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U-la política
para a xente?

A foto que fala
O artista keniata Cyrus Kabiru
pousa cun par de gafas feitas
con refugallos electrónicos. A
reciclaxe destes residuos é unha
oportunidade de negocio, pero
a maneira incorrecta na que se
está facendo está elevando os
casos de cancro. [Foto Nathan
Siegel]

O trasno

Maliciándonos “ao final do camiño”

Daniel López Muñoz

tereses ideolóxicos do vello e
novo centralismo.

A ver: hai cousas chuscas, como que
con cinco falúas os almorábides veñan conquistar Galicia, cousa que
evitan quince de Catoira armados
-como cantaba Le Luthier- con espadas de aceiro inoxidable; ou que
a vestimenta daqueles invasores –que
son os “mouros malos”, os africanos,
en oposición aos “mouros bos”, os de
Al-Andalus-, sexa cuspidiña á do actual “Isis”, con ese negro absoluto e
estarrecedor. Pase.
Máis substancia ten a “adaptación”
da historia medieval á visión e aos in-

2

O retrato do bispo Páez e a
nobreza galega é penoso. E o
do rei García de Galicia peor
que peor, covarde, un “separatista impotente”,... un gallego cagao. O rei Alfonso VI
tamén é un ser desprezable,
pero a súa causa, a súa misión histórica (esa “España”
que non é, pero ten que ser)
é a que resulta apoiada, validada, polo heroe, el gallego
fetén, o tal Gonzalo de Catoira, que se pasa do bando separatista
galego, dos que queren marchar con
Inglaterra, ao do rei de verdade!!!
É ben recomendable o artigo no dixital Terra e tempo de Paco Rodríguez,
crítico coa deficiente e interesada
documentación da serie: “O discurso
histórico oficial, dominante en España, sobre a etapa histórica que vai da
romanización ao século XV, cando
menos, esixe a ocultación da historia
real de Galiza”.
A conta do “separatismo” desa Galicia patética, a sociedade televisiva

formada pola TVG, TVE e La Voz de
Galicia parece querer darlle un “zasca” aos nacionalismos periféricos.
Por iso, quizais, sae un Toledo enorme, deseñado por ordenador e unha
Compostela con pinta de parroquia
de trinta e tres veciños. Pero o verdadeiro mapa da época é o da centralidade medieval da pos-Gallaecia.
Cita Rodríguez a chamada “Historia compostelá”, que fala daquela
Compostela dos séculos XI-XII, con
capacidade para acuñar moeda, autofinanciada, referencia do Reino de
Galicia, reino onde se educan Urraca e Tereixa, fillas do rei Alfonso VI,
chegando os seus netos Afonso Reimúndez e Afonso Henríquez a seren
reis de Galicia e Portugal respectivamente.
Certamente, o que pon en evidencia
a serie é a ignorancia absoluta que
temos en Galicia sobre a nosa propia historia e sobre o papel central
xogado no medievo peninsular. Por
iso ninguén se estraña de que a Galicia se lle furte a centralidade e a coloquen de figurante dunha Historia
allea. Por certo, que o mellor da serie
son, precisamente, os figurantes.

Editorial

A xente

De maneira reiterada escóitase o mesmo, unha e outra vez, cando falan voceiros e creadores de
opinión: “os partidos deberían falar menos deles mesmos, das súas liortas internas, ou das súas confrontacións estériles … e falar máis dos problemas da xente”.
E o caso que os famosos “problemas da xente” parece que certamente non se tratan demasiado.
Non se sabe moi ben se é que eses “problemas da xente” non son os que lles preocupan ás forzas
políticas, ou se eses “problemas” son máis grandes ca as súas capacidades, ou, quizais, se non pasará que xornais, televisións e xornalistas o que procuran é, precisamente, meter o dedo nas feridas,
poñer o foco no sangue e o morbo e facer moito ruído para
que o que lle chegue á cidadanía como “noticia política” sexa
esa rifa e discordia permanente entre partidos e intrapartidos.

Nunca na acción política
houbo tanto de espectáculo
e tan pouco de pedagoxía

O caso que o debate, a proposta, o contraste de pareceres e
proxectos sobre “os problemas da xente” non dá chegado á
xente. Nunca na acción política houbo tanto de espectáculo e tan pouco de pedagoxía.
O exemplo de sempre: non sabemos se os partidos presentan ou non alternativas ao escándalo da
factura eléctrica, se o teñen estudado con rigor, se o entenden, se se confrontan as solucións. Pode
ser que o fagan, pero na crónica política dos medios non se fala doutra cousa que de Errejón contra
Iglesias, Díaz contra Sánchez, Cospedal contra o mundo.
Máis actual aínda, a cuestión de confianza, o conflito no concello da Coruña. Toda a información
se centra na liorta, no “fuches ti”. E non se vai ao miolo, “aos problemas da xente”.
Porque a maioría da xente non sabe que o feito de que o PSOE lle dese coa porta nos dentes ao
alcalde Xulio Ferreiro é darlles coa porta nos dentes a tres temas estratéxicos que si teñen que
ver cos famosos “problemas da xente”. Porque a Marea puxo tres condicións para darlles poder e
orzamento a catro concelleiros socialistas: o seu apoio estable á creación dunha verdadeira área
metropolitana, a un plan de mobilidade sustentable e á defensa da fachada marítima da Coruña
para o uso público. E eses si serían compromisos cos “problemas da xente”. Pero o acordo, o programa e a concordia para o ben da xente seica non cotizan no mercado da política espectáculo.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Este ano sentín especialmente non
poder ir á festa do lume. Digo que especialmente porque era en Sobradelo. Houbo un tempo na miña vida no
que esa foi a miña parroquia de referencia. Era unha comunidade moi
xeitosa. A xente era moi acolledora
e ben que o notamos na Romaxe no
Xiabre, en Vilagarcía. Lembro con
cariño o coro de señoras que cantaban na misa de doce dos domingos.
“As chicas de oro” se autodenominan. Lembro unha catequese con
bastantes pícaros que estaban ben a
gusto. Lembro a implicación da parroquia con Cáritas. Alí está a casa
de San Cibrán, que é un lugar cheo
de esperanza para quen o precisa. E

