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Morreu don Isaac,
Galicia continúa

A foto que fala

A esquerda na encrucillada. Tempo de congresos e asembleas.

O trasno

ADQ

Daniel López

Hai tempo a nosa conciencia era que
o lixo non era un problema, que a
lavadora vella encaixaba ben no medio
da carballeira –mesmo lle daba un toque
de escultura moderna-; xa non digamos
no medio do eucaliptal –que triste un
eucaliptal sen o seu microvertedoiro!,
coas latas de aceite de vivas colores,
a alegre xoguetería plástica, a batería
de coche asomando timidamente
entre as ortigas e a neveira aberta
con aquela caída de 35º con respecto
ao invisible horizonte (os eucaliptos
cegan o horizonte, polo que o dos 35º é
a ollo). Outro tanto se pensaba do mar,

tamaño vertedoiro natural!, tentador
el, tan aborrecidamente azul, coa súa
capacidade de rexeneración infinita.
Despois veu a tumultuosa creación de
Sogama e o inmenso déficit dun debate
serio sobre estes temas. Porque entre os
tres “R” (Reducir, Reutilizar, Reciclar)
optouse polo ADQ (aumentar,
disimular, queimar). E seguimos con
esa enorme actitude avestruz, que
namora a políticos e seduce ao pobo e
aos supermercados.
Sogama ( a alternativa de reciclado
residual e queima masiva) está
desbordada. E, por desgraza, sábese
tamén que a esperanzadora alternativa
que lanzara o consorcio das Mariñas
(Nostián, producción de compost) está
en risco de colapso, porque o compost
que se produce non dá os mínimos de
calidade e non pode ser utilizado.
Así que, como Sogama non funciona,
acaban de decidir aumentala cara ao
Irixo, que así é como se resolven os
problemas, facéndoos máis grandes.
O lixo encarna o que somos como
sociedade, como sistema produtivo:
unha loucura insostible, na que as
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responsabilidades sempre se dilúen,
e no que vivimos cada día máis
convencidos de que non hai nunca
solución para nada.
E sen embargo non parece complicado:
Todo vai a algures, tamén as pilas
(educación desde os colexios). Reducir
ou prohibir envases non biodegradables
(normativas, inspección). Separar o
lixo (obrigatorio baixo sanción). Tratar
o lixo que separamos na casa (velaí a
cuestión desmoralizante: para que vou
separar se vexo que os da recollida
volven mesturalo todo???). Hai que
reciclar todo o que se poida e facelo
con rigor e calidade (administración).
Hai que reducir ao mínimo a queima
(tratamento).
Romanticismo?
Non.
Problema
económico.
Responsabilidade
individual e institucional. Producimos
1,16 quilos de lixo por persoa e día. Só
recuperamos o 10% dos residuos (non
vale contar a lavadora que adorna o
eucaliptal), fronte ao 15% estatal ou
o 24% europeo. E iso cústanos 62,4
millóns cada ano. É realmente tal
difícil?

Editorial

Marchou don Isaac, Galicia continúa
Con Isaac Díaz Pardo acaba de finar un personaxe enorme da recente historia de Galicia,
un modelo civil e aberto de “galego practicante”, de creador teimudo e pródigo en iniciativas tan orixinais como imprescindibles. Na súa persoa deuse unha produtividade fóra do
común, pois el era quen de pintar e debuxar cun nivel artístico excelente; era ensaísta e
conferenciante incansable; era quen de facer crónica xornalística e animación cultural; e
ademais, creou empresas, editoriais e museos.

mantivo vivo o lume e as razóns
para estarmos orgullosos de sermos
galegos, sen termos que disimular

Formou parte dunha xeración que tivo que volver construír Galicia, que acometeu, con tesón,
paciencia, estratexia e moita militancia, outro
rexurdimento. Foron eles e elas os que recolleron o testemuño da preguerra e, no seu caso, por
vía ben directa, do seu propio pai. Díaz Pardo
fixo ese camiño cunha xenialidade única, pero
próximo e asociado a persoeiros da talla de Luís
Seoane ou Lorenzo Varela.

Con todo ese quefacer de sabio renacentista posto ao servizo deste país, Díaz Pardo encarna, o mellor dunha xeración que cría que Galicia era viable, a pesar das aparencias, da dura
realidade histórica, dun empeño institucional en declararnos o noroeste do imperio español.
A súa figura, representa, así, un patrimonio nada desprezable para un país dubitativo e
“cainita” (sempre matándonos entre nosoutros por motivos de pureza). Efectivamente, el
non estaba entre os que en rigor militaron no nacionalismo político e, non obstante, era representante dese gran colectivo dos bos e xenerosos que mantiveron vivo o lume e abriron
novos horizontes e novas razóns para estarmos orgullosos de sermos galegos, sen termos
que disimular ou mudar. Parece doado, pero non o é tanto, como se pon de manifesto ao
observar a actitude vital da nosa clase política e dos nosos poderes mediáticos, neste nova
etapa de deturpación e desprezo dos mellores sinais da nosa identidade colectiva.
Por iso, en contra de calquera aparencia, a actualidade de Isaac Díaz Pardo é notoria, nun
momento no que Galicia necesita de novo reconstruírse valéndose dun galeguismo rigoroso, emprendedor, creativo, aberto e normalizador.

