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O trasno O modelo galaico-español 
Daniel López 

O mundo divídese entre os que 
viven nas burbullas e os que 

xogan con elas.

A foto que fala

xenerosa obra de comunicación e pre-
guntaban a que gran cidade se dirixía 
aquela vía. Tratamos de explicarlles a 
importancia da nosa pesca de baixura 
e tal. Eles nun momento dado conta-
ran que en Alemaña hai pouco máis de 
tres grandes aeroportos. E despois lin 
algo do Deutsche Bahn (DB), o con-
sorcio ferroviario alemán, que trans-
porta cada ano mil novecentos millóns 
de pasaxeiros e une cinco mil setecen-
tas estacións, e que acaba de anunciar 
que en 2014, un da cada tres trens eléc-
tricos de longo percorrido funcionará 
con enerxías renovables. 

Pensei na Voz de Galicia (fiel reflexo 
do nosa mediocre mediocracia) e nas 
súas prioridades históricas, así como 
nalgún político que coñecemos e que 
non dubidaría en retrucarlles, orgu-
lloso, a estes centroeuropeos: pois nós 
tamén temos tres aeroportos en plena 
ampliación, e dous enormes portos ex-
teriores a tiro de pedra, somos o país 
con máis quilómetros de duna urbani-
zada e imos ter un AVE de Coruña a 
Ferrol, …que manda distancia! 

toda a débeda contraída, que debere-
mos pagar durante anos, e empregala 
en calquera outra cousa sostible, pro-
dutiva, intelixente, ecolóxica ou so-
cial.  Dicir que non nos custaron moito  
porque, total, foron feitos con fondos 
europeos, debería estar prohibido (por 
desvergoña). Pero hai quen o di. 

Recentemente tiven que guiar polo 
país  un grupo de alemáns, que eran 
parte dun proxecto europeo. Na pla-
nificación da viaxe, por suposto, eludi-
mos a cidade da cultura, para non ter 
que dar explicacións, porque sempre 
preguntan polo que custan as cousas, 
polos retornos que xeran e por como 
se sosteñen. Sempre as mesmas pre-
guntas, vaia, vaia. Un deles, por certo 
participara con Castela-A Mancha 
nun proxecto que versaba sobre mode-
los de transporte sostible. E leváranos  
a ver o famoso aeroporto de Ciudad 
Real!!!!. Ben, quedamos coa catedral e 
a zona vella, que son un bo exemplo de 
invento sustentable. Encantados. 

Cando nos cadrou pasar pola autoes-
trada que vai a Ribeira (antes vía rápi-
da), ficaron moi sorprendidos por tan 

Os aeroportos de Don Quijote (todo 
un nome para tamaño despropósito), 
Castellón, Murcia, Huesca e Reus,  es-
tán tan inactivos como as cidades das 
películas esas de despois da guerra 
nuclear.  Deberíase poder gramar o 
botón de rebobinado, poñer a movio-
la da historia, borrar eses erros mo-
numentais e recuperar os millóns de 
euros malamente investidos e, de paso, 
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Editorial Un mito barato: “a dereita si sabe gobernar”

Rumores de esperanza 

Falamos do sentido peor da palabra mito. Non do gran relato simbólico que serve para 
explicar historias e identidades, para dar sentido á vida e ao misterio. Senón do mito 
como feito que se presenta deformado ou esaxerado polo pensamento máxico que as 
masas necesitan,  algo ao que se lle atribúen calidades das que carece.

Cando esta revista chegue ás vosas mans estaremos nos últimos días da campaña electo-
ral. De seguro que moitas e moitos de vós xa teredes decidido o voso voto, mais as enqui-
sas falaban que máis dun terzo da poboación non sabía a orientación do seu sufraxio ao 

inicio da campaña. 
Cousas da crise.

En plena “era da 
información”, cada 
vez parece máis di-

fícil estarmos ben informados. No chan da desinformación  tecnolóxica, medran os mitos. 
E non estamos a falar de heroes lendarios que nos vaian sacar da crise, senón desas ideas 
que se aceptan coma seguras,  porque “en algo hai que crer”. 

Un mito electoral: a dereita sabe xestionar mellor a economía. Pero a realidade é teimuda. 
Curiosamente, en moitos lugares onde os conservadores levan anos e anos controlando 
o poder case sen oposición de esquerda, temos claros exemplos do todo o contrario: a 
Deputación de Ourense  (o mellor exemplo de xestión caciquil e dispendio clientelar do 
diñeiro público), a Comunidade Autónoma de Valencia (coa CAM –Caixa de Aforros do 
Mediterráneo- por expoñente), o Concello de Madrid (o máis endebedado de España), 
ou a súa Comunidade, cos servizos máis privatizados. E no contexto internacional temos 
aos italianos, con Berlusconi improvisando guateques cunha débeda pública disparada 
e aos gregos metidos onde están, despois de que o goberno conservador de Karamanlis 
falsificase a contabilidade pública.

O mito da baixada de impostos é a premisa básica 
do programa económico de todo bo neoliberal

Comezo a darlle á tecla para escri-
bir estes Rumores e estou impresio-
nado, abraiado, alucinado… Quedo 
sen adxectivos. Acabo de participar 
nunha videoconferencia cun público 
de 6000 rapaces e rapazas de preto 
de cen centros de toda Galicia. Ade-
mais, un par de horas antes houbera 
outra para nenos e nenas de prima-
ria con semellantes datos. E como se 
fixo semellante prodixio? Pois grazas 
a un grupo de artistas. En primeiro 
lugar grazas ao profesor Carracedo. 
Realmente é un xenio. Sendo un emi-
nente investigador non tivo reparo en 
falarlles a todos os rapaces e rapazas 
achegándose aos seus coñecementos. 
Este señor é un eminencia da medici-
na forense e ademais é galego. Deses 
dos que podemos gabarnos porque 

o seu instituto de medicina legal de 
Santiago é unha referencia mundial. 
Por outra banda grazas á boa xente 
da Coordinadora galega de ENDL, 
proxecto no que hai moita xente 
achegando a lingua aos escolares de 
toda Galicia. Que orgullo saber que 
neste proxecto hai irimegos traba-
llando a tope. E por último a centos 
de profesores e profesoras, mestres 
e mestras que fixeron o esforzo e 
que traballaron en equipo para levar 
adiante esta actividade e outras moi-
tas. Aprendida a lección. Todo, todo, 
todo se pode facer en galego. A cien-
cia tamén. E tamén se pode explicar 
como a través dun pelo na escena do 
crime podemos sacar a talla de cal-
zóns do asasino. Chegarán estes ru-
mores a certa consellería?

