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A foto que fala

Vai haber unha grande
alegría para todo o pobo

O trasno

A pluritrapallada fica tuneada

Daniel López Muñoz

mente sairía que non. Fóra o evolucionismo do ensino público. Pero
para iso está a autoridade académica
e, se non, está o Tribunal Supremo,
que pon as cousas no seu sitio.
E podemos abundar no argumento.
Hai selectos barrios brancos en Pretoria onde sairía a resposta “non” na
seguinte pregunta: Deben os libros de
historia de Sudáfrica citar a Nelson
Mandela? Tamén dubido da victoria
do noso ilustre rianxeiro se en certos
colexios deste país de noso se preguntase: En caso de que o calendario
apreme, que prefire, que ensinemos a
Castelao ou a Belén Esteban?
Claro, ao Tribunal Superior de Xustiza non lle quedou outra que anular
certos artigos do Decreto de minorización do galego impulsado por toda
esta tropa, decreto que chaman do
plurilingüismo, bromas fóra.
Podía ser doutra maneira? Pois nin
se sabe, dada a Xustiza e os seus fantasmas. Pero poñamos por caso: se en
certas escolas do estado de Tennesee
fan unha consulta aos pais sobre se
ensinar ou non a Darwin, probable-
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Tamén era de escándalo que, botando
pola borda miles e miles de horas de
traballo calado para facer normais e
pacíficas as cousas, pois, así dun día
para outro, se “empoderara” aos
adolescentes para arrepoñerse e retrucarlle a un profesor de galego, ou
dunha materia en galego, que el ou
ela non usaba esa lingua, porque non,
“porque la ley de Feijoo me ampara”.
Raios, tanche os tempos para iso!
Pero o problema de fondo subsiste.
Valentina Formoso (na foto), a nosa

colaboradora, indicábao ben nunha
recente entrevista en Praza Pública:
todo o que se moveu arredor do decreto foi negativo, pero un dos problemas máis grandes que ten unha lingua
minorizada é o conxunto de actitudes
negativas. Nun proceso de normalización hai que intentar mellorar ese
imaxinario negativo e non se trata só
de aprender a lingua para usala, senón
de transmitir unhas actitudes positivas
cara esa lingua”. É dicir, agarimo, orgullo, dignidade, prestixio, humor,
complicidade, comunidade, identidade.
E o problema que subsiste chámase
deserción masiva e perda de calidade
e cantidade de falantes. Se o obxecto
da lexislación non é unha pluritrapallada, senón que é que o alumnado
remate coa mesma destreza e capacidade de uso do galego e do castelán,
por que non se avalían en serio os
resultados destes inventos? Por que
non se fan estudos científicos sobre o
nivel de destreza escrita e oral e, de
paso, sobre o nivel de querenza, de
estima e de compromiso persoal con
cada unha das linguas?

Editorial

O leite dun país

A Galicia real irrompeu no Parlamento en pleno discurso de investidura do presidente Feijoo. Eran
os gandeiros, produtores de leite, un sector estratéxico para que o mundo rural galego teña vida e
futuro. Dous días despois, a folga desconvocouse, entre promesas e compromisos de solución.
A folga deixou unha sensación moi estraña. Porque os datos están aí e hai que aterse a eles. Eses
datos son dramáticos. Nos últimos 5 anos o sector leiteiro perdeu o 43% do poder adquisitivo, cuns
custes que se disparan e uns beneficios que non soben. Perciben 0,28 euros por litro –ben por baixo
do custe de produción- e levan, así, 40 meses, cobrando por sistema menos que os produtores de
Asturias, Castela ou Cantabria.

o éxito dunha folga depende do
factor sorpresa, da contundencia
e da perseveranza

Entre tanto, as grandes superficies –“a distribución”usa o leite como reclamo comercial. Así chegouse a
outra situación bastante surrealista, nese escenario
de vaidades da Xunta de Galicia. Mentres unha conselleira -a de Traballo- celebraba ostentosamente entre risas a inauguración doutro macrocentro comercial en Galicia -outro monstro de tan dubidosa
viabilidade coma o resto-, e mentres nese mesmo comercial das Cancelas se vendía o leite a un
prezo mortal para o produtor galego, outra conselleira -a de Medio Rural- lidaba nunha mesa de
negociación cos gandeiros e a industria, diante dun escenario posible e probable de liquidación
definitiva da gandería de leite en Galicia.
Ese despropósito de dar cunha man palmadas nas costas a proxectos dunha “modernidade liberal”
que deturpa o pequeno comercio e o agro galego e soster coa outra man unha mangueira de xardín
para apagar o lume social e económico dos nosos sectores tradicionais, é unha boa imaxe desta
Xunta. Unha Xunta cun superpresidente estrela, rodeado de conselleiros e conselleiras de talle
político anano. Como resistirá a complexidade dos nosos problemas semellante desequilibrio entre
un milhomes faino-todo e uns secundarios tan tristes?
E así pasou a folga, unha folga que case non foi. Haberá que observar, pero tampouco non esquecer
que o éxito dunha mobilización deste tipo depende do factor sorpresa, da contundencia e da perseveranza. Os lobos sábenas todas e, se cadra desta volta, necesitaban gañar tempo.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

suais, grupos de teatro, música, xogos,
monicreques… Todo variado e todo
bo. Detrás disto, un grupo de persoas
e institucións que realmente cren no
noso.