Rumores de esperanza
O último número de Irimia tiña unha
portada ben “curriña”.Víase a cara de
susto dun neno (ou se cadra nena) e o
epígrafe “2012,…vaia ano, mi madriña”. Parabéns a quen creou esa portada. Éche ben feitiña e significativa.
Pero este ano tamén é ano de sorrir.
Por que non? Seica nos vai tirar atrás
unha crise económica?

a Igrexa. Cando alguén fala de que

Este ano cumpre cen anos don Celso Emilio Ferreiro. O autor que nos
deu razóns para falar galego “porque
me gosta, porque me peta e quero e
dáme a gaña”. O autor dos impresionantes versos de eu en ti e das declaracións de amor a Moraima.

apostan polo aire fresco temos aínda

Tamén cumpre anos o Concilio Vaticano II. Un sopro de aire fresco para

ñeces ningún exemplo disto? E logo

este Concilio foi esa chegada frescura
para a Igrexa e como agora queren
pechar as ventás para que non entre
ese aire, recordo a eses vellos que teñen medo de coller frío e que sempre
que se abre unha ventá protestan polas correntes de aire. Grazas aos que
xente de vangarda na Igrexa. Temos
teólogos/as que pensan, temos cregos
que apostan por unha liturxia máis
próxima, temos leigos/as implicados
nos diferentes movementos. Non coti non les Irimia?
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A peneira
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Se non hai outras medidas,
1500 traballadores do naval
rematan o EMPREGO e un ano no que só
se contrataron 2 buques no
estado, porque acabou o
ERE. Barreras e Vulcano
de Vigo negocian as súas
regulacións, que levan a rastro compañías auxiliares e
subcontratas. Entre xaneiro
e setembro, 8522 traballadores sofren esta suspensión.
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Os portais de “San Andrés”
da Coruña, cegos polo
comercio, asisten á morte de
frío dos SEN TEITO,
invisibles á sociedade, sen
identificar. Urxe empadroalos, e que teñan acceso á
sanidade e outros servizos.
Nunha semana morreron 3
na cidade. Cáritas berra por
4000 deles, sós coa calor do
can fiel. Isto dáse nun país
de 242.142 parados e 4000
sen prestación.
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Despois das

REBAIXAS pechan
máis comercios. Xa son 15
cada día, e 11.274
en 4 anos, nos que traballaban 28.000 persoas. Perdemos 2540 empresas no 2009,
o 48% en construción e
comercio. Temos uns 30.000
mozos/as no paro, o 32,2%
(no estado un 48%). En tres
anos perdemos o 17% do
emprego industrial. 60.000
levan 2 anos así.

4

Principian o ano con bo pé.
Na foto, as lucenses diante
da chouza de Fred, operado
en Lugo polos

CIRURXIÁNS
DO MUNDO, que as
convenceron de tutelar a
6 nenas/os nun colexio de
Uganda. Arpovisiónanos
con ensino, alimentación,
e sobre todo auga, pois cos
libros teñen que carrexar
unha garrafa de auga.
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No Ano da ENERXÍA Tarde, o TS sentencia non
ser delito falar do futuro
SOSTIBLE acredide EUSKADI cos
tamos que as renovables
que agora silencian no
crean 5 veces máis empreparlamento de Madrid. Na
go cás fósiles. O 30% do
foto, Goenaga, directora de
que producimos (23% do
Eses celos: a volta á casa da
carbón e da hidráulica e o
moza, anos na cadea, basea20% da eólica do estado)
consómese fóra. O 52% da da na novela de Bernardo
petrolífera importada é para Atxaga. Isto, nun momento
transporte. “Biomasa Fores- no que se desvela o segredo
tal” das Pontes vai producir a voces que o Goberno e a
60.000 toneladas por ano e CIA dos EUA alentaron o
atentado de Carrero, preto
empregar a 20 persoas.
da embaixada e a transición.
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Cando as aldeas se rebelan
contra corrupción e contaminación, 1,4 miles de
millóns de chineses comezan, o 23, o ano do DRAGÓN, co Festival da
Primavera, un ser ligado á
paz. Así o lemos en O nacemento do Dragón (Faktoría
K), unha obra bilingüe en
chinés e galego que conta
coma o ven as nenas/os, o
propio do Día Escolar da
Paz, o 30.

Alfonso Blanco Torrado
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O Facho agasalla, o 28, a
Francisco

CARBALLO co
“facho de ouro”, animador
sociocultural, dende a Asociación Cultural de Vigo. Xa
na primavera vai abrollar a
súa sementeira de 40 anos
de actividade por vertebrar
o país dende a historia de
seu: A Nosa Terra, Irimia…
A Asociación de Escritores
noméao “Bo e Xeneroso”.
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ECONOMÍA
Pedro Pedrouzo Devesa