Continúa na páxina 7
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Na Casa das Artes 
de Vigo podemos ver 
“Portas” (www.exposi-
cionpuertas.org) na que 
se mostran, ata o 30, as 
causas da POBREZA 
que se ceba en barrios 
ou guetos nos que me-
dra arreo a ignominia e 
a segregación: Nairobi 
en Kenia, Pharavi na 
India, a Favela Rocinha 
en Brasilia... O resultado 
é a morte de millóns de 
persoas por fame e 2000 
millóns con anemia por 
falla de ferro na dieta; 
tamén os 1000 millóns 
sen vivenda.

AGUSTÍN 
FERNÁNDEZ PAZ é 
unha honra para o país 
pola súa arte literaria 
e polo compromiso xa 
dende que artellaba 
materiais para a normali-
zación do idioma. Rexei-
tou o Premio da Cultura 
da actual Xunta e o 30 
recibe, na Feira do Libro 
de México, o Premio 
Iberoamericano SM. Coa 
súa ultima novela intuí-
mos que Non hai noite 
tan longa.

A GUERRA DAS 
MENTIRAS de Iraq 
aínda produce morte 
e corrupción. Os EUA 
recoñecen que “perde-
ron” os 18.700 millóns do 
primeiro saqueo de Bush, 
coa venda do petróleo 
iraquí. A foto, Premio 
World Press 2003, de 
Jean M. Bouju, mostra un 
prisioneiro iraquí, conso-
lando o fillo nun campo 
de detención do exército 
norteamericano.

As IEMENÍS loitan 
contra o réxime opresivo 
e o silencio machista. En 
outubro foron atacadas 
60 e moitas das oposito-
ras, lideradas pola Nobel 
moza Tawakkol Karman, 
están acampadas na pra-
za das protestas. Despois 
de Afganistán é o país 
con máis malnutrición in-
fantil, o 50%. Pasa fame 
o 30% e hai 250.000 
desprazados pola repre-
sión do exército. 
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O 25 é o “Día da eli-
minación da violencia 
á muller”, que nun 11% 
sofre a INMIGRANTE: 
supoñen o 30% das mor-
tes violentas e 90% das 
prostituídas, indefensas, 
só atendidas por Cruz 
Vermella, MSF e Oblatas 
do Ferrol. Somaly Mam, 
vendida aos 12 anos, 
fuxiu do bordel despois 
de 8 anos de prostitución. 
Fixo libres 2000 mulleres 
con Acción para Mulleres 
en precario.

As ONG convocan a 
loitar polo dereito á 
SOBERANÍA alimenta-
ria, contra as reses ceba-
das con pensos feitos cos 
sobrantes da fabricación 
de agrocombustibles de 
millo e soia, máis baratos 
e máis contaminantes, e 
a prol do xeito tradicio-
nal: os pastos fronte ás 
gandeirías industriais e a 
dedicación da terra ao 
etanol, que produce fame 
e andazos.

A inmensidade da 
natureza, fainos lembrar 
o SANMARTIÑO, 
un peixe que predica 
que non hai santo sen 
mancha, como di o seu 
lunar negro nos costa-
dos. Rivaliza en sabor 
co sampedro prateado: 
tamén a fauna respecta 
as súas xerarquías. Na 
foto, o primeiro nado en 
cautividade en Galicia, 
no acuario da Coruña.

Un Congreso na Coruña, 
o 30, trata novos xeitos 
do VOLUNTARIADO, 
coma os que se apoian 
na “permacultura”. A 
alemá Emily, na foto, 
e Paul, inglés, en Tan-
quián, aldea restaurada 
na Ribeira Sacra, viven 
dos recursos naturais 
coa menor intervención 
e nun hábitat ecolóxico. 
No 2010 elaboraron mil 
tarros de marmelada, 
zumes, pistos…
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POLÍTICA Confesión Pública
Eduardo, o Confesor

Exame de conciencia: temos claras as causas da recesión económica? Sabemos 
onde hai que actuar? Sabemos que moitos queren aproveitar esta oportunida-
de para aplicar medidas que axuden a aumentar o seu poder fronte aos seus 
opoñentes: patronal - sindicatos, banca – estado, etc.) Sabemos que hai medi-
das máis doadas de aplicar que outras: é máis doado recortar a representativi-
dade política nas cámaras reducindo o número de escanos que racionalizar o 
entramado administrativo no que se duplican competencias, gastos e esforzos 
(acaso as deputacións provinciais teñen licenza para actuar en todas as áreas 
públicas que lles pareza?) Na cabeza de cada cidadán hai unha idea máis ou 
menos clara de cales son os culpables da crise. É imposible saír dela se non 
analizamos por onde perde auga a nosa economía.

Dor dos pecados: non estamos preparados para esta fase. Desde o funcionario 
que se salta o seu horario de traballo ata o banqueiro que se adxudica unha 
indemnización millonaria malia o seu nefasto traballo, vivimos nun país que 
naceu cunha tendencia natural a xustificar as maiores aberracións (as propias). 
Sempre son dereitos que nos merecemos, e sempre hai quen as fai máis gor-
das. Aparte da cantidade de macarras financeiros que levaron a pique ao noso 
sistema bancario, hai moito tempo que levamos vivindo por riba das nosas 
posibilidades. En moitos sectores, o noso traballo é máis presencial ca real. 
Debemos revisar a produtividade de cada un. Canto lle aporto á sociedade 
e canto me dá ela a min? Teño ben gañado o meu soldo? Evidentemente, as 
perruqueiras que traballan dez horas diarias e gañan 600 euros/mes non son as 
culpables da crise. Porén, as propietarias das perruquerías que se pasan o día 

paseando e gañan o triplo si teñen algo de que reflexionar. En cada sector 
hai un elevado número de parasitos que viven do traballo dos demais, e 
dentro dos empregados públicos tamén. Poñer a traballar os parasitos 

que cobran non sería un mal comezo para saír da recesión.