Rematou o Culturgal. Xa sabedes
que é o encontro das industrias culturais de Galicia. Varias ducias de
postos recollían o mellor da cultura
galega. Editoriais, empresas audiovi-

Alá estiven coa miña familia pasando unha tarde entretida. Había moita
xente. E dende logo tamén había moi
bo ambiente. Chamoume a atención
a cantidade de nenos e nenas. A cultura galega ten canteira. Bonita foi
tamén a iniciativa da Coordinadora
de Traballadores de Normalización
da Lingua. Podías quitar unha foto
na que poñías nun cartel o que che
gustaba da nosa lingua. Nós quitamos
unha que dicía: “Gústame… como
empezan a falar @s pequerrech@s”.

Vimos tamén da parroquia de Fontiñas. Hoxe confirmáronse uns oito
mozos e mozas. Se cadra hai quen
di que son poucos. Eu vinos maiorciños e supoño que conscientes do
que facían. Dito doutro xeito, supoño
que non ían obrigados. Se cadra camiñamos cara a unha igrexa menos
numerosa pero máis consciente. De
comprometidos, e non de sacramentizados.
Lembrade a invitación da CGENDL.
O 12 do 12 do 2012 ás 12 do mediodía estaremos lendo o poema Deitado fronte ao mar de Celso Emilio.
Úneste?
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Agardamos coraxe no
foro “Un Oriente Medio
destruíndose coa
sen Armas Nucleares” en
complicidade de todos:
HELSINKI
. Denúnciase
40.000 mortos dos
as armas almacenadas
que 28.000 eran civís.
por Israel, sen control
O presidente Asad,
apoiado por Irán e Rusia, internacional, mentres ese
país protesta polo uso
ten en fronte a Arabia
Saudí e Catar, valedoras enerxético e industrial
que fai Irán. En Faluya
dos EUA, que apoia o
(Iraq) os nenos con
bando en contra, xiítas
cancro e discapacidades
contra sunnitass… Os
estertores deste tsunami multiplicáronse por 12
ao seren atacados polos
chegan a Xordania e
Líbano a través de miles norteamericanos con
uranio empobrecido. Na
de refuxiados. Na foto,
foto, manifestación en
algúns dos 4000 de
Lugo no 2004.
Ersal.
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O 25% dos PRESOS
sofren enfermidades
mentais, máis de 28.000.
Unha política que
reformou o Código Penal
27 veces dende 1995,
pecha aos consumidores
(o 70% con trastornos
psíquicos), que buscan
consumos no troco da
terapia psiquiátrica.
Son o 40%, mentres as
mafias do narcotráfico,
inmobiliarias ou
corrupción, mercan a
liberdade. Na foto o
cárcere de Bonxe.
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O Foro de Curas de
Bizkaia urxe ao bispo
a cesión de reitorais
para fins sociais: sen
teito, 350.000 familias
DESAFIUZADAS,
locais comerciais… A
ignominia das entidades
crediticias, protexidas
polos gobernos, que
especulan e engolen os
pobres, esmagándoos
cos recortes para
engordar as arcas.
Agora mesmo están
ameazadas 30 familias
de Monforte por non
poder pagar.
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Abrimos Nadal
espallando paz a
eito. “Agora” da
Coruña aposta polo
XORNALISMO ético,
o 29. Un servizo á
verdade que asasinou a
112 xornalistas o último
Israel en Palestina…
O 3, lanzan “Ráfagas
de educación para a
paz. A educación, unha
vacina contra a guerra”,
no Día das Persoas
con Discapacidade, no
que a USC reivindica a
igualdade e integración
coma rotas da paz.
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BOUAZIZI, tunesino

vendedor na rúa, que
se queimou ao bonzo
(17-XII-2010), principiou a
revolta árabe. Protomártir
da liberdade, rematou
23 anos de ditadura.
Lembranos a novela
Palestina doutro tunesino,
o bérber Haddad, fillo de
xudeu e árabe, exiliado
en Francia. A obra versa
sobre un soldado israelí
secuestrado e dado por
morto que, amnésico e
perdido na Cisxordania,
sofre a represión xudea,
un viacrucis cotián nesta
rexión.
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Non acae o Nobel da
Paz á UE, cando está
a xerar liortas entre
algún estado usureiro
do norte, e os do sur,
que non teñen para
comer, afundíndoos
nunha depresión da
que non son capaces de
erguerse. Afastados da
teima dos fundadores
da Unión que soñaban
coa solidariedade e a
interacción igualitaria,
esta Europa condena
os febles á miseria
para soster o euro e os
mercados.

Alfonso Blanco Torrado
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Ao remate do Centenario
de Leiras Pulpeiro,
recibimos o agasallo
de AMENCER, máis
de 30 anos alumando
a nosa literatura e
recollendo a cultura oral
dende o Seminario de
Mondoñedo. Na foto,
o seu animador, Félix
Villares, cando se fan
os 50 anos da morte
do crego historiador
Vázquez Saco, reitor do
de Lugo, que dá nome
ao “Seminario de Estudos
Sarriaos”, e autor do
Refraneiro galego.
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POLITICA
Pedro Pedrouzo Devesa