A corrupción é o maior inimigo
do gasto público
Os recortes no gasto público que se están levando a cabo nos países europeos
con maiores problemas de endebedamento están empeorando a recesión económica que vivimos, porque, cando se lle resta forza ao sector público, a actividade económica decrece.
Temos varios problemas a un tempo. Por unha banda, é difícil aumentar o
gasto cando a recadación é tan baixa e o endebedamento tan alto. Por outro
lado, para as administracións públicas é cada vez máis costoso acudir ao crédito, porque os xuros que lles obrigan a pagar os prestamistas aumentan constantemente. Malia que esta crise non comezou por culpa do endebedamento
público, senón do privado, a situación está afectando tamén á capacidade de
financiarse do sector público. Mentres o sector privado segue dando mostras
de incapacidade para crear emprego por si só, o sector público tenta facer de
contrapeso a esa carencia sen conseguilo aínda.
Os niveis de endebedamento das administracións públicas aumentaron enormemente nos últimos anos, fosen gobernadas polo PSOE (Estado, Andalucía
ou Cataluña), ou polo PP (Valencia, Madrid ou Galicia). Ningún dos gobernos
conseguiu romper a inercia de destrución de emprego. Mesmo nalgún deles, o
gasto público non foi sinónimo de keynesianismo, no sentido de reactivación
económica, senón de corrupción a gran escala.
Unha posible saída para frenar a presión que os mercados están facendo sobre
os estados a base de subir os xuros dos cartos que piden estes prestados, sería
acudir a endebedamentoeuropeo, aos chamados eurobonos. Esa é a alternativa
que propoñen a maioría dos países europeos agás Alemaña. Alemaña négase,
porque a credibilidade dos eurobonos basearíase na que ten a economía alemana. Alemaña tampouco parece moi animada a seguir axudando a financiar
os despropósitos que unha parte importante dos nosos políticos segue facendo
cando xestiona o diñeiro de todos. A frivolidade coa que moitos deles contrataban, por exemplo, coa fundación de Urdangarín por
copiosas sumas de diñeiro parecen só a punta dun iceberg
de estupidez que inundou e aínda parece inundar a moitos
cando teñen que decidir que facer cos cartos de todos.
Por iso, Alemaña prefire endurecer a ferida. Opina que só
saneando o sistema produtivo dos países que máis acusan a
crise estes poderán saír adiante. Non hai que actuar sobre
a demanda (o consumo foi a orixe dos males que temos),
senón sobre a oferta (hai que potenciar a produtividade e o
traballo antes que o consumo): antes de volver a vivir ben,
imos ter que esforzarnos. A penitencia non será doada. O
maná crediticio non volverá mentres non se poña freo á
insensatez, a mesma coa que se gastaron os miles de millóns
daqueles marabillosos anos. Vannos facer suar, e, coma
sempre, os que máis suarán non serán nin os banqueiros,
nin os políticos, nin os sindicatos nin os empresarios. Serán
os outros, os máis indefensos: os invisibles.
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O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

Hai uns días parei nun bar da vila a tomar un viño, mentres agardaba polo meu
curmán Silvestre. Era un día de vagar, neses tan tópicos nos que as mulleres andan
de compras e os homes de viños, mais ou menos, isto ven sendo o Nadal. Collín un
xornal deportivo, que cousa estraña, era o único libre na barra do bar, por ver como
andaba o Depor. Nada raro ata que reparei na conversa de dous paisanos sentados
nunha mesa preto de min. Falaban dos curas.
Eran xente de aldea, e cóntoo con toda admiración, pois son sabedor de que na
aldea atópase o reduto da sabedoría. Quizais obrigados a vivir na
cidade,
agardaban a hora da marcha para celebrar as entrañables
festas onde corresponde: Mazaricos, Santa Comba,
Negreira, Arzúa…
Non sei de onde raios xurdiu o tema, pero un deles
agarrando a cunca de viño, díxolle ao outro: - Os
curas queren casar case todos, pero teñen aí ese
tipo en Roma que non lles deixa. Fíxome graza.
Pero a contestación que lle deu o amigo foi de dogmática: -Que casaran non é problema, o asunto é
que deixen de cobrar do Estado, que co que cobran
por detrás chégalles dabondo.
Non sei se os curas cobran ou non do Estado,
pero cando andan a cobrar por outras cousas e
sen declarar, mal asunto. Eu creo que o problema
dos curas é o de ter quen os queira, e cando non
teñen, agárranse a outras lerias, e mesmo perden
a razón, e ás veces traxicamente. Ben o soubemos todos, hai uns días. Deus nos dea quen nos
queira, aínda detrás das silveiras.
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Entrevista

Conversa con Tereixa Otero Dacosta

Maite Cabanas

Por unha escola galega, pública, democrática
e coeducativa
Ademais de profesora de Ciencias Sociais, Tereixa Otero Dacosta é delegada
sindical do sindicato do ensino STEG. Desenvolve unha militancia diferente
e alternativa neste e noutros eidos, como a Marcha Mundial das Mulleres de
Galiza na que participa activamente e á que representou neste mes pasado en
Filipinas.
Coñecedora de primeira man da situación pola que está a pasar a escola
pública e dos discursos empregados para xustificar a súa deterioración, cando
non a súa desaparición, as súas palabras denotan gusto fondo polo traballo e
implicación comprometida... Sen dúbida, unha muller chea de vitalidade que
aposta con firmeza polo que cre.
Tereixa no local de STEG en Vigo.

No estado español implantouse a
LOXSE a partir dos anos 90. Que
melloras introduciu este cambio e
que deixou no camiño?
É unha pregunta complexa. As melloras que destacaría da LOGSE son
o “aprender a aprender”, a atención
á diversidade, a transversalidade nos
contidos e vertebrar todo o ensino
tendo en conta a FP.

