
viaxes reais ao berce de 
Castelao no seu cabonado 
(30-I-1886). Alí  ensinounos 
a paisaxe do seu parente 
Fernández Mato, amigo 
do rianxeiro e tamén 
republicano e as casas de 
Dieste e Manuel Antonio. 
O 2016 é un ano feiticeiro 
grazas á dedicatoria 
a Castelao do Día das 
ARTES e a Manuel do Día 
das LETRAS. 

O 22 vai ser recoñecida 
AGROAMB, a empresa 
da Ponte de Outeiro, o 
recanto do poeta Crecente 
Vega, polo seu traballo de 
reciclar 250.000 toneladas 
de refugallos orgánicos 
no agro. Dá traballo a 38 
persoas e a outras 150 dun 
xeito indirecto, grazas a 150 
explotacións que cultivan 
seiscentas hectáreas.

O 26, “Día da 
EDUCACIÓN 
ambiental”, fanse 50 anos 
da avaliación das especies 
coa Lista Vermella da 
Conservación. En 40 anos 
desapareceu a metade da 
fauna salvaxe, e 22.413 
especies están en risco, 
unha de cada tres. De 
10.425 aves coñecidas o 
13% perigan. En 20 anos 
desapareceron 200 das 
7000 de anfibios. Entre nós, 
abandonamos 39 animais 
ao día.

Porto Muíños incrementou un 
10% a venda de ALGAS 
para comer, pero o 30% 
é para a exportación, nun 
país aínda reacio ao seu 
consumo. Traballan con 
vinte especies da costa e as 
outras son cultivadas. Na 
foto, unha recolleita polos                                         
nenos do Colexio de 
Camariñas. Investigadores 
de Farmacoloxía de Lugo 
están a estudar como 
as algas poden frear o 
alzheimer.



5

5 6 7 8
Alfonso Blanco Torrado

6 8

5 7

A AUTOMOCIÓN 
é o primeiro sector 
manufactureiro con 18.500 
empregos directos e o 
11% do PIB. Francia é a 
primeira importadora, 
pero medra a exportación 
a Alxeria, Turquía, 
Arxentina… Aumenta a 
internacionalización de 
200 empresas cun 5% 
máis de exportacións no 
2015, converténdonos en 
plataforma loxística grazas 
aos portos

Celebramos os 25 anos 
da mocidade xorda da 
FAXPG. Hai 10.000 
persoas con discapacidade 
auditiva. Arestora teñen 
a disposición a páxina 
web do 061 coa lingua 
de signos para atendelos. 
En cada cidade hai unha 
asociación de defensa dos 
seus intereses e mesmo de 
asesoramento para a busca 
de traballo

Outros refuxiados son os 
5000 por día que escapan 
de ERITREA, a ditadura 
máis cruel dende a guerra 
con Etiopía. Preto de 
400.000 persoas exiliadas 
seguen perseguidas polos 
tentáculos do terror, fuxindo 
da fame e do servizo militar 
obrigatorio aos quince anos. 
O 70% vive na miseria.

Na celebración do Bautismo 
de Xesús, o comezo da súa 
vida pública, visitamos a 
Igrexa da MILAGROSA 
de Lugo, na foto, que 
cimentou o tío crego 
de Manuel María, Xosé 
Fernández, nun arrabalde 
que estaba a recoller a xente 
que emigraba do rural, e 
que hoxe é un espazo que 
sementa solidariedade.
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Ao final sempre é unha cuestión de número. E 
tratándose dun país indeciso coma o que temos, 
os números cobran aínda máis importancia, por-
que detrás deles están as persoas e as provincias 
que están representadas no Congreso.

Salvo Podemos, ningún partido está satisfeito cos 
resultados do pasado 20-D. E se prosegue a dis-
posición de cada un, estamos nun país ingober-
nable, cos partidos enrocados nuns postulados 
que, por moito que insistan, non deberan ser in-
negociables. Saír cada dous minutos defendendo 
as liñas vermellas de cadaquén é unha impostura 
pouco democrática da que, polo visto, ningún dos 
nosos partidos se libra. Agradará aos seus incon-
dicionais, pero debera desagradar aos que presta-
mos o voto en vez de abandeiralo.

Non me parece defendible a opción de convocar 
novas eleccións, agardando que a numérica se ba-
lancee cara a un dos costados que nos conxelan o 
corazón, porque estamos nun momento que esi-
xe diálogo e consenso de posturas, e coas pasadas 
eleccións este país xa repartiu o seu cariño polí-
tico. Ocultar a incapacidade política dalgúns con 
novas eleccións, agardando ver cantos se arrepin-
ten do seu voto, posiblemente lles facilite as cou-
sas a algúns dos concorrentes, pero non mellorará 
o clima político.

Os nosos representantes teñen que esforzarse en 
concretar qué nos propoñen nos grandes temas, 
e non seguir de proclama electoral como se a fa-
rándula non tivese rematado o día das eleccións. 
Agora toca reunirse e negociar. E se as posturas 
máis achegadas son PP e PSOE, non vexo por 
que se teñen que rasgar as vestiduras os que le-
van anos dicindo que son o mesmo.

