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Banca pública ou

socialización das
perdas?

A foto que fala

Humor intemporal [Portada da revista Hermano lobo, abril de 1973]

O trasno

A burbulla de aceiro

Daniel López

poder de xulgar, condenar e executar
a sentencia”.

O poder e a fe, lévanse a matar. Fan
un casorio interesado e lercho que
ten como descendentes ao neno
Dogmiño e ás nenas Intolerancia e
Funda-Mental.
A cousa empeza –ou quizais, acabe,
que empezar empeza noutros sitiospor interpretacións abusivas e paranoicas das escrituras. Onde pon “os
que non están contra nós están con
nós”, lése “os que non están con nós
están contra nós”. E onde pon “tedes
o poder para perdoar”, lese “douvos o
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O bispo Reig Pla meteuse á mantenta
e a peito descuberto nun florido xardín, utilizando un medio público para
expresar os seus demos persoais sobre a condición homosexual. É realmente unha prioridade do momento
que vivimos esa asociación entre ter
dúbidas sobre a propia identidade
sexual e a práctica da prostitución?
Xa non entremos no enfoque, deixémolo na oportunidade. No fondo, o
que hai é unha burbulla de aceiro,
na que están metidos, a cal e canto,
cunha necesidade de afirmación de
poder ideolóxico e moral, coa percepción de estar sitiados pola secularidade, co sentimento de posuír e
xestionar a Verdade.
O poderío moral
-medo, moito
medo- é o que debeu operar no asunto ese, funesto e grave, dos nenos
roubados, un asunto que si é preocupante e escandaloso, moito máis que
a intimidade afectiva das persoas que
non fan mal a ninguén.

O dos nenos roubados non é unha
anécdota. É o poder relixioso –ou a
relixiosa con poder- que analiza con
descarada superioridade a “idoneidade moral” dunha nai, decide sobre
o seu dereito a criar ao fillo das súas
entrañas, e executa a súa propia sentencia, quitándolle o neno, mentindo
e regalándollo –ou vendéndollo, polo
aquel das molestias causadas- a unha
parella que si “reúne os requisitos”
do poder relixioso.
O perdón e a compaixón son incompatibles con esa forma de estar no
mundo. Porque, diante de alguén que
sofre, cuestionan todo, absolutamente todo sistema de crenzas, dogmas,
convencións e “bos costumes”. Sempre houbo e haberá xente así. Nunca xulgan. Só aman. Fóra do Templo,
fóra de Murallas. A quen me recordan? É, xa que logo, outra historia,
esa pequena gran historia que se vive
fóra da burbulla de aceiro, a historia
de cada día de millóns de seres humanos.

Editorial
O diñeiro público que estaba en Bankia -en forma de participacións polas que o Estado ía
recibir uns xuros do 8% -, pasa a converterse e accións. Desa maneira o coñecido como banco
do partido popular, pasa a ser unha banca pública.
Non é o mundo do revés. É máis ben a xa coñecida solución da dereita, a de “socialización das
perdas e privatización dos beneficios”. Cando a cousa vai mal, a banca privada e a dereita política reclaman que o Estado – cos cartos dos contribuíntes- interveña e se faga cargo de todo.
Resulta moi difícil que esas perdas asumidas polo Estado no acaben engordando o famoso
déficit público. E o engorde do déficit é precisamente o gran argumento para suprimir servizos públicos, contraer o investimento estatal e das autonomías e facer o Estado Social menos
social cada vez. Concretamente a broma esta de Rodrigo Rato vainos custar que o Estado
teña inmobilizados 4.500 millóns de Euros, tanto como valen os últimos recortes e axustes na
Educación pública.

por que non funciona
aínda unha banca pública
forte e transparente,
factor de estabilidade e
desenvolvemento?

Evidentemente, a banca non é “unha empresa máis”, senón
o “sistema financeiro” que é clave para o funcionamento
das modernas economías. Por iso que, na importancia do
“rescatado” está a gran coartada para o rescate. O que si
resulta xa sospeitoso é por que, nesta altura, e dadas as penurias que se están pasando en toda Europa, non haxa máis
voces reclamando que en todos os países ou Estados federados, comunidades autónomas, etc..., se poña a funcionar
unha banca pública forte, capaz de ser un instrumento de estabilidade e desenvolvemento
local, un desenvolvemento democraticamente programado. Mesmo o PSOE, a través do seu
líder, insiste en que o Estado debe máis adiante desfacerse das acción de Bankia, sen perdas,
pero non que deba manterse unha opción de banca pública con futuro.
Entre tanto o aforro galego, no banco resultante do tormentoso e fracasado proceso de fusión
das caixas galegas, agarda no limbo da incerteza. Das crises debería nacer algo novo. Os precedentes das caixas “políticas” son nefastos, pero non deberiamos darnos por vencidos. Sería
necesaria unha entidade financeira ben dimensionada, centrada en Galicia e con xestión transparente, inspirada na idea de servizo público e de desenvolvemento autocentrado. Imposible?