A administración galega ridiculiza o
traballo do profesorado
Deixou no camiño unha aposta decidida polo que defendía: ao non haber
centros suficientes concertouse con
centros de ensino privado que non
abandonaron certas premisas como
a segregación por sexo. Tampouco
se contou con profesorado formado
nesta pedagoxía, todo se facía “por
obriga”, e as expectativas eran inalcanzables, polo que se estendeu o
desánimo.
Parece que antes de falar de crise
económica, xa se podía falar de crise
no ensino ou de que a educación estaba en crise...
A nosa situación non é comparable
á de ningún estado de Europa Occi-
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dental. Non me gusta usar o concepto de crise, porque parece que antes
todo estaba ben, cando o certo é que
levamos anos demandando o cumprimento dos dereitos humanos en
todo o mundo, igualdade real para as
mulleres e sentido común no uso dos
recursos, por exemplo.
Xesús R. Jares, no seu libro Pedagogía
de la convivencia, fala de que se a convivencia é inherente a todo proceso
educativo, non se pode dicir que sexa
un ámbito exclusivo del. Construír
sociedades convivenciais compete ao
conxunto da sociedade; non se pode
delegar exclusivamente esta responsabilidade no sistema educativo, aínda que a teña e sexa moi grande.
Como é a situación actual da educación, nun momento no que parte da
“solución” á crise económica parece
que pasa por reducir investimentos
en educación?
O sistema educativo está a soportar
un acoso constante por parte do actual modelo económico que entende
a “eficacia” en termos economicistas e non como mellora na calidade
de vida das persoas e no coidado do
planeta. Segundo estes criterios os investimentos no ensino teñen que ser

recortados para medrar o gasto en
armamento, en investimento nas empresas privadas e no rescate á banca,
sen ter en conta o que pensamos as
persoas. Estou convencida de que,
se nos deixasen opinar, máis do 98%
prefeririamos aumentar o gasto na
sanidade ou no ensino en lugar de recortalo. Para o STEG estas políticas
non fan máis que “parchear” un modelo insostible e caduco, que precisa
de cambios estruturais fortes, para os
cales, a escola é un espazo estratéxico
de preparación, socialización e convivencia da totalidade da cidadanía.
Que obxectivos persegue o STEG?
O noso lema recolle os nosos obxectivos: “Por unha escola pública, democratica, laica e coeducativa”. Estes
obxectivos atravesan todo o noso traballo: as demandas á Administración,
a organización do STEG e as alianzas
con outras organizacións en diferentes plataformas. Somos unha organización asemblearia, na que destacaría
como positivo o consenso como xeito
de achegamento de posturas diferentes, a responsabilidade e participación
das persoas en todos os procesos para
evitar que a representatividade se
converta nun xeito individual de facer e ver as cousas, e a convivencia na
heteroxeneidade e na heterodoxia.
O curso pasado rematou cunha gran
manifestación do profesorado en
Compostela, este curso iniciouse con
dous días de folga en setembro, que
está a pasar?
A escola galega arrastra problemas
agudizados con medidas populistas e
pouco efectivas para fortalecer unha
escola galega pública de calidade. O
Decreto de “Plurilingüismo” invisibiliza a nosa realidade como país, redu-

Manifestación polo dereito ao ensino público (Compostela, 28 de xuño de 2011)

ce as horas de ensino na nosa lingua
e non garante a aprendizaxe en galego a quen o desexa. A día de hoxe,
os Equipos de Dinamización e Normalización Lingüística non sabemos
con canto diñeiro contamos para este
curso. Outro problema son os centros
das zonas rurais con pouco alumnado, que son declarados “insostibles”
e péchanse, acentuando o desequilibrio territorial entre costa e interior,

profesorado e as nosas mobilizacións:
destaca o noso descontento ante o
aumento das horas lectivas e non fala
da nosa negativa a cambiar as nosas
funcións, a facer de gardiáns de patio,
a dar materias fóra da nosa especialidade... Vemos que non podemos
atender á diversidade polo aumento
da ratio nas aulas, e un longo etcétera....

Non podemos falar de cidadanía se non
cremos na formación integral das persoas
zonas urbanas e rurais. Non debemos
esquecer tampouco o menosprezo
da Administración polo papel das
ANPAS ao non achegar solucións
ao regulamento e orzamento dos
comedores escolares. Ademais, existen zonas educativas que non teñen
suficientes prazas para garantir a escolarización de todo o alumnado en
escolas públicas. Os ciclos formativos
de nova creación non contan co equipamento preciso e os vellos teñen
maquinaria obsoleta e locais que non
cumpren a normativa de seguridade
laboral. E para rematar, destacar que
o número de profesorado en activo
non fai máis que reducirse mentres
que a ratio por aula non fai máis que
medrar.
Ante este panorama a administración galega ridiculiza o traballo do

Que futuro aparece no horizonte?
Por onde conviría traballar?
No STEG traballamos para facer do
ensino un dereito universal, independentemente do lugar ou da familia na
que unha persoa nace. Por outra banda esta concepción do ensino é unha
estratexia de futuro: non podemos
falar de cidadanía se non cremos na
formación integral das persoas. Para
iso é imprescindible a atención á diversidade, entendéndoa non como un
problema senón como unha realidade coa que temos que vivir. Tamén
pensamos que a escola ten que pór en
valor e asumir un novo modelo, integrador, solidario e respectuoso coas
persoas e co planeta. A escola foi e
é para moitas de nós, o outro mundo
posible que sempre soñamos e así
queremos que siga a ser.
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Actualidade