tamén lembro a Don Daniel. Un cura
pequeniño, cheo de bo corazón e entrega á súa xente. Non é destes curas
tremendos que arrasan pastoralmente. É un home sinxelo, do seu pobo,
que ten a grandísima capacidade de
saber acompañar.
Eu coido que as comunidades parroquiais deben ser iso. Lugares de
encontro sinxelo e aberto. A Igrexa
debe fuxir de despachos sacramentais e camiñar cara a comunidades
que camiñen unidas nas diferenzas.
Ser cachiños do reino de Deus na terra. Rumores de Evanxeo. Rumores
de esperanza.
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A peneira
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Friol e Guitiriz sofren a
desolación polo traslado
do crego RAMÓN
PÉREZ, un home xeneroso
que vive ao pé dase dos
fegreses a construción
dunhas comunidades vivas
e responsables. Ninguén
entende que o bispado actue
sen falar con eles xa que
axudaron a manter a súa
entrega; como se actuase
pola porta de atrás.
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“Non ao TTIP” busca o
microfinanciamento dunha
campaña de sensibilización
contra esta desfeita
(https://pepaloba.org/gl/
campanas/stop-ttip-ceta-etisa/) a través de FIARE,
o banco ético cooperativo
máis grande de Europa.
Con el colaboran o Santo
Cristo da Vitoria, de Vigo; o
SLG; Amarante; a Salle, de
Santiago; o Peto…
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O 24 de febrero celebramos
o 180 aniversario
de ROSALIA de
CASTRO. Cando se
cumpren 150 anos da
primeira edición de Cantares
Gallegos, Pepe Barro fíxose
cargo da súa edición
ilustrada. Celebramos que
nomee xa o aeroporto de
Santiago, onde Manolo
Paz introduciu a pedra co
menhir de Lavacolla ao xeito
dos canteiros escultores que
dialogaron coa pedra nos
dolmes e petroglifos.
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Medra a facturación
de granito, o 85% do
Estado. Emprega unhas
4000 persoas, grazas á
exportación (Turquía, EUA,
Marrocos…), pero doe
que firamos a paisaxe e
que non se tomen medidas
contra o radón, un
gas radioactivo que afecta
cando sae polas fendas da
pedra.
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A XVIII Feira do grelo en
Monfero, o 19 de febreiro,
reivindica os nosos produtos,
este ano machucados polas
xeadas, como a ÁRNICA,
que está a desaparecer das
pradeiras e das veigas pola
contaminación de abonos.
O seu poder antiinflamatorio
convértea nunha planta
cobizada polos laboratorios.
Grelos e árnica son
exportados por Champivil
de Vilalba.
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As 45 asociacións da
Rede de Axuda aos
REFUXIADOS urxen
máis xenerosidade. No
2016, só acollemos a 88
(1800 no Estado). España xa
foi recriminada pola UE por
pechar as portas e negar
asistencia sanitaria aos
inmigrantes.
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VIGO medraría cen mil

Alfonso Blanco Torrado
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O rural tamén está a
provocar o cambio climático
habitantes coa nova área
cun 14% das emisións de
metropolitana na que se
gases: o metano que emite
integraron 14 concellos;
o gando, os fertilizantes
outros están á porta. Os
núcleos de Lavadores e Teis sintéticos, etc. Serxio,
de ECOCELTA de
son os máis poboados de
Ponteareas,
patentizou
Galiza con persoas de entre
Vermifitas,
un
sistema para
15 e 65 anos. Nun ano
depurar con plantas e
perderonse 500 empregos
lombrices os puríns para
no naval, cun 14% dos
reutilizalos e acadar auga
obreiros dos 90.
non prexudicial nos vertidos
fluviais, etc.
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Economia
Pedro Pedrouzo Devesa

Fóra da lei

Con ese título a Editorial La Felguera narra os
baixos fondos urbanos da España do primeiro terzo
do século XX. A historia criminal é unha necesaria
radiografía dun país. Estudamos a historia política
e económica, pero polo camiño hai moita historia
esquecida. A historia da violencia tamén nos fala da
forma que temos de relacionarnos e da nosa propia
capacidade para construír sociedades máis ou menos
cohesionadas.
Moitas veces me pregunto como pasarán á historia
os anos que estamos vivindo. Como nos estudarán no
futuro? Salientarán o boom do deporte profesional, o
mundo dixital e Internet, a Unión Europea, a guerra
de Iraq, a explotación dos recursos naturais, o quecemento global, a prostitución e a trata de mulleres,
os nacionalismos, a literatura, o cine, as series e a
televisión, o urbanismo desaforado, a estafa bancaria
hipotecaria e das preferentes, os desafiuzamentos...?
Que sucesos serán históricos?
O século XXI trae incontables novidades. Outros
acontecementos, porén, son constantes humanas ao
longo dos séculos. Deben repetirse porque seguimos
sendo sacos físicos de ósos, vísceras e carne. Operados,
con glamour, pero, en esencia, iguais. Quilos de humanidade e gramos de alma que seguen atemorizándose, molestándose e amándose entre eles e para os
que segue sendo necesario construír muros e murallas
que acouguen os afortunados da envexa de golfos e
randas, amigos do alleo, que nomadean a fortuna que non lles tocou en sorte.
Esquivamos os distintos e
erguemos muros de distancia física coas aforas das
cidades; muros entre as escolas dos nosos fillos, entre
os traballos e salarios dos
adultos, entre os “nativos”
e os nacidos no estranxeiro. Non creamos cemento social e pensamos que o
número de criminais que existe é infinitamente maior do real. Aprendemos a
temernos. E; mentres tanto...