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Supoño que coñecedes a Jorge Mira.
É ese rapaz que cando fas “zapping”
á hora da sesta aparece na TVG, no
programa Cifras e letras, falando de
matemáticas. É unha mágoa que o

coñezas só por iso, xa que se trata dun rapaz de Baio que, polo que
teño entendido, é un sabio do ámbito da Física (concretamente do electromagnetismo). A súa investigación
trata sobre o “comprensible” tema
das propiedades e aplicacións de nanopartículas de ferritas, anisotropías
en filmes de vidros metálicos. Xa sei
que a nosa universidade está chea de
sabios coma el, nesa ou noutras áreas,
pero o fantástico de Jorge é que unha
das súas teimas é difundir a ciencia e
achegala a todos. Por iso creou o programa Conciencia. Neste programa
trae a Santiago o fantásticos premios
Nóbel das ciencias e dedícase a darlles a coñecer a nosa capital. Os científicos quedan abraiados de Compos-

tela e da nosa gastronomía. Ademais
(e isto é o máis importante), durante
o tempo de estadía dos sabios, ten reunións, conferencias... O último que
chegou con este programa foi Sir Tum
Hunt. Unha eminencia do ámbito do
cancro. Creo que en total tivo en dous
días unhas sete xuntanzas, unha delas
cos médicos de oncoloxía do Hospital
de Santiago.
Recoñezamos que a maioría de nós
somos uns incultos en cuestións científicas, pero o esforzo que fai este
rapaz por mellorar o nivel científico
desta terra é un rumor de esperanza
moi importante. Orgullosos do noso,
aínda que non lle deamos a transcendencia que merece.
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A peneira
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Miguelanxo Prado, o
do Xabarín, presentou
en Pequín De Profundis,
seguro da empatía cos
chineses, polas sensacións que transmite. Artistas no debuxo, acáelles
a ANIMACIÓN, esas
24 imaxes por segundo. Mentres, traballa na
novela gráfica Ardalén,
na que afonda na súa
memoria, descontextualizándoa, arrincándoa da
realidade.
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2550 gandeiros crean a O SUICIDIO é a
Unión Leiteira Galega. A primeira causa de morte
FAO urxe
xuvenil en Corea do Sur
COOPERATIVAS
nestes 3 anos. No 2010
contra a fame. Hai 800 houbo 13 por 100.000,
no rural e reducen custos: pola presión escolar e a
fertilizantes, sementes,
competitividade. Aquí hai
ferramentas. Na do
máis suicidios ca mortos
Xeixo (1996) son 81 e
en tráfico. En Lugo, no
2300 cabezas de vacún; 2010, houbo 20,3 por
na Reigosa, da Pastoriza cada 100.000 h. (72
chairega, un concello
fronte a 31 do 2006). Os
con 333 explotacións. As científicos da USC atrilabregas/os son o 75%
búenos a razóns biolóxido rural en países en
cas, máis ca o clima.
desenvolvemento
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O 4 fai 81 anos a Asemblea polo Estatuto do
Estado Galego na Coruña. Proclamou a
REPÚBLICA Galega, e
presidente a Alonso Ríos,
o noso Tarradellas. Os
ferroviarios
de Ourense trocaron a
bandeira española pola
galega. O 27, o Presidente nomea a Xunta
revolucionaria. Ossorio Tafall coordinara a
Asemblea de Concellos
para o estatuto (1932)
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Cientificos e cinetíficas
descobren xenes nos
BIVALVOS resistentes ás
pragas, cando a microalga tinxe de vermello
a costa, producindo a
biotoxina que obrigou
a pechar o 46% das 54
áreas de cultivo de ostra
e mexillón. Só na de Vigo
hai 500 bateas que producen 40.000 toneladas/
ano. Asemade, a toxina
amnésica paralizou a
depuración das bateas
de Ferrol.

Alfonso Blanco Torrado
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denunciamos que dende
o outono arderon máis
de 16 mil hectáreas en
espazos protexidos. O
20% do chan está en risco pola erosión, debido á
pouca fondura. Ao monte
ou o mato queimado
cústalle de cen a mil anos
recuperar un centímetro
de chan. Na foto, a Serra
da Lastra.

Xoán conovoca a compartir os contos populares
da comarca, aos colexios
que queiran difundir estes
tesouros por todos os
medios: oral ou escrito, dixital, audiovisual,
escenificación... Traballan
con 6 centros europeos,
o patrimonio inmaterial
galego-portugués. Na
foto, atravesan a ponte
do Miño.

1, celebramos a xenerosidade de María do
Barro, que salvou 6 vidas
coa súa doazón, cando
morreu hai 2 anos, por
unha meninxite. Na foto,
o mural de 180 debuxos
en arxila que fixeron na
Escola de Barro-Tomiño,
para lembrar a súa
mestra, á que os médicos
puideron salvar o seu fillo
póstumo.

DÍA DOS
PARQUES
NATURAIS, o 29,

No

A XVIII PONTE NAS No día do DOADOR
ONDAS!, o 1 de San DE ÓRGANOS, o
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Economia

A CIG: (así) NON!!!

Mariano Guizán

Durante os meus anos de traballo docente estiven afiliado á CIG, e de non me
ter xubilado, con toda seguridade, seguiría militando no mesmo sindicato.
Pois ben, apuntado iso por se fose necesario deixar as cousas claras, paso entón
ao que de verdade me preocupa e me cabrea.
Aí atrás, hai cousa de semanas, acudín en Santiago a unha manifestación sindical. Unha protesta pola situación de crise social que nos están facendo vivir
(a loita de clases seica xa non é destes tempos, pero velaí a temos con toda a súa
forza e moi escorada de resultados cara ao bando máis forte, máis unido e que
máis duro sabe petar; e si que peta, sen dolo, no lombo e na alma de millóns de
persoas). Convocaban UGT e CCOO. As bandeiras galegas coa estrela vermella non chegaban a media ducia. E, a non ser por algunha que outra persoa
coñecida, a CIG -os seus militantes- non estaba presente. Será, pensei eu, que
sen permiso da superioridade non se pode protestar contra unha situación na
que unha minoría, que controla todos os poderes, está acabando cos dereitos
básicos de todos os cidadáns?
Dende aquela leva habido en Santiago outras dúas protestas polo mesmo motivo. Nesas ocasións si estaban as tres centrais maioritarias de Galicia, CIG,
UGT, CCOO. Pero, aínda que semelle incrible, marchaban á deriva. CIG por
un lado. Comisións e UGT por outro.