Humanos
en situacións adversas

Na película Bestas do salvaxe sur, Hushpuppy é unha formidable e inverosímil
nena bayou de seis anos que vive co seu pai nunha illa ficticia preto de Luisiana
(Estados Unidos) que pronto se verá azoutada por unha tremenda tormenta
que arrasará o lugar.
Un dos moitos motivos polos que esta película engancha é a forza interior que
sae da pequena bayou, impulsada por unhas infinitas gañas de vivir, malia estar
orfa de mai e cun pai esmorecendo. Segundo avanza a película, a tormenta asolaga toda a illa e os seus habitantes redúcense ao mínimo, e un xa non distingue
se os que quedan nunha terra na que a evacuación é obrigatoria son bestas
racionais sen conciencia do perigo ou humanos extraordinarios que loitan por
vivir nunha situación máis que precaria.
Na serie Treme, creada por David Simon, os seus personaxes enfróntanse tamén á desfeita provocada por outra terrible tormenta tropical paridora do
furacán Katrina, que deixou a gran parte de Nova Orleáns a un paso da extinción. Alí, as bestas son músicos e a súa vitalidade irrádiase en cada instrumento
que resucita despois da tempestade.
A nosa tormenta non foi tropical, pero asulagou tantas vivendas como calquera das tormentas referidas. Non temos a rabia de Hushpuppy nin o ADN musical dos habitantes de Nova Orleáns. Non sei que temos os galegos para saír da
crise, ou para vivir coa crise, pero lastimosamente ata agora fomos incapaces
de tomar a decisión de acabar con ela. Seguimos coa teimuda idea de que antes
ou despois finará ela soa. Mentres, as cousas seguen pasando, e nós pregamos
que só nos afecten tanxencialmente.
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O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

Caeu nas miñas mans unha revista de máis de 40 páxinas,
fotos a toda cor de adornos do Nadal. “Una Navidad mágica”, así se chamaba. Era publicidade de material para
decorar establecementos de hostalería durante as festas. Por
curiosidade, fun mirando cada páxina, cada foto: caixas
envoltas con papel de agasallo e grandes lazos, medias de
coloriños, cervos con cornos e outros sen eles, papanoeles
barrigudos, botellas de escumoso, cascabeis… Volvín pasar
páxina a páxina e, pasma meu amigo, non había unha soa
foto ou imaxe do neno Xesús, nin da Virxe, nin san Xosé, nin
pastores, e moito menos a mula e o boi, que seica andan no
paro por causa do libro do Papa.
Un Nadal máxico, si señor. Panxoliñas que falan de branco
Nadal ou do hapi merri crismas e non acordan para nada o
fermoso símbolo do amor nacendo para os esquecidos, aló
nunha corte entre esterco e bicherío. Lin nun xornal que ata os xaponeses, que non son
moi cristiáns, celebran este Nadal máxico e mesmo fan nevar onde nunca cae a neve.
Pura maxia.
Escoito estes días o disco de Fuxan os Ventos, aqueles mozos rabudos, barbudos e subversivos de hai 30 anos. Qué fermosura!: Galicia canta ao Neno, chámase o disco, que
había que repartir polas parroquias para que deixasen un pouco de lado esas panxoliñas
estilo Pantoja, coma o da marimorena, ou aqueloutro no que a Virxe está todo o día a
lavar, mentres non sabemos en que andaría o Xosé.
Como non espilamos, quedamos sen Belén, sen Noiteboa e, o que é peor, sen bacallau
con coliflor, que seica tamén vai desaparecendo dos menús. Din que é cousa de brutos.
Bo Natal a todos e todas!
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Comentarios
Lois Ferradás

Comentarios (críticos) ao anteproxecto
de lei orgánica de mellora da calidade
da educación – lomce
Aclaracións previas:
Estes comentarios baséanse no anteproxecto difundido polo
Ministerio de Educación. Coas achegas das comunidades autónomas, do Consello Escolar do Estado, sindicatos, ANPAs, movementos de renovación pedagóxica e, sobre todo, no trámite parlamentario, experimentará cambios, non sempre para mellor.
U-lo diagnóstico da situación actual.
Chama a atención que a dereita impida o consenso e o pacto pola estabilidade lexislativa, cuestionando, por
exemplo, a educación para a cidadanía, presente na maioría dos países do
noso contorno. En vez de promover
estudos serios sobre as necesidades
do sistema (menores de 3 anos, fracasados na ESO, adecuación da FP
ás necesidades de sectores produtivos, preparación para os estudos superiores, …) e acordar a resposta ás
mesmas, promóvense medidas que
apoian unha ideoloxía partidaria:
desprestixio do profesorado, selección, competición, apoio á privada en
detrimento da pública, subvencións á
educación separada por sexos, etc.
Unha idea básica desta reforma. Xa
desde a exposición de motivos deste
anteproxecto de lei queda claro que se
entende a educación de maneira mer-

A educación pasa a xestionarse
baixo un modelo empresarial e
ao servizo da economía.

cantilista e utilitaria, como un factor
dependente dos procesos económicos
e orientado á competición entre individuos. Así comeza: “La educación es
el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de
prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena
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internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. “
Aínda que parece broma, inclúe
como un dos obxectivos da educación
primaria (artigo 17,b) “desarrollar
hábitos de emprendimiento empresarial”. Tamén chama poderosamente
a atención o que di da calidade educativa, que “debe medirse en función
del output (resultados de los estudiantes) y no del input (nivel de inversiones, número de profesores, número
de centros, etc).”
Principais medidas.
FLEXIBILIZACIÓN DAS TRAXECTORIAS NA ESO. O fracaso
escolar nos últimos cursos da ESO
vense forxando desde os primeiros
anos da educación primaria. Os sistemas de maior éxito poñen remedio
tan pronto como asoman as primeiras
manifestacións de atraso na comprensión matemática ou na comprensión
e expresión escrita. Aquí, en cambio,
cando xa é difícil atopar a solución,
óptase por segregar. Esta segregación
temperá supón a renuncia a sacar adiante o conxunto do alumnado nunha
etapa obrigatoria: derivarase o alumnado que teña malos resultados a un
limbo no que unha parte non obterá
a titulación da etapa. A titulación deixa de ser común, ao formularse dúas
orientacións que dan acceso a vías
diferenciadas: ensinanzas aplicadas á
Formación Profesional e ensinanzas
académicas ao Bacharelato, sempre