As urnas, gústenos ou non, só deixan esa alianza 
factible. Ciudadanos é irrelevante e Podemos in-
suficiente, ademais de estar asentado nun progra-

Política PP + PSOE?
Pedro Pedrouzo Devesa

ma que requeriría dun maior peso electoral para 
ser factible. 

O PSOE está perdendo un tempo marabilloso no 
que se debera centrar no seu pulso de goberno 
cos populares. Cal sería o seu programa econó-
mico, cal a súa política industrial, tan esquecida 
polos populares e na que os socialistas sempre os 
aventaxaron; cal sería, por fin, o pacto educati-
vo que estabilizase a formación académica que 
faga os nosos fillos competentes nunha sociedade 
cada vez máis complexa, en vez de estar mareán-
donos coa ética e a relixión (perdón pola arrou-
tada). Ciudadanos e Podemos encabezarán unha 
oposición que tensará o goberno en cadansúa 
especialidade: uns, economía libre de mercado; 
os outros, igualdade de oportunidades, co nexo 
común de atacar de fronte a corrupción que en-
fanga a alma de tantos políticos.  

Esa non será a tumba do PSOE. Será o escenario 
no que se materialice claramente que lle aportou 
e lle aporta a este país un partido que se está ven-
do superado por un Podemos que ten moito máis 
claras as ideas e que recorda (mal que lles pese a 
moitos socialistas) a aquel PSOE que moderni-
zou este país.

O hemiciclo complementarase cunha nutrida re-
presentación de partidos nacionalistas, precisa-
mente cando o envite catalán está no seu punto 
máis álxido. É moi numerosa a representación dos 
partidos cataláns que queren a independencia, e 
iso  obrigaranos a preguntarnos como queremos 
seguir construíndo o noso Estado plurinacional. 
E aí é de onde posiblemente virá a gran tentación 
catalana ao PSOE, apoiando un posible pacto 
PSOE-Podemos para evitar que o PP goberne. A 
cambio de que? Parece doado imaxinalo. 

Calquera dos pactos ten un eixo común: o PSOE, 
o partido que tantos querían enterrar e sobre o 
que gravita o futuro político do país.



O peto común 
Teresa Souto
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Comeza un ano novo. 366 días de esperanza, de tra-
ballos e loitas para medrar, para camiñar e compar-
tir o camiño. Hoxe lin un artigo que me enviaron, e 
quero compartir o que máis me gustou. Trátase dun-
ha entrevista ao sociólogo Zygmunt Bauman que, con 
90 anos, debulla os problemas da sociedade. Un dos 
temas é a importancia das identidades, tan diferentes 
ás cidadanías impostas, ou aos trazos de fronteiras so-
bre o mapa. A identidade sostense polos repertorios e 
elementos culturais que as conforma e constrúe. Nós, 
como identidade galega, debemos vivir mantendo eses 
elementos, repertorios, idioma, ese ser noso, que apor-
ta e recibe, pero que é único. 

Outro dos temas tratados na entrevista é o das redes so-
ciais, a perda das interrelacións reais, da convivencia, 
do desenvolvemento das habilidades sociais e comu-
nicativas. As redes sociais poden aportarnos informa-
ción, falar con persoas novas, pero non poden suplir as 
relacións vitais, a interacción, a controversia, os senti-
mentos… Comenta esa facilidade de engadir e borrar 
“amizades”. Na vida real, as amizades atópanse e ali-
méntanse día a día, e os desencontros fálanse, chégase 
a acordos, ou danse rupturas, pero non lle podemos 
dar a un botón de borrar. Que fariamos, se non, sen 
as ledicias e as frustracións, sen os agradecementos, as 
vivencias e as decepcións. Todo forma parte do noso 
crecemento, fainos falta para medrar.
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Entrevista Conversa coa mestra Alicia López Pardo

É imprescindible a elaboración dun 
Mapa Escolar Galego que acade todos 
os niveis educativos, dende a etapa 
cero-tres ata adultos

“Estamos a tempo de frear a última 
etapa da desfeita do rural”
En Galicia temos un tesouro que, como tantos outros, non sabemos valorar. 
Son as experiencias docentes de mestras e mestres da escola rural que 
foron quen de converter o seu medio na grande oportunidade para unha 
aprendizaxe compartida, comunitaria, experimental, orgullosa do seu. Nun 
espazo de auténtica innovación que nada ten que envexar ás experiencias de 
referencia dos grandes pedagogos que se estudan –é un dicir– nas facultades. 
Conversamos con Alicia López Pardo, mestra e amiga de Irimia, que soubo 
facer ese camiño.

Imaxe de Alicia López

Nenos e nenas da escola de Vixoi esfollando

sa de valores e principios esenciais 
para un ensino público e de calidade, 
tamén cooperativas de nais-pais. Un 
movemento inspirado polo mestre e 
pedagogo Celestín Freinet é posible 
nos horizontes da pedagoxía popular 
que practica e defende o Movemen-
to Cooperativo de Escola Popular 
(MCEP), en Galicia representado na 
liña de Nova Escola Galega.

Hai mellor libro de texto para os 
pequenos que a propia comunidade 
humana, que o medio natural que 
os rodea, que o patrimonio material 

Alicia, primeiro, xa van aló uns ani-
ños, foi aquel grupo incrible de mes-
tras da montaña luguesa e despois 
dese tempo acabas en Vixoi, Bergon-
do, preto da Coruña: cambio de esce-
nario, pero os mesmos principios...