aprendemos a
			temernos

... os ánimos caldéanse. Porque aquí cada vez todo o mundo está de peor
humor. Os de dereitas e os de esquerdas. Todos encabronados polo enormemente inxusto que é o mundo, cos argumentos que gustan a cadanseus parroquianos. Todos temos razón e esquecemos oírnos. Polarizámonos. Enrocámonos. E, ao final, ou es un estúpido optimista ou un lerdo conformista. No
fondo, deveces por conquistar o teu microespazo, que realmente é o único
sobre o que podes decidir, que podes sandar e mellorar, o único que permite
materializar os teus soños. E, porén, amamos o discurso afastado que nos
disgrega, como se a diferenza fose o único que nos constrúe. Ou estás dentro
da “lei”, ou estás fóra. Século de sheriffs...
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O peto común
Manolo Regal Ledo

RETOS

Chamoume moito a atención o que Rubén escribiu hai
pouco nesta mesma páxina cando falaba de como nós, na
Igrexa, estamos dedicados a moita misa para arriba e para
abaixo e déixanse de lado cousas tan importantes como
estar a carón da xente nova na súa vida, na súa busca, na
súa maduración.
Na diocese de Mondoñedo-Ferrol, coa chegada do novo
bispo Luís Anxo, estanse removendo algunhas cousas; estásenos invitando aos grupos, do tipo que sexamos, a que
pensemos e opinemos sobre que cousas habería que cambiar ou mellorar na Igrexa diocesana, sobre os retos máis
importantes que temos por diante.
Pois ben, nun grupo interparroquial
no que participa
quen isto escribe
propuxemos que
os grandes retos
que a diocese de
Mondoñedo-Ferrol
tiña por diante –e
pensamos que é
algo que se podería dicir de practicamente toda Galicia e
máis aló— serían estes catro:

Estamos dedicados a
moita misa e déixanse
de lado cousas tan
importantes como estar
a carón da xente nova

1.- Facer do anuncio do Evanxeo, da vida cristiá en xeral, algo atraínte, amable, gozoso, esperanzador. Unha
boa noticia, como vivían e transmitían as primeiras comunidades cristiás, como dicimos tamén nós hoxe, pero sen
chicha .

2.- Prestar unha atención moi especial á xente
nova, que se está distanciando a galope das nosas
comunidades cristiás. Menos culto, menos misas e
máis investimento en acompañar a mocidade.
3.- A falta de cregos, a elevada idade dos que
aínda hai, está clamando por unha reconversión da
configuración das nosas comunidades, ata agora
tan clericais e tan de estrutura piramidal.
4.- O reto de deixar ou favorecer que esperte o
laicado, ese xigante durmido, que dicía alguén; as
primeiras comunidades cristiás que Paulo promovía
poden ser unha viva referencia.
Igual algunha destas cousas tamén as podiamos
pensar para IRIMIA.
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Xente d’eiquí

Lois Ferradás, educador de educadores

Secho de la Torre

Recentemente xubilado do mundo do
ensino e xa iniciado noutras andainas,
conversamos con Lois Ferradás
para percorrer unha vida que reúne
elementos únicos; velaí atopamos un
neno de aldea; un mozo que estuda
maxisterio convencido de que a
profesión melloraría as persoas; un
mestre que renacía mestre a través
de Preescolar na casa, de Nova
Escola Galega ou das Galescolas;
un formador de futuros docentes
na Universidade de Santiago. Alén
diso, está detrás unha persoa natural,
achegada e comprometida en
diferentes causas e colectivos, entre os
que ten a sorte de se atopar Irimia.

Que queda do Lois neno, da túa infancia, da túa escola?
Fun un neno de aldea, dunha familia
de labradores, con pais, irmáns, avós
e veciños. Aquela vida, coas súas carencias e limitacións, pero tamén cos
seus valores, marcoume fondamente.
Vivir en sintonía cos ciclos da natureza, ter abondo co básico, sentirse
parte dunha comunidade coas súas
normas… son aprendizaxes para toda
a vida. Antes de entrar no seminario,
con 11 anos, fun a unha escola unitaria. Eramos moitos nenos e nenas
de 6 a 12 anos, tiña mobiliario vello e
non adaptado aos máis pequechos e
non era moi interesante; a mestra era
unha persoa seria, e o mellor eran os
recreos, despois de tomar, con gusto,
unha cunca de leite quente e de ila
lavar ao cano dun lavadoiro próximo.
Recordo que a mestra era unha persoa respectada na aldea e que aquela
escola deume a base para proseguir
con soltura os meus estudos posteriores.
Por que decides enfocar a túa vida ao
mundo do ensino? Que recordas dos
inicios?
No de estudar maxisterio influirían
varias circunstancias, algunhas ben
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prácticas: estudar na Universidade de
Santiago, a mellora das condicións de
traballo dos mestres… pero, sen dúbida, influíu o gran prestixio desa profesión nos ambientes nos que eu me
movía. Aquela confianza enorme, se
cadra algo inxenua, no poder da educación para facer mellores as persoas
e para romper os círculos nos que a
pobreza se reproduce.