Propósito de emenda: queremos cambiar? Queremos unha sociedade 
máis xusta? Unha sociedade na que todo o mundo teña unha oportunida-

de e na que a todo o mundo se lle esixa un esforzo? Somos 
especialistas en criar listillos, seres con grandes habilida-

des para moverse ben en augas revoltas que conseguen 
grandes beneficios co mínimo esforzo. Observámolos 

nos partidos políticos. Cal é o problema que teñen 
estas organizacións para librarse desta tropa sub-
misa e algo incapaz, que está aferrada aos resortes 
de poder de cada partido? Somos conscientes de 
que temos algo que emendar nos nosos centros 
de traballo, nos nosos sindicatos, nos nosos par-
tidos e nos nosos consellos de administración? 

Ou preferimos pensar que o estamos facendo 
moi ben, pero que hai uns paisanos que nos leva-

ron á ruína eles soíños sen axuda ningunha?

O 20 de novembro imos decidir quen 

serán os políticos que nos impoñan a 

penitencia polos pecados económicos 

que cometemos. Pero esa penitencia 

de pouco vale se non cumprimos (to-

dos) cos catro anteriores requisitos 

da confesión, a saber:
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Editorial Un mito barato: “a dereita si sabe gobernar”

O concepto austeridade é unha evolución “feijoana” deste mito ini-
cial, que, a forza de ser repetida, tende a crerse coma real. Austerida-
de en todo?  ou recorte nos servizos públicos que axudan a igualar e 
cohesionar a sociedade e, en consecuencia, unha deriva perigosa cara 
a unha sociedade cada vez máis clasista e segregante?  

Hai quen defende que a baixada dos impostos serve 
para estimular a economía. Este mito é a premisa bá-
sica do programa económico de todo bo neoliberal . É 
a bandeira do proxecto de goberno do PP. Tivo tanta 
aceptación que mesmo o presidente Zapatero afirmou, 
en tempos de gloria económica, que “baixar os impos-
tos tamén era de esquerdas”. Roosevelt, que iniciou a 
saída á crise do 29, fixo todo o contrario. O modelo 
nórdico, cunha carga impositiva superior ao 50%, tes-
temuña tamén o contrario. Thatcher e Reagan, para-
digmas da redución fiscal e da privatización dos servi-
zos públicos a principios dos 80, son a boa proba desta 
falacia.

Houbo un tempo no que as explicacións míticas trata-
ron de dar saída ás preguntas sen resposta. Mais disto 

non falan estes mitos, que ocultan moi ben as mentiras do noso sis-
tema económico. Como ben sinala a sabedoría popular: “mexan por 
nós e din que chove”. Un bo lema, quizais,  para o 20-N. En calquera 
caso, decidamos o que decidamos, saia o que saia, teñamos presente 
que nunca chove tanto que non escampe.

Ven da páxina 3

Confesar todos os pecados ao confesor: sabémolos? Si. Recoñecémolos? Non 
sei. O esforzo de recoñecer os erros de cadaquén é baldío se fica no reproche. 
Outra das características deste país é que somos uns linchadores con moi mala 
uva. Gozamos da caída do poderoso, e esquecemos que ata hai pouco o adu-
labamos. Películas como Furia de F. Lang ou A xauría humana de A. Penn son 
dous exemplos de sociedade insá que expurga a súa frustración con outros 
seres humanos aos que dirixe a súa rabia. Tendo claro que todos estamos feitos 
do mesmo endeble material humano, a saña coa que se manifesta moita xente 
que vai de redentora é, cando menos, preocupante. O noso sistema penal xulga 
e condena sen necesidade de amplificar a penitencia en praza pública, aínda 
que moitas cafeterías (e medios de comunicación) vivan diso. A xustiza debe 
existir, as normas debemos cumprilas todos, coa sentenza acaba o conto.

Cumprir a penitencia: e por fin chegamos ás eleccións do 20 de novembro. Quen 
poñerá o tratamento? Quen será o ciruxán encargado de disecionar a parte do 
corpo enferma e sandar o organismo en depresión no que vivimos? A quen lle 
ides entregar ese poder? Quen credes que reparará mellor, … ou menos mal, 
para todos? E sobre todo, estades dispostos a marchar en paz e non pecar máis?
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Tareixa Ledo Regal

Entrevista Conversa con Lupe Ces

se realmente queremos cambiar este 
sistema no que vivimos non hai que 
desalentar, temos que organizar moitas 
cousas, que algunha sairá ben

Que impulsou logo a estas organiza-
cións a seguir adiante?

Unha Comisión comezara a traballar 
na organización da loxística do Foro, 
cando se agardaba que este fose de 
ámbito galego. A dinámica do tra-
ballo en conxunto, ao redor deste 
obxectivo, creou sinerxias que con-
verteron en necesidade, a creación 
dese espazo de encontro que son os 
Foros Sociais. A Marcha Mundial das 
Mulleres, Asociación Fuco Buxán, 
Colectivo Ártabra 21, STEG, Foro 
Galego de Migración, Radio Filispim, 
AAVV de Esteiro, Comité Cidadá de 
Emerxencia e Mesas de Converxen-
cia e Acción, xunto a persoas a nivel 
individual, conformaron finalmente a 
Comisión Organizadora.

Os eixes temáticos elixidos, e os re-
latores e relatoras que participaron, 
souberon dar resposta ás expectati-
vas que precedían á celebración do 
Foro? 