Para defender o ensino público en
Galicia temos dúas coordinadoras cos
mesmos obxectivos
E, por se a cousa non dese para matinar de abondo, nestes días souben que
para defender o ensino público das arremetidas dos gobernos galego e central,
en Galicia temos dúas coordinadoras cos mesmos obxectivos, pero cada unha
ó seu aire: a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público (promovida
pola CIG e outras entidades) e a Plataforma en Defensa do Ensino Público
en Galicia (promovida por UGT, CCOO, STEG e outras entidades). Calcadas
pero separadas, seica, por cuestións de fronteiras administrativas. (E non será,
máis ben, que as “cabecillas” non dan para máis?).
Patético!!!
E mentres, coma na vella fábula, sexan galgos ou podencos, os cans veñen cara
a nós coas bocas moi abertas e os dentes ben aguzados.
Responsabilidades? De CIG? De Comisións? De UGT? Que cada quen avalíe
e xulgue como mellor entenda. Eu síntome obrigado a berrarlle a quen me
cadra máis cerca.
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O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

Meu santo, o outro día fixemos grande homenaxe
a un compatriota teu, ao Zeca Afonso, cantor das
madrugadas. Xuntámonos mil persoas no mesmo
lugar onde hai corenta anos cantou aquel fermoso Grândola Vila Morena, naqueles senlleiros
barracóns do Burgo das Nacións. Hoxe non hai
barracóns e si uns luxosos edificios nados no tempo en que aparecían consellarías como cogomelos, en calquera recuncho. Con todo, non faltou
romanticismo, e por riba caemos na conta de que
as loitas cantadas do Zeca seguen sendo actuais.
Viñeron cantores e actores, poetas, músicos…,
todos de balde. Foi unha noite máxica e mesmo
parecía que estabamos aló, hai 40 anos, reclamando liberdades. Isto non é unha crise, isto é unha estafa!, berrou Carlos Blanco.
Certo, a máis grande estafa.
Xosé Afonso amou a nosa terra, e mesmo compuxo músicas para ela, e aló estaban tantos amigos para devolverlle músicas e cravos vermellos vestidos de abril.
Creo que son tempos de cantar de novo: o pobo é quen máis ordena, terra da
fraternidade, ben collidos dos brazos e petando cos pés no chan, como o Xaime
Isla cando foi preso por cantar Non nos temos medo!
O poder, calquera poder, traballa sempre co medo. O medo paraliza as persoas e
os pobos.

Xesús ensinou a vencer o medo, e ten que ser traballo de todos, vencer
os medos. Dicíao Buda tamén, se non hai medo, non hai sufrimento. A
fermosura tamén acaba co medo, como a poesía e as músicas, como este
poema de Camôes que cantou Zeca, e dixo Manolo Rivas que é a canción
máis fermosa, en galego. Mágoa que esta nosa revista non leve acústica:

Verdes são os campos,
de cor de limão:
assim são os olhos
do meu coração.
Campo, que te estendes
com verdura bela;
ovelhas, que nela
vosso pasto tendes,
de ervas vos mantendes
que traz o Verão,
e eu das lembranças
do meu coração.
Gados que pasceis
com contentamento,
vosso mantimento
não no entendereis;
Isso que comeis
não são ervas, não:
são graças dos olhos
do meu coração.

7

Horizonte Universal
vone Gebara

A inquisición actual e as relixiosas
norteamericanas
“ Ata cando teremos que sufrir debaixo do seu xugo?”

Feminismo

“Estas relixiosas son mulleres de reflexión e acción cun
longo historial de servizos non só no seu país, senón que
en moitos outros. Actualmente están baixo sospeita e
baixo a tutela do Vaticano. Son criticadas por estaren en
desacordo cos bispos, considerados “Os auténticos mestres da fe e a moral”.

Estas relixiosas son mulleres de reflexión e acción cun
longo historial de servizos non só no seu país, senón que
en moitos outros. Agora están sendo acusadas de seren
partidarias dun feminismo radical, de desviacións da doutrina católica romana, de complicidade na aprobación
das unións homosexuais e outras acusacións que nos chegan a espantar polo seu anacronismo.

55.000 relixiosas baixo sospeita

Moitas mulleres relixiosas nos Estados Unidos e noutros
países son herdeiras, mestras e discípulas dunha das expresións máis interesantes do feminismo mundial, particularmente do feminismo teolóxico que se desenvolveu
nos Estados Unidos dende finais da década dos sesenta.
As súas ideas orixinais, críticas e posturas libertarias le-