A segregación
temperá supón a
renuncia a sacar
adiante o conxunto
do alumnado
nunha etapa
obrigatoria
e cando se supere unha reválida con
probas tamén distintas.
IMPLANTACIÓN DE PROBAS
DE ÁMBITO ESTATAL. Nalgúns
casos posuirán un carácter determinante para seguir estudando e indicarán os niveis de esixencia e de comparación de resultados entre centros.
Están previstas en 3º e en 6º cursos
de Educación Primaria (EP), en 3º e
4º da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), e en 2º de Bacharelato.
Probas coas que se pretende aguilloar o esforzo dos estudantes e dos
centros por acadar os mellores resultados sobre aspectos moi parciais da
educación. Reforzarán o control do
currículo cara á súa maior homoxeneización e recentralización, que redundará nunha maior desprofesionalización da docencia. Contaminarán
o sentido da avaliación continua, e o
mesmo currículo -o que non se avalíe
verase desvalorizado-, poderán reforzar a memorización e repetición de
contidos por parte dos estudantes,
deixando á marxe aspectos relacionados co traballo colaborador e coa
creatividade, empobrecendo e acomodando as metodoloxías docentes
a estas finalidades. Se do que se trata
é de valorar o grao de madurez académica, a consecución dos obxectivos
da etapa ou a viabilidade do tránsito
do alumnado para a etapa seguinte,
é evidente que a avaliación continua
sobre o conxunto das competencias

do currículo é superior a unha proba
escrita sobre aspectos parciais nun
momento puntual e final do proceso
de aprendizaxe
SIMPLIFICACIÓN
CURRICULAR, REFORZO DAS MATERIAS
INSTRUMENTAIS E RECENTRALIZACIÓN. O anteproxecto
desmárcase unha vez máis da idea
dun currículo integrado e interdisciplinar, incluso na primaria. Contradicindo o seu propio criterio de
redución do número de materias desdobra “Coñecemento do medio” en
Ciencias Naturais e Ciencias Sociais,
regresando ao currículo da EXB e
rompendo unha traxectoria singular
que conta con recursos didácticos
moi variados. Os problemas que se
poden derivar en Galicia por mor
das marxes da aplicación do decreto
do Plurilingüismo súmanse ao efecto
recentralizador que terá a redución
de competencias das comunidades
autónomas. Así, é posible que quede
menos marxe para contidos relacionados co coñecemento do medio da
propia comunidade. Na secundaria,
as materias segundo eles “non prioritarias”, desaparecen ou perden peso,
e o efecto perverso das avaliacións
externas ameaza con facelas insignificantes.
AUTONOMÍA
DOS
CENTROS, ESPECIALIZACIÓN, E
REFORZAMENTO
DAS
DIRECCIÓNS. Para que deben ser

autónomos os centros? Para mellor
responder ás necesidades educativas do alumnado, desde a perspectiva do dereito a unha educación
de calidade. O anteproxecto de lei,
aínda que fala de profundar na autonomía dos centros, o certo é que a
restrinxe ás cuestións metodolóxicas
sempre baixo as directrices da admin-

Cómpre explicar e debater. Nalgúns centros educativos xa está habendo relatorios para informar os pais
e nais sobre a LOMCE.
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Comentarios
Lois Ferradás

Este deseño abre interrogantes que
aínda deberán ser respondidos. É moi
importante que se continúe coa dignificación da FP que nalgúns ámbitos está acadando gran prestixio. Ao
incluír o primeiro nivel na ensinanza
concertada garántese a extensión da
privatización (artigos 84.7 e 116.6 ) e
está por ver se se incorporan vías de
pagamento nos niveis non obrigatorios, como algunhas administracións
autonómicas xa comezaron a facer.
CONCLUSIÓNS.
O máis probable é que con esta lei
non se promova a calidade do sistema, nin moito menos a súa equidade,
e dificilmente lograrán reducir o fracaso escolar e o abandono temperán.
istración. Esta lei posibilitará a posta
en marcha de accións de calidade
de carácter competitivo e os centros
disporán de autonomía tanto na xestión dos recursos humanos como dos
materiais e financeiros. As direccións
dos centros terán atribucións para
adaptaren os recursos humanos e os
materiais e financeiros, afondando
na procura de maiores espazos para
a privatización. A perda de peso tanto do profesorado no seu conxunto
como dos órganos colexiados do centro, claustro e consello escolar -convidado de pedra ao quedar relegado
a funcións puramente consultivasapuntan a un reforzamento do modelo xerencialista e empresarial. Óptase
por minimizar aínda máis a idea de
comunidade educativa, ao reforzar
as atribucións das direccións que, na
práctica, poderán ser nomeadas, sen
máis, pola administración educativa.
REDESEÑO DA FORMACIÓN
PROFESIONAL A. Estruturarase
en tres niveis:
a) Formación Profesional Básica, á
que acceden aqueles que non acadan
o título de ESO a partir dos 15 anos
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e que, a pesar de que se garante a
adquisición de competencias básicas
propias da ESO, non van acadar o título ao seu remate. Obterán un titulo
de graduado en formación profesional
básica que os faculta -vía proba- para
acceder ao Ciclo de Grao Medio.
b) A este segundo nivel pode chegarse
tamén a través dun curso formativo
ou dunha proba deseñados de maneira centralizada polo goberno e co
título de Graduado en ESO, vía ensinanzas aplicadas. Ou tamén se se cursou a vía das ensinanzas académicas
pero se superou a reválida prevista
para as aplicadas, o que permitiría
pasar do Bacharelato aos Ciclos de
Grao Medio.
c) Aos Ciclos Superiores accédese
desde o título de Bacharel -cursado
o Bacharelato e sen reválida- e desde
os Ciclos Medios máis unha proba de
admisión, cuxas condicións regulará
o goberno, pero que pode quedar
baixo a responsabilidade dos centros.
Tamén se poderá acceder desde un
curso de formación específico, regulado polo goberno, e a partir dos 19
anos, vía proba.