era ríxida e burocrática. Neste ambiente había moita busca, ás veces
individual e ás veces colectiva. Nova
Escola Galega, por exemplo, comeza
naqueles anos, e aínda segue na brecha.
Seguro que recordarás con cariño
e certa melancolía “Preescolar na
casa” e o que supuxo en Galicia. Algo
tiveches que ver no proxecto …

Preescolar na Casa foi un
		
laboratorio difusor da mellor
pedagoxía da primeira infancia
Recordo os inicios de mestre cunha
mestura de ilusión e insatisfacción;
por unha parte sabiamos que a escola
tiña que ser outra cousa pois xa liamos a Freire, a Freinet, a Escola de
Barbiana ou xa participabamos en
experiencias alternativas de educación nos tempos libres, coa pedagoxía
da expresión ou a pedagoxía de proxectos; pero por outra, a formación
como mestres era moi deficiente e
distante das circunstancias concretas
de traballo. A organización escolar,
especialmente nos colexios grandes,

Si, no ano 1977 Antonio Gandoy convídame para formar parte do primeiro equipo profesional de Preescolar
na Casa, con Ermitas Fernández e
Adela Vila. Foron doce anos con dedicación exclusiva e moitos máis con
diversas colaboracións. Foi aí onde
me fixen profesional, dando e recibindo. Durante máis de 30 anos “Preescolar na Casa” fixo unha contribución
singular á educación no medio rural
en Galicia; singular polo número de
familias que participaban, máis de
2000 cada curso; por situarse no ru-

ral, daquela con máis dificultades
para acceder aos servizos; por atender a primeira infancia; por basearse na participación competente das
familias; por realizarse integramente
en galego; por usar creativamente revista, radio e televisión. Preescolar na
Casa foi un laboratorio e un difusor
da mellor pedagoxía da primeira infancia no ámbito familiar que gozou
de recoñecemento internacional, do
que podemos sentirnos orgullosos. A
xeira continúa.
Como valoras a etapa na Universidade preparando futuros mestres?
Efectivamente, desde 1987 a 2016 fun
profesor da Universidade, no eido
da formación de mestres e síntome
afortunado por iso; a formación dos
futuros profesionais é sempre crucial.
Traballar na Universidade dáche a
oportunidade de aprenderes de colegas sabios, de coñecer a investigación e as boas prácticas tamén noutros países, de estares en contacto con
xente nova moi inqueda… Eu tratei
de transmitir ao meu alumnado o
respecto e o compromiso pola educación, especialmente dos máis pequenos e a apertura a aprender dos
mellores modelos. Pero a formación
inicial, por importante que sexa, é so
un chanzo. A formación dura toda a
vida e as innovacións e aprendizaxes
máis duradeiras e profundas fanse en
grupo; por iso os mellores escenarios
da aprendizaxe dos novos mestres
son os proxectos de escola traballados por equipos de profesionais e
abertos á participación de familias e
outros axentes da comunidade.

smas. Na actualidade esta rede está
formada por preto de 140 escolas
e máis de 1000 profesionais. Como
indicaba o nº 762 de Irimia, neste
proxecto destaca a mesma idea de
traballo en rede de equipos, a formación e o apoio ao persoal, a atención
ao benestar e ao estímulo dos nenos,
e o feito de que sexa unha oferta en
galego. Nos últimos anos, ao tempo
que se mantivo de maneira constante

particular, senón que dependen de
varios factores que actúan conectados; por exemplo, o mellor recurso
é inútil se non conta coa motivación
do profesorado; a mellor innovación
metodolóxica fracasa pola hostilidade do ambiente social. Unha vez asegurado que chega a todos o básico,
pareceríame ben que fose menos uniforme e menos uniformizador; isto é,
que cada colexio tivese un proxecto

Os cambios importantes, as revolucións,
madúranse durante longos períodos
		
e cos medios dispoñibles
a creación de novas prazas, é mágoa
que se dedicaran menos recursos á
formación e se prestase menos atención ao estímulo do uso da lingua galega.
Onde sitúas o noso sistema educativo? Que fortalezas e eivas o definen?
É unha cuestión complexa. En
conxunto situámonos en niveis intermedios. Non é o desastre que din
algúns, nin é excelente. Ademais, os
bos ou malos resultados maniféstanse a medio e longo prazo e non
son atribuíbles a unha soa causa

de seu, que dese a cada neno a ocasión de aprender coñecementos verdadeiramente útiles. Para isto habería
que romper a tiranía da cantidade de
contidos aprendidos de memoria e
cambiala por outros contidos aprendidos en profundidade e aplicables a
situacións da vida.
Tamén me parece un drama que a
escola en moitos casos non axude a
unha aprendizaxe vivida e sentida da
lingua galega; esquécese con frecuencia que para que un falante poida

Tamén viviches de preto o primeiro
impulso das “Galescolas”
Desde 2006 colaboro coa posta en
marcha da Rede de Escolas Infantís
xestionadas polo Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar
no deseño do proxecto educativo, na
selección e formación do persoal e
na coordinación pedagóxica das me-
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Xente d’eiquí