Unha vez máis, vimos horrorizadas “a avaliación doutrinal” da Congregación da Doutrina da Fe, contra quen, segundo ela, sae fóra da observancia da correcta doutrina
católica. Só que nesta ocasión o dedo acusador non sinala
unha única persoa, senón unha institución que agrupa e
representa máis de 55.000 relixiosas de Estados Unidos.
Trátase da Conferencia Nacional das Relixiosas (LRWC).
Estas relixiosas, ao longo da súa historia, desenvolveron
e aínda desenvolven unha ampla misión educativa pola
dignidade de moitas persoas e grupos, dentro e fóra dos
Estados Unidos. A maioría destas mulleres pertencentes a
diferentes congregacións nacionais e internacionais, ademais da súa formación humanista cristiá, son intelectuais
e profesionais en diferentes campos do coñecemento. Son
escritoras, filósofas, biólogas, teólogas e sociólogas, avogadas; teñen un amplo currículo e competencia recoñecida
nacional e internacionalmente. Tamén son educadoras,
catequistas e promoven a práctica dos dereitos humanos.
En moitas situacións foron capaces de expoñer a súa vida
en favor de persoas vítimas de inxustizas ou opuxéronse ás condutas gravemente inxustas e opresivas asumidas
polo goberno dos Estados Unidos. Tiven o honor de coñecer algunhas delas, que foron detidas porque se puxeron na primeira fila nas manifestacións que demandaban
o peche da Escola das Américas, institución do Goberno
estadounidense que prepara militares latinoamericanos
para actuar nos seus respectivos países de forma cruel e
represiva.
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son mulleres de reflexión e
acción cun longo historial
de servizos ao seu país, e a
moitos outros
varon a unha nova lectura teolóxica, que lles posibilitou
acompañar os movementos de emancipación da muller.
Desta maneira puideron contribuír a repensar a nosa tradición relixiosa cristiá no rumbo de superar a invisibilización e a opresión das mulleres. Crearon tamén espazos
alternativos de formación e textos teolóxicos e de celebración.
Que actitudes tomar ante ese anacronismo e contra a violencia simbólica dos órganos curiais e administrativos da
Igrexa Católica Romana? Que pensar do seu marco de
referencia filosófico ríxido que asimila o mellor do ser humano ao masculino? Que pensar deste tratamento administrativo punitivo a partir do cal se nomea un arcebispo

para revisar, orientar e aprobar as decisións tomadas pola
Conferencia de Relixiosas como se fósemos incapaces de
discernimento e lucidez? Onde queda a liberdade, a caridade, a creatividade histórica, o amor sororal e fraternal?
Indignación
Ao mesmo tempo ca a indignación, invádenos un sentimento de fidelidade á nosa dignidade de muller e o
Evanxeo anunciado aos pobres e marxinados invítanos a
reaccionar ante este acto repugnante de inxustiza. Non é
de agora que os prelados e os funcionarios da Igrexa actúan con dúas medidas. Por un lado, foron capaces de acoller novamente no seu seo grupos de extrema dereita que
teñen unha historia nociva, principalmente para mozos e
nenos, e amplamente coñecida. Penso especialmente nos
Lexionarios de Cristo, de Marcial Maciel (México) ou nos
relixiosos de Monseñor Lefèvre (Suíza) cuxa desobediencia ao papa e os seus métodos coercitivos é testemuñada
por moitos.
Esta mesma igrexa institucional acolle e recibe homes que
lle interesan polo seu poder e repudia ás mulleres, que
desexan mantelas submisas. Coa súa actitude exponas a
críticas ridículas difundidas incluso por medios de comunicación católicos de mala fe. Nestas mulleres os prelados
parecen recoñecer formalmente certo mérito cando as
súas accións se centran naquelas tarefas tradicionalmente
exercidas polas relixiosas nas escolas e nos hospitais. Pero
somos só iso? Somos conscientes de que en ningún momento nos Estados Unidos xurdiu a máis mínima posibilidade de que estas relixiosas violasen mozos, adolescentes,
nenos e anciáns. Ningunha denuncia pública manchou a
súa imaxe. Delas non se di que se aliasen cos grandes bancos internacionais para o seu propio beneficio. Ningunha
denuncia de tráfico de influencias, intercambio de favores
para manter o silencio da impunidade. E aínda con toda
esa traxectoria ningunha delas foi canonizada nin beatificada polas autoridades eclesiásticas, como si o fixeron en
casos de homes con poder.

O recoñecemento desas mulleres vén das moitas comunidades e grupos cristiáns ou non, que comparten con elas
vida e traballos. E estes grupos, certamente, non calarán
ante esa “avaliación doutrinal” inxusta que tamén os afecta directamente. Plaxiando a Xesús no seu Evanxeo, atrévome a dicir: “Teño pena destes homes” que non coñecen
de cerca as contradicións e as belezas da vida, que non lles
permiten aos seus corazóns vibrar abertamente coas alegrías e os sufrimentos das persoas, que non aman o tempo
presente, que prefiren a estrita lei á festa da vida.
Tal vez pensan que Deus os aproba e se somete a eles e ás
súas elucubracións tan afastadas dos que teñen fame de
pan e xustiza, dos famentos, os abandonados, das prostituídas, das violadas e esquecidas. Ata cando teremos que
sufrir debaixo do seu xugo? Ás queridas irmás estadounidenses da LWRC, o meu agradecemento, cariño e solidariedade.
Se vostedes están sendo perseguidas polo ben que fan,
probablemente o seu traballo producirá abundantes e bos
froitos. Saiban que, unidas a vostedes, mulleres relixiosas
doutros continentes non permitiremos que silencien a

teño pena destes homes que non
coñecen de cerca as contradicións
e as belezas da vida
vosa voz. Pero se calasen por un decreto do papel, nós faremos dese decreto unha razón máis para seguir loitando
pola dignidade humana e a liberdade que nos constitúe.
Continuaremos de moitas maneiras, anunciando o amor
ao próximo como clave de comuñón humana e cósmica
presente na tradición de Xesús de Nazaret e en moitas
outras, aínda que de diferentes maneiras.
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Entrevista

Conversa con Camilo Nogueira:

Aldegunde Quiñones

“Valentín foi un disidente dentro do
galeguismo da posguerra”
Camilo Nogueira Román, a quen é innecesario presentar en Irimia,
ofrécenos nesta entrevista unha ollada sobre o Paz Andrade político, sobre
o labor que compartiron -dende distintas posicións- durante a transición
e no que se salientan as ideas propias que en materia de lingua, economía
e visión de país sostivo Valentín, mesmo en contra do grupo Galaxia,
liderado por Ramón Piñeiro. Ademais, Camilo Nogueira vía en Paz
Andrade un amigo da familia, xa que seu pai, integrante tamén do partido
galeguista, mantiña unha profunda amizade con Valentín.