Acentuaranse as diferenzas entre
centros, e non precisamente pola
relevancia dos seus proxectos innovadores, senón polas estratexias de
captación do alumnado seguindo un
modelo privatizador.
Incide na desprofesionalización do
profesorado ao que se lle modifican,
outra vez, as condicións de traballo
e se lle reduce o ámbito de decisións
respecto de aspectos fundamentais
da vida dos centros.
A idea de comunidade educativa, que
foi perdendo potencia nas sucesivas
reformas, xa nin sequera salva o plano formal, o que resulta paradoxal co
discurso conservador que pretende
–cando convén– facer prevalecer os
dereitos das familias en determinados aspectos do currículo, ou no “ideario educativo” dos centros.
Cómpre que o colectivo docente, as
familias e o propio alumnado participemos no necesario debate social
deste asunto de tanta importancia, co
obxectivo de recuperar outro discurso e promover medidas alternativas
para a mellora da calidade do sistema
educativo.

Internacional
Victorino Pérez Prieto

“Kairós Palestina”. Os cristiáns palestinos
erguen a voz contra a inxustiza e a violencia

Inzou no mes pasado a violencia na
“Terra Santa”. Un feito tristemente
cíclico. Hoxe a “Operación piar defensivo”, onte a de “Chumbo fundido”.
Inxustiza diaria e provocación israelí;
reacción inútil e inxustificada das
milicias palestinas. Violencia contra
a poboación civil; casas destruídas,
familias desfeitas, xente masacrada.
Kairós: contra a violencia e os prexuízos
Toda violencia é inxustificada, pero
cando toma as proporcións que vemos nas imaxes, moito máis. E máis
aínda cando a inmensa maioría da poboación palestina que vive na maltratada franxa de Gaza e noutras zonas
palestinas é xente pacífica; tanto a poboación musulmana, coma os cristiáns
palestinos de diversas confesións.
Porque o que algúns esquecen cando
pensan nos “violentos fundamentalistas” que “provocan” aos xudeus,
é que nin a maioría dos musulmáns
palestinos son violentos, nin sequera
son todos musulmáns, tamén hai moitos palestinos cristiáns, como os hai
doutras relixiónse non relixiosos. Hai
catro anos naceu, nese berce das tres
grandes relixións monoteístas, unha
asociación: “Kairós Palestine” (http://
www.paxchristi.org.uk/documents/
ME/Kairos-Flyer.pdf); teólogos e
xente da base, convencidos de que a
ocupación israelí e o maltrato dos palestinos é “un pecado contra Deus”, e
de que, ademais de rezar cumpríaerguer unha voz profética que chamase
ás igrexas á acción fronte a violencia
inxusta. Afirman que este é o “kairós”,
o momento crucial para facelo; como
noutrora fixeron outros cristiáns contra o apartheid en Sudáfrica.
No documento inicial ecoa Xeremías “Din: ‘¡Paz! ¡Paz!’ pero non hai
paz”(Xer 6, 14): “Todos falan de paz
e de proceso de paz en Oriente Próximo, mentres que todo iso non é até
o de agora máis que puras palabras.
A realidade é a ocupación israelí dos

Territorios Palestinos, a privación da
nosa liberdade e todo o que resulta
diso”.
O muro e outras vergoñas
Esa realidade maniféstase por feitos
como o muro de separación, muro
da vergoña en terras palestinas, que
confiscou unha gran parte desas terras e converteu as cidades e aldeas
nun campo de concentración.Ou as
colonias israelís que “nos despoxan
da nosa terra, no nome de Deus ou
no nome da forza”. Ou a humillación
de cada día nos controles militares,ao
iren ao traballo, á escola ou ao hospital. Ou a separación obrigada que
fai imposible a vida familiar para millares de palestinos. E os refuxiados,
que viven en situación en moitos caso
inaceptables para seres humanos. E
os milleiros de prisioneiros en Israel,
a meirande parte sen xuízo.
Así,Xerusalén, a “cidade de paz”, converteuse en cidade de discriminación
e de exclusión; “fonte de conflito, en
lugar de fonte de paz”, coas palabras
do documento.
Fronte a esta violencia, os cristiáns
palestinos afirma a súa fe nun Deus
de todos “bo, xusto e amante de todas as criaturas”; particularmente
dos seu fillos humanos, que reciben a
súa dignidade do mesmo Deus; dignidade que é igual en cada persoa, e
busca que os humanos se coñezan e
se amen.

Kairós Palestina é unha chamada a
cristiáns e non cristiáns para que ergamos a voz fronte á violencia que
padece o pobo palestino e actuemos
contra eses crimes. Porque a relixión
ten moito peso neste conflito, para ben
ou para mal, e é instrumentalizada vilmente, e porque o papel dos cristiáns
pode ser clave para desfacer o binomio explosivo xudeu-musulmán.