Lois Ferradás, educador de educadores

Secho de la Torre

Por desgraza a educación está nos
medios polas “sombras” e non tanto
polas luces: os deberes, o acoso, os informes PISA …
Os medios viven de xerar noticias de
impacto na sensibilidade de lectores e
espectadores; isto fai que por veces se
repitan ou se agranden os problemas
ou algúns feitos illados. Con todo, o
que máis vai influír na imaxe que as
familias van facer da escola non é o
que leron no xornal senón o traballo diario ben feito e a comunicación
coidada e respectuosa. E por enriba
de todo, abordar os problemas cando
se presentan e non disimular mirando
para outro lado.
Cres nese “pacto pola educación”
impulsado dende a Administración,
como pulo para equipararnos a outros países onde se funciona mellor?

elixir usar unha lingua debe dominar
o seu uso.
No conxunto da sociedade, non só
pero tamén no ámbito escolar, é necesario prestar máis atención á educación de actitudes. Algúns problemas de agresión, posesión, dominio,
consumos… están relacionados coa
escasa capacidade de manexar a frustración, de sermos capaces de pasar
do principio do pracer ao principio
da realidade (é dicir que o único importante non é satisfacción inmediata
dun gusto), saber esperar; coa capacidade de empatía, de sintonía, de
poñerse na pel do outro. Velaquí un
reto moi importante ao que ninguén
é alleo.
Vivimos outra realidade que obriga
as escolas a un cambio?
A educación sitúase sempre nun terreo de incertezas, de areas movedizas:
prepara para un futuro que descoñecemos e faino cos recursos do pasado!
Os cambios importantes, mesmo as
revolucións, madúranse durante lon-
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gos períodos de tempo e cos medios
dispoñibles. A min alégrame moito
saber de escolas que en Galicia poñen
en marcha importantes innovacións,
feitas de traballo en equipo, apoiando
un alumnado que aprende implicánd-

A educación, por ser para todos e a
longo prazo, debería estar a salvo
das liortas partidarias. Visto así é
desexable un “pacto pola educación”.
Non é a primeira vez que se intenta.
Para que sexa posible, na miña opinión, requírese preservar a escola da
(inútil) inculcación ideolóxica, definir

O pacto que desexo exprésao
o proverbio africano: “para educar
a un neno cómpre toda a tribo”
ose activamente, investigando, cooperando, seleccionando sensatamente o
que vale a pena aprender. Isto é formidable. As circunstancias nas que as
escolas teñen que facer o seu traballo (a dispoñibilidade de información
por todas partes, a presenza constante das armas de distracción masiva
que son as pantallas...) son moi desafiantes; pero o coñecemento como investigación e elaboración, o traballo
en equipo e a formación de sentido
crítico, a creatividade… teñen pedigree na educación.

de forma estable un (mínimo) marco
normativo e de recursos, con vontade de cumprilo, pois o pactado obriga. Pero o pacto que eu desexo con
máis ansia é outro, é o que expresa o
proverbio africano: “para educar un
neno cómpre toda a tribo”; o pacto
de que na educación nos vai algo importante, isto é, que non nos ten igual
o prestixio dos profesores, a marxinación duns, o sexismo doutros; que
estamos dispostos a colaborar a que
as nenas e os nenos vaian seguros andando á escola...

Pingas de Orballo

A SEÑORA CARME

Baldomero Iglesias Dobarrio [Mero]

Soaron os sinos en Xanceda. A cam-

ranza e da firmeza, de escoitar pru-

pá pequena deu de mañá cedo trinta

dentemente, de deixar que os froitos

e tres badaladas, logo unha e outra,

madurezan ata pulverizar as iras e

para rematar na primeira volta soan-

reparar as dores.

do a máis grave unha soa vez. E así

A señora Carme, Carme do Zapatei-

unha outra xeira, outra vez, dúas

ro, tiña moitos irmáns, un deles –un

veces. Agora xa só soan os ecos no

grande informante e cantador- o Ce-

medio do silencio, son golpes lentos

sáreo, que cantaba misas e cobraba

que se espallan na distancia, dous

por facelo, compañeiro do Ricardo

Levaba enriba de si
a sabedoría desa facenda miúda
			
que nós fomos deixando
		
a un lado
lentos de son agudo e un de son máis
grave, claves de entendemento para
saber que foi unha muller. Repaso a
xente maior. Saio e vou á taberna, alí
pregunto. Foise a señora Carme, leva
noventa e oito anos vividos. Polo
tempo que viviu, calquera asinaba.
Ultimamente estaba moi acabadiña,
case non falaba. Era moi boa e sabemos da enorme paciencia que tiña,
enorme erudición da paz, da calma e
do sosego, de non parar, da perseve-

Lagares, outro grande informante
moi significado nas miñas recollas
musicais. Sei tamén dos sufrimentos
de Carme des que viuvou de Manuel
Aguiar, e cando perdeu o fillo Eusebio, que adoraba. Aínda así se erguía todos os días co mellor sorriso,
apoiada nun caxato e tirando para
adiante das pernas. Foi a última tecedeira con tear de seu. Fachendosa
da súa profesión de tecelá. Traballou
moito tempo na Casa Grande e alí,
Continúa na páxina 14
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Lucía Santiago Díaz
nunha escola infantil de 3-5 anos en
Bergondo. A escola abriuse á xente
e transformou a vila. Os maiores entraban na escola a ensinar os nenos,
ós que lles aprendían matemáticas a
través da clasificación das patacas, a
motricidade fina debullando as fabas,
e a propia historia do lugar. En pouco
tempo, observouse unha transformación dos nenos de cara á valoración
dos seus avós, da horta, do galego, etc.