Como foi a relación de Paz Andrade
co grupo que creou a editorial Galaxia?
Valentín defendía unha liña moi diferente da do grupo que, acabada a
II Guerra Mundial e pouco despois
de morrer Castelao, decidira disolver
o Partido Galeguista e dedicarse á
cuestión cultural, cousa que non era
incompatible con manter o partido,
como ocorreu cos cataláns e vascos
e, polo tanto, con ter unha tradición
detrás na transición.

ECONOMÍA E LINGUA
En que se baseaba a súa idea de país?
Nese momento do que falamos tivo
dúas ideas básicas: unha visión económica sobre Galicia e a cuestión da
lingua. Tivo unha visión que se des-

Busto de Paz Andrade obra de Camilo
Nogueira Martínez
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pegou moito dunha tradición galeguista que situaba o carácter agrario
e mariñeiro como algo esencial e non
como situación concreta dunha situación histórica determinada, pero que
podía mudar sen que a nación galega
perdese a súa identidade. El quíxose, pois, fundamentar na economía
e na lingua, o cal non significa que
non pensase en Galicia como nunha
nación, que o pensaba claramente.
Mesmo na visión histórica que tiña
de Galicia como reino e nas circunstancias que levaron á marxinación na
época moderna -por exemplo, o comportamento da nobreza e a Igrexa
respecto de Galicia- vese unha visión
de Galicia como nación cultural e histórica e a perspectiva dunha nación
política.

Sen dúbida hai que destacar a súa
achega no ámbito pesqueiro.
En obras como La marginación de
Galicia preocúpase de todas as circunstancias da economía galega: da
agraria, da industrial, da pesqueira
poñendo de manifesto a falta de desenvolvemento da nosa economía por
parte do estado. Na pesca, recuperou
a tradición marítima do país. O acento que pon na pesca e na adecuación
ás novas necesidades, procurando caladoiros en todo o mundo, responde
a unha idea que el tiña e que protagonizou coa súa participación en Pescanova. Pensaba que Galicia podía
ter un desenvolvemento económico
coma calquera outra nación e non
quedar acorada nun estado determinado como pode ser o rural.
E en canto á lingua, cal era a posición
de Valentín Paz Andrade?
Nesta cuestión houbo un feito que eu
considero crucial. Polos anos 70 defendía o galego como unha variante
do tronco común galego-portugués e
salientaba, xa daquela, cando Brasil
tiña 90 millóns de habitantes -hoxe,
máis de 200- que o galego era unha
lingua que resistiu aquí e que a través
do portugués se transformou nunha lingua mundial a carón do inglés
ou o castelán. Foi unha posición que
non triunfou na transición, cando se
quixo converter o galego nunha lingua minoritaria simplemente para
non molestar o españolismo. É dicir,
consideraba que o galego tal como é
forma parte dunha mesma lingua que
ten variedades non maiores que as
que posúen o inglés e o castelán. Moitos defendemos unha postura que xa
apoiaba el naquela altura e que, por
outra parte, xa expuxeran Castelao
ou Murguía.
Tamén nisto se separaba da doutrina
que xestionaba o galeguismo na ditadura.

Si, así que, tendo razón, foi unha especie de disidente do grupo que procedía do Partido Galeguista. Os que
nos iniciamos na vida política e social
nos anos 60, aínda desde posicións de
esquerda, non eramos alleos a estas
posicións. Eu mesmo falei en portugués no Parlamento Europeo.
Abriu, logo, un camiño distinto no
movemento galeguista?
Eu creo que foi un precursor desta
nova forma de ver o galeguismo, que
non quere dicir que estivese totalmente ausente antes no pensamento
doutros dirixentes do Partido Galeguista, pero que nel tiña esa concreción tanto cultural coma económica
e que hoxe forma parte das nosas
ambicións como nacionalistas, como
europeístas e como universalistas.

AS NEGOCIACIÓNS NA TRANSICIÓN

Todo o mundo destaca o seu universalismo e o carácter polifacético.

Valentín sempre mantivo unha relación moi próxima a Castelao.