Si que o escenario é ben diferente, 
pero no fundamental respondes cun 
nivel semellante de implicación. Iso 
nace da sensibilidade que flúe de xei-
to natural, da ilusión, de sintonía co 
contorno. Alí onde chegues de ma-
neira espontánea intégraste e xorde 
a resposta precisa. Dimo a propia ex-
periencia, ao ter que pasar dunha es-
coliña nunha aldea dos Ancares a un 
traumático traslado forzoso ás illas 
Canarias (A Orotava- Tenerife). Isto 
non impediu a miña integración nin 
asumir o compromiso cunha situa-
ción tan inxusta coma a do meu país 
natal. Algo semellante vivino no meu 
destino no País Valenciano. 

Sempre estivo presente a miña ori-
xe, os valores que mamei na infancia. 
Isto expreseino dende nena, recla-
mando unha xusta valoración do ru-
ral. Aí naceu a miña militancia polo 
país, pola lingua e pola dignificación 
da nosa cultura. Con este empuxe 
comezou a miña andaina, primeiro 
na montaña luguesa, coa compaña 
excepcional dun grupo de mestras 
que ten motivos para pasar á historia 

da nosa memoria pedagóxica: cunha 
pedagoxía daquela anovadora, aínda 
que xa practicada aquí nos comezos 
do século XX polos valentes mestres 
da república, aniquilados pola dita-
dura. Tratábase de retomar aqueles 
principios humanistas e científicos da 
Escola Moderna: equidade, dereitos 
humanos, investigación, acción con-
secuente coa realidade do alumnado, 
comprometida coa transformación 
social e política.   

Afortunadamente hai un bo número 
de ensinantes empeñados na defen-
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Entrevista Conversa coa mestra Alicia López Pardo

Ningún libro de texto pode ofrecer 
as posibilidades dun xeito vivo de 
descubrimento

avoas, avós, nais, pais, veciñas, veciños… nunha micro comunidade de aprendizaxes

e inmaterial do que aínda non son 
conscientes? Que recursos concretos 
usaches, por exemplo, en Vixoi?

Ningún libro de texto pode ofrecer as 
posibilidades dun xeito vivo de des-
cubrimento. Os coñecementos adqui-
ridos a partir da experiencia directa 
saen dunha estimulación sensorial e 
dunha emoción que non pode trans-
mitir un libro. 

Na escola de Vixoi apliquei eses prin-
cipios. Unha escola ao redor dos re-
cursos inmediatos e doutros de lonxe 
que sexan significativos, tanto os que 
nos brindan as persoas dun xeito in-
dividual e comunitario, a cultura tra-
dicional, a sabedoría popular, a his-
toria, coma aqueles que nos ofrece a 
natureza, que espertan a curiosidade 
e o interese científico. 

O primeiro día en Vixoi coñecín a 
mellor enciclopedia vital, cando a 
bisavoa Rosario, con xenerosa amabi-
lidade, nos ofrece a súa colaboración. 
Ela foi a gran fonte de información 
para descubrirmos tanta vida que 
rodea a escola. O éxito das achegas 
desta nosa “mestra de horta” e dou-
tros saberes, dos que as profesionais 
normalmente carecemos, levounos a 
ampliar a nosa rede: avoas, avós, nais, 
pais, outros familiares, veciñas, veci-
ños formaron parte do noso traballo 
cooperativo, nunha micro comunida-
de de aprendizaxes. Foi, no caso de 
Vixoi, unha especial coincidencia o 
feito de que a casa máis próxima á de 
Rosario e moi perto da escola é a do 
ilustre persoeiro Xohán Vicente Vi-
queira. A investigación da nosa histo-
ria tivo un magnífico comezo. 

Demóstrase o que pode dar de si unha 
experienciade colaboración coas fa-
milias e a veciñanza. Unha actividade 
tan sinxela dinamiza as crianzas e a 
comunidade enteira. Non hai fichas 
comparables, nin libros de texto, nin 
pantallas dixitais. Eses recursos non 
teñen a capacidade de activar tantos 
coñecementos espontáneos, habili-

dades e competencias. Actividades 
sinxelas: visitar as casas das veciñas, 
esfollar millo, vendimar, percorridos 
para observar un ser vivo, apañar cas-
tañas... A cantidade de materiais que 
nos achegan (sexan, carozos, casta-
ñas, follas, ourizos, pedras, plantas...) 
son os recursos máis atractivos para 
traballar as materias e proxectos edu-

dotecnia innovadora pero que care-
cen das mínimas referencias sobre 
antigas experiencias rigorosas e ben 
fundamentadas. É unha “innovacion-
cite” que acapara as enerxías de cara 
á pantalla e mingua a acción funda-
mental. 

Nun sistema sometido á rendibilida-
de económica increméntase a inteli-

cativos. A esta bagaxe súmaselle a 
excelencia de pór en valor o mundo 
rural, o que é prioritario para a súa 
autoestima.

Que pensas dos cambios disque inno-
vadores que se están a impoñer por 
lei ou pola forza dos feitos na nosa 
escola? Estamos apampados polo 
tecnolóxico?