O modelo organizativo con que nos 
dotamos, converteu os debates, non 
como unha prolongación ou segun-
das partes das exposicións, senón 
como un espazo organizado para que 
tivera lugar un discurso que non po-
día suceder noutro lugar. Os vídeos 
das intervencións, que xa se encon-
tran aloxados no blogue forosocial-
deferrolterra.blogspot.com, dan tes-
temuña do que alí aconteceu. Pero, 
logo das exposicións, celebrábanse as 

En Galiza celebrouse un primeiro 
Foro Social Galego no ano 2008. É 
agora, tres anos máis tarde, cando se 
celebra un Foro de ámbito local...

O proceso do Foro Social Galego e o 
do Foro Social de Ferrolterra teñen 
moito que ver. Un grupo de organi-
zacións que viñamos participando 
no Consello do FSG, levabamos in-
tentando desde xuño de 2010, que o 
II Foro Social Galego se celebrase 
en Ferrol. Esta idea queda definiti-
vamente desbotada polo Consello 
no mes de xuño do 2011. Decidiuse 
entón, nunha reunión celebrada ese 
mesmo mes, onde se realizou unha 
convocatoria ampla a todo o move-
mento social da comarca, reformu-
lar esta proposta para convertela no 
primeiro Foro Social de Ferrolterra. 

Mantendo as mesmas datas que se 

tiñan formulado ao Consello. Con-

tabamos só con dous meses e medio, 

tempo de verán... Pero tiñamos o 

máis necesario, a necesidade de rea-

lizar este Foro. 

Os pasados 23, 24 e 25 de setembro, a cidade de Ferrol vivía o seu primeiro 
Foro Social. Falamos cunha integrante da Comisión organizadora, Lupe Ces, 
para entender como foi o proceso dun espazo que se revelou de moito éxito, 
segundo aseguran as persoas participantes e, como tamén informaron algúns 
medios de comunicación na súa edición local.

Lupe Ces intervindo nunha das asembleas 
do Foro
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Entrevista Conversa con Lupe Ces

asembleas, que cumpriron o obxecti-
vo de ser un espazo de encontro, de 
aprendizaxe para o recoñecemento e 
a escoita. Aí a influencia do 15M foi 
decisiva. Non podiamos deixar de re-
formular o espazo de participación 
política que son os foros, sen ter en 
conta todo o que tiñamos aprendido 
desde a irrupción do movemento das 
prazas. De aí a relevancia das asem-
bleas. Aínda que non fosen asem-
bleas de decisión, si o foron de debate 
e confluencias.

Ten pasado que moitas iniciativas, or-
ganizadas con esforzo e ilusión, non 
tiveron a afluencia e apoio deste Foro 
de Ferrolterra. Onde están as coorde-
nadas para que un evento político ou 
social teña éxito?

A clave deuna Jordi Calvo, que in-
terveu o primeiro día. Ten moita ex-
periencia, entre outras, como organi-
zador do Foro Social de Catalunya. 
Admirado diante dun salón de actos 
cheo de xente a primeira hora da 
mañá, dixo simplemente “se realmen-
te queremos cambiar este sistema no 
que vivimos non hai que desalentar, 
temos que organizar moitas cousas, 
que algunha sairá ben”. A experien-
cia tamén nos indica que calquera 
iniciativa transformadora, política ou 
social, que se fai con dinámicas unita-
rias, consegue máis facilmente os seus 
obxectivos. Hai que dicir, no entanto, 
que sendo un éxito, o Foro Social 
de Ferrolterra non conseguiu sumar 

todo o corpo organizativo e social 
que na comarca se mobiliza por un 
cambio social. Algúns sectores do 
nacionalismo ou do anarquismo non 
participaron, cando si o tiñan feito no 
Foro Social Galego. Unha parte do 
movemento sindical e do ecoloxismo, 
tampouco se sentiu atraído. Esta foi 
unha das autocríticas que a Comisión 
organizadora realizou na reunión de 
avaliación de principios deste mes de 
outubro. O que si conseguiu o FSFT, 
foi a participación dun sector de xen-
te nova que se mobiliza ao redor do 
15M.

Para rematar esta entrevista gustaría-
nos que sintetizases para que ten ser-
vido este Foro Social de Ferrolterra.

Hai obxectivos que se foron enun-
ciando ao longo da conversa; outros 

pasarán máis desapercibidos, como 

conseguir organizalo con moi poucos 

recursos económicos e en pouco tempo. 

O Foro posibilitou un lugar de encon-

tro para o movemento social e político 

de Ferrolterra. Tomamos consciencia 

do moito que temos que aprender un-

has e uns, dos outros e das outras. Te-

mos construído discursos coherentes, 

acertados e útiles, desde o feminismo, 

o sindicalismo, o ecoloxismo... e mesmo 

temos distintos proxectos políticos de 

referencia, que neste momento perse-

guen un obxectivo común: defendernos 

dun capitalismo voraz que nos arrebata 

dereitos, e conseguir unha sociedade 

mais xusta e democrática. Cómpre en-

tón, tecer con todos eses fíos, a tea da 

resistencia e a transformación.

A influencia do 15M foi decisiva á hora de reformular o espazo de participación no Foro



10

Merchi Andrade

Horizonte Universal

creada por eles na que nos poñían en 
situación para empezar a traballar 
nos distintos talleres que se desenvol-
veron a continuación.

Os talleres

Durante todo o sábado distribuíu-
se o tempo da asemblea en talleres 
nos que había diversidade de temas 
que ían desde a construción de redes 
alternativas até unha análise do mo-
vemento do 15M, pasando pola espi-
ritualidade laica, una aproximación á 

A celebración e o acto público do do-
mingo

A mañá do domingo centrouse na ce-
lebración. A palabra de Deus, e outras 
palabras cheas de contido e profundi-
dade, xunto cos xestos da luz, música 
e imaxes , e por suposto, o xesto de 
compartir o pan e o viño, fixeron que 
fose una intensa celebración da Eu-
caristía, onde, ao igual que en toda a 
Asemblea, Xesús estivo plenamente 
presente.

E como remate final participamos 
nun acto público nunha praza princi-
pal de Xerez, en apoio ao pobo saha-
rauí.