nin a maioría
dos palestinos
musulmáns son
violentos, nin todos
os palestinos son
musulmáns
Cristiáns e non cristiáns debemos erguer a nosa voz e actuar como actúaaquí, en Galiza, BDS: “Boicot, Desinvestimento e Sancións”. Boicot contra
os produtos israelís, que chegan manchados de sangue, froito da violencia feita contra os labregos palestinos; boicot contra as viaxes cegas a
Xerusalén, con turistas ou peregrinos
desinformados,que viamos pasear
estes días polas súas rúas, afirmando
que alí non pasaba nada.
Compre actuar xa, como xa o están
a facer xudeus, cristiáns, musulmáns
e xentes de boa fe en todo o mundo.
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Conversa

con Ramón Chao

Aldegunde Quiñones

“Queremos establecer a verdade
histórica dos restos da cripta”
O priscilianismo volve con forza. Ramón Chao hai tempo que vén dándolle voltas a este personaxe que o levou a publicar a novela Prisciliano de Compostela
-Espiral Maior, 1999- polas mesmas datas nas que o seu irmán Pepe sacaba o
ensaio Prisciliano. Profeta contra o poder -A Nosa Terra, 1999. Agora, xunto
a Ignacio Ramonet, director de Le monde diplomatique, creou a a Plataforma Cívica de Amigos de Prisciliano que queren converter nunha entidade sen
ánimo de lucro para concienciarnos da importancia histórica do personaxe
e establecer a verdade histórica verbo dos restos que repousan na cripta da
catedral de Santiago. Isto foi o que nos contou na presentación da Plataforma
na libraría Couceiro.

Moita xente ten unha vaga idea de
que Prisciliano como herexe. Foino?
Dise que foi un herexe, pero non foi
tal. Naquela altura a ortodoxia non
existía; o que había era grupos de
cristiáns que elixían a súa xerarquía,
os seus bispos. O que ocorre é que
Roma e o imperio querían crear un
centro que aglutinase a todos os grupos que ían ser católicos, pero que
aínda eran unicamente cristiáns.
Para que querían esa centralización?
Para poder fortalecer o decadente
imperio romano ante as invasións exteriores.
De onde lle vén esa querenza por
Prisciliano?
Eu téñolle apego porque dende pequeno, polo hotel de meus pais -en
Vilalba- pasaban Cunqueiro, Celso
Emilio Ferreiro, Torrente Ballester,
José María Castroviejo -esa foi a
miña universidade- e meu pai sempre
sacaba a relucir o tema de Prisciliano.
Para rematar as súas argumentacións
citaba a Unamuno cando dicía “Non
creo que haxa un español medianamente culto que crea que Santiago
está en Compostela. É Prisciliano.” E
daquela xa non había máis que dicir.
A miña relación con meu pai sempre
foi conflitiva pero, morto el, fun ma-
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durándoa, e foi cando me decidín a
escribir a vida de Prisciliano en honor
e recordo a meu pai.
Como xurdiu Prisciliano de Compostela?
Lin moitísimo, preparei todo o itinerario de París ata Compostela, xa
tiña reservado os hoteis no camiño e
daquela, chámame o meu fillo Manu,
que andaba por Teruel. El, daquela
estaba desfeito pola ruptura do seu

Non somos
conscientes da
importancia de
Prisciliano en
Europa
grupo, Mano Negra e dime “Papa,
podo ir contigo? Presinto que a miña
salvación está en Galicia”. Así que
cambiei todo, xa non quixen vir polo
camiño senón por outro que supuxen
que sería o de Prisciliano.
E cal é ese camiño?
Polas miñas lecturas sabía que estivera en Tours con San Martiño -outro

medio herexe-, pasei por Bordeos,
onde estudou cun grande mestre que
foi Elpidius e coa súa muller, Eucrocia, á que lle cortaron a cabeza canda
el. Cando chego a Cuenca atópome
co meu fillo e coméntolle a estrutura
do libro, que xa tiña escrito pero ao
que quería darlle veracidade para poder falar de paisaxes e lugares. Cando
chegamos a Plasencia decidimos ir
a Mérida. Esta fora unha cidade importante para Prisciliano, porque el
presentouse para ser bispo de Ávila
(como dixemos, eran os fieis os que
votaban e elixían) e gañou. Logo
quedou vacante a sé de Mérida, a de
máis poder en toda a Península. El
tiña a idea de ir a Mérida, estar alí
un par de meses e dar un “golpe de
estado” eclesiástico. Chega o día da
votación e foi terrible, porque a igrexa que quería ser romana preparouse,
houbo uns vinte mortos e Prisciliano
tivo que fuxir.
Pero non fostes a Mérida senón que
collestes camiño para Galicia.
Si, e Manu empezou a revivir. En
Ourense paramos a comer e alí mesmo empezou a escribir, logo de levar
dous anos en depresión. E a partir
de aí tomou el o mando. Fomos ver
a Manolo Rivas, a quen el coñecía,
fomos á Costa da Morte e Manu xa

quedou aquí e empezou a montar os
seus proxectos. Ese é o libro, o relato
das dúas historias paralelas: a miña
relación con Manu e a vida de Prisciliano.
O camiño é, xa que logo, de Prisciliano?
Cando o imperio o executou, a instancias da igrexa, trouxérono dende
Tréveris -onde o mataron- ata Galicia pasando polo camiño francés,
e aí se iniciou o camiño que vén ata
Compostela. Logo houbo unha persecución terrible contra os priscilianistas, sobre todo en Europa, porque
en Galicia estaban moi asentados.
Entrementres, un xeneralote romano
que era galego, un tal Máximo, dá un
golpe de estado e precisa dos priscilianistas. Para congraciarse con eles
déixalles desenterrar os mártires de
Tréveris e traelos, segundo Sulpicio
Severo, a un lugar de Hispania. Cal
podía ser? Galicia, porque os cinco
bispos galegos eran priscilianistas
e era onde mellor se podía acoller
aqueles corpos. Así que aínda que se
fala de camiño de Santiago, é o camiño dos priscilianistas que chegan ata
Fisterra.
Por que unha asociación de amigos
de Prisciliano?
Lanceime nesta iniciativa porque en
Galicia non nos decatamos da importancia que tivo Prisciliano na Europa
do seu tempo. Cando el era quen de
mobilizar Aquitania e media Europa,
puido cambiar a cara do continente,
no canto de facelo a igrexa sometida
ao imperio. Gustaríame que os galegos soubesen quen foi este personaxe,
que ten unha historia consignada por
autores da época, coma Sulpicio Severo, que contan a súa vida, morte,
obras e o traslado do seu corpo.
E que cales son os obxectivos inmediatos?