Claro, participou en actividade empresariais, viaxou polo mundo, escribiu... Moitas empresas galegas hoxe

Foron moi amigos, aínda que houbo
momentos nos que Paz Andrade non
estivo no Partido Galeguista e mes-

A súa visión da economía de Galicia
distanciábase da tradición galeguista
teñen unha visión que vai máis alá
da súa pertenza ao estado español. O
mundo é seu, tal como hai que contemplar a Galicia como nación. Nese
sentido tamén foi un pioneiro. Era un
galego que se vía a si mesmo como
parte da humanidade desde o punto
de vista empresarial e persoal e non
se vía como un apéndice de Madrid.
Esta idea de Galicia como unha nación no mundo el interpretouna á súa
maneira e eu creo que o futuro do
noso país é ese.

mo se presentara ás eleccións como
candidato cos radicais. Pero ese vínculo con Castelao mantívoo sempre.
Castelao, como se sabe, trala II Guerra Mundial era partidario da volta
dunha república federal, máis alá do
carácter da II República, para recoñecer as nacionalidades dentro do
Estado. Na transición, Valentín participou no grupo de persoeiros que negociaron cos reformistas do Réxime
os términos que conducirían á constitución que hoxe temos, porque na
esquerda nacionalista había grandes
contradicións. En Esquerda Gale-
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Entrevista

Conversa con Camilo Nogueira:

Aldegunde Quiñones

quixeramos un autogoberno moi por
riba do recoñecido no Estatuto ou na
Constitución. Xustamente, a falta de
comprensión do que había que facer
naquel momento provocou que eu e
moita outra xente iniciaramos a vía
de Esquerda Galega e contribuímos
enormemente, aínda que non sexa recoñecido polos que gobernan, a crear
un proxecto nacional. A idea que hai
de Galicia na cuestión nacional e
económica foi canalizada en grande
medida por Esquerda Galega naquel
momento. Non estivemos pero si o
fixo Paz Andrade, dunha forma moi
xenerosa e importante.
ga apoiabamos o Estatuto de Autonomía como unha necesidade para
crearmos un espazo nacional galego
e para participar na democracia limitada, pero que aparecía e era necesaria naquel momento. Outra parte do
nacionalismo non participaba desa
idea e iso impediu que estiveramos
presentes na transición coa forza que
tiñamos xa e que se demostrou cando
empezou a funcionar o Parlamento
Galego.

Que destacaría do resultado daquel
proceso?
Valentín -e outros por outra víasconseguimos que o Estatuto do 36
fose recoñecido, xunto co catalán e o
vasco, feito do que dependeu a aparición da idea das nacionalidades na
Constitución. De modo que son as
únicas pegadas do tempo republicano que están na actual constitución.
Como definiría a Paz Andrade?

Defendía a lingua como unha
variante do galego-portugués.
Cal foi o seu papel nesas negociacións?
Pola vía da Xunta Democrática foi o
que representou a Galicia na transición onde fixo un gran traballo e logo
presentouse a senador cun resultado
notábel. Eu tamén me presentara naqueles comicios polo BNPG, así que
daquela fomos contrincantes políticos. A forza política estaba nos partidos que naceran nos anos 60 coma
a UPG, o PSG ou Galicia Socialista,
onde estaba eu. Se daquela souberamos o que nos xogabamos naquel
momento estariamos apoiando as
posicións de Paz Andrade naquela negociación, por moito que nós
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Era moi seu. Unha persoa que non se
deixaba levar, que tiña un pensamento e o levaba a cabo, tanto no eido
político, cultural ou empresarial. Era
moi consciente da súa propia personalidade e non agardaba polos demais, por así dicir.
Que relación mantivo con el?
Era moi amigo de meu pai e, malia a
diferenza de idade, tamén me trataba como amigo. Cando me encontro
coa súa muller ou co seu fillo Afonso
así me tratan: como o fillo dun amigo del. Na exposición sobre Paz Andrade que se pode ver na Fundación
Luís Seoane aparecen dous bustos de
Valentín feitos por meu pai que eu
lembro ver, sendo un neno, no seu
obradoiro.

Carta de Pentecoste
Xabier Blanco

Benquerido don Tonino:
Sabe vostede que estamos a vivir tempos difíciles e que a Sociedade e a Igrexa precisan xentes que, deixándose levar polo Materno Espírito, denuncien
todo atentado contra a dignidade dos máis débiles e sexan quen de anunciar
que outra maneira de resolver as cousas ten que ser posible.
Vostede foi desa xente “profundamente espiritual”, pois, tocada polo Materno Espírito, encheu o seu servizo episcopal de xestos “profundamente espirituais”: organizou a marcha de Saraxevo con 500 obxectores de conciencia
para encontrarse con todas as partes enfrontadas na primeira guerra dos Balcáns e tratar, así, de compartir e axudar a curar a dolor de todas as vítimas;
converteu o seu pazo episcopal nun albergue para transeúntes onde as mulleres prostituídas atopaban unha palabra amiga, auga quente e un lugar para
repousar; pediu participar na asemblea de traballadores das ferrovías en plena crise na cidade e acompañou os detidos á comisaría e díxolle ao xefe de
policías: “detéñame a min e déixeos ir a eles”….
E todos estes xestos espirituais xurdían dun intenso cultivo da oración. Escribía vostede unhas cartas fermosísimas dende a mesma capeliña onde rezaba. Hoxe, que moitos dos que tiñan que falar están calados, quero poñer aquí
algúns parágrafos da súa carta a traballadores despedidos nos estaleiros da
cidade de Giovinazzo, na súa diocese:
“Neste momento particularmente dramático para vós, para as vosas familias e
mesmo para toda a cidade, quero facervos chegar esta mensaxe para asegurarvos,
con toda contundencia, que estou con vós e estou da vosa parte.
“Estar con vós” significa, en primeiro lugar, compartir o voso sufrimento. Está en
xogo a vosa dignidade, a vosa saúde, o voso equilibrio interior, o voso dereito a
cultivar relacións interpersoais gratificantes.
Significa tamén compartir os nosos bens. Benqueridos traballadores, debemos admitilo, nós os crentes construímos moitos ídolos: o
diñeiro, o poder, o consumo, a tendencia a vivir por
enriba das nosas posibilidades. Axudádenos vós a
romper coas nosas contradicións. Axudádenos a
saír do baleiro das fermosas palabras para facernos comprender, por exemplo, que a frase de Lucas
“Quen ten dúas túnicas, que lle dea unha a quen
non ten” podería traducirse hoxe así: “Quen ten
dúas fontes de ganancia, que lle dea unha a quen non ten ningunha”!

