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R E V I S T A  Q U I N C E N A L  D E  C R E N T E S  G A L E G O S

a vós chamáronvos á liberdade

Esquerdas e dereitas en 
Europa… 
…Seguro que tanto ten….?
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O trasno Historias exemplares
Daniel López 

Montreal (Canadá). Mapa remitido 
polos estudantes de Montreal 

(Canadá) á policía cando esta lles 
requiriu a ruta dunha manifestación. 

A foto que fala

Ver aí atrás a Camps, o hipercatólico, 
papista, peregrino xacobeo, exemplo 
para rouquistas e bispiños en xeral, 
sentado no banco dos acusados, pro-
vocando a indignación pola frivolida-
de no uso das influencias, do poder e 
dos fondos públicos...dá...o que dá. E, 
agora, outro católico bocagrande, o 
Dívar, xefe dos xuíces españois, que 
concede entrevistas a Mundo Cris-
tiano, dicindo que “Ya Pío XII, hace 
muchos años dijo eso de que lo peor 
que nos ha podido pasar es perder la 
conciencia del pecado”. Pois iso, que 
irse a Marbella e cargar os gastos 
ao erario público, é o que un católi-
co exemplar se pode permitir, polos 
exemplos prestados. 

A Igrexa fíxose unha cousa enorme 
que agacha o que debería ensinar ao 
mundo. É como un inmenso ferrado 
posto enriba dunha lámpada, para 
que non alumee. E o ferrado son ri-
tos, dogmas, censuras, xerarcas, católi-
cos exemplares e moita soberbia. 

Pero a luz, estar,  está. O caso é dar 
con ela. 

perspectiva: o que importa son os fei-
tos –“polos feitos os coñeceredes”-, 
non o que se di. Ortopraxe antes 
que ortodoxia. Toda unha xeración 
de persoas perseguidas, asasinadas, 
non por predicar a ortodoxia, que 
diso non se morre, senón por vivir a 
carón dos oprimidos, enfrontándose 
aos ditadores, a corazón descuberto. 
Eses mesmos  ditadores  ían de cató-
licos e recibían a comuñón do Papa, 
sen censuras nin recriminacións, do 
mesmo papa que reprendía en públi-
co a un Ernesto Cardenal axeonllado. 
Aquela imaxe era a fin dunha época. 
A Igrexa xerárquica sacudiu a mala 
conciencia e volveu apostar, sen ru-
bor, pola gran hipocrisía antievanxé-
lica: a de valorar máis a aparencia do 
catolicismo de fachenda que os feitos 
de quen –confese o que confese- fai 
avanzar a honestidade e axustiza. A 
operación, para ser completa, debería 
“descanonizar” e retirar das escritu-
ras certos parágrafos incómodos, por 
exemplo aquel que di claramente: 
“non o que diga ‘señor, señor’ senón 
o que ...” Mais todo se andará. 

Tremendo iso de ir de católicos pola 
vida pública! Especialmente cando 
a verborrea e o sacramentalismo os-
tentoso se ven desmentidos por unha 
maneira de comportarse que ofende 
a conciencia elemental, instintiva e 
laica da xente, da mesma que loita 
cada día por sobrevivir, por non per-
der o emprego, coidar fillos e vellos 
e tocar algo de felicidade cos dedos. 

Despois do Concilio houbo un cam-
bio de conciencia na catolicidade, 
cambio fortalecido polos exemplos 
que se daban en comunidades de 
América, África, en parroquias das 
barriadas europeas.  Era unha nova 
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Editorial Banca pública? Que banca pública?

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

O debate está aberto. Unha vez nacionalizadas a maior parte das antigas caixas de aforros 
(Novacaixagalicia entre elas), a pregunta que nos facemos é que toca facer agora. Unha vez 
demostrada a falta de pericia dos xestores de practicamente toda a banca española e a inca-
pacidade do Banco de España de regular a diarrea crediticia que provocou a morosidade que 
os está sepultando, podémonos honestamente preguntar se a solución é cambiar os xestores 
privados polos públicos; se ese cambio satisfará as necesidades crediticias dos galegos.

A dialéctica público/privado ten un enorme encanto ideolóxico. Podémola transladar ao siste-
ma sanitario, ao sistema educativo, á mobilidade urbana, aos servizos sociais ou a calquera eido 
susceptible de satisfacer algunha necesidade humana. No sistema financeiro, que é mellor? A 
banca pública ou a privada?

A resposta depende do que queiramos e de como entendamos a cuestión. Non debemos obviar 
que os desastres das caixas valencianas e madrileñas non 
son alleos á súa dependencia dunha clase política que pode 
non gustarnos, pero representaba os seus cidadáns. Non só 
eran decisións de xestores privados, tamén o eran de repre-
sentantes públicos.

De aí que o importante sexa centrarnos nos tres maiores 
problemas crediticios e financeiros que ata agora non son 
quen de resolver os nosos gobernantes. 

En primeiro lugar, na actual situación económica na que as 
persoas non teñen traballo por cuestións moi alleas a si mesmas, non se debe aceptar ningún 
desafiuzamento. Ningunha familia pode ver arrebatada a súa vivenda por non poder pagar a 
súa hipoteca. Os poderes públicos deben avalar a renegociación que fagan os hipotecados coa 
entidade. Ese debe ser o quid pro quo que os bancos deberán acatar se queren ser salvados. 
Que un banco estea nacionalizado pola súa incapacidade de facer fronte ás súas débedas e 
porén pretenda botar da súa casa a unha familia que lle debe varias mensualidades, ten delito.