o BNG diante do seu particular concilio

Camilo Friol Piñeiroa

Vaia por diante que non son crente, mais penso que botar un ollo á historia da
Igrexa serve para exemplificar a situación do BNG diante da crucial Asemblea
Nacional de finais de xaneiro, o seu particular Concilio.
No de Trento, tamén eran evidentes as diferenzas entre católicos e reformistas
protestantes. E foi inservible a ese nivel. Convocouse máis ben como resposta
á reforma protestante co obxectivo de aclarar diversos puntos doutrinais. E
ese foi o resultado, máis dogmatismo: fíxase con nitidez a fronteira entre a
ortodoxia e as novas herexías, que non se toleran e son castigadas a través
dos Tribunais da Santa Inquisición, que se reinstaura, igual que se establece a
censura contra a publicación de todo pensamento que puidese ser contrario á
fe católica. En definitiva, o Concilio de Trento deu as costas aos fieis, mesmo
fisicamente coa misa de costas, e, o máis importante, non conseguiu reunificar
a cristiandade.
Fronte a iso está o Concilio Vaticano II. Pretendeu proporcionar unha apertura dialogante co mundo moderno, unha actualización de posicionamentos
e mesmo unha nova linguaxe. No Concilio Vaticano II, o máis numeroso da
historia (aberto a todos os bispos do mundo, mesmo aos doutras relixións), a
pluralidade e a diversidade son entendidas como elementos positivos. Definido con aquela frase do propio Xoán XXIII: “quero abrir as ventás da Igrexa
para que poidamos ver cara a fóra e os fieis poidan ver cara a dentro”. Simbolicamente as misas volveron facerse cara á xente.
Coma neses outros, no Concilio nacionalista de finais deste mes hai que analizar dúas cousas:

1. Os fundamentos da fe
Deberían buscarse aqueles que conecten coa sociedade, porque coma na Igrexa, se os postulados se afastan cada vez máis da xente e se refuxian no resistencialismo, cada vez menos mozos e mozas van á misa e só quedan as vellas
beatas. E debería lograrse cedendo todos, sen impoñer doutrinas, mais vendo
os documentos que Xesuítas, Franciscanos, Dominicos e a Congregación para
a Doutrina da Fe presentan para esta Asemblea Nacional do BNG, máis que
buscar puntos de encontro, semella que fixeron todo o posible por plasmar
aquilo que os diferenza irreconciliablemente.
2. O mellor Papa ou cabeza visible
De cara a transmitir esa nova doutrina á xente, é necesaria unha nova curia
nacionalista, porque non é posible recuperar o espírito do 82, aquel que fixo
nacer o Bloque, cos cardenais do 82, os máis deles contaminados por décadas
de loitas e intrigas internas, de enfrontamentos mesmo persoais.
Son as miñas opinións e reflexións para unha Asemblea Nacional do BNG que
debe ser ecuménica e tentar atraer a todo ese nacionalismo que está fóra do
BNG, porque, lamentablemente, coma na Igrexa, co paso dos anos hai moitos
máis nacionalistas fóra do Bloque ca dentro, igual que hai moitos máis crentes
que practicantes. Claro que de nada serve celebrar unha Asemblea ao estilo
Vaticano II para despois adoptar a doutrina Ratzinger e deixar o Concilio en
papel mollado; o fundamental é aplicar e practicar despois ese aperturismo.
Porque na relixión, como na política, non hai nada peor que predicar unha
cousa e facer a contraria.
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Horizonte Universal

O reto da inxustiza (1)

Xulio Lois

Parto dunha convicción fundamental,
que podería formularse así: a inxustiza actualmente existente, con todas as
súas manifestacións de desigualdade,
pobreza, marxinación e exclusión -é
dicir, con todo o sufrimento que procrea e que achega a tantos á “morte
antes de tempo”- é o feito maior ou o
problema ético máis decisivo da humanidade.
Considerado á luz da fe cristiá, o
problema da inxustiza non se sitúa
soamente no campo da ética senón
que adquire ademais un “estatuto
rigorosamente teologal”. O feito da
inxustiza, a insolidariedade que a
perpetúa, a mentira que a encobre e
a ideoloxía que a xustifica, oculta o
rostro do Deus de Xesús, e mesmo

Deus” está, para moitos, estreitamente vinculada á realidade da inxustiza.
Se o dito anteriormente é certo, poderiamos entón igualmente dicir,
agora en formulación positiva, que o
compromiso pola xustiza -que, biblicamente falando, é o que busca eficazmente humanizar, dar vida e dala
en plenitude ás maiorías pobres e
oprimidas da humanidade- é a forma
máis significativa de afirmar a Deus
no momento presente, a manifestación máis perceptible da súa presenza
amorosa e salvífica na historia, o mellor resumo da mensaxe e a vida de
Xesús ao servizo do Reino de Deus,
o xeito máis elocuente de conceder
credibilidade á súa Igrexa, a contri-

a esperanza ten que ser recuperada
e mantida en dura confrontación coa
vertente máis escura da realidade
é a súa negación máis radical. Nun
mundo dominado pola inxustiza que
xera tantas vítimas, como coñecer e
onde atopar ao Deus Pai e Nai, amor
misericordioso e liberador, Deus de
vida que ofrece preferentemente aos
pobres un Reino de xustiza e de paz,
que nos revelou Xesús? A “morte de

bución máis decisiva ao futuro do
cristianismo.
Trátase dun reto de tan decisiva importancia que en realidade nos sitúa
aos crentes ante a máis radical das
disxuntivas: a fe no Deus verdadeiro,
que é fonte de vida, ou a adhesión
aos ídolos falsos, que se nutren da