“Estar con vós” significa, en
primeiro lugar, compartir o
voso sufrimento

Estar da vosa parte significa compartir a vosa protesta. Protesta contra as corrupcións e tamén as opcións tomadas superficialmente e que fixeron moi pesada e
difícil a situación. Protesta contra unha política que non salvagardou os niveis
ocupacionais a través das necesarias reconversións e reestruturacións.
Estar con vós, da vosa parte, significa convidarvos a compartir as nosas esperanzas. A situación é moi difícil, sen dúbida, pero temos que axudarnos a vivir esta
situación de crise con lucidez e coraxe. Xuntos conseguiremos que veñan tempos
mellores para vós e para os vosos fillos e fillas. Deus acompaña a vosa loita, que
é tamén a nosa”.
Admirado don Tonino: oxalá o Materno Espírito, vencendo as nosas resistencias,
nos poida seguir regalando persoas, mesmo bispos, da súa calidade humana e
evanxélica, xente espiritual.
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O noso taboleiro

Asemblea Universal do Pobo Cristián

A Coordinadora de Redes Cristiás está a facer un “chamamento” á celebración dunha Asemblea Universal do Pobo Cristián. Aproveitando a celebración do 50º aniversario do Concilio Vaticano II, entenden que este pode ser
un tempo oportuno para actualizar nos nosos días o espírito da Primeira
Asemblea de Xerusalén (Feit 15). Con este obxectivo, Redes Cristiás busca a constitución dunha Asemblea cunha base suficientemente ampla, polo
que este chamamento vai dirixido inicialmente a grupos católicos de España, América Latina e aos integrantes da Rede Europea da Igrexa pola
Liberdade, para configurar unha asemblea que procure unha nova forma de
presenza cristiá no mundo de hoxe e, en consecuencia, na reforma profunda
da Igrexa.
Mais a Asemblea diríxese ao mundo cristián no seu máis amplo espectro e a
toda persoa para a cal a aposta pola dignidade do ser humano e o sentido da
transcendencia é importante na súa vida e quefacer; a todos e todas as que
están contra a discriminación -singularmente a de xénero e a causada pola
pobreza- e quen se esforzan por mudar as estruturas inxustas do mundo.
A Asemblea do Pobo Cristián non se trata dun evento cun tempo limitado
e cunha data precisa, senón dun proceso horizontal e participativo . Para
isto, se propoñen unhas fases para os próximos tres anos que rematarían coa
celebración da Asemblea propiamente dita. Deste xeito, proponse:
1ª Fase 2012-2013: Constitución da Asemblea. É o momento de
pór en relación as persoas e colectivos para construír esa base
social ampla, que como dende a propia Redes din, non debería
limitarse a ningunha fronteira de país, continente ou relixión.
2ª Fase 2013-2014: Identificación e priorización dos desafíos.
3ª fase 2014-2015: Posibles respostas.
Na web de Redes Cristiás atoparedes toda a información (http://www.redescristianas.net). Polo momento, animan a todas persoas e colectivos interesados á enviar as súas achegas ao enderezo de correo electrónico: webredes2@
gmail.com
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Lucas presentaba a festa de Pentecoste 50
días despois da resurrección, separando a
resurrección de Xesús do nacemento da Igrexa
e dando pé ao esquema temporal que segue
hoxe a liturxia da Igrexa. Pero Xoán non. Para
Xoán Pentecoste e Resurrección son todo un. Sen
transicións nin esperas, o Espírito derrámase en
Xesús e na comunidade. Coa resurrección de
Xesús nace a Igrexa.

Sermos responsables. A responsabilidade é un dos
trazos da madurez humana. Esixe de nós unha
conciencia plena do que estamos a facer e vivir.
Esixe, ao mesmo tempo, ser conscientes que nada
nos é alleo e que o noso paso por esta vida debe ser
unha constante acción de grazas. Temos moito que
seguir aprendendo para poder asumir este don.
Porque, ás veces, vivimos a responsabilidade como
unha obriga, unha pesada lousa que nos forza a
facer cousas das que quereriamos escapar; outras,
asumimos a responsabilidade como un poder, un
salvoconduto que nos deixa ás mans libres para
facer segundo nós quixer. Sermos responsables
supón decatarse de que non somos persoas illadas
e que a nosa realización persoal camiña da man
da dos demais. Sempre me pareceu unha tarefa
difícil, e moitas máis veces das que me gustaría
recoñecer desexei poder “delegar” as miñas
responsabilidades. Para sermos responsables
cómpre, primeiro, ter confianza. Non se nos pide
nada imposible: simplemente onde o Pai o mandou
a El, cara alí deberemos ir nós.