Estamos afeitos ao divorcio entre os 
marcos teóricos das leis e a súa im-
plantación. Cómpre cuestionar o que 
se está entendendo por innovación: 
proxectos presentados con merca-

xencia servil e dirixida aos intereses 
dominantes. O empeño é destacar 
profesionalmente e un oportunismo 
sofisticado vaise instalando nos plans 
educativos. Xustifícanse cambios sos-
tidos en decisións políticas doutra na-
tureza.

Actualizar as tecnoloxías é básico 
para ir cos tempos, pero non pode-
mos confundir isto coa innovación 
educativa no senso pedagóxico. Por 
riba das aplicacións das TIC o que 
sempre hai que cuestionar é a in-
tención educativa que se agocha en 
determinados xeitos de implantalas. 
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Entrevista Conversa coa mestra Alicia López Pardo

Idénticos trebellos tecnolóxicos po-
den desenvolver unha persoa autó-
noma ou dependente. Vese cada vez 
máis agudeza tecnolóxica, a expensas 
de minguar aspectos esenciais do des-
envolvemento profundo, tanto indivi-
dual coma comunitario. Canto máis 
evolucionan as novas tecnoloxías 
máis agudo ten que ser o ollo crítico 
e maior ten que ser a esixencia dun 
emprego honesto e racional. Neste 
senso movémonos por un camiño de 
risco. Van en incremento as aulas que 
adoitan a virtualidade a costa da vi-
vencia directa. 

Outro problema real é o pánico a 
sacar os nenos e nenas das escolas, a 
que experimenten a vida, en nome da 
seguridade ou doutras cousas. Como 
vencer esa resistencia?

Ese é un gran retroceso reforzado 
pola inseguridade, a incompetencia 
e a comodidade: reticencias cheas de 
argumentos reaccionarios que pre-
tenden xustificar unha escola desven-
cellada da vida, alienada polas sofis-
ticadas ofertas editoriais. Tampouco 
se precisan elevados orzamentos. É 
cuestión dunha boa planificación e de 
grupos flexibles e dinámicos mais que 
doutro tipo de medios. Ás veces pre-
cisaríase incrementar profesorado de 

Non hai fichas comparables, nin libros de texto, nin pantallas dixitais

Cómpre cuestionar o que se está 
entendendo por innovación

to global do país galego, estariamos 
a tempo de frear a última etapa da 
desfeita do rural, cunha simbiose 
rural-urbana. Sempre que partira 
dun plan de educación propio para 
o ámbito rural, na liña que defende-
mos dende hai máis de catro décadas 
nos Movementos Galegos de Reno-
vación Pedagóxica e na Mesa Gale-
ga de Educación no Rural.Un plan 
debatido e concibido dende un novo 
tecido sociopolítico: partiría dende 
a Consellería de Educación, coa im-
plicación da Universidade, do Parla-
mento Galego, de sectores represen-
tativos (Movementos de Renovación 
Pedagóxica, ANPAS e colectivos que 
dan voz á cidadanía). Levamos anos 
reclamando a creación dunha Comi-
sión de Estudo e Investigación, den-
tro do Parlamento Galego, de cara 
á procura de alternativas para ese 
un plan para o rural. Na mesma liña 
serían de gran valía a creación dun 
grupo interuniversitario e dun obser-
vatorio de educación. O primeiro que 
terían que cambiar serían os crite-
rios economicistas e seren substituí-
dos por outros: pedagóxicos, sociais, 

Temos potencial de persoas e ex-
periencias que foron e seguen a ser 
pioneiras mesmo a nivel interna-
cional. Por citar algo ben coñecido, 
velaí quero lembrar como o noso 
histórico legado foi vítima de plans 
descabezados. Un caso sangrante: a 
desaparición do programa Preesco-
lar na Casa, unha referencia mundial. 
Pero daquela desgraza rexorde unha 
valente iniciativa tal é a da Asocia-
ción Educativa Antonio Gandoy que 
con exemplar esforzo empéñase nun 
novo intento, facendo por recuperar 
o espírito do programa.

Certamente, con outra vontade po-
lítica centrada no desenvolvemen-

apoio para facer saídas. Pero non se 
vencerán as resistencias sen unha re-
forma dos responsables da Adminis-
tración Educativa e do profesorado. 
Tamén conta, claro,a concienciación 
das familias.

Estamos a tempo de salvar un mo-
delo propio e innovador de escola 
galega? Que propoñerías se desen as 
condicións políticas para un cambio? 

humanistas, de crecemento integral. 
Eliminar as planificacións que esixen 
o sacrificio das criaturas ao despraza-
las de seu contorno próximo. Acabar 
con tantas medidas irracionais que 
se están impoñendo dende a etapa 
infantil. É imprescindible a elabora-
ción dun Mapa Escolar Galego que 
acade todos os niveis educativos, 
dende a etapa cero-tres ata adultos, e 
todo iso artellado dende a definición 
de Zonas Educativas en base a unha 
planificación das necesidades e dos 
recursos. Incorporar  contidos vence-
llados á propia cultura, aos recursos 
produtivos, á paisaxe natural, e que 
dignifiquen a lingua. 
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Carta Algo máis lembrando a Pepe Chao