Conclusións

O traballo desenvolvido quedou 
plasmado no manifesto, e polo que 
respecta ao encontro en si, só pode-
mos constatar o éxito, porque  todos 
nos sentimos moi a gusto,  porque se 
xerou un verdadeiro clima de encon-
tro e de comunidade plural onde ta-
mén os momentos de lecer (comidas, 
paseo turístico, etc.) serviron para 
seguir facendo rede, para reafirmar 
que na nosa pluralidade cristiá está 
a forza para seguir adiante,  que so-
mos máis, descubrir outras realidades, 
falar entre nós, contar experiencias e 
aprender doutras vivencias.  “Temos 
máis forza da que parece” e como di 
a canción “Se a vida é curta, o mundo 
é ancho. Somos o pasado do futuro”.

identidade de xénero, a loita de cla-
ses, a construción dunha igrexa plu-
ral, a interrelixiosidade e o pacifismo, 
e algún outro máis. Na preparación 
de cada una das asembleas discútese 
sempre se os talleres son unha boa 
metodoloxía ou non, porque é cer-
to que ás veces as presentacións son 
algo frouxas, que moitas das veces 
non se chega ás conclusións que se 
pretendían, que non podemos estar 
en dous talleres á vez, etc. Mais a con-
clusión sempre é a mesma, os talleres 
son importantes e enriquecedores de 
por si, por riba das dificultades e mes-
mo de resultados. E, como se explica 
isto? Pois porque un dos principais 
valores destes radica no propio en-
contro en grupos pequenos, de entre 
20 e 40 persoas,  para que poidamos 
descubrir outras realidades, falar en-
tre nós, contar experiencias e apren-
der doutras vivencias. 

o traballo en obradoiros permitiu 
descubrir outras realidades e aprender 
doutras vivencias. 

III Asemblea de Redes Cristiás. Enredando 
unha fin de semana en Xerez

A representación galega participou activa-
mente na asemblea.

Un grupo de catorce galegos achegá-
monos ao sur da península para  en-
REDarnos na III Asemblea de Redes 
Cristiás xunto con outras trescentas 
persoas pertencentes a comunidades 
e grupos de católicos de base. E hoxe, 
nunhas poucas liñas, teño que resu-
mir as experiencias vividas.  Como se 
describe unha fin de semana para que 
todos os que non estivestes alí poi-
dades entender as nosas sensacións, 
as nosas vivencias, as nosas conclu-
sións…?  O mellor será  intentalo 
empezando polo principio.

A acollida

O recibimento do grupo de Xerez foi 
realmente acolledor; algúns aloxámo-
nos nun albergue e outros en aloxa-
mentos solidarios, pero todos senti-
mos  a verdadeira calor do grupo de 
Xerez e, dende o primeiro momento, 
atopámonos coma na nosa casa, sen-
tindo que estabamos coa nosa xente.

A organización e presentación da As-
emblea 

Aquí, de novo, o grupo organizador 
deixou o listón moi alto. Comezaron  
cun marabilloso espectáculo difícil de 
describir en palabras, no que un vir-
tuoso das artes manuais fixo una serie 
de representacións sobre temas cla-
ves con todos os nosos desexos dun 
mundo mellor (educación para todos, 
vivenda digna, respecto aos maiores, 
igualdade, etc.), todo acompañado 
por música de guitarra. E a conti-
nuación fixeron unha representación 
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Somos máis dos que cremos

 

Hoxe 30 de outubro de 2011, na III Asemblea Xeral de Redes Cristiás cele-

brada en Xerez, baixo o lema “Cristiáns nunha sociedade plural”, constatamos 

que “somos máis dos que cremos” e que, intentando seguir a Xesús de Nazaré, 

e xunto con outras e outros, “temos máis forza do que parece”. 

Esta crise ponnos en evidencia a brutalidade dun sistema que, a quen fomos 

creados iguais por Deus, fainos inxustamente diferentes na igualdade de opor-

tunidades. Un sistema que reinventa continuamente formas de marxinación e 

exclusión social.

Ao longo da historia, o único Deus no que cremos manifestouse de diferentes 

formas. Por iso, temos de avanzar no diálogo para recuperar os valores de bon-

dade, xustiza e igualdade tan próximos a este Deus. 

Vivimos nun mundo adulto e plural nos seus criterios políticos, cien-

tíficos, e morais, en relación cos dereitos humanos. Cremos que non 

son necesarias as muletas da relixión para traballar pola transforma-

ción deste mundo; por iso estamos convencidos de que “somos moi-

tos máis dos que cremos” na vontade de avanzar por este camiño. 

Nesta III Asemblea de Redes Cristiás traballamos en 11 talleres sobre a so-

ciedade plural e a actitude e implicación de crentes e non crentes nela. Nestes 

talleres reflexionamos sobre as redes alternativas fronte á crise, o movemento 

mundial de indignación manifestado en prazas e cidades, a loita de clases nun-

ha sociedade xusta e alternativa, as diferentes formas de vivir o transcendente, 

a afectividade e as súas distintas expresións, o traballo pola paz e en contra 

do militarismo ou a pluralidade eclesial e comunitaria no compromiso coas 

vítimas da crise.

Non fomos xordos nin cegos ante recentes acontecementos como o continuo 

incremento do paro, posto de manifesto na última EPA, a cesión da base de 

Rota para implantar o escudo antimísiles da OTAN, e o secuestro das coope-

rantes españolas esta semana en Tinduf e un pouco antes Kenia.

Por iso, ante a incapacidade e/ou silencios das institucións políticas, económi-

cas e relixiosas para dar resposta a estas situacións, denunciamos a súa ino-

perancia, e sabendo que “somos moitos máis do que cremos”, manifestamos 

a nosa vontade de colaborar na transformación deste sistema, xunto a tantas 

persoas, grupos e movementos que o fan desde outras perspectivas.

E como seguimos convencidos de que “OUTRO MUNDO É POSIBLE”, de-

cidimos unir os nosos esforzos -enredarnos- para que ese mundo vaia sendo 

posible desde agora. Unha festa da esperanza.

Horizonte Universal

MANIFESTO DA 
III ASEMBLEA de REDES CRISTIÁS
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Iago Brenlla1

Xapón despois de Fukushima (II)   

botando balóns para fóra e protestan-
do sen cambiármonos nada a nós mes-
mos).