En segundo lugar, todas as empresas e autónomos deben ter acceso inmediato a financiamento 
por parte dos poderes públicos, que os deben avalar nas mesmas condicións que había hai uns 
anos. Esganar o crédito ás empresas está facendo que esta afogue os seus traballadores, vía 

Ningunha familia pode ver 
arrebatada a súa vivenda 
por non poder pagar a súa 
hipoteca

Oístes falar do Festival de Cine de 
Cannes? Supoño que si. É algo  moi, 
moi “glamuroso” e sofisticado. Espe-
ro que tamén oísedes falar do Fes-
tival de Cine de Cans. É un festival 
algo  menos “glamuroso”, pero máis 
próximo. Cans é unha parroquia do 
concello do  Porriño. A sonorida-
de dos nomes e os días dun e outro 
festival coinciden. Pero o de Cans é 
unha alternativa divertida. O Festival 
de Cans toma por completo a aldea: 
o torreiro da festa, xunto á igrexa pa-
rroquial, é o punto de encontro onde 
teñen lugar os concertos e a entrega 
de premios. Espalladas por Cans ató-
panse as salas nas que se proxectan 

as curtas: alpendres, baixos e bodegas 

propiedade dos veciños que cambian 

por un día os seus usos habituais para 

converterse en salas de cine. É un fes-

tival organizado pola xente nova da 

zona que se move para pasalo ben 

e facerllo pasar ben aos demais. Re-

coñezo que nunca fun, mais teño ga-

ñas porque a xente que me falou del 

dixo que era  moi divertido. Tamén 

me gustaría coñecer a persoa á que 

un día se lle acendeu a idea de facer 

un festival en Cans que cadrase co de 

Cannes. Ese individuo debe ter unha 

imaxinación incrible. Habería que 

darlle un premio. Que tal un Óscar? 

Continúa na páxina 7
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A xuntanza do G20, 
o 18, en México, cadra 
coa campaña electoral 
que non fai máis ca 
incrementar a violencia 
solapada no caciquismo 
e na corrupción política. 
En 10 días asasinaron  
15 xornalistas; tamén 
perseguen líderes e 
axentes sociais que, 
coma Elia Baltazar, 
organizadora de 
“Querémolos vivos”, 
loitan pola liberdade e 
xustiza.

As comunidades 
protestan contra a nova 
Lei de MONTES, máis 
proclive á produción da 
biomasa coa maleza dos 
eucaliptais favorables ao 
lume, cá agrogandeiría 
dos soutos e fragas, 
que conservan mellor a 
humidade no seu mato 
herbáceo, polas copas 
espesas que filtran o sol. 
O 75% de 51 das 53 
comarcas, é superficie 
agrogandeira e forestal. 

O Cumio de RIO+20 
busca a convivencia entre 
natureza e sociedade. 
No 2010 as desfeitas 
polo cambio climático 
causaron 21.000 
mortos, e millóns de 
damnificados; no 1998-
2009, cen mil vítimas 
e 11 millóns danados. 
Apiñar urbanizacións 
e poboación roubando 
espazo ao mar creba a 
harmonía, mesmo nas 
Rías Baixas.

A UE bombardea 
botes de piratas en 
SOMALIA, morta pola 
fame e a guerra de máis 
de 20 anos. É a mesma 
guerra que foi agudizada 
polo neoliberalismo que 
destrúe o planeta e fai 
chover alimentos dende 
os avións para que os 
apañen as mafias e os 
vendan polas nubes, 
un 270% máis caros. 
200.000 refuxiáronse 
no Iemen, acosados  
polos traficantes que os 
esquilman.
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Unha marea solidaria 
está a fender o 
individualismo en 160 
colexios con “GOTAS 
para Níxer”, onde 
traballa a sanitaria 
Mónica Álvarez. Un 
nen@ morre cada 15 
segundos pola auga 
contaminada. A non 
potable asolaga na 
enfermidade a 1500 
millóns. Só un 28% está 
alfabetizado. O 13, a 
USC en Lugo convoca 
o curso:“Agroecoloxía e 
gobernanza da auga”. 

O 15M urxe a Rouco 
a caridade de Paulo en 
Corintios, no Bicentenario 
da Constitución de 
Cádiz. No Día da 
Caridade, denunciamos 
que o Vaticano sementa 
sospeitas maniqueas 
sobre CÁRITAS. Cómpre 
transparencia e non 
control ideolóxico do 
mandato universal do 
amor. Asiste a 24 millóns 
con 40.000 contratados 
e 125.000 voluntarios.

O Parlamento 
Europeo sanciona a 
España por falla de 
DEPURADORAS. Na 
Ría do Burgo seguen a 
protestar polos vertidos 
que contaminan 70 das 
80 áreas marisqueiras 
e magoa 1171km. de 
costa. As rías sofren uns 
800 vertidos, o 12% de 
orixe industrial. 159 fican 
na de Arousa, con máis 
conserveiras; o 59% son 
augas residuais urbanas. 

EUSKADI sempre 
xenerosa cos inmigrantes, 
lidera a asistencia 
sanitaria universal para 
os que conviven alí, e 
denuncia o atentado 
centralista contra as súas 
competencias. Négase 
a recortar as liberdades, 
mentres o lehendakari 
enfróntase a Madrid e 
Bruxelas contra a desfeita 
do naval público que nun 
ano perdeu mil empregos 
e ve en perigo  outros 
4900.
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Actualidade Comunicado do Foro Galego de Inmigración
Mariano Guizán

4.- A non atención sanitaria dunha parte da poboación residente no Estado Es-
pañol é moito máis que un recorte ou un “aforro”, é unha exclusión intolerable 
e perigosa para a vida destas persoas, dun dos colectivos en maior situación de 
vulnerabilidade. Por iso, o Foro Galego de Inmigración quere facer un chama-
mento ao partidos políticos, sindicatos, asociacións, entidades, e a poboación 
en xeral para que non permitamos que esta decisión chegue a concretarse no 
anunciado cambio lexislativo que estableza cidadáns de primeira e de segunda; 
persoas de primeira e de segunda; no referente á atención sanitaria no Estado 
Español.NON O PODEMOS PERMITIR.

As persoas emigrantes 
en situación de 
irregularidade non 
teñen nada que ver 
co chamado “turismo 
sanitario”

O Foro Galego de Inmigración, formado por asociacións e entidades de inmi-
grantes ou que prestan servizos a este colectivo de Galiza, quere facer público 
o seguinte Comunicado en relación co endurecemento da Lei de Estranxeiría 
que suporá a imposibilidade de acceso ao sistema sanitario común para as per-
soas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa:

“1.-A decisión do Consello de Ministros do día 20 de Abril de endurecer a Lei 
de estranxeiría, para esixir requisitos, a maiores do empadroamento en terri-
torio español, para ter dereito de acceso á tarxeta sanitaria é unha flagrante 
violación dos dereitos humanos por unha banda; por outra da Carta Europea 
de Dereitos Sanitarios e ademais é unha decisión terriblemente inxusta.