Acabo de ler Irimia. Xa me tardaba porque estaba segura que ía 
render un merecido homenaxe a Pepe Chao. Non sei, se para quen 
non o coñeceu, poderá axudarlle suficientemente a logralo. Pola miña 
parte vou colaborar con algo que estou segura que ninguén coñece e 
que se eu non o conto, quedará silenciado para sempre.
Foi no curso académico 1969-70. Pepe chegaba a Madrid para 
“preparar” o xuízo do T.O.P. (Tribunal de Orde Pública, aclaro 
para os novos…). Eu estudaba Pastoral, en sesión nocturna, porque 
polo día exercía de Xefa de Estudos nun colexio do S. C. Un dos 
profesores era Moncho Guerrero (crego da Coruña, e profesor no 
I.P.de Madrid). Faloume de Pepe e da súa situación, da necesidade 
que tiña dun traballo… Quedara sen ningún tipo de ingreso. 
Pensámolo. Daquela estabamos iniciando a actualización da Liturxia 
conforme ao “Sacrosanctum Concilium”. E ideamos as Eucaristías 
por grupos. Citei a Pepe e propúxenlle o plan. Aceptou encantado, e 
planificamos ritmos. Pero… co proxecto feito, dime tallantemente que 
el pola celebración da eucaristía non podía cobrar, era un principio 
innegociable (!). Comezou a vir alternando os grupos das maiores, 
nunha sala de clase, sentadas en círculo, e deixándonos guiar pola 
creatividade e a vivencia de fe de Pepe. Podo asegurar que foi unha 
experiencia inesquecible para todas.
Grazas a unha compañeira, Pilar Baró, que exercía de Directora das 
Xunioras (relixiosas novas en formación, que daquela eran unhas 
cen) artellamos unhas clases de teoloxía… e por isto si puido recibir 
algunha axuda. Pilar morreu hai poucos meses. Pero sempre que nos 
vimos, nestes derradeiros anos, lembramos o recibido naquela etapa.
Dáme unha certa nostalxia lembrar estes tempos de postconcilio que 
tanto nos axudaron a vivir a fe con novas formas. E nunca saberemos 
como estariamos hoxe de non termos vivido a freada dos anos 70… 
É mellor seguir vivindo na esperanza…

Engracia Vidal
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Capítulo I: O que lle está 
pasando á Nosa Casa
1. “Prodúcense centos de millóns de toneladas 
de residuos por ano. A terra, a nosa casa, semella 
converterse cada vez máis nun inmenso depósito 
de lixo”.

2. “A meirande parte do quecemento global das 
últimas décadas débese á grande concentración 
de gases de efecto invernadoiro (anhídrido car-
bónico, metano, óxidos de nitróxeno e outros) 
causados pola actividade humana”.

3. “Cada ano desaparecen miles de especies vexe-
tais e animais. Pola nosa causa, miles de especies 
xa non darán gloria a Deus coa súa existencia nin 
poderán comunicarnos a súa propia mensaxe. 
Non temos dereito”.

4. “A exclusión social, a violencia, o narcotráfico e 
o consumo crecente de drogas entre os máis no-
vos son signos que amosan que o crecemento dos 
últimos dous séculos non significou un verdadei-
ro progreso”.

5. “O ambiente humano e o ambiente natural 
degrádanse xuntos, e non poderemos afrontar 
axeitadamente a degradación ambiental se non 
prestamos atención a causas que teñen que ver 
coa degradación humana e social”.

6. “Moitos profesionais dos medios de comunica-
ción están situados en áreas urbanas illadas, sen 
tomar contacto directo cos seus problemas. Viven 
e reflexionan desde a comodidade dun desenvol-
vemento e dunha calidade de vida que non están 
ao alcance da maioría”.

7. “A terra do Sur é rica e pouco contaminada, 
pero o acceso á propiedade dos bens e recursos 
estalles vedado por un sistema de relacións co-
merciais e de propiedade estruturalmente per-
verso”.

8. “O sometemento da política ante a tecnoloxía e 
as finanzas móstrase no fracaso dos Cumios mun-
diais sobre medio ”.

9. “Ante o esgotamento dalgúns recursos, vaise 
creando un escenario favorable para novas gue-
rras, disfrazadas detrás de nobres reivindicacións”.

A Laudato si en 35 mensaxes clave

Capítulo II: O Evanxeo da creación
10. “Os que se empeñan na defensa da dignidade das persoas, 
poden atopar na fe cristiá os argumentos máis pro-
fundos para ese compromiso”.

11. “Non somos Deus. A terra precédenos 
e foinos dada”.

12. “Debemos preocuparnos de 
que outros seres vivos non se-
xan tratados irresponsable-
mente, pero especialmente 
debemos preocuparnos das 
enormes desigualdades 
que existen entre nós, 
pois seguimos tolerando 
que uns se consideren 
máis dignos ca outros”.

13. “Xesús traballaba 
coas súas mans, toman-
do contacto cotián coa 
materia creada por Deus 
para darlle forma coa súa 
habilidade de artesán. 
Chama a atención que a 
maior parte da súa vida foi 
consagrada a esa tarefa”.

