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Como que a burra
non estaba alí?

Foto: Damir Sagolj/Reuters

A foto que fala

Nadal, a enerxía do
pequeno

O trasno

Cóntame un contiño de Nadal, non un de terror

Daniel López Muñoz

E niso, Zas! Metidos estamos nunha
película de terror. Precisamente en
Zas, onde agora xa é público, porque saíu na prensa, que as monxas da
Fraternidad Reparadora en el Corazón de Cristo Sacerdote, se fixeron co
“control” da catequeses parroquial.
É o desembarco da “secta toledana”,
aloumiñada por Rouco, que lles deu
cancha no seminario de Madrid, unha
creación do xesuíta Mendizábal, fundamentalista tremebundo. Son os que,
coa protección oficial desa nostálxica

2

xerarquía madrileña, se fixeron co
control de seminarios e parroquias
de cregos do Opus, como neste caso.
Son a facción vitoriosa, chamada a
rematar co diálogo e a tolerancia, co
sentidiño e coa mesura, coa laicidade
do mundo; encantados de dinamitar
as pontes coa modernidade e tódolos
intentos post-conciliares para darlle
un futuro entendible á barca de San
Pedro. Semellan o principio do fin;
cheiran a xofre, a lado escuro, a novela de Dan Brown, a herexía interna,
apocalíptica, para converter a Igrexa
nunha seita marxinal, nun manicomio
de absoluta insignificancia.
O cadro é de psiquiatra especializado. Esas señoras monxas dormen no
chan, interrómpense o sono, atorméntanse con cilicios e outros ferraganchos de autoflaxelación, fan
xaxúns inhumanos. Separan nenos de
nenas, impártenlles contidos tridentinos, obríganos a estaren de xeonllos
na custodia e, como gran innovación
pastoral, empáchanos a rosarios, trufados de demos , infernos e purgatorios, cun aliño de medo, culpa e dependencia. Terror relixioso.

Por iso, con razón, os pais e nais de
Zas rebeláronse e aplicaron o sentido
común, o sensus fidei. Os pais e nais
din o evidente: “Non queremos que
os nosos fillos sexan adoutrinados na
tristeza, no sufrimento na valoración
do dolor, o sacrificio e a enfermidade como castigo de Deus polos nosos
pecados”.
Arrepía que o “sistema” que ampara
a aquelas xoias “reparadoras” e lles
dá poder sobre a xente, estea agora
descubríndonos que a burra e o boi
non son “rigorosamente históricos”.
Grazas. Vainos dar un ataque! Non,
monseñores, claro, a burra e o boi
son creacións populares, coma o cortello, o manxadoiro, os pastores e os
magos, as panxoliñas e os anxos. Son
unha obriña de teatro creada polo
pobo, pola xente do común, para celebrar que o máis divino xorde no
máis humano. Para recordar que, se
nalgún sitio está Deus, é na vida que
nace, pobre e desconcertada, fráxil,
totalmente dependente da solidariedade da xente de bo corazón.
Morte ao terror e as súas noites. Viva
a luciña do Nadal.

Editorial

A mellor noticia para os peores tempos

Imaxinemos por un momento que a Igrexa, as comunidades cristiás, fosemos quen de deixarnos de estereotipos sobre o Nadal, de liortas menores, de poderes e contrapoderes, de obsesións e protagonismos, de medo
e complexos…e nos concentrásemos na mensaxe central do Nadal: non estamos sos, non estamos soas, Deus
acompaña á Humanidade, solidarízase co sufrimento humano, faise rostro humano, non quere nin desexa
outra cousa que a felicidade de todo ser humano.
As estudosas e estudosos eséxetas xa nos dixeron hai máis de cincuenta anos que onde dicimos Belén quizais tiñamos que dicir Nazaré, que o do inverno non era tanto, que as cousas simbólicas son distintas que as
históricas…e así moitas outras evidencias referidas ao relato arredor desta festa e de toda a infancia do de
Nazaré; pero, imaxinemos que retomamos as enerxías e utopías dos anos 70 e 80 con aquelas cantigas
que hoxe soan estrañas, e que eran predominantes
nas celebracións de grupos e parroquias “a Belén vai
e vense por camiños de ledicia e Deus nace nas persoas que se entregan aos demais; a Belén vai e vense
por camiños de xustiza ….”.

xurdirían novas iniciativas que
puxeran ao ser humano por
enriba dos intereses do capital

Daquela resultaría que a celebración do Nadal estaría asociada a unha tenrura que se fai acollida das causas
xustas, soño de mellores mundos. Daquela o Nadal axudaría a encher as nosas vidas de forzas, de pulos e
enerxías para apoiar a todos os colectivos que están cuestionando a maneira de xestionar esta desfeita que
chamamos crise. Daquela xurdirían entre nós novas iniciativas que puxeran ao ser humano por enriba dos intereses do capital. Daquela as persoas cristiás estariamos en primeira liña das organizacións que loitan contra
os desafiuzamentos, na primeira liña das reflexións que se están a facer para buscar alternativas humanizadoras. Daquela os desencantados, os arredados, os “anti” terían a oportunidade de entrar en diálogo aberto
e cordial coa forza revolucionaria do cristianismo e percibirían a Igrexa como unha boa aliada das mellores
causas da humanidade.
Daquela o Nadal sería a mellor noticia para este mal tempo que nos está tocando vivir ou mesmo padecer.
Porque a boa nova doutro Nadal é posible.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

- Agradecer as dúas mulleres que
hai na miña casa. As dúas son capaces de esgotarme coa súa vitalidade.
Deus fíxome un bo agasallo con elas.