2.- Esta decisión supón pechar na práctica a atención sanitaria a un dos co-
lectivos en maior situación de vulnerabilidade, que deben superar as 600.000 
persoas no Conxunto do Estado e entre 8.000 e 10.000 en Galicia. A Atención 
Sanitaria de Urxencias para este colectivo produciríase coa obriga de aboar os 
custos da mesma, o que de feito a imposibilita, ou cando sexan cuestións graves 
xerará débedas inasumibles, que ademais impedirán tamén as posibilidades de 
regularización destas persoas.

3.-Esta decisión é unha terrible inxustiza, porque as persoas emigrantes en 
situación de irregularidade administrativa non teñen nada que ver co chamado 
“turismo sanitario”, cuestión que atinxe de forma practicamente en exclusiva a 
persoas procedentes da Unión Europea. É ademais unha decisión claramente 
racista, que pretende responsabilizar a un colectivo, en situación de alta vul-
nerabilidade social, das dificultades de sostemento do sistema sanitario por 
un suposto abuso do mesmo. Non ten sentido ningún que se negue a tarxeta 
sanitaria para persoas sen recursos, a un dos colectivos que de menos recursos 
pode dispoñer.
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é unha prioridade 
unha institución 
galega potente 
de crédito, que 
devolva o pulso 
ao noso tecido 
produtivo

aplicación da reforma laboral. É evi-
dente a intención de facer “limpeza 
empresarial” (se houbo intrusismo en 
anos anteriores, esa non é forma de 
depurar o sistema empresarial). De 
tanta depuración provocada, o noso 
panorama industrial vai ficar ermo. 
Posiblemente a banca pública galega 

Editorial Banca pública? Que banca pública?
Ven da páxina 3

ás empresas que necesitan alimentar-
se de inmediato. Como sigamos así, a 
anorexia crediticia forzada á que es-
tán sendo sometidas as empresas ga-
legas, vai imposibilitar a súa recupe-
ración cando o diñeiro volva fluír. A 
estrutura dunha empresa é como a do 
corpo humano: non pasa da anorexia 
á saúde simplemente con darlle comi-
da, ...se esta vén demasiado tarde.

Por último, a banca ten que librarse 
dos seus activos tóxicos, solo e viven-

da, de forma ordenada e continua. 

A absorción ideal sería a través dos 

xestores públicos de solo, que garan-

tirían a futura dispoñibilidade deste 

sen que caese en mans de fondos in-

ternacionais, que xa están prestos a 

facerse a prezo de saldo co que ate-

soura a nosa banca. Se isto se mate-

rializa, a especulación que se aveciña 

con ese solo pode ser tan feroz como 

foi no pasado. 

Se o solo e a vivenda en mans dos bancos cae en mans de fondos internacionais, a 
prezos de saldo, a especulación será feroz

non teña a mesma urxencia para fi-
nanciar o consumo privado que para 
dinamizar o noso tecido produtivo. 
Efectivamente é unha prioridade 
unha institución galega potente de 
crédito, o suficientemente potente 
para que devolva o pulso financeiro 
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Política Hai ou non hai diferenzas?
Redacción

Do programa do partido socialista 
Francés ( François Hollande). 

1. Subida de impostos para os millo-
narios: o tipo máximo do IRPF será 
do 75% para as rendas por encima 
do millón de euros ao ano.  
2. Rebaixar a idade de xubilación 
desde os 62 aos 60 anos (para os tra-
balladores con 41,5 anos cotizados).  
3. Subir o salario mínimo por riba da 
inflación. Agora é de 1.200 euros ao 
mes.  
4. Derrogar a subida do IVE que 
preparaba Sarkozy.  
5. Que as rendas do capital paguen o 
mesmo que as rendas do traballo.  
6. Legalizar o dereito ao matrimonio 
e a adopción dos homosexuais.  
7. Que as empresas que leven as súas 
fábricas fóra de Francia teñan que 
devolver as axudas públicas recibi-
das. 

8. Pedir á UE unha reforma dos 
estatutos do BCE para que o crece-
mento e o emprego sexan tamén un 
mandato prioritario na política mo-
netaria e que o banco central poida 
prestar directamente aos estados. Pór 
en marcha os eurobonos. Apoiar a 
creación dunha taxa ás transaccións 
financeiras.  
9. Crear un banco público de investi-
mento para o desenvolvemento das 
pequenas empresas.  
10. Reducir a produción de electrici-
dade a través de enerxía nuclear do 
75% ao 50% para o ano 2025, pe-

Do Programa do partido Syriza (ao 
que chaman desde aquí de “esquer-
da radical”: 1.061.265 votos )

1. Realizar unha auditoría sobre a 
débeda pública. Renegociar a súa 
devolución e suspender os pagos ata 
que se recupere a economía.  
2. Esixir á UE un cambio no papel 
do BCE para que financie directa-
mente aos Estados e aos programas 
de investimento público.  
3. Subir o imposto da renda ao 75% 
para todos os ingresos por encima do 
medio millón de euros anuais.  
4.  Subir o imposto de sociedades 
para as grandes empresas polo me-
nos ata a media europea.  
5. Adoptar un imposto ás transac-
cións financeiras e tamén un imposto 
especial para os produtos de luxo.  
6.  Abolir os privilexios fiscais dos 
que goza a igrexa e os armadores de 
barcos.  
7. Combater o segredo bancario e a 
evasión de capitais ao estranxeiro.  
8. Rebaixar drasticamente o gasto 
militar.  
9. Subir o salario mínimo ata o seu 
nivel previo aos recortes (751 euros 
brutos mensuais).  
10. Utilizar os edificios do Goberno, 
a banca e a igrexa para aloxar ás 
persoas sen fogar.  
11. Pór en marcha comedores nos co-
lexios públicos para ofrecer almorzo 
e xantar gratuíto aos nenos.  
12. Ofrecer sanidade pública gratuíta 
para as persoas desempregadas, sen 
fogar ou sen ingresos suficientes.  
13. Axudas de ata o 30% dos seus 
ingresos para as familias que non 
poden afrontar as súas hipotecas.  
14. Subir as prestacións de desem-
prego para os parados. Aumentar 
a protección social para as familias 
monoparentais, os anciáns, os disca-
pacitados e os fogares sen ingresos.  
15. Rebaixas fiscais para os produtos 
de primeira necesidade.  
16. Nacionalización dos bancos.  
17. Nacionalizar as antigas empresas 