Capítulo III: Raíz humana 
da crise ecolóxica
14. “A tecnociencia ben orientada non só pode 
producir cousas realmente valiosas para mellorar a ca-
lidade de vida, tamén é capaz de producir o fermoso”.

15. “As iniciativas ecoloxistas poden terminar encerradas na 
mesma lóxica da globalización: procurar só un remedio técni-
co a cada problema ambiental que xurda é illar cousas que na 
realidade están entrelazadas, é esconder os verdadeiros e máis 
profundos problemas do sistema mundial”.

16. “A xente xa non parece crer nun futuro feliz”.

17. “Unha presentación inadecuada da antropoloxía cristiá puido 
chegar a apoiar unha concepción equivocada sobre a relación 
do ser humano co mundo: transmitiuse moitas veces un dominio 
sobre o mundo que provocou a impresión de que o coidado da 
natureza é cousa de débiles”.
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18.“A lóxica do «usar e tirar», xera tantos residuos polo desexo 
desordenado de consumir máis do que realmente se necesita”.

19. “Estamos chamados ao traballo. O traballo é unha 
necesidade, parte do sentido da vida nesta terra, 

camiño de maduración, de desenvolvemen-
to humano e de realización persoal”.

Capítulo IV: Unha 
ecoloxía integral

20. “Xunto co patrimonio 
natural, hai un patrimo-
nio histórico, artístico 
e cultural, igualmente 
ameazado. É parte da 
identidade común”.

21. “Fai falla coidar 
os lugares comúns, 
os fitos urbanos que 
acrecentan o noso 

sentido de pertenza, a 
nosa sensación de arrai-

go, o noso sentimento de 
«estar na casa» dentro da 

cidade que nos contén e nos 
une”.

22. “A posesión dunha vivenda 
implica a dignidade das persoas e o 

desenvolvemento das familias”.

23. “Se  a terra nos é  doada, xa non podemos 
pensar só desde un criterio utilitarista de eficiencia 

e produtividade para o beneficio individual. A terra que reci-
bimos pertence tamén aos que virán”.

24. “O home e a muller do mundo postmoderno corren o risco 
permanente de volverse profundamente individualistas”.

Capítulo V: Algunhas liñas de orientación 
e acción
25. “A redución de gases de efecto invernadoiro require hones-
tidade, valentía e responsabilidade, sobre todo dos países máis 
poderosos e máis contaminantes”.

26. “Os países pobres necesitan ter como prioridade a errad-
icación da miseria e o desenvolvemento social dos seus habi-

tantes, pero tamén deben analizar o nivel escan-
daloso de consumo dalgúns sectores privilexiados 
da súa poboación e controlar mellor a corrupción”.

27. “A política non debe someterse á economía e 
esta non debe someterse aos ditames e ao paradig-
ma eficientista da tecnocracia”.

28. “A salvación dos bancos custe o que custe, facen-
do pagar o prezo á poboación, sen a firme decisión 
de revisar e reformar o enteiro sistema, reafirma un 
dominio absoluto das finanzas que non ten futuro”.

29. “A crise financeira de 2007-2008 era a ocasión 
para o desenvolvemento dunha nova economía 
máis atenta aos principios éticos. Pero non houbo 
unha reacción que levase a repensar os criterios ob-
soletos”.

30. “A política é responsable do seu propio de-
scrédito, pola corrupción e pola falta de boas políti-
cas públicas”.

31. “A maior parte dos habitantes do planeta de-
cláranse crentes, e isto debería provocar ás relixións 
a entrar nun diálogo entre elas orientado ao coida-
do da natureza, á defensa dos pobres, á construción 
de redes de respecto e de fraternidade”.

Capítulo VI: Educación e 
espiritualidade ecolóxica
32. “Mentres máis baleiro está o corazón da persoa, 
máis necesita obxectos para mercar, posuír e con-
sumir”.

33. “Un cambio nos estilos de vida podería chegar 
a exercer unha sa presión sobre os que teñen poder 
político, económico e social. Iso é o que acontece 
cando os movementos de consumidores logran que 
deixen de adquirirse certos produtos e así se volven 
efectivos para modificaren o comportamento das 
empresas”.

34. “Se unha persoa, aínda que a propia economía 
lle permita  consumir e gastar máis, habitualmente 
se abriga un pouco en lugar de acender a calefac-
ción, suponse que incorporou conviccións e senti-
mentos favorables ao coidado do ambiente”.

35. “A sobriedade que se vive con liberdade e con-
ciencia é liberadora”.
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O noso taboleiro Festa do Lume de 2016

Ademais de ser a Asemblea anual de socios e socias 
da Asociación Irimia, é o noso encontro de inver-
no,  a nosa “Festa do Lume”, como a bautizou Pepe 
Chao. Precisamente para celebrarmos que nese 
tempo, arredor da Candeloria, a luz vai vencendo a 
escuridade, a natureza comeza a espertar e casan os 
paxariños. 

E na natureza, neste país verde e neste planeta azul, 
queremos centrar o noso encontro. Hai dous anos 
convidamos iniciativas creativas que afrontaban as 
consecuencias da crise financeira con imaxinación, 
cooperación e unha visión alternativa da produción, 
do intercambio e do consumo. O pasado ano a nosa 
mesa de experiencias facía homenaxe a iniciativas 
sociais e culturais de base que inzan o noso territo-
rio. E agora para o 2016 queremos poñer o acento 
na defensa ecolóxica do territorio.