Para o que creamos esta asociación
Ignacio Ramonet e mais eu con amigos de aquí -entre os que están Beiras, Ferrín, Manolo Rivas, o Ateneo
Republicano, Leo Bassi e moitos
outros- é para esixir á igrexa que
examine os restos da cripta a ver de
que século son e establecer a verdade
histórica. Quen queira pode buscar a
asociación en facebook e unirse a ela.

O camiño é dos
priscilianistas
Non será un labor exento de polémica.
Non sería a primeira vez. Hai uns
doce anos estaba eu nunha mesa redonda e entre os participantes estaba Portomeñe, que era Conselleiro
de Cultura e que me dixo “vostede o
que que quere é meter na catedral a
un xudeu”. E eu respondinlle que iso
denotaba un mentalidade determinada e, sobre todo unha grande falta de
cultura, porque o que segundo el está
na catedral, si é xudeu. O outro non.
E así terminou a emisión.
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O noso taboleiro

As mulleres falamos de teoloxía

Tareixa Ledo Regal
(Co-coordinadora do libro)

Este libro que agora vos
presentamos, recolle a palabra de
vinte e unha mulleres que un día
se embarcaron na aventura de
facer reflexión teolóxica feminista
desde as súas vidas.
O libro, editado pola asociación Mulleres Cristiás Galegas-Exeria, xorde do Espazo de Teoloxía Feminista, un
espazo que se conformou desde a mesma asociación en
febreiro do 2011.
A parte central do libro fórmana os cinco capítulos onde
aparecen as reflexións das mulleres que participamos nas
diferentes sesións do Espazo e a partir das que Tareixa
Ledo Regal foi tecendo posteriormente unha rede de diálogos colectivos.
Á parte destes cinco capítulos centrais, o comezo da publicación recolle un mosaico de breves presentacións persoais das vinte e unha mulleres que participamos no libro:
mulleres novas e outras na madurez da vida; unhas con
estudos teolóxicos e outras sen eles; unhas participando
en parroquias ou en movementos de igrexa, e outras máis
desvinculadas da estrutura eclesial... Todas buscando vivir
a nosa fe desde unha aposta por unha sociedade igualitaria onde o xénero non sexa criterio de marxinación para
as persoas.
Ao remate do libro aparecen un glosario e unha bibliografía elaboradas por Maite Pérez Vázquez: un glosario con
conceptos centrais no universo feminista e teolóxico; unha
ampla bibliografía na que se achegan dúas listas de obras
de teoloxía feminista e de feminismos.
Ademais, a maquetación da obra, realizada con coidado
e esmero por Marisa Vidal Collazo, achega claridade ao
texto e beleza ao conxunto.

Finalmente, expresar o noso agradecemento pola achega
da teóloga feminista brasileira Ivone Gebara, que accedeu
rapidamente a escribir o prólogo, acollendo este proxecto
desde a súa fondura habitual.
O noso desexo é que este libro sexa unha invitación a
outras mulleres, a facer un exercicio de reflexión teolóxica -é dicir, a falar de Deus e da súa experiencia de Deusdesde si mesmas, como mulleres. Se ademais pode servir
para que homes e mulleres crentes da nosa terra se acheguen ás diferentes teoloxías feministas e se decaten da súa
forza e novidade, entón estaría de sobra pagado o esforzo
e a ilusión invertidas nel.
Para mercar o libro (12 €), podes achegarte á librería Lila
de Lilith, de Santiago de Compostela (R/ Travesa, 7) ou
pedilo no correo de Mulleres Cristiás Galegas-Exeria: mcgexeria@gmail.com.
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Boa Nova

DOMINGO 16 DE DECEMBRO. III DOMINGO
DE ADVENTO

A PALABRA

Lc 3, 10-18

A CLAVE

E a cousa non parecía moi complicada: abondaba
con se conformar con ser xustos e practicar a xustiza
nas pequenas cousas de cada día. Ao final, o Reino de
Paz e Xustiza non depende de grandes feitos, senón
dos pequenos xestos de coidado que practicamos
cada día, conformándose co que é de xustiza e facer
que a xustiza e o dereito se impoñan ao noso redor.
No barrio no que vivo un grupo de veciñas e veciños
están empezando a poñer remedio ás situacións de
exclusión que se empezan a ver arredor das nosas
casas. Non esperan a que veña a Xunta ou o Concello
a resolver os problemas, senón que se preguntaron:
“que podemos facer nós?” chamaron a alguén de
Cáritas que lles viñera dar asesoramento e estanse
poñendo mans á obra.
No grupo hai máis mulleres que homes, porque os
temas relacionados co coidado aínda están nas mans
das mulleres (proba evidente, por outra parte, de que
aínda nos falta moito para erradicalo o machismo da
nosa sociedade). E a min paréceme que este é un bo
xesto de advento: preparar a chegada da Paz e a
Xustiza sendo as mans da paz e a xustiza no mundo.
Marisa de Corme

Aceptar que hai que preguntar para que me den
as respostas, para que me digan o que teño que
facer, ou pensar,… é unha aposta pola seguridade,
pero tamén polo infantilismo, pola inmadurez, polo
inmobilismo. Partimos neste suposto de que son
outros os que saben, os que entenden, e teñen claro
o que convén, e nós temos que deixarnos levar e
amoldarnos ao sistema.
Esta aceptación tíñana moitos dos que acudían a
Xoán buscando un bautismo de tranquilidade e
unhas respostas para non equivocarse.