chando as centrais máis anticuadas, e 
potenciar as enerxías renovables.  
11. Rebaixar un 30% o soldo ao 
presidente da República e aos seus 
ministros.  
12. Que os responsables da televisión 
e a radio públicas dependan dunha 
autoridade independente do Gober-
no.  
13. Construír 2,5 millóns de vivendas 
de protección oficial para estudantes 
e rendas baixas durante os próximos 
cinco anos.  
14. Rebaixar os soldos dos directivos 
das empresas públicas.  
15. Limitar a acumulación de cargos 
públicos.  
16. Dereito a voto nas municipais 
para os estranxeiros que vivan en 
Francia desde hai máis de cinco anos.  
17. Contratar a 60.000 novos profe-
sores.  
18. Regular a eutanasia.  
19. Subida do 15% no imposto á 
banca.  
20. Prohibir aos bancos ter sucursais 
en paraísos fiscais.  
21. Obrigar a que a banca de investi-
mento (a especulativa) e a de aforro 
(a dos cadernos e créditos) estean 
separadas.  
22. Os políticos condenados por 
corrupción quedarán inhabilitados 
por dez anos.  
23. Aumentar as axudas para as fami-
lias con fillos en idade escolar.  
24. Subir o imposto de sucesión e o 
de patrimonio.  
25. Retirada das tropas en Afganis-
tán. 



Do programa do partido grego “Amencer dourado” (considerado 
neonazi: 440.894 votos) 

1. Expulsar a todos os inmigrantes que viven en Grecia e pechar as fron-
teiras á inmigración.  

2. Protexer as fronteiras con minas antipersona e valos electrificados para 
evitar a inmigración ilegal.  

3. Prohibir os matrimonios mixtos entre gregos e inmigrantes.  
4. Prohibir o aborto e fomentar a natalidade.  
5. Servizo militar obrigatorio para todos os homes e mulleres aos 18 anos.  
6. Aumento do orzamento militar.  
7. Invadir o territorio de Chipre en mans de Turquía, expulsión de todos os 
turcos e integración da illa en Grecia.  
8. Expulsión militar dos turcos da costa de Anatolia e colonización do territo-
rio con familias gregas.  
9. Repartirse Macedonia entre Grecia e Serbia.  
10. Saída da ONU.  
11. Saída da UE e do Tratado de Maastrich.  
12. Saída da OTAN.  

13. Ruptura do acordo Schengen.  
14. Nacionalización da banca, prohibición da usura e abolición da espe-

culación.  
15. Nacionalización de todos os monopolios privados.  

16. Abandono do euro para volver ao dracma. 
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Política Hai ou non hai diferenzas?

públicas de sectores estratéxicos 
para o crecemento do país (ferroca-
rrís, aeroportos, correos, auga).  
18. Apostar polas enerxías reno-
vables e pola protección do medio 
ambiente.  
19. Igualdade salarial para homes e 
mulleres.  
20. Limitar o encadeanamento de 
contratos temporais e apostar polos 
contratos indefinidos.  
21. Recuperar os convenios colecti-
vos.  
22. Aumentar as inspeccións de 
traballo e os requisitos laborais para 
empresas que accedan a concursos 
públicos.  
23. Reformar a constitución para 
garantir a separación Igrexa-Estado.  

24.  Abolición de todos os privilexios 
dos parlamentarios. Eliminar a es-
pecial protección legal dos ministros 
e permitir aos tribunais ordinarios 
procesar aos membros do goberno.  
25. Garantir os dereitos humanos nos 
centros de detención de inmigrantes 
e facilitarlles a reagrupación familiar. 
Permitir que os inmigrantes, ata os 
indocumentados, teñan acceso pleno 
á sanidade e a educación.  
26. Regular o dereito á obxección de 
conciencia no servizo militar.  
27. Retirada das tropas gregas de 
Afganistán,  romper os acordos de 
cooperación militar con Israel, nego-
ciar un acordo estable con Turquía, 
pechar todas as bases estranxeiras en 
Grecia e saír da OTAN.
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Teresa Souto

O fervedoiro   Katmandú

O filme mostra a 
desigualdade social creada 
por un sistema de castas 

Ricciotto Canudo escribiu en 1911 o 
Manifesto das sete artes, e foi a raíz 
dese texto que se coñece o cine hoxe 
en día como a sétima arte. Grazas aos 
consellos dunha amiga cinéfila fun 
caendo pouco a pouco nas redes da 
imaxe en movemento, e decantándo-
me por un xénero ou estilo de pelícu-
la, no meu caso polo cine social e o 
documental.

A última película que vin no cine, hai 
un par de días, vina nunha sala antiga, 
na que tan só eramos dúas persoas 
as espectadoras. O título, Katmandú 

un espello no ceo de Iciar 
Bollain. Katmandú é a ci-
dade máis grande de Ne-
pal, nela podemos atopar 
o barrio de Sinamangal 
ou as stupas budistas de 
Swayambunath e Bouda-

nath, e o templo de Pasupatinah. A 
película narra a historia dunha mes-
tra na década dos 90 que atopa ante 
si a pobreza extrema, e como esta im-
pide que nenos e nenas poidan estu-
dar e vivir con dignidade. Pero o filme 
conta máis que unha historia de loita 
contra a pobreza, mostra a desigual-
dade social creada por un sistema de 
castas e por unha sociedade patriar-

cal que permite que as nenas meno-
res sexan vendidas e sexan vítimas de 
explotación sexual, e que deixa que a 
propia familia as repudie se algún día 
son atopadas e liberadas. Narra o su-
frimento dunha muller ante o desexo 
da familia política de que sexa nai e a 
tardanza en conseguilo, e cando che-
ga a boa nova, unha ecografía cam-
bia a súa ledicia pola desesperación, 
pois mostraba  que ía ser unha nena. 
E pasa de ser unha muller desexosa 
de ser nai, a unha muller que se sen-
te na obriga de abortar, pois non vai 
contentar a súa familia cunha nena, 
non é sinal de boa sorte, sería unha 
desgraza. Dános un claro exemplo 
dos centos de feminicidios que se co-
meten polo feito de nacer ou de ser 
un feto con sexo feminino.