Francisco publicou recentemente a Laudato si, co 
fermosísimo subtítulo de “O coidado da Casa Co-
mún”,  e aí maniféstase a vinculación entre o deterio-
ro ecolóxico e os modelos acelerados e depredado-
res de produción e consumo, un deterioro que afecta 
de maneira directa e especial os máis vulnerables. 
Por outra parte, o Cumio de París sobre o cambio 
climático rematou cun compromiso morno e insufi-
ciente. Neste contexto de preocupación compartida 
e ben actual, preguntámonos: que está pasando en 
Galicia? Como se está librando aquí a batalla polo 
futuro do noso equilibrio natural? Onde e de quen 
podemos aprender e re-animar a nosa propia cohe-
rencia e militancia?

Alí nos vemos! Anotade na axenda e esmerádevos 
coas tortillas e os biscoitos!!!! 

“Érase que se era …un país verde nun planeta azul...”
Sábado 6 de febreiro, Mosteiro de Bergondo

Horario:

 9:30  Café

 10:00  Asemblea de socios/as de Irimia

 12:00  Mesa redonda de experiencias galegas de 
defensa da natureza e do territorio 

 14:30  Xantar compartido

 16:30  Celebración da Candeloria
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O noso taboleiro Festa do Lume de 2016 Boa Nova
A

 C
LA

V
E

E logo ti, de quen ves sendo?
A liturxia deste domingo proponnos unha 
lectura evanxélica que comeza coas 
primeiras palabras do evanxeo de Lucas 
(1,1-4) e continúa coa predicación de Xesús 
na súa aldea de Nazaret. Esta peculiar 
selección pon ante nos dous feitos relevantes. 
Por unha banda o autor do libro infórmanos 
de como levou a cabo a tarefa de recoller os 
testemuños da vida e os feitos do Mestre. As 
súas palabras recórdanos que os primeiros 
escritos cristiáns sobre Xesús foron o final 
dun longo proceso de transmisión, primeiro 
oral e logo escrito, da predicación das/
os primeiras/os seguidoras/os de Xesús. 
Polo tanto, nós hoxe, ao escoitarmos o 
Evanxeo, recollemos o testemuño das orixes 
para actualizalo na nosa vida e na nosa 
comunidade. 

Por outra banda, Lucas nárranos un momento 
no que Xesús, despois de levar un tempo 
predicando con éxito, volve a súa aldea 
e predica na sinagoga os seus paisanos e 
paisanas. O Mestre actualiza e personaliza 
as palabras do profeta Isaías, que ese día 
líase na celebración, e dese xeito lles anuncia 
cal é a súa misión.

Os dos fragmentos falan de dar a coñecer 
a identidade de Xesús, de responder, a esa 
pregunta que máis dunha vez escoitamos nas 
nosas aldeas: e logo ti, de quen ves sendo?. 
Unha pregunta que vai na procura do noso 
pasado para facernos un sitio no presente 
da comunidade. Así tamén, Lucas investiga 
para atopar unha resposta a esa pregunta 
e preséntanos a. Xesús retomando o pasado 
do seu pobo e anunciando o seu lugar 
nesa historia, revelándose como o Mesías 
esperado. 

Carme Soto

O
 E

C
O

Hoxe cúmprese, na illa de Lesbos están soprando 
mainiño as brisas dunha axuda lenta e insuficiente, mais 
xenerosa… de corazón sen fondo.
Rostros descoñecidos falan alá lonxe nunhas mesas de 
diálogo e vai agromando a paz, parece que cheira 
menos a pólvora en Colombia disque se empregan a 
fondo, de corazón.
Francia, vaise erguendo pouco a pouco da noite dos 
pesadelos, vai limpando as beirarrúas de sangue, 
enxugando bágoas soltando aires ansiosos de liberdade 
… aínda costa pero veñen desde moi fondo.
Desde moi fondo están querendo chegar limpas 
correntes de verdade e honradez...tan paseniñas elas, 
mais procuran cambios tan fondos na sociedade mesmo 
na política, no social, na forma de ser país...
Sí Señor, hoxe cúmprese. Dános ollos para velo a través 
da espesa brétema, das sinfonías dos xoguetes rotos, dos 
soños mergullados en sangue, dos medos malamente 
vencidos...cúmprese. Grazas por un dos teus dons máis 
prezados, a obstinación por ver.