“Abramos os ollos, esforcémonos, vexa-
mos a realidade con obxectividade. A 
realidade son eu”. Esa é a impresión 
que teño do Xapón, antes e despois da 
catástrofe.  E non podo deixarme levar 
outra vez ao “mea culpa”  ao pensar na 
situación de España, tanta indignación 
mais ningunha mudanza no día a día, 
esperando a que os de arriba, o sistema, 
amañe con todo.  

O espertar

Antes de que aquelas ondas afundiran 
e romperan a burbulla na que se vivía 
aquí en Xapón, todo semellaba ser per-
fecto, perfectamente controlábel. Che-
gou aquela onda que superou todas 
e cantas barreiras humanas existían, 
arrasando co egocentrismo e o antro-
pocentrismo da sociedade “occidental”, 
derrubando os muros que separaban o 
home da natureza, causando destrución 
mais devolvendo algo de humanismo e 
ecoloxía á sociedade. 

Esa onda ensinounos que o sistema 
non era perfecto, que tiña erros, que 
non era todo como soñabamos (está a 
acontecer agora o mesmo en Europa?). 
Cando o tsunami fixo que a sociedade 
se decatase da perigosidade da enerxía 
nuclear, cando non se respectaron as 
normas máis básicas da sostibilidade, 
empezou a loita do pobo polo cambio.

E rompeu por un intre o silencio. Co-
mezouse a criticar o sistema, a prensa 
atacaba e puña en dúbida informacións; 
pequenos colectivos saíron á rúa in-
tentando matar o silencio. Foi nese 
momento, case dous meses despois da 
traxedia, cando a sociedade xaponesa 
abriu os ollos e decatouse do seu erro. 
Non hai nada máis san para a humani-
dade que errar e rectificar, e non falo a 
nivel social, senón a nivel persoal. Can-
tas diferenzas coa vella Europa: a xente 
a berrar sen escoitarnos a nós mesmos, 
“miras o que bebo e non a sede que 
teño”.

esa paciencia, sabedores de que a 
primeira pedra é a máis pesada e que o 
cambio comeza por un mesmo

Alarmas, novas, caos

E digo “novas” porque a súa subxectiv-
idade contradí o uso do termo “infor-
mación” pois xa todos sabedes como se 
confunde o que é co que se di, causando 
o caos na poboación.  Véxase o caso da 
matanza en Noruega, no que os medios 
falaban, nun primeiro momento,  da au-
toría dun grupo ultraislámico; ou máis 
próximo aínda na distancia, o atentado 
do 11M en Madrid e finalmente no caso 
do tsunami, que semellaba que arrasara 
todo Xapón creando unha nube radio-
activa inmensa, cando realmente dita 
traxedia so afectou o nordeste da illa.

A situación despois da crise nuclear 
era bastante caótica. Todos os días os 
telexornais xogaban á desinformación, 
peneirando a realidade, viviamos feliz-
mente enganados mais se cadra era esa 
a única vía posible. Ás veces criticamos 
os de arriba por non dicir a verdade 
pero nunha situación tan difícil como 
esta, negar o evidente foi quizais a úni-
ca vía posíbel. 

Sería imposíbel imaxinar a evacuación 
total da metrópole de Toquio, cun PIB 
maior ca  toda España e unha pobo-

ación de case 30 millóns de persoas. Así 
que se fixo daquela maneira, ocultando, 
negando, tentando tranquilizar a unha 
poboación tan culpábel do desastre 
como os políticos que os dirixen. 

O silencio

Chegou o silencio, ese silencio en-
dogámico do Xapón, que permite que 
todo siga adiante; esa paciencia, a da 
xente comendo a rabia e a dor que 
levan dentro para poder continuar a 
vida, esforzándose, sabedores de que a 
primeira pedra é a máis pesada e que o 
cambio comeza por un mesmo (canto 
temos que aprender na Europa sobre 
civismo e responsabilidade, sempre 

Rompeu a burbulla

Traxedias que semellan afastadas 
poden influír nas nosas vidas para sem-
pre, mesmo en lugares tan arredados 
como Galiza e especialmente nesta 
época onde a velocidade das novas vai 
máis rápido que os acontecementos.

(1) Iago Rodríguez Brenlla, coruñés, leva 
preto de dez anos vivindo no Xapón. 
Durante 2006 e 2007 mantivo o blog 
“un galego no sol nacente” (http://
galegonosolnaciente.blogspot.com/).   
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Xoan C. Rodríguez Herranz

Actualidade

Os profetas irromperon insospeita-

damente nos seus mundos debelando 

idolatrías imperiais e ídolos caseiros, 

ídolos grandes e idoliños. Sicre esque-

matizaba nun dos seus lúcidos artigos 

a secuencia da imposición dos “rivais 

de Deus” no A.T. Baixo a forma da 

detección dun proceso xenerativo, os 

profetas atacaron frontalmente: en 

primeiro lugar a autodivinización das 

grandes potencias que implicaba a) 

difusión de prácticas idolátricas por 

conveniencia política, b) a diviniza-

ción do rei ou emperador, c) o culto 

á propia sabedoría política, d) o culto 

ao poderío militar, e) o culto aos fei-

tos gloriosos dos poderes imperiais… 

do outro, b) o ninguneo do próximo 

pobre, c) o maquiavelismo comercial, 

d) a depredación dos pobos someti-

dos. O que implicaba, terceiro, outras 

actitudes e opcións fundamentais: a) 

a inxustiza directa e premeditada en 

orde a acadar obxectivos, b) o egoís-

mo cerrado á solidaridade e ao com-

partir, c) o agobio da cobiza sobre o 

seu entorno directo.

¿Traducimos? – Divinización do es-

tado, divinización do mercado, divini-

zación do pracer propio, divinización 

do individualismo. Resultado: vitima-

ción: orfos, viúvas, pobres (de recur-

sos e “de solemnidade”); xustiza tor-

cida, dereito falseado. Sempre foi así. 