Unha das alumnas nepalís, esquecera 
o seu nome, pois tivera un irmán va-
rón, e deste xeito ela pasaba a ser a 
irmá de, e deixaba de ser unha nena 
co seu propio nome.

A historia tamén mostra as decisións 
que te ves na obriga de tomar en de-
terminados momentos, cando nos fan 
escoller entre unha familia e unha 
entrega a esa familia, ou a túa pro-
pia decisión de vida, de entrega e de 
amor como persoa, decidindo por ti 
a incompatibilidade entre unha cousa 
e outra.

Pero ante todo, non nos mostra unha 
sociedade distanciada, illada ou úni-
ca e especial, senón unha sociedade 
que ten as súas propias características 
pero que comparte moitas coas nosas 
sociedades, máis das que quizais so-
mos conscientes, e se non parémonos 
un pouquiño a reflexionar…

Non desvelo datos importantes da 
película, pois o mellor e poder goza-
la, saboreala, e reflexionar tras vela. 
Dela saquei estes apuntamentos ou 
conclusións; seguro que cada persoa 
saca os seus, pois moitas veces depen-
de das gafas que poñamos para ver. 
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Omar Contraeras Flores
Presidente do Cosal A Coruña
(Comité de Solidariedade con América Latina)

Para non perder o sur   S O L I D A R I E D A D E...?

A solidariedade é acompañar a buscar 
o porqué das cousas

Ultimamente estase vivindo na so-
ciedade do primeiro mundo un equí-
voco entre o que se entende por so-
lidariedade ou por caridade. Ata hai 
algúns anos tíñase conciencia da dife-
renza que existía entre ambos os dous 
termos.

Coa maior implantación do neolibe-
ralismo económico foise perdendo 
o sentimento solidario existente na 
sociedade, aflorando o individualis-
mo máis exacerbado programado por 
aqueles que cada día teñen máis po-
der sobre as decisións tomadas polos 
gobernos, obrigándoos a recortar as 
conquistas logradas pola clase tra-
balladora na súa constante loita pola 
igualdade social.

A globalización favoreceu que os 
mercados financeiros e as grandes 
corporacións privadas establece-
sen que só a cultura dos mercados 
é valida e o consumismo o seu gran 
deus. As nacións desenvolvidas só 
ven os beneficios que lles reportan 
as axudas concedidas aos países po-
bres, transformando a solidariedade 
en negocios lucrativos. A axuda aos 
países en desenvolvemento diminuíu 
nos últimos 15 anos un 20% e seguen 
gastando 500.000 millóns de euros en 
armas cada ano.

Na década dos 60, por convite da 
ONU e coa finalidade de lograr a par-
ticipación de asociacións con fins hu-
manitarios, nacen as Organizacións 
non Gobernamentais (ONG) inde-
pendentes dos estados e sen substituí-

ren as accións destes. Hoxe en día hai 
unha morea de ONG que de verdade 
desenvolven un traballo solidario nos 
países de orixe ou solidarizándose 
con outros que necesitan do seu labor 
para mellorar a calidade de vida, pero 
infelizmene, hai outras moitas ONG, 
que son meras oficinas recadadoras 
de axudas económicas de organismos 
oficiais e privados, que fan negocios 
lucrativos coa tramitación de proxec-
tos presentados como solidarios. E 
aínda están as que son utilizadas por 
gobernos e/ou multinacionais como 
mercenarios da solidariedade para la-
var a súa cara e mellorar a súa imaxe 

e a da caridade é a esmola que se dá, 
ou auxilio que se presta aos necesita-
dos, Monseñor Hélder Câmara, Ar-
cebispo de Recife (Brasil) nos anos 
60, dicía o seguinte:”Se dou comida 
aos pobres, eles chámanme santo. Se 
pregunto por que os pobres non teñen 
comida, chámanme comunista”.

Non podemos despolitizar a solida-
riedade, porque estariamos a facer 
o traballo sucio dos que manexan o 
mundo. A solidariedade é compromi-

fronte á opinión publica, mentres ex-
plotan os traballadores dos países po-
bres, onde desenvolven a maior parte 
dos seus negocios.

A solidariedade profesionalizouse 
ata o punto de chegar a facerse post-
graos nas Universidades para quen 
queira dedicarse profesionalmente 
á solidariedade. A idea que tiña a 
ONU sobre a acción das ONG per-
deu maioritariamente o seu contido 
solidario e vemos organizacións ca-
ritativas ou lucrativas que axudan a 
manter o statu quo. 

Tendo en conta que a definición de 
solidariedade é a adhesión circuns-
tancial á causa ou empresa doutros 

so, é entrega, é acompañar a buscar 
o porqué das cousas, non se pode ser 
solidario sen tomar partido polas ac-
cións que se desenvolven.

A solidariedade tamén é esixir que 
se paguen prezos xustos polas mate-
rias primas que se importan dos paí-
ses subdesenvolvidos, que se cumpra 
a resolución da ONU de achegar o 
0,7% do PIB para o desenvolvemen-
to e denunciar os gobernos que per-
miten que as súas empresas exploten 
aos traballadores con salarios de mi-
seria, boicotear as empresas e bancos 
que esquilman os países pobres. 

Non falemos só de solidariedade: FA-
GAMOS SOLIDARIEDADE.
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Camiños de arte e historia (III)    
Clodio González Pérez

Santa Comba de Bande

O cristianismo chega a Galicia cos romanos, sendo polo de 
agora o monumento máis antigo que se conserva o sarcó-
fago da igrexa de Temes (Carballedo, Lugo), decorado coa 
Adoración dos Magos, Adán e Eva e os feitos de Xonás, 
de contra o ano 325. A dúbida xorde en saber se se labrou 
aquí, se o trouxeron daquela ou se foi importado poste-
riormente, como ocorre co do Conde Santo de Lourenzá, 
paleocristián traído da Aquitania no s. X. Pola contra, unha 
peza tan senlleira coma o crismón de Quiroga, agora no 
museo da catedral de Lugo, de finais do s. IV ou comezos 
do V, amosa o desenvolvemento dos nosos escultores da 
época por ser de mármore local. Entre as construcións está 
o problema non resolto de se a capela subterránea de Bó-
veda empezou ou non sendo cristiá. 