Christina

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 24 DE XANEIRO. III do 
TEMPO ORDINARIO
A PALABRA. Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Ilustre Teófilo: Posto que moitos emprenderon 
a tarefa de narrar axeitadamente os 
feitos ocorridos entre nós, tal como nolos 
transmitiron desde o principio as testemuñas 
oculares e mais os predicadores da palabra, 
decidín eu tamén, despois de me informar 
con tino desde as orixes, escribirchos 
ordenadamente para ti, a fin de que 
coñezas ben a firmeza das ensinanzas nas 
que te instruíron. Naquel tempo, coa forza 
do Espírito Santo, Xesús volveu a Galilea, e 
a súa sona estendeuse por toda a redonda. 
Ensinaba nas sinagogas, e todo o mundo 
dicía moito ben del. Chegou a Nazaret, onde 
se criara, e o sábado entrou, como estaba 
afeito, na sinagoga. Ergueuse para facer a 
lectura, e déronlle o libro do profeta Isaías. 
Abriuno e atopou unha pasaxe que dicía: 
O Espírito do Señor está sobre min porque 
El foi quen me unxiu para proclamarlles a 
Boa Nova aos pobres. Mandoume para lles 
anunciar a liberación aos secuestrados e a 
vista aos cegos, para lles dar liberdade aos 
asoballados, e proclamar o ano de graza 
do Señor. Pechando o libro, devolveullo 
ao encargado e sentou. Todos os ollos da 
sinagoga enteira estaban fixos nel. Logo 
empezoulles a dicir: «Hoxe cúmprese diante 
de vós esta pasaxe da Escritura.»
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Falando da lingua Din que chove…
Lidia e Valentina

O Fachineiro dos libros
Dúas recomendacións
Hoxe estamos nun momento máis visual 
e auditivo. O libro xa non goza da centra-
lidade que tiña hai unhas décadas, cando 
unha presentación era un grande aconte-
cemento. Agora podemos levar máis títu-
los dos que poidamos ler en toda a vida 
metidos na memoria nun libro electróni-
co. Estes anos críticos tampouco non fo-
ron bos para as bibliotecas, que sufriron os 
recortes coma (case) todo o mundo. Hoxe 
quería facer dúas recomendacións. A pri-
meira, Os últimos días de Terranova, non 
necesita moita publicidade, porque é de 
Manolo Rivas e, ademais escrito en “es-
tilo Rivas”. Por parte, xira arredor dunha 

libraría. A segunda é unha curiosidade 
editada por Xerais: trátase de Viaxe por 
Galicia, a parte correspondente ao noso 
país das viaxes de George Borrow por 
España e que recolleu na obra The Bible 
in Spain, publicado en 1842. Este tradu-
tor e escritor, que foi vendendo biblias 
pola España de mediados do s. XIX, con-
verteu a súa obra nun éxito editorial no 
seu tempo e a nós deixounos un relato de 
viaxes que máis parece un libro de aven-
turas. É curioso ler a historia dos despra-
zamentos por unha Galicia atrasada e o 
percorrido por camiños cheos de perigos.

A.Q.

unhas semanas, ten máis de 70 nomes 
para designar a chuvia.

Falabamos o outro día da chuvia máis 
habitual entre nós, a miúda, denomi-
nada comunmente como orballo. 
Ademais doutras denominacións que 
xa daquela explicamos, tamén existen 
patiñeira, lapiñeira e dúas como son 
o barrallo ou a barrufa, que derivan 
de “boreas”, palabra grega que desig-
naba o vento do norte que trae nubes 
de chuvia débil. Mais no que levamos 
de xaneiro houbo tamén ballóns ou 
balloadas (golpes de chuvia fortes, 
abundantes e de corta duración), ter-
mos derivados do “bullar” latino (fer-
ver). E mesmo houbo días que caeron 
arroiadas, bátegas, chaparradas, ce-
brinas ou cifras…, todas elas precipi-
tacións con ben forza. Nalgúns sitios 
houbo treboada, torboada, torbón e 
trebón con raios e tronos. E mesmo 
sarabiadas ou pedrazadas algúns días. 
Moitos deles cubriunos a néboa ou 
borraxeira, a brétema ou o fuscallo...

Cando pechamos este artigo non sa-
bemos cando vai escampar ou amizar, 
delampar, escambrar, estear, pero... 
malo será!

Di o refrán que “Se en xaneiro fai 
verán, non haberá palla nin gran”. Pa-
rece que podemos estar tranquilos, 
porque non é o caso. Verán houbo 
polo San Martiño e aínda despois  O 
outono din que foi o máis primave-
ral que se acorda en tempos, mais o 
inverno tiña que vir e chegou. E con 
moita chuvia. Se volvemos ao refra-
neiro sabemos que “A chuvia de xa-
neiro vale diñeiro”, o caso é que se é 
moita  mala cousa, porque “O mal 
ano entra nadando” e “Ano ruín, can-
do chove moito en xaneiro e neva en 
abril”. Aínda non sabemos que vai pa-
sar en abril e xaneiro tamén se pode 
reconducir na segunda metade para 
ver se se cumpre aquilo de “Xaneiro 

xeado e abril mollado, enchen o faia-
do”.  E xa na segunda quincena  esta-
remos pendentes do que  pase o día 
17, porque “Se chove en Santo Antón 
de xaneiro, pipas ó fumeiro, se non, 
pipas ó canteiro”. 

Aínda que a nosa sociedade é cada 
vez máis urbana e a maioría da po-
boación non se preocupa por como 
lle afecta a meteoroloxía ao campo 
(porque pensa que o leite e os ovos 
nacen nos cartóns…), a nós gústa-
nos repasar a sabedoría do refranei-
ro, igual ca toda a sabedoría da nosa 
cultura e da nosa sociedade que está 
presente na lingua. Esa lingua que 
pertence a un país no que chove e 
que, tal e como xa vos contamos hai 