Don Daniel, párroco de Sobradelo e Lucía Santiago, nova presidenta de Irimia

A pesar do temporal que asoballaba Galicia, o sábado 4 de
febreiro de 2017, en Sobradelo,
preto de Vilargarcía de Arousa,
tivo lugar a 40ª Festa do Lume.
Comezando polo final, damos
conta de como foi o día con
esta pequena crónica.
CELEBRACIÓN COMUNITARIA
E XANTAR COMPARTIDO
Rebeldía de Cristo e paz na terra.
Con este lema guiounos Alfonso
Blanco durante a celebración da tardiña, que pechou a festa do lume a
carón dunha cheminea acesa durante todo o día. Cunha presa de terra
“santa”, pois toda a terra é santa, unha
candea acesa e moita xente boa brindamos pola vida e a esperanza, igual
que fixeramos durante o xantar (pois
sen xantar “real” compartido, sería
hipócrita celebrar o outro). No xantar, o grupo de Sobradelo invitounos
a unha queimada, coa que brindamos
segundo nos ensinou Charo “D’hoxe
nun ano... E antes de alá, moitas veces!”, bailamos a Rumboia en roda ao
redor da mesa e partillamos as opi-
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nións sobre as presentacións da mesa
redonda.
MESA REDONDA SOBRE EDUCACIÓN
Este ano contamos con tres relatores
de grandísima calidade: Alicia López
Prado, mestra da escola de Bergondo
e loitadora pola educación no mundo
rural; Xulio César Iglesias Blanco, salesiano e educador de tempo libre na
asociación xuvenil Amencer; e Josecho de la Torre Culler, mestre e pro-

Xulio falounos da influencia do tempo libre na infancia e na mocidade,
dos factores característicos de cada
etapa, e destacou como o tempo libre
é cada vez máis importante e máis
valorado na xuventude. Subliñou que
o tempo libre é aquel que carece de
calquera imposición externa ou obriga, polo que ir a adestrar nun equipo
de fútbol ou ir a clase de guitarra non
é ocio para moitos mozos. Insistiu na
importancia de educar para aprender
a gozar da liberdade, e non caer no
“ocio neoliberal” fortemente vinculado co consumo. Un consumo que pon
en perigo a igualdade no tempo libre.
Así, defendeu a educación para gozar
dun tempo libre aberto a todo o mundo, non pechado só en nós mesmos e
nos nosos amigos.

A educación no século XXI
			
ou é vivencial ou non é
motor da educación por proxectos no
Colexio Placeres de Pontevedra.
Alicia comezou agasallándonos un
libro e reivindicando o gran legado
pedagóxico que temos en Galicia.
Igualmente, expuxo dous síndromes
que sofren os nenos de hoxe: déficit de natureza e exceso de pantalla.
Ante eles, Alicia defendeu a aprendizaxe vivencial a través das experiencias. Así naceu o proxecto de aprendizaxe vivencial con persoas maiores

Josecho acaba de poñer en marcha
un modelo de aprendizaxe baseada
proxectos (ABP) no seu centro, onde
os rapaces, ademais dos coñecementos tradicionais de matemáticas, historia, ciencia..., aprenden habilidades
transversais como falar en público,
responsabilidade e traballar en equipo. Josecho cóntanos como temos que
preparar os alumnos para un mundo
que non sabemos como vai ser, e a ver
o cambio social como unha oportunidade, non como unha ameaza. Para

implantar estes métodos de ABP
na escola é preciso a formación do
profesorado e a transformación física
das aulas. Igualmente, é preciso un
cambio de mentalidade que permita
romper hábitos, coma o silencio nas
aulas ou o protagonismo do mestre.
ASEMBLEA ANUAL
A xornada comezou coa Asemblea
anual de socios, partindo da acta da
asemblea anterior e continuando

Preparamos ós
rapaces para
un mundo
que non sabemos
como vai ser
coa explicación, por Pepe, dos orzamentos. En liñas xerais, a evolución
económica da asociación nos últimos
cinco anos é de ir mellorando, aínda
que hai que seguir axustado para non
xerar perdas. Xosé Lois presentounos a situación da revista e Lucía a
do blog: pérdense lectores en papel e
gáñanse en dixital. Igualmente, Xosé
Lois fixo unha análise do perfil dos
lectores e a súa orixe xeográfica, identificando que o perfil maioritario corresponde a subscritores individuais
urbanos. Xabi Blanco comentou a
situación da organización da vindeira Romaxe, a Romaxe XL, a Romaxe
dos corenta anos, que se vai celebrar
no parque de Beade, en Vigo. Contamos cun grupo local moi activo que
está facilitando moito a organización.
Finalmente, deuse paso á renovación
e cambios da xunta directiva, onde
continuarán todos os cargos, coa excepción da presidencia e a secretaría.
Así o secretario pasa a ser Anuncio
Moroño Noya e a presidenta Lucía
Santiago Díaz.

Alicia, Xulio e Josecho durante a mesa redonda

AGRADECEMENTOS
Non quero rematar esta crónica sen
agradecer a Daniel Espiña e á boa
xente que nos acolleu en Sobradelo,
no salón parroquial, preparado para a
ocasión. Alí, fronte á cheminea acesa,
tomando un café con petiscos, volvémonos a ver moitas caras coñecidas,
e outras novas, como a de Sarela,

que con 10 mesiños xa asistía á súa
primeira xuntanza irimega.
CONVITE
Alicia López Prado convidounos a
todos a asistir o 31/03/2017, en Narón,
á presentación do proxecto “Aldea
Nova”, baixo o lema “Coas mans na
terra, empoderando o rural”.
Vémonos alí!

Anuncio Moroño Noya pasa a ser
secretario e Lucía Santiago Díaz
presidenta.