inxustiza e as súas secuelas de sufrimento e de morte. Como ben afirma
J. Sobrino “nun mundo de vítimas,
pouco se coñece dun ser humano
polo mero feito de que este se proclame crente ou non crente, ata que
non se engada en que Deus non cre
e contra que ídolos combate. E se en
verdade é idólatra, pouco importa ao
cabo que afirme aceptar a existencia
dun ser trascendente ou negala”. É
por iso que “para dicir toda a verdade
sempre hai que dicir dúas cousas: en
que Deus se cre e en que ídolo non se
cre. Sen esa formulación dialéctica, a
fe permanece moi abstracta, pode ser
baleira e, o que é peor, pode ser moi
perigosa, pois permite que coexistan
crenza e idolatría”.
Non quero en forma algunha alentar
o desencanto ou a desesperanza. Eu
parto da convicción de que mesmo
neste mundo tan inxustamente configurado o Deus de Xesús segue estando presente, aínda que resulte difícil,
en ocasións, percibir esa presenza.
Sempre cabe a esperanza e é razoable o compromiso. Acaso non somos
os seguidores e seguidoras daquel
que soubo esperar desde a mesma
cruz? Pero estou igualmente convencido de que a esperanza e o teñen que
ser recuperados e mantidos en dura
confrontación coa vertente máis escura da realidade. E ademais, para os
que nos confesamos crentes, desde a
fe-confianza inquebrantable no amor
incondicional de Deus que segue intervindo na nosa historia, que xera en
nós e demanda de nós memoria, solidariedade e xustiza e que nos outorga, ao mesmo tempo, todo un mundo
motivacional novo e un horizonte tal
de esperanza que non pode deducirse nin sequera do máis optimista das
análises históricas”.
(da revista Discipulos nº 4, maio 2001)
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Ás Furtadelas
Vicenç Navarro

A derrota do capital financeiro polo pobo
islandés
Vicenç Navarro, autor do artigo

Este artigo de Vicenç Navarro, tomado de http://fiaregz.wordpress.com,
describe o camiño alternativo que a
poboación de Islandia tomou para
enfrontarse á crise e que, -a xuízo do
autor-, se revelou como exitoso fronte ás políticas neoliberais impostas
polo Fondo Monetario Internacional
e a Unión Europea.
Islandia é un país de pouco máis de
300.000 habitantes. Non ten exército.
E, con todo, derrotou os centros financeiros máis importantes do mundo a base da súa firmeza e vontade
popular. Nas ligas de riqueza que
periodicamente se publican, Islandia
aparecía como un dos países máis ricos do mundo, xa que o seu PIB per
cápita era dos máis elevados. E todo
iso atribuíase á enorme desregula-

A cidadanía esixiu responsabilidades
civís e criminais aos responsables da
crise financeira
ción da banca, permitíndolle a esta o
que quixese, sen ningún tipo de freos
ou inhibicións. Islandia era o paraíso
do neoliberalismo. As políticas do goberno islandés estaban orientadas a
facilitaren e dar a benvida ao capital
financeiro doutros países, como Gran
Bretaña e Holanda. Iso conduciu a
unha situación na que todo o mundo
estaba endebedado, incluíndo o Estado. A débeda pública pasou de ser
200 veces o PIB do país en 2003 a 900
veces en 2008. Todo parecía ir como
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unha seda ata que estalou a crise financeira europea. Entón, a economía
islandesa colapsou. Os tres bancos
máis importantes de Islandia, Landbanski, Kaupthing e Glitnir foron
nacionalizados. E a súa moeda esborrallouse. O seu valor descendeu un
85% respecto ao euro.
Este desastre financeiro foi a orixe
dunha revolución popular que cambiou o rumbo do país, até entón gobernado por elites familiares que
controlaran o poder financeiro e
político. Tal revolución popular recuperou a súa soberanía perdida. O goberno, respondendo ao colapso, negociara un préstamo de 3.500 millóns
de euros de varias fontes e países.
Pero como condición, tanto o FMI
como a Unión Europea quixeron impor unhas condicións draconianas á
poboación islandesa, tal como está a
ocorrer en Grecia, Irlanda, Portugal,
España e Italia. Entre estas condicións estaba unha que esixía que cada
cidadán en Islandia pagase o equivalente a 100 euros ao mes durante os
próximos quince anos a fin de pagar
a débeda debida a tales bancos. Esta
demanda foi a que sacou a poboación
á rúa, e así comezou a revolución
islandesa. A idea de que a cidadanía tiña que pagar o desastre creado
como consecuencia do comportamento irresponsable da banca, que
contou coa complicidade do Estado,
foi máis do que a xente podía tolerar.
A presión da rúa -elemento chave na
revolución popular- fixo que o xefe
do Estado, Ólafur Ragnar Grímsson,

nais, e non se exclúe que rematen no
cárcere.