Ao se diluír a conciencia do Misterio 

abranguente, creador de fraternida-

de, tornan a erguer a testa os ídolos 

de sempre, os que nunca marcharan 

de todo, os “deuses á carta”: o deus 

mercado, o deus nación, o deus diñei-

ro, o deus orde, o deus benestar eco-

nómico, o deus consumo, o deus se-

A clave da loita profética non reside 
no éxito senón en facer o que temos 
que facer

Como segunda fonte de idolatría con-

denaron a divinización da riqueza: a) 

o luxo desmedido, base do desprezo 

Divinización do estado, divinización do 
mercado...

Vixencia E Actualidade Do Profetismo (I)
1ª Luzada

[Nota previa: - Escribe algo sobre 
profetismo –dixéronme-. Resposta 
automática: -Non se me dan as sínte-
ses; tema incomensurable; xa foi todo 
dito hai ben tempo. Contrarréplica: 
-Seguen vixentes o profetismo e as 
súas relecturas porque seguen a actuar 
as manipulacións de Deus e estase a 
negar a cotío a xustiza interhumana 
nun mundo rexido pola idolatría da 
fraccionalidade individualista e ególa-
tra. Compre unha e outra vez reeditar 
a chamada, fornecer coñecemento 
interno e practicar. –Ben, vale; pero 
conste que non van ser máis que tres 
luzadas necesariamente esquemáticas. 
–Pois vale].
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Xoan C. Rodríguez Herranz

Actualidade
guridade, o deus eterna xuventude, o 

deus estética corporal; todos eles cos 

seus novos paraísos e calendarios li-

túrxicos, e necesariamente con sacri-

ficios sanguentos e “danos colaterais”, 

dados por obvios.

Os profetas dinnos: os imperios pre-

cisan de ídolos, os ídolos fabrican 

imperios. T. Adorno confirmaba: Aus-

chwitz non foi “un accidente” no noso 

sistema senón unha consecuencia del. 

E Norbert Lohfink, que tanto tratou 

cos profetas, comentaba irónico: “o 

noso progreso non consisitiu en que 

os homes deixaramos de comernos 

uns aos outros, senón en que nos co-

meramos con coitelo, garfo e pano de 

mesa”.

Hoxe sería urxente exorcizar todos 

os Eichmanns da nosa cultura econó-

mica, e máis os da “cultura do esque-

cemento”, o nihilismo cómodo e de sa-

lón que arrombou con Deus, logo co 

ser humano, a continuación coa pre-

gunta de sentido. Exorcizar o “des-

monte dos santos” que se dá entre a 

intelligentsia elitista e postmoderna: 

o non soportar as causas nobres, as 

condutas exemplares, que estorban 

e polo mesmo se descafeínan cun 

sorriso autosuficiente; o refugamen-

to das responsabilidades sociais en 

moita xente nova, a banalidade do 

mal perpetrado arbitrariamente 

(Ana Arendt dixit) a supeditación á 

razón instrumental (Horkheimer); o 

non recoñecemento dos excluídos e 

desposuídos como froito do sistema, 

para denigralos como culpables fra-

casados.

Se cadra, e dada a catequese mediáti-

ca na que viven inmersos, non depen-

de de moitos dos nosos contemporá-

neos crer en Deus, pero si certamente 

o non facer obxecto do seu amor aos 

falsos deuses, e niso podemos axudar. 

O profético pode ser coñecer e po-

tenciar todas as células non nihilistas 

da nosa cultura tendo en conta, por 

outra banda, que a clave da loita pro-

fética e humana non reside en canto 

éxito imos ter nesa angueira senón en 

facer o que temos que facer. Se cadra 

iso é hoxe o profetismo.

Auschwitz non foi “un accidente” no noso sistema senón unha consecuencia del (T. Adorno)
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Boa Nova
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O último discurso de Xesús no Evanxeo de 
Mateo (Mt 23-25) ten dúas partes claramente 
delimitadas. A primeira é un ataque durísimo 
contra os escribas e fariseos, os líderes da 
sinagoga, que expulsaran do seu seo aos 
que confesan a Xesús como Mesías. Despois, 
avisando dos momentos difíciles que está 
traendo a persecución, abre a perspectiva 
da parusía final cunha catequese sobre a 
vixilancia e a esperanza que remata con esta 
parábola do xuízo final. 

Para Mateo este contiño é tamén o corolario, 
a conclusión de toda vida pública de Xesús. 
Resume a súa personalidade e o que se lle 
pide a quen o queira seguir: unha fonda 
compaixón e misericordia para cos últimos. No 
xuízo, Deus mesmo se identifica coas persoas 
marxinadas. A lei, a oración, os profetas, o 
maxisterio,... non teñen sentido si non somos 
quen de colocarnos no lugar da persoa 
desafiuzada, da parada, da inmigrante sen 
papeis, da anciá soa,... 

Una iglesia que no sirve, no sirve para nada 
era o título dun libro-reflexión de Jacques 
Gaillot, e ben puidera ser o resumo desta 
parábola do xuízo final, que se nos propón 
como reflexión na festa de Cristo rei. Despois 
virá o relato da paixón...

Marisa de CormeA
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 20 DE NOVEMBRO. FESTIVIDADE 
DE CRISTO REI
Mt 25, 31-46
Naquel tempo díxo Xesús: “Cando veña o Fillo do 
Home na súa gloria e todos os anxos con el, sentará 
no seu trono glorioso. Diante del xuntaranse todas 
as nacións; e separará un dos outros, como xebra 
o pastor as ovellas das cabras. E poñerá as ovellas 
á súa dereita e as cabras á súa esquerda. Entón 
dirá o Rei aos da súa dereita: “Vinde, benditos do 
meu Pai; recibide a herdanza do Reino preparado 
para vós dende a creación do mundo. Porque tiven 
fame e déstesme de comer; tiven sede e déstesme de 
beber; fun forasteiro e acolléstesme; estiven espido e 
vestístesme; enfermo e visitástesme; estiven na cadea 
e viñéstesme ver”. Entón preguntaranlle os xustos: 
“Señor, cando te vimos famento e che demos de 
comer; ou sedente e che demos de beber? Cando 
te vimos forasteiro e te acollemos; ou espido e te 
vestimos? Cando te vimos enfermo ou na cadea e 
te visitamos?” O rei contestaralles: “Asegúrovos que 
canto fixestes cun destes irmáns meus máis pequenos 
fixéstelo comigo” (...)”.