Un momento da Festa do lume
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Pingas de orballo
Baldomero Iglesias Dobarrio [Mero]

no medio doutros labores, tiña o seu
sitial, o seu tear, o seu trono. Xubilada, vén para a súa casa, oufana
con aquela máquina de tecer brillos
e cores, amenceres. Era feliz, ata
que o día no que llo sacaron da casa
porque estaba comido pola couza,
podrecido e caendo a cachos. Non
quería nin pensar o seu final nun
lume de incomprensión e soidades.
Tanta debeu ser a súa nostalxia que
se fixo melancolía e quedou pousada
para sempre no fondo dos ollos. Buscáronlle unha reprodución pequena
para que puidese recrear os ollos e
abondar memorias, tecer soños navegando co pensar en tantas xeiras
de labor, de gancho e de bordados.
A señora Carme levaba enriba de

A señora Carme sabía dos sarillos e
argadelos, dos fusos e das rocas, dos
restrelos e lanzadeiras, do bancel e da
aneleira, da caneleira e da urdideira.
Palabras que ninguén acorda xa...
Que pobres somos sen elas! Sentaba
no seu trono maxestoso de madeira
e gobernaba o mundo desde unha
tea que corría entre os entramados
multicolores dunha tea. Era aquel

por diante, chámase orgo. O orgo e
a roda levan chavellas e serven para
deter o movementos xiratorios. Este é
o tempereiro, unha peza de ferro que
tempera, estira ou encolle e que vai
atravesada por riba da tea. Tecendo
lenzo ou estopa e, moi poucas veces,
teas de la”.
Ultimamente tecía mantas e colchas enchidas de cores, veludo da
erdume ou mantas farrapeiras que
tamén chamaban de serellos. Mira ti
por onde, semella estar a falar dun
idioma perdido, e era o noso! Ata
aquí nos trouxeron os que aquí nos
trouxeron, e nesta perda de nós estamos. Pobres de canto se nos perde,
e no soño de recuperar tanto por
culpa daqueles que non quixeron,
non souberon, non estimaron. Pouca
xente hai, e menos nos gobernos, que
se interese de verdade polo Noso.
A señora Carme era un tesouro, un
exemplo de resistencia e constancia. Paciencia infinita. Alá queda o
seu saber feito agora badaladas que,
dentro de pouco, tamén ninguén entenderá, quedan no aire e corren as
nostalxias en miúdas músicas divinas
que ecoarán memorias nos que tivemos a sorte de coñecela, de saber o
grande que era.

Alá queda o seu
saber feito agora
badaladas que
dentro de pouco
tamén ninguén
entenderá

si a sabedoría desa facenda miúda
que, co paso do tempo, nós fomos
deixando a un lado. Aquela filosofía
da vida que nos podería poñer en
contacto aínda coa terra e en harmonía coa natureza, co respecto á orixe
e ao pasado, garantindo porvir e felicidade sen castigar, sen castigarnos.
Case nada, nos tempos que corren.
Mais iso non cotiza en bolsa e, entón,
deixamos perder esa terapia segura
de conciliación con nós mesmos.
R E V I S T A

Q U I N C E N A L

D E

C R E N T E S

G A L E G O S

Benia quen constrúe a paz!
ANO XXXVI • Nº 961 - Do 13 ao 26 de febreiro de 2017

U-la política
para a xente?

seu traballo para defendernos dos
fríos e das longas xeiras do inverno.
Era tecelá; pousaba engrandecida
cando nos contaba cousas marabillosas, máxicas, para describir un labor que hoxe fan as máquinas pero
que, en tempos, era a base industrial
dos tecidos nas aldeas. “Mira, esta é
a mesa, estes son os peites, estas son
premedeiras, a erdume vai tendida
nesa peza que xira entre os dous pés
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Boa Nova

DOMINGO 19 DE FEBREIRO. VII do
TEMPO ORDINARIO
A PALABRA. Mt 5, 38-48

A PALABRA

Naquel tempo, dixo Xesús aos seus discípulos:
«Tedes oído que se vos dixo: Ollo por ollo
e dente por dente. Mais eu dígovos: non
volvades mal por mal. Ao contrario, se alguén
che dá un lapote na túa meixela dereita,
preséntalle a outra; a quen queira preitear
contigo e che leve a túnica, déixalle ir tamén
o mantelo; a quen te obrigue a camiñar con
el unha milla, acompáñao dúas. A quen che
pide, dálle; e non te vires de costas a quen che
pida emprestado.

Eu poño a outra meixela cando asumo que ao
mellor non vou vencer, pero vou seguir aquí,
mirando de fronte á vida. Poño a outra meixela
sabendo que dentro de min aniña o amor, e
esta verdade ten moito máis valor que o imperio
da forza ao meu redor. Poño a outra meixela,
porque as veces atopo ese “claro na fraga” do
que falaba María Zambrano, ese momento de
transparencia do ser no que entro cando conecto
comigo mesma. Os claros na fraga son tan
luminosos, que ben valen calquera prezo. Poño
a outra meixela e vivo, e fago medrar vida ao
meu redor, e sei que esa é a única maneira de
avanzar sen ferir. Ata o día de hoxe na historia
da humanidade o heroe segue sendo a forza.
Vai sendo hora de empezar a cambiar a historia.
Marisa de Corme

Nisto de bos e malos, agás nas películas, hai moi
poucas persoas nos extremos, a maioría somos grises
(gris claro, gris escuro), con días mellores e peores.
E chove por riba do vendedor de paraugas e do
vendedor de parasoles, e fai sol para ambos. Chove
e sae o sol para todos e temos que levalo o mellor
que poidamos.
Sabedes a historia do home que repartía sementes
da mellor calidade entre os seus veciños? Era o xeito
de garantir que as súas colleitas foran as mellores
tamén.