Protestas contra políticos e bancos

rexeitase asinar a lei que esixía que a
cidadanía pagase as débedas privadas
e públicas e que aceptase a petición
popular de que se convocase un referendo no que a poboación expresase
a súa opinión sobre a citada lei.
Os gobernos británico e holandés,
no nome dos seus bancos, así como
o FMI e a Unión Europea, ameazaron por todos os medios con converter a Islandia na Cuba do Norte de
Europa, illándoa completamente,
como ocorrera despois da revolución
cubana. Pero a poboación respondeu que “se aceptaban a lei proposta polas elites gobernantes, Islandia
converteríase no Haití do Norte”. En
marzo de 2010 a poboación votou no
referendo e nada menos que o 93%
rexeitou aquela lei. O enfado da poboación traduciuse nun movemento
que esixiu responsabilidades civís e
criminais aos responsables da crise financeira en Islandia, incluíndo o que
fora o Primeiro Ministro de Islandia,
así como os presidentes dos tres bancos que tiveron que ser nacionalizados. Todos eles terminaron nos tribu-

Froito da indignación popular, tamén
se esixiu que se fixese unha Nova
Constitución escrita, non polo Parlamento, senón por unha Comisión
Popular, formada por 25 cidadáns sen
filiación política entre 522 adultos
que foran elixidos pola poboación.
Está a elaborarse o borrador, e a comisión está a recibir comentarios por
Internet. Cando o proceso remate,
será suxeito ao Parlamento para a súa
aprobación.
Varias consecuencias poden deducirse do dito até agora. Unha delas é que
todas as previsións de “catástrofe”
que ocorrería se no referendo se dicía
non á lei -como así foi-, provenientes
dos centros financeiros, FMI e dos
gobernos da UE, foron ignorados,
pois eran motivados para crear unha

Geeir H. Haarde, ex-Primeiro Ministro
levado a xuízo. (Foto: Reuters – El País)

Calquera solución pasa por recuperar
a soberanía por parte da poboación
cultura do medo que servía aos seus
intereses. A outra conclusión é que
calquera solución ao enorme problema creado polos bancos estranxeiros
e nacionais pasa por recuperar a soberanía por parte da poboación. Islandia demostra a necesidade de non
delegar o poder popular a outras institucións que claramente mostraron
que non representan os intereses da
maioría .
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O noso taboleiro

Festa do Lume 2012

(1º aviso, para quen teña axendas complicadas)

Xulio Lois,
na vida e na memoria
Data: 4 de febreiro de 2012

Lugar: Centro Do Bosco, rúa Belvís, número 2.
		 Santiago de Compostela.
Programa
De 10 a 11,30:
		
		
		

Asemblea anual da Asociación Irimia. 		
Informe de actividades, dazón de contas,
renovación de cargos e proxectos para o
novo ano.

De 11,30 a 14,15:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Asemblea-coloquio: “Volver a Xesús de
Nazaret”.Memoria homenaxe a Xulio Lois.
Celebraremos este acto contando coa 		
presenza de Evaristo Villar que compartiu
con Xulio moita da súa andaina na igrexa
de base de Madrid, nas Redes cristiáns e
na Asociación de Teólogos Xoán XXIII, así
como co grupo da Hoac de Vigo, que tiveron
unha relación moi próxima con Xulio e que
prepararon una presentación para este acto.

14,30 : Xantar compartido
16,00 : Eucaristía.
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Boa Nova

No principio do tempo ordinario atopámonos cun
texto que nos invita a profundar sobre o significado de
ser cristián: en que consiste o ministerio de Xesús e as
implicacións que ten para quen se proclaman os seus
seguidores.

A loucura é segundo a psicoloxía unha
condición da mente humana caracterizada
por pensamentos considerados “anormais”
pola sociedade. Quen abandonaría hoxe
o seu traballo? Quen deixaría a súa
familia? Quen se iría confiado a onde non
se sabe? Aceptaríase Reino de Deus como
pensamentos considerados “anormais”
pola sociedade? Aceptaríase seguimento
de Xesús coma loucura?

A PALABRA

DOMINGO 22 DE XANEIRO. 3º DO
TEMPO ORDINARIO
Mc 1, 14-20
Cando prenderon a Xoán, marchou Xesús
a Galilea a anunciar a Boa Nova de Deus,
dicindo: “O tempo está cumprido, e chega
o Reino de Deus; convertédevos, e crede na
Boa Nova”. Camiñando pola ribeira do mar
de Galilea, viu a Simón e mais a Andrés,
seu irmán, largando o aparello no mar. Eran
pescadores. Díxolles Xesús: “Vide comigo, e
fareivos pescadores de homes”. E deixando de
contado o aparello, seguírono. Un pouco máis
adiante viu a Santiago, fillo de Zebedeo e mais
de a Xoán, seu irmán; estaban arranxando o
aparello na barca. E de seguida, os chamou.
Eles, deixando a seu pai, Zebedeo, e mailos
seus tripulantes na barca, seguírono.

En que consiste a predicación de Xesús? Como xa
aparecía no inicio do evanxeo, en anunciar a Boa Nova.
Mais Xesús o deixa claro, o tempo está cumprido, xa
chegou: é o kairós. Un termo que se podería traducir polo
momento xusto, oportuno. A predicación de Xesús non
nos remite a promesas futuras, o Reino de Deus xa está
próximo.

A CLAVE

O ECO

Fronte ao que acontece no evanxeo de Xoán, que
fai coincidir o inicio da vida pública de Xesús coa
predicación do Bautista no deserto, Marcos sitúaa
despois do prendemento de Xoán o Bautista. Alén da
simple veracidade cronolóxica, o que Marcos pretende é
resaltar a novidade da mensaxe de Xesús, presentando a
Xoán o Bautista como o seu precursor.