Polo que atinxe ás laudas funerarias, a máis antiga é a des-
cuberta na parroquia dos Baños (Bande), agora depositada 
no Museo Arqueolóxico de Ourense, na que consta que o 
defunto, Alepio, finou en Cristo aos 19 anos o 545.  

Os restos que perduran da época sueva e visigoda cínguese 
aos relevos de Saamasas (Lugo), datados no s. VI, e pouco 
máis. Non sabemos, por exemplo, como sería a catedral de 
Lugo na que se celebrou o concilio do ano 567, no que se 
toma o acordo do reparto do territorio da Gallaecia entre 
varias dioceses, coñecido por Parochiale suevorum ou Di-
visio Theodomiri.

A construción cristiá máis antiga é a igrexa de Santa Com-
ba de Bande, datada na segunda metade do s. VII, con 
engadidos posteriores, sendo tamén contemporánea  a de 
Panxón (Nigrán, Pontevedra), da que non queda máis que 
o arco triunfal. 

Entre as posteriores á invasión árabe sobresaen as tres que 
hoxe imos visitar: Francelos, Celanova e Samos. Pero non 
son as únicas, senón as mellor conservadas, xa que da época 
son, entre outras, a de Santo Adrao de Amiadoso, San Pe-
dro de Rochas, Santa Eufemia de Ambía, Santa María de 
Mixós e San Martiño de Pazó.

Santa Comba de Bande

Este monumento excepcional, construído na segunda me-
tade do s. VII, orixinariamente era de planta de cruz grega, 
cos catro brazos iguais. O aspecto exterior é pobre e o in-
terior moi austero, cuberto con bóveda de canón os bra-
zos e de arestas o ciborio, toda ela de ladrillo. O acceso á 
capela maior efectúase por un arco triunfal de ferradura, 
soportado por un par de columnas de época tardorromana, 
anteriores á actual obra. A igrexa de San Trocado de San-
ta Comba, a denominación oficial da freguesía, declarouse 
Monumento Nacional en 1921. 

O sobrante do día é doado de pasar: unha visita ao cam-
pamento e mansión Aqvis  Qverqvennis da Vía XVIII, do 
Itinerario de Antonino Pío; ir ata o dolmen da Casiña da 
Moura no encoro de Maus de Salas (Muíños); botar unha 
boa sesta na área de lecer da capela da Nosa Señora do 
Viso de Lobeira, estudada por Xaquín Lorenzo (“O Xo-
cas”); tomar un relaxante baño na vila termal de Lobios; 
achegarse ata o Xurés – Gerês;  percorrer parte da Vía 
Nova e, na fronteira con Portugal, admirar o conxunto de 
miliarios romanos da Portela de Home.

San Xes de Francelos

Agora é freguesía de seu, pero antes dependía de Riba-
davia, sendo por tanto territorio da diocese tudense ato o 
Concordado de 1953, no que, por aquilo do nacionalcatoli-
cismo, acordouse axustar os lindeiros dos bispados aos das 
provincias civís. A capital do Ribeiro contou ata comezos 
do século XX con catro parroquias, dependendo o lugar de 
Francelos da de Santa María Magdalena, agora sen culto, 
situada no barrio xudeu, a poucos metros da casa onde es-
tivo a “torá” ou sinagoga. 

A capela de San Xes, que sufriu múltiples reformas, para 
uns data de entre os s. VIII e IX, e para outros do IX e X. 
Agora sobresae a portada, quizais o primitivo arco triun-
fal, cos fustes decorados con vides ateigadas de acios (as 
primeiras cepas do Ribeiro), e a preciosa ventá con celosía. 

Na contorna hai ben onde botar o resto da xornada: Riba-
davia (tres igrexas románicas e unha gótica, castelo, barrio 

As primeiras construcións cristiás
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Camiños de arte e historia (III)    

Francelos: pormenor da porta e celosía. 

San Miguel de Celanova

San Salvador de Samos

xudeu...); mosteiro de Melón, en ruínas, cun maxestoso 
templo cisterciense, mutilado sen a nave; e o de San Clodio, 
no corazón do Ribeiro. E para lecer, os baños ou caldas de 
Laias, Pexegueiro, Arnoia, Cortegada e Berán, e a área de 
descanso e sendeirismo de Pena Corneira (Leiro): orogra-
fía abrupta e natureza exuberante, impresionantes igrexas 
románicas (Lebosende -só a portada-, Serantes e Lamas), 
interesante cruceiro, paisaxe, sombra, auga, mesas…

Miguel; coñecer a casa natal de Curros Enríquez; achegar-
se ata o santuario da Virxe do Cristal (cantado polo bardo 
celanovés), e dende el subir ata o conxunto arquitectónico 
de Vilanova dos Infantes, dominado pola torre do caste-
lo, e, non lonxe, o xacemento castrexo de Castromao. Nos 
concellos lindeiros: o templo monástico de Ramirás, San 
Munio da Veiga (da orde de Santiago), a igrexa románica 
da Mezquita (Monumental Nacional dende 1931), etc.  

San Miguel de Celanova

A construción desta diminuta e fermosísima igrexiña sitúa-
se entre os anos 940- 942, sendo o único resto que chegou 
ata os nosos días do mosteiro erixido por San Rosendo a 
partir do 936. A súa función non está clara, pero quizais 
fose a capela destinada aos forasteiros. O que máis chama 
atención son as dimensións, de non máis de 9 m de longo, 
repartidos entre a nave, o cruceiro e a ábsida. 