O ECO

A CLAVE

Simone Weil di que a alma humana continuamente
se ve modificada nas súas relacións pola forza.
A forza converte ás persoas en cousas: fai
cadáveres, rebaixa, cega, petrifica a alma. Cre
que a forza é o centro da Historia, o seu único
heroe, pois ninguén se subtrae a ela. Todo o que,
no interior da alma e nas relacións humanas
escapa ao imperio da forza é amado, pero sabe
que está en perigo de extinción. Non é posible
amar e ser xustos si non se coñece ata onde
chega o imperio da forza. Non hai que vivir ao
seu abrigo, nin admirala endexamais, nin odiar
aos inimigos, nin desprezar aos desgraciados.

Tedes oído que se vos dixo: Amarás o teu
próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mais eu
dígovos: amade os vosos inimigos, e pregade
polos que vos perseguen. Así seredes fillos de
voso Pai que está no ceo, que fai saír o seu
sol sobre malos e bos, e chover sobre xustos e
inxustos. Porque, se amades os que vos aman,
que recompensa ides ter? Non fan o mesmo
os recadadores de impostos? E se saudades
“soamente a vosos irmáns, que facedes
de máis? Non fan outro tanto os pagáns?
Daquela sede bos sen exclusivismos, coma o
voso Pai celestial é totalmente bo.»

E a historia da señora a quen non lle daba curado
a dor de estómago ningún especialista? Ata que
contou que tiña un xefe horroroso e a receita foi
sorrirlle ao xefe. Contaba que aquel sorriso custoulle
máis que facer flexións cunha soa man pero a dor
de estómago, pouco a pouco, foi pasando e o xefe
tamén foi relaxando o ambiente laboral.
O de tratar aos demais como nos gustaría que nos
tratasen, con educación e amabilidade, acostuma
funcionar, polo menos para facilitar a vida social.
Pois non conseguiremos facer un ceo na terra mentres
non evitemos os nosos pequenos infernos.
Olga Álvarez
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

ler”; botaría de conta que “le ayudaba” e bo era…

Estoutro día pasounos un detalle…
Despois de facer a lista das comidas
da semana, fomos ao supermercado
que está á beira da nosa casa para facer a compra. Cando lle tocou a hora
á carnicería, pedímoslle ao carniceiro,
que non era o de sempre, todo o hai
que dicir, que nos puxese un anaco
de xarrete, por aí medio quilo, e…
mirounos cun cara como se lle tivese
medo ao becerro que tiña espezado
na neveira…

- Ya…, pero como de anaco…

- Anaco…, como…

Vendo a cara de apuro do home, veulle valer o seu compañeiro. Vaia, el
tampouco sabería que lle “viña va-

- Pois máis ou menos de medio quilo…

- Un cacho, ho, un pedazo...
- Y de que me dijo, de esto…? -indicando una cinta de raxo…
- Non, raxo, non; xarrete…
- Tienen que perdonar…
- Un anaco deste… -dixémoslle, indicándolle un anaco de becerro que
tiña despezado na neveira…, a través
do cristal.

O Fachineiro

Agora ben, tamén pasan cousas agradables… Recibimos carta de Pepe
Dopico, desde Betanzos. Moitas grazas, Pepe. E cóntanos que no concello
de Monfero, concretamente no Val de
Xestoso, hai una capela dedicada a
santa Baia, que pertence ao Alto de
Xestoso. Diciámosvos nós que santa
Baia a había en Dumbría, na comarca de Fisterra. Moitas grazas por nos
enriquecer, Pepe! E conta tamén que
nesta zona se colleitan os mellores
grelos da comarca, do concello, da
provincia e do mundo enteiro…
E tamen conta que cando el era pequeño, na parroquia de santa María
de Souto, no concello de Paderne,
onde el naceu, plantaban coliflor, que
guisaban con bacallao, que daquela
eran os anos da fame e era barato e
non había que esperar ao Nadal, e sabía que rabeaba…
Canto presta oír falar con este amor,
con esta paixón, da terra… Vaian unhas polas outras… Dicía Castelao que
entre pau e pau folgan as costas…

de Rosalía

Profeta en Noruega
Dentro de unha semana, o 24,
fanse 180 anos do nacemento de
Rosalía de Castro. Todo o que se
puidese dicir dela nesta columniña sería ridículo se se quixer
ponderar a dimensión que ten
na cultura universal, así que imos
aforrar o esforzo. O que si quere
aplaudir o fachineiro é a iniciativa de poñerlle ao
aeroporto de Santiago o nome da figura máis importante da nosa literatura. A estas alturas só cabe
pensar: E como non se lle ocorreu a ninguén antes? Pois xa se lles ocorrera aos noruegueses, ao lle
dar dar o nome de Rosalía a un avión da súa frota
-como fixera o Castromil cos autobuses, todo hai
que dicilo-. A compañía aérea Norwegian pasea a
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foto e nome de Rosalía por todo
o mundo. E tamén os de Clara
Campoamor e Gloria Fuertes.
Esta sensibilidade casa moi ben
coa personalidade de Rosalía,
unha feminista antes de que se
inventase tal termo e existise
tal movemento. Ela foi atacada
pola súa condición de escritora, cando todo o
máis que podía escribir unha muller eran poemas folclóricos. Porén, resultaba inaceptable
que os seus versos cuestionasen o sistema
económico, xurídico, o papel feminino ou a se
interrogase sobre asuntos metafísicos. Que ben
que chova miudiño pola banda de Oslo e pola
banda de Lillestrøm!
A.Q.