De seguido preséntasenos un relato que ben se podería
incluír no xénero literario de narracións de vocacións.
Malia a historicidade dos feitos, a súa narración remítenos
á chamada de Eliseo por parte de Elías (1 Re 19, 19-21)
ou a de Amós (Am 7, 15). Mais o importante é o que nos
conta: Xesús chama aos discípulos para acompañalo a
anunciar a Boa Nova. Están chamados para facer o que
el mesmo fai, proclamar a chegada do Reino de Deus,
acompañalo na súa predicación itinerante, facendo
presente o que predican, non ensinando doutrinas.
O seguimento de Xesús comeza por unha chamada ao
arrepentimento. Este termo é unha boa proba como a
tradición fixo un uso deturpado del, corrompendo o
significado que tiña na mensaxe de Xesús. Arrepentimento
non é supón só un sentimento de culpa e unha necesidade
de mortificación interior. A metanoia é unha invitación á
conversión, entendida como un cambio de perspectiva,
un mudar de dirección: os seguidores de Xesús teñen
que abrirse a unha nova visión da vida, confiando na
chegada do Reino.
O relato dos catro primeiros discípulos fálanos da
vocación, do que signfica ser cristián: é unha invitación
persoal a seguir a Xesús. De todas/os Xesús agarda unha
resposta persoal.
Marcos recalca a radicalidade da chamada: ser cristián,
seguir a Xesús supón abandonar o traballo e, sobre todo,
a familia. Para falar do seguimento, o evanxelista utiliza
akoluthéin, un termo bíblico para indicar o acto do servo
que acompaña o patrón para lle prestar un servizo.
Literalmente significa “andar detrás”. Deste xeito, quen
responde afirmativamente á chamada de Xesús, quen o
segue, é aquel ten unha participación plena na vida de
Xesús e na súa causa.
J. A. Martínez
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Falando da lingua

ANO NOVO

Lidia e Valentina

Esta é a primeira ocasión na que nos
poñemos en contacto con todos vós,
na que compartimos un pouquiño, un
anaquiño neste novo ano 2012. Queremos desexarvos un bo ano novo,
que despois será vello -queira Deus-,
e xa se sabe que cada un fala da feira
segundo lle vai nela, pero… “próspero ano” non nos atrevemos a dicir,
porque “afortunado” (que é o significado exacto desta palabra) parécenos

moito, con todo o que parece que nos
vén encima…
Crise, crise, crise… cantas veces oístes esta palabra nos últimos días, meses, anos? E de onde vén tanta crise?
Quen o soubese!! Quizais unha das
causas estea no dispendio, do latín
dispendium, gasto, e gasto excesivo.
Pois o dito, nós non somos economistas (aínda que listas…), pero si
filólogas, e “crise” é unha palabra que
ten a súa orixe xa no grego krisis, que
viña a significar decisión. Si, alá polo
anos 1705 definíana como “momento
decisivo nun asunto de importancia”. Pois nestas debemos de estar,
nun momento importante de decisións importantes, por iso estaremos en crise constante, a tomar
decisións sen parar, e cantas e que
decisións! E despois están e estamos os “críticos” e as “críticas”,
do latín criticus,
que xulga, con
máis ou menos
criterio,
do latín cri-

O Fachineiro

terium, xuízo, e do grego kriterion,
facultade de xulgar. Non se fai por
mal, ho, simplemente necesitamos
unha decisión válida que nos saque
deste continuo estado de decisións
pouco resolutivas. E mirade, nós si
que economizamos, non damos puntada sen fío, alá nos imos á gramática:
de aquí tamén deriva “diacrítico”, do
grego diakritikós, distintivo. A que
nos leva a pensar? Pois si, acertastes,
ós acentos diacríticos, aqueles que se
utilizan para diferenciar palabras que
se escriben igual e que polas regras
de acentuación non deberían levar
acento gráfico. É o caso de oso e óso,
animal o primeiro e o do esqueleto o
segundo. Así e todo, son igualiñas só
na escrita, que na fala o primeiro é
pechado e o segundo é aberto. Hoxe
non imos parar nisto, pero ábresenos
aquí unha fronte interesante… Con
ilusión (do latín illusionis, engano…)
queremos empezar o novo ano! (mal
pocadiñas…!)

da lingua

Benvidos á república hostil coa túa lingua
Un colega deste fachineiro, entrando nun local comercial, pronunciou
este curioso enunciado: “A que hora
pechades?”Analicemos esta oración. Dende o punto de vista da modalidade oracional situámonos ante unha interrogativa
directa cunha intención comunicativa que
require do interlocutor unha resposta breve. Sintacticamente trátase dunha oración
simple; e semanticamente tampouco parece ofrecer
maior problema. Ademais, non sendo o verbo, o resto da cadea fónica emitida coincide co italiano, castelán e portugués. Con todo, este meu amigo recibiu
como resposta estoutra cadea fónica: “No te entiendo”. Claro, pensou que se trataba dun fallo na canle
e non no emisor, na receptora, nin no código. Por
iso asegundou co mesmo enunciado engadíndolle
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un “que”, dando lugar a unha secuencia frecuente na lingua oral: “Que a
que hora pechades?” “Es que si me
hablas en gallego no te entiendo”. O
meu amigo cavilou que se a súa interlocutora se ocupaba dun labor desa
cualificación podía ser que non fose
das máis listas da clase, pero tal como
está o mercado laboral repensouno,
porque podía estar ante unha trilicenciada. Como é
un raro decidiu reclamar e dixéronlle que segundo a
Constitución -na asímetría de dereitos, quería dicira actuación da de atención ao cliente era impecable.
E aí caeu da burra. O que fallaba era o contexto.
Como dixo o trasno, estaba no maior “complexo de
Galicia”.
A.Q.