A
 C

LA
V

E

COMA UNHA CAMISETA GRIS E SUDADA
Branco, cor, branco, cor, bran… non,  amarelo, onde o boto? Mira que se destingue, pero ten unha de manchas 
este mantel  que de boa gana o botaba coa roupa “branca” que se pode lavar con auga a 40º… branco, cor, 
bran… e esta camiseta gris suada que fago con ela, téñolle cariño pero cheira. Esa son eu, axeonllada e perplexa 
diante do meu lavaroupa. Teño que tomar decisións, tamén no traballo; teño un minisegundo  de miseria para 
dar coa palabra exacta. Sei ben o que representa escoller, decidir, e nin que falar de xulgar...Por iso  me confeso 
aprendiz bastante inútil de escolleitadora. Fico lela cando alguén me sinala co dedo para cantar as miñas “culpas”, 
así clariñas, e contaxiosas.... Por iso me acollo a ti, meu Rei. Estou abraiada de que ese vaso de auga, ese cacho 
de pan, esa chaqueta prestada,  poidan salvarme, abraiada de que CONFIESEMEPADREPORQUEHEPECADO 
non sexa o abracadabra de todas as portas, e tampouco o recto cumprimento de código algún, nin sequera o 
canónico. fico aliviada, liberada para seguir adiante rebentando as portas pesadas e gordas que non deixan 
entrar o Reino, porque sei que so ti me has xulgar, lévame a vida chegar a ese día, non sexa máis que por verte, 
aí, xigante no teu arte de escoller, de decidir, de xulgar e de salvar todo o que podes... seguro.

Christina Moreira
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Falando da lingua Repasando todos e todas…
Lidia e Valentina

O Fachineiro da UNESCO
A pelota é miña
Quen se achega ata este fachi-
neiro é xente informada sabe-
dora de que a UNESCO é o 
organismo das Nacións Uni-
das para a educación, a ciencia 
e a cultura,  que acaba de ad-
mitir a Palestina como mem-
bro. Aos representantes dos 
Estados Unidos de América 
seguindo a súa liña de apoio ao estado terrorista de 
Israel, ou dito na súa linguaxe, “a única democracia 
da zona”, faltoulles tempo para retirar o apoio eco-
nómico á UNESCO, un acto que evidencia non só o 
aprecio deles pola cultura, a ciencia e a educación, 
senón tamén polos dereitos elementais dun pobo 
sometido a todas as asfixias habidas e por haber e 
a estima en que teñen a decisión dunha Asemblea 
de países. Acae lembrar que no ano 1954 -daquela 

andaba a UNESCO 
aínda pola VIII asem-
blea- Ramón Piñeiro 
elaborou un documen-
to, logo apoiado por 
numerosos intelectuais 
e entidades, no que de-
nunciaba a represión 
franquista coa lingua e 

a cultura galega cando a ditadura pretendía vernizar 
a súa crueldade co paraugas daquela organización. 
Arestora, Israel e os seus adláteres quixeron impe-
dir o ingreso de Palestina, de indubidable valor sim-
bólico, co curioso argumento de que vai en contra 
do proceso de paz. Que proceso? Que paz? Pois si, 
cando non gusta o sentido dos votos, collen a pelota, 
que para iso e súa. Pero agora téñena no tellado.

A.Q.

ha dúbida que nos fixo chegar unha 
persoa que está no proceso selectivo. 
De paso, repasamos con vós. 

Hoxe imos coa primeira dúbida que 
nos chegou, e refírese á contracción 
das preposicións co artigo. Pois ben, 
debemos ter presente que en galego 
os artigos, os indefinidos e os demos-
trativos contraen coas preposicións 
de e en. Os artigos, ademais, contraen 
con a, con e por. Así, imos á feira, vi-
mos do mercado, andamos coa gri-
pe e imos polo camiño, imos dunha 
noutra, un pouco paramos nesta e 
outro pouco naqueloutra. Parece que 
se nos complica a vida! Non ho, só te-
des que ter en conta que os demostra-
tivos masculinos e femininos tamén 
poden contraer cos indefinidos.

E cando o artigo, o demostrativo ou 
o indefinido se escriben con maiús-
cula, xa que forman parte dun nome 
propio ou dun título, a contracción da 
preposición con estes elementos non 
se representa na escrita, aínda que si 
se produza na fala. Así, diremos que 
antes tomabamos os chupitos de O 

galo de ouro ou que xa coñeciamos ese 
actor por velo en O bosque animado.
Mais..., coma toda regra que se prece, 
esta tamén ten excepcións... 

- a primeira di que se pode represen-
tar con apóstrofo a contracción da 
preposicións de, en co artigo inicial de 
títulos de obras ou publicacións, man-
tendo sempre a maiúscula do artigo: 
Deu unha conferencia sobre a lingua 
n´A esmorga.

Están preparando unha representación 
d’Os vellos non deben de namorarse.
 
- e a segunda di que tamén se reali-
za a contracción das preposicións co 
artigo dos topónimos galegos ou ga-
leguizados, e cómpre saber que neste 
caso a contracción resultante escríbe-
se con minúscula:

Veu cedo da Coruña. 

Estivo nunha praia no Morrazo. 

Foi á Bandeira comprar. 

Este verán pasou polo Salnés.

 Ata máis ver!

Andan a examinarse os futuros xor-
nalistas funcionarios, ou funcionarios 
xornalistas... non sabemos ben. O 
caso é que hai un lote de xornalis-
tas que opositan a postos na radio e 
na televisión públicas galegas. Teñen 
un exame de galego ao que se lle dá 
tanta validez que o teñen na súa man 
os candidatos, para que o preparen 
ben… Non imos facer comentarios 
ao respecto, pero si atender a algun-

Coma quen vive nun zapato!