Cómpre pasar o día en Celanova: visitar o monumental 
mosteiro e igrexa que se erguen a poucos metros de San 

San Salvador de Samos

Todos sabemos onde queda o mosteiro de Samos, da súa 
igrexa barroca de curiosa fachada, carente de frontón e 
do corpo das torres, como se non estivese rematada, e dos 
dous claustros: o grande ou do P. Feijoo (s. XVII – XVIII) 
e o das Nereidas, do derradeiro gótico, con reformas de co-
mezos do s. XVIII, que foi cando se labrou a fonte que 
agora lle dá nome, entre 1713 e 1717. Que farán catro sereas 
lucindo os peitos no medio dun claustro monacal? Estes 
seres míticos das augas salgadas camparían nunha praza 
pública –de onde nalgún tempo non moi arredado ata qui-
zais serían retiradas por indecentes-, pero o curioso é velas 
ao agarimo dun claustro, escoitando dende hai séculos can-
tos gregorianos e silandeiras salmodias. 

Fóra do recinto monástico perdura a construción máis an-
tiga do cenobio: a igrexiña mozárabe de San Salvador ou 
“do alcipreste”, por unha árbore varias veces centenaria 
que medra achegada á parede. A obra sitúase entre finais 
do s. IX e comezos do X, e consta dunha pequena planta de 
menos de 12 metros, repartida entre a nave e a cabeceira, 
toda cuberta con lousa. Salientan os arcos de ferradura (da 
porta e o triunfal) e a altura da nave fronte a cativa anchu-
ra, aínda non 5 m.

Outras visitas recomendadas para esta xornada, ademais 
do mosteiro: a Casa Grande de Lusío (albergue de pere-
grinos); Sarria (templo románico de San Salvador, igrexa 
e claustro dos mercedarios, restos do castelo…); O Incio 
(igrexa de San Pedro Fiz do Hospital)…. 
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a vós chamáronvos á liberdade

Esquerdas e dereitas en 
Europa… 
…Seguro que tanto ten….?

6

14

O noso taboleiro 

A editorial Galaxia vén de pór nas librarías a segunda edición 
do libro Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario, 
escrito por Victorino Pérez Prieto. Unha nova oportunidade 
de achegármonos a esta obra, moi ben acollida na súa 
primeira edición, mais que agora se presenta coidadosamente 
corrixida e notablemente ampliada. O autor realizou 
unha relectura do libro impreso hai agora dous anos e tivo 
presente a nova bibliografía sobre o tema aparecida desde a 
publicación da primeira edición, así como as achegas dos seus 
minuciosos lectores.

Nunha situación tan complicada no mercado editorial, a 
publicación da segunda edición dun ensaio, e concretamente 
na nosa lingua e de temática relixiosa, é un acontecemento 
practicamente excepcional nas nosas letras, o que demostra o 
interese que espertou este Prisciliano, así como a calidade do 
libro.

Como ben indica Pilar García Negro no limiar da obra, o libro 
ofrécenos un achegamento científico á figura de Prisciliano, 
abordando a súa relevancia para a cultura galega, sobre todo 
dende o s. XIX até a actualidade. En Prisciliano na cultura 
galega. Un símbolo necesario, imos.”reencontrármonos con 
nós mesmos, isto é, coa historia que nos fixo e da que vimos”. 
Coa súa lectura “achamos resposta a varias interrogantes que 
outros textos anteriores sobre Prisciliano nos suscitaron. Para 
ese camiño cóntase aquí cun magnífico guía, perito en moitos 
camiños e autor de moitas páxinas documentadas sobre a 
historia particular do cristianismo galego”. (Do “Adro” de Mª 
Pilar García Negro).
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Boa Nova

A
 C

LA
V

E

Tomade, isto é o meu corpo e o meu 
sangue 
A escena que hoxe nos trae este texto de Marcos 
énos ben coñecida. Trátase da preparación e 
celebración da derradeira comida festiva vivida 
por Xesús e a súa pequena comunidade. Ao 
longo da vida do mestre, as comidas formaron 
parte substancial da súa mensaxe coma signos 
que expresaban a celebración da chegada do 
Reino de Deus na palabra e no actuar de Xesús. 

Os xantares festivos no xudaísmo tiñan un ritual 
especifico no que se destacan as dúas bendicións, 
unha ao comezo e outra ao final. Ao se iniciar 
o banquete quen presidía a mesa collía o pan 
e facía unha bendición de loanza a Deus. O 
remate de novo, o anfitrión collía unha copa de 
viño e pronunciaba a acción de grazas a Deus e 
todos bebían.

Xesús, posiblemente nas múltiples comidas festivas 
que celebrou na súa vida levou a cabo este ritual, 
no entanto, na derradeira cea, o mestre utiliza 
estes signos de forma diferente e lles dá un novo 
significado. 

Esta cea foi especialmente preparada por Xesús 
(Mc 14, 12-16) e nela vai sentir con forza o desafío 
da súa misión, sabéndose traizoado por todos 
aqueles que rexeitan a súa proposta do reino. Un 
rexeitamento que no texto vén simbolizado pola 
traizón de Xudas (Mc 14, 17-22).

Mentres estaban a comer, Xesús colle primeiro 
o pan e logo o viño e mudando as palabras 
habituais do rito vincula os símbolos a súa 
vida, feita entrega e doazón con intensidade 
inigualable nese intre. Deste momento decisivo, 
coa forza do símbolo propón a súa comunidade 
un novo encontro coa salvación ofrecida por 
Deus que a de acompañalos e sostelos a partir 
de agora. 

Carme Soto

A
 P

A
LA

BR
A

 DOMINGO 10 DE XUÑO. FESTIVIDADE 
DO SANTÍSIMO CORPO E SANGUE DE 
CRISTO
Mc 14, 12-16,22-26
“(...)  Mentres estaban a comer, Xesús colleu 
pan, rezou a bendición, partiuno e déullelo,  
dicindo: !Tomade, isto é o meu corpo”. Despois 
colleu un cáliz, deu gracias, pasóullelo, e todos 
beberon del. E díxolles: “Isto é o meu sangue da 
Alianza, que se vai verter por moitos. Dígovolo 
de verdade: Xa non  vou beber do produto da 
viña ata o día aquel en que o hei beber novo no 
Reino de  Deus (...)”. 