O ECO

Boa Nova

José A. Martínez

Por iso a min cada vez me custa máis entender e
explicarme como temos chegado ao actual estado
de cousas na Igrexa. Como é posible que da paz e
o perdón, do espírito e da graza, da resurrección
e da vida, se derivar nunha igrexa machista
e patriarcal, cunha estrutura xerárquica tan
abafante? Como se puido chegar a unha igrexa
na que tan a gusto se senten os fundamentalistas,
que bota do seu seo aos espíritos libres de fala
profética?
Anos despois da apertura do Concilio Vaticano
II, a eclesioloxía queda moi bonita nos discursos
e nos libros de teoloxía, pero loce moi pouco
na pastoral. Acabamos de celebrar o primeiro
aniversario do 15-M, e creo que tamén na igrexa
deberiamos facer algún xesto co que mostrar
que estamos indignad@s, que non temos pan
dabondo para tanto chourizo. Non podemos
seguir sostendo unha estrutura eclesial coa que
non estamos de acordo.
Marisa de Corme

DOMINGO 27 DE MAIO. FESTA DO
PENTECOSTE

A PALABRA

A CLAVE

As marcas deste Espírito derramado son as da
cruz, pois sen paixón non hai gloria, e os seus
froitos son a paz e o perdón: a reconciliación da
humanidade en Deus.

Xn 20, 19-23
Naquel día, o primeiro da semana, ao serán,
estando pechadas as portas onde estaban
os discípulos, por medo dos xudeus, chegou
Xesús e, poñéndose no medio, díxolles: «Paz
convosco». Dito isto, mostroulles as mans e
mailo costado. Os discípulos alegráronse,
vendo o Señor. El díxolles outra vez: «Paz
convosco: coma o Pai me mandou a min,
tamén eu vos mando a vós». E dito isto alentou
sobre eles, e díxolles: Recibide o Espírito
Santo: a quen lles perdoedes os pecados,
quedaranlles perdoados; a quen llelos
reteñades, quedaranlles retidos».
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Falando da lingua

Mellor máis ca menos...

Lidia e Valentina

Máis vale mestre ca ministro, señor Wert!

E vós votastes polo doodle de Valentín Paz Andrade no 17 de maio?
Antes de avanzar, imos aclarar, por
se alguén non o sabe, que o doodle é
o nome que se lle dá aos logotipos alterados. En realidade é unha palabra
que en inglés coloquial significa “facer garabatos”. Son famosos os doodle
de Google, os usados para chamar á
atención sobre algunha celebración,

algún día especial…Supoño que vós,
coma nós, quedariades sorprendidos/
as con algunha efeméride. Nós imos
comentarvos o que aprendemos na
última que nos chamou á atención,
un día calquera, cando nos dispoñiamos a preguntarlle unhas cousas
a Google, coma tantas outras veces.
Ao facer presión sobre o bocadillo
que alí aparecía informámonos: había 101 anos que nacera Akira Yoshizawa, o mestre do origami xaponés. Interesante, mais tivemos que
averiguar que origami é sinónimo de
papiroflexia, só que a primeira ten
unha orixe xaponesa (oru- papel ;
kami- dobrar) e a segunda é a forma
occidental de denominar esta mesma
arte (papiro, do grego papyrus, papel;
flexia, do latín flectere, dobrar). Así e
todo non pensedes que esta técnica a
inventaron os xaponeses, non, xa foran os chineses! E chegou a Xapón a
través de Corea.
Pero volvemos ao fío no que estabamos, que… quixemos moitos que o
17 de maio Google puxese un doodle
das letras galegas... a ver se así chegaba moitísima máis xente ao noso

O Fachineiro

homenaxeado, e non quedaba nunha
cousa só da escola e dos mestres. E
falando de mestres… sabiades que
a palabra “mestre” deriva do termo
latino magister, e este, á súa vez, do
adxectivo magis, que significa “máis”
ou “máis que”? Era así o mestre aquel
que estaba máis experimentado nunha actividade calquera, e por iso o
mestre dirixe e ordena. Así tiñan o
magister equitum, o xefe de cabalaría
na Antiga Roma, o magister militum,
que era o xefe militar... En latín non
se refería ó mestre da escola, este era
o litterator.
E o magister opoñíase en latín ao
minister, que era o criado, o servente, que apenas tiña habilidades ou
coñecementos, e estaba ás ordes do
magister. Esta palabra deu en galego
“ministro”, e nos tempos que corren
resulta unha etimoloxía curiosa. Pero
a lingua é así: minister procede etimoloxicamente do adxectivo minus, que
significa “menos” ou “menos que”, é
dicir, orixinariamente o ministro era
menos có mestre… Hai que ver como
mudaron os tempos!

dos anos santos

Ramadán 2012 xa!
A asociación Compostela Monumental
vai solicitarlle ao xestor da franquía a
celebración dun Ano Santo para o 2014,
porque lles parece moito agardar ata
2021 por ver as recuas de xubilados alemáns baixando as escaleiras da Quintana
cos seus calcetíns brancos escasamente
ocultados por sandalias escuras. E non
lles falta razón (aos de Compostela Monumental, queremos dicir, que os dos calcetíns debían ter vedado o seu acceso á
cidade) porque a historia está da súa parte. Xa houbo un Ano Santo excepcional
en 1938 -o segundo ano triunfal da Cruzada- e tamén outro en 1885, en tempos
de León XIII, o mesmo bispo de Roma
que non sae moi ben parado nos versos
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que Curros Enríquez lle dedica en O divino
sainete. Con todo, pensa o fachineiro que a
tal Asociación peca de pouco ambiciosa,
por iso lle regala outra idea: promover un
convenio con Ryanair para unha conexión
Lavacolla-Rabat, por exemplo, e invitar a
celebrar o Ramadán deste ano (do 21 de
xullo ao 19 de agosto) cunha xornada interrelixiosa o 25 de xullo: ás 12 quéimase
a fachada e á 1 Conde Roa -ex-alcalde de
Santiago, que na campaña electoral de hai
un ano fora presentado por Feijoo como o
novo apóstolo Santiago- carga coas campás ata a Cidade da Cultura.
A.Q.