O ECO

Que tempos aqueles nos que até os antidisturbios, os
especuladores e os extorsionadores preguntaban que
había que facer para traballar polo Reino!!

Naquel tempo, a xente preguntáballe a Xoán: “E
logo, que temos que facer?”. El respondíalles: “O
que teña dúas túnicas, que as reparta con quen
non teña ningunha; e que faga o mesmo o que teña
que comer”. Foron tamén uns recadadores a se
bautizar, e preguntáronlle: “Mestre, que temos que
facer?”. El contestoulles:”Non esixades nada máis
do que vos está mandado”. Tamén uns soldados
lle preguntaron: “E nós, que temos que facer?”. El
contestoulles: “Non asoballedes nin saqueedes a
ninguén, e contentádevos coas vosas pagas”. Como
o pobo estaba esperando polo Mesías, empezaba a
pensar se acaso non o sería Xoán; pero el declarou
diante de todos: “Eu bautízovos con auga, pero está
a chegar o que é máis forte ca min, e a quen eu non
son digno de lle desatar os amallós do seu calzado.
El havos bautizar con Espírito Santo e con lume.
Porque trae a forcada na man, para limpar a súa
eira e recoller na hucha o seu trigo; pero a palla
ha de a queimar no lume que nunca se apaga”.
Con esta e outras moitas exhortacións anunciáballe
a Boa Nova á xente.

E hoxe, moitísimos anos despois, e sabendo como
cambiou a historia despois de Xoán, seguimos
vendo como no mundo hai líderes que seguen a
marcar un camiño, pedindo de nós un seguemento
infantil, e pretendendo non cambiar nada, xa que
eles saben de economía, de ciclos de mercados,
do que convén neste momento, das medidas que
debemos tomar.
Estamos no intre de nos plantexar alternativas
ao modelo único que se nos vende, de apoiar as
iniciativas que fan albiscar un mundo que considere
ás persoas como o seu valor máis importante.
Modesto Campos
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Falando da lingua

Irmáns e irmás xuntos, en ningures…

Lidia e Valentina

da, simplemente é máis nova e aínda
a estamos estudando.

A casa que non mantén
un folgazán, non é casa

No número pasado falamos da formación do feminino tal e como o recolle o estándar e recordabámosvos
que o feminino das palabras rematadas en –án faise en –á: irmán-irmá,
ancián-anciá, catalán-catalá, alemánalemá… menos no caso dos despectivos que forman o feminino mudando
a terminación –án por -ana: folgazánfolgazana…
E algún de vós fala así? Seguramente no caso dos despectivos si, pero
no resto das palabras non, porque
en Galicia ou se di: meu irmán, miña

irmán ou ben meu irmao, miña irmá.
Polo tanto a forma normativa irmánirmá é un cruce das dúas formas
dialectais: unha, propia da costa occidental; outra, do bloque central e
oriental. Xa vos dixemos moitas veces que a norma culta de todas as linguas é “inventada”: colle un trazo que
se di nun lado, outro que se di noutro
pero non é a fala viva de ningures. E
insistimos, coma sempre, en que a variedade estándar (a norma culta) da
lingua galega é tan inventada coma a
de calquera outra lingua normaliza-

O Fachineiro

Pero para non desviarnos do repaso
gramatical, e xa que nos saíu espontaneamente no noso discurso, imos
falar de “ningures” como adverbio
que está a desaparecer por non coincidir co castelán. A xente emprega
“en ningún sitio” e esquécelle a forma propia, igual que pasa con “algures” que vai quedando relegado por
“en algún lugar”. Isto foi o mesmo que
pasou co seu sinónimo e case desaparecido “xalundes”, que tamén significaba “nun lugar indeterminado”. E
mentres estes van caendo no esquecemento, morrendo con cada vello
que se vai, hai outros que se inventaron e nin nunca existiron nin, por
suposto, son correctos. Pensamos en
“*nembargantes” por exemplo, que
se empregou moito para substituír
ao castelán “sin embargo”. Tende na
cabeza que neste caso o equivalente
galego é “porén”.
Vaia, xa estamos no mes de nadal! A
nosa próxima cita será máis festiva,
palabra solta non ten volta…

da lingua

Premios
Ben sabe o mundo irimego mercé a esta
revista que o Decreto de plurilingüismo
(outro eufemismo máis que eu lles traduzo
como “imos sachar todo canto poidamos
o galego no noso sistema educativo”) recibiu admonicións xudiciais ás que o Goberno galego fai oídos de mercador. Polas
mesmas datas, o Goberno amigo de Madrid decidiu conceder o Premio Nacional
das Letras ao filólogo Rodríguez Adrados.
Este simpático señor di que está ben que
outras linguas e falen “en sus regiones”
pero critica que se impoñan “a veces de
forma violenta y arbitraria” (sic) e que lle
“repugna” que se esixa para, por exemplo,
un emprego. Ben se ve que non tiña en
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mente a terra onde mellor inzan os prexuízos coma os que el propala! Por suposto,
o homiño ten todo o dereito a expresar a
súa opinión (descoñezo a súa actual vinculación académica ou se a idea foi proferida
nun centro de día) pero aí ten Feijoo outro
ideólogo do que botar man e, ademais,
adornado cun premio “nacional” . O galardoado é unha proba máis de que o fundamentalismo e a insensibilidade cara ás
linguas minorizadas non entende de niveis
socioculturais: a cadaquén saíronlle os enlaces neuronais como lle saíron. O malo é
que se premia unha forma de ver o mundo
que se resume nun refrán portugués: “os
fracos não rezam a história”.
A.Q.