O
 E

C
O

Como o facías, di?
Mira ben a quen tes ao teu carón. Eu ben sei que esa maneira 
de remexer no pelo mentres cavila o Tori, e esa forma tan 
rara de coller o coitelo da mina filliña para comer o peixe son 
coma selos de fábrica, únicos! Non llo vin facer a ninguén 
mais. Xestos así fan que me sinta na casa no momento, fanme 
sentir a quentura a colledora dos meus onde sexa. Non sei 
explicalo pero fan que os queira máis. 
E ti Xesús? Hai mil maneiras de partir pan, pode ser como 
rachar ese pan palestino mol como unha filloa xigante, ou 
facer estalar unha torta algo dura cunha música seca coma a 
dun bico, ou como crebar un molete co miolo brandiño. Mais 
os meus soños mais ousados non me acaban de traer ese 
xesto teu, so teu porque servía para te recoñecer, cando non 
che recoñecían nin a cara. O mesmiño de cando repartiches 
os bolos e os peixes para unha morea de xente, o mesmo 
co que acompañaches aquelas sardiñas camiño de Emaús? 
Verás, ás veces dou en pensar que se puideramos recordar 
ese xesto exacto, a historia tornaríase de vez e para sempre 
primavera porque por esa fenda que abriches dicindo “isto 
son eu”, verquícheste todo enteiro no mundo, nas nosas 
veas, no noso ADN para sempre. Ese xesto dun intre fixo 
lostregar todos os raios de sol e todas as gotas de orballo 
dende o fondo das idades e para sempre... agora chámase 
eternidade. Por esa fenda nun pan entrou a vida, entraches 
ti todo porque a túa verba, as túas palabras, como Verbo 
do Pai, crea Vida da que non se acaba e que mata a fame, 
e todas as sedes.  E disolve o medo por non chegar a fin 
de mes, e remata as liortas, trae apertas e bicos, non deixa 
medrar o rancor e a envexa, e ate fai mais levadeiros as 
hipotecas e o paro. Esa fenda é como un camiño aberto cara 
a paz, cara o amor. Perdoa que ás veces fuxa dos sagrarios 
coma sartegos (perdón), e mira que me esforzo pero teño 
morriña do teu xesto vivo. Morriña de ti.

Christina Moreira
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Falando da lingua Unha voltiña polo ensinum
Lidia e Valentina

O Fachineiro da lingua
Liturxias
Imaxine o lector a seguinte escena. 
Na presentación dunha nova cam-
paña antitabaco aparece ante os mi-
crófonos un responsable de sanidade 
con tose cavernosa, flegma subindo 
e baixando na traquea coma unha 
bóla no bingo, e de cando en vez fai 
aros de fume tirado do habano que 
sostén entre os dedos amarelecidos 
pola adicción. Pois máis ou menos así foi 
a presentación aos medios da nova con-
celleira de normalización lingüística do 
Concello de Santiago. Claro que como 
parva non é, logo aprendeu iso que se 
chama uso litúrxico do galego, que con-
siste en falalo en canto se acende un foco 
ou se abre o obxectivo dunha cámara. 

Isto ocorreu ademais na semana en 
que o PP rexeitou apoiar unha moción 
en favor do cumprimento do Plan Xe-
ral de Normalización, que fora apro-
bado por unanimidade na era Fraga e 
que agora lle resulta demasiado avan-
zado ao Goberno. O vilalbés Agustín 
Bahamonde, cordial nas distancias cur-
tas, onde mesmo pode dicir que, claro, 

séntense presionados pola acción radical 
de organizacións contra o galego, apro-
veita a primeira ocasión que ten para 
falar de imposición do galego. A política 
ten estas liturxias, pero todas contrarias 
ao futuro da nosa lingua..

A.Q.

todos”, e fateri- “admitir”, “confesar”, 
o que viña significando “falar en pú-
blico”. E seica que os cristiáns foron 
os primeiros “profesores” da historia 
porque “profesaban”, é dicir, declara-
ban a súa fe en público. Así o profe-
sor pasou a ser o que declaraba pu-
blicamente que posuía coñecementos 
en determinada área do saber e podía 
transmitilos. Tras ir evolucionando 
o concepto, no Dicionario da Real 
Academia podedes atopalo definido 
como “o que exerce ou ensina publi-
camente algunha facultade, arte ou 
doutrina”. E non ten que ver moito 
con isto, é coma quen mestura allos 
con bugallos, pero vennos á cabeza 
“confesar”, que tamén ten a súa orixe 
en profesar e que é “falar con alguén 
para admitir algo”. 

Un profesor o que precisa (entre 
outras cousas...) é alumnado. O alum-
no, do latín alumnus, persoa criada 
por outra, ten a súa orixe no verbo 
alo (“alimentar”, “facer medrar”), e 
mnus- “neno acollido, coidado, ali-
mentado”; entón concluímos (mellor 
dito, conclúen!) que o alumno é o ali-

mentado de  coñecementos, o alimen-
tado intelectualmente.

E o estudante ten a súa orixe nunha 
deformación do significado de stu-
dium e mais studere, que significaba 
“esforzarse”. Que pasaba? Que o que 
hoxe chamamos estudar, o que fan 
os estudantes, non se consideraba un 
esforzo, iso era algo que facían os dis-
cipuli, que viñan sendo os “aprende-
dores”. Houbo que esperar ata Santo 
Tomé de Aquino para que “estudar” 
tivese o significado que hoxe ten. Ao 
primeiro só “estudaban” os monxes; 
mais despois estendeuse a todos os 
que buscaban a verdade nunha área 
do coñecemento.

E un profesor tamén é un docente, do 
tatín docere, que significa ensinar ou 
saber. Daquela o docento é a persoa 
que sabe e que está capacitada para 
ensinar. E suponse que ensina edu-
cando, e educar está composta de 
ex - “sacar cara a adiante”, e ducere 
- “conducir ou guiar”; así, educar é a 
capacidade de conducir ou guiar.

O caso é que agora, a maioría dos 
docentes, profesores e mestres…fala-
mos para a feira!

Xa que vos deixamos o último día 
con mestres e ministros e xa que falar 
de educación (ou máis ben dos recor-
tes nela) está de moda, imos afondar 
algo máis no tema, pero desde o pun-
to de vista lingüístico. Comezamos 
coa etimolosxía do termo profesor/a. 
Sabiades que se formou a partir de 
profictere (profesar)? Este termo está 
composto de pro- “ante”, “diante de 

De discentes e educandos falamos o 
próximo día.