Cando rematamos un ano adoitamos
facer propósitos.Iso está realmente
ben porque demostra ter fe no futuro pero tamén hai cousas polas que
dar grazas. Eu son de letras e se cadra
non sei botar as contas pero imaxinemos só os que leades estas letras
busquemos no noso corazón dez cousas polas que dar grazas. Cos poucos
que somos se cadra enchemos o noso
redor de agradecementos. Aí van algúns dos meus.

- Agradecer a Deus que os meus pais
aínda me acompañan, o ano que entra van facer oitenta anos, seguen aí,
co apoio incondicional que só se lles
dá aos fillos.
- Agradecer que teño un traballo que,
aínda por riba, é unha vocación. Que
hai días que traballar con adolescentes é desesperante pero aínda teño
folgos para loitar.
- Agradecer a moita xente que ao
longo deste ano estivo traballando
para min. Xente que me botou unha
man. Agora estou pensando nun par
de persoas que dende o seu cargo

público de funcionario demostraron
unha entrega xenial.
- E por último agradecer a toda a
xente que simplemente aparece no
camiño do día a día ou que aparece
no camiño de cando en cando. Todos
os da miña lista de teléfono, os que
están no Facebook e os que me len
nos rumores. Todos dades calor e ánimo.
Cando empecei a escribir a miña idea
era dar dez agradecementos pero
teño límite de palabras e non creo
que os da mesa de redacción eliminen desta vez o editorial para darme
espazo a min. Graciñas tamén a eles.
Agora fai un pouco de meditación e
busca os teus agradecementos. Antes
das uvas que logo xa é tarde.
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No NADAL visitamos
o Freedom Theatre no
campo de refuxiados
palestinos de Ienín,
continuamente invadido
polos soldados israelís.
Fundado no 89 pola
activista xudía dos
dereitos Arna e por
Jamis, palestino cristián
de Nazaré. Na foto,
a cooperante Iara, da
Coruña que traballa alí
cos nenos. Utilizan as
armas da arte contra
a ocupación, cando
Israel asalta ONG de
Cisxordania.
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Veñen de aparecer dous
CALENDARIOS: o
luar, na foto, nunha cova
en Becerreá (18.0008000 a.C.), óso marcado
con incisións, múltiplos de
7, que miden as fases da
lúa e un maia do s. IX,
co que o 21 principiaron
a nova era. Lucensia,
do Seminario de Lugo,
presenta a gramática
maia do misioneiro
Daniel López (18781961), á que traduciron
Memorias dun neno
labrego.
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A VENDA directa, sen
intermediarios, medra
en internet no Nadal:
Asociacion Lentura,
labreg@s de Ames,
Rois…, granxafamiliar.
com, ou mercadorural.
es. Fan clientes pola
web, ofrecendo carne e
leite a domicilio. Biocop
acompaña a carne co
xeito de alimentar da
vaca por webcam. Hai
produtos da horta que
soben o 2000% ata a
mesa.
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No Ano da Cooperación
da esfera da AUGA,
Vigo abre o Centro de
Interpretación Cambón
para mergullarnos
nas Illas Atlánticas.
Celebrámolo con este
portal de Urbano Lugrís,
o que mellor transmite
con cores o noso mar, en
risco porque o danamos
con 2300 millóns
toneladas de CO2/ano.
Constitúe o 71% da Nai
Terra e tamén doen os 7
millóns de toneladas de
peixe que cada ano son
devoltas ao mar por non
collelas en regra.
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A ONU proclama o Ano
da QUINUA, co lema
“Un futuro sementado
fai miles de anos”, a prol
dunha alimentación sa
e soberana. É un cereal
que moído elabora
tantos pans nestas
festas nas comunidades
indíxenas dos Andes,
que o conservaron a
pesar da invasión dos
colonizadores que
impuxeron outros cultivos:
un éxito da cultura
tradicional fronte ás
multinacionais.
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O 7, centenario de
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O 22 en Neda, Feira da
segunda MAN,
en Narón, o 23. Na foto,
a de Oza dos Ríos, coa
Xulia Minguillón. Este
teima « Trae o que non
2013 é moi literario e
necesitas. Atopa o que
protagonizado por el,
estás buscando », para
pois tamen festexamos
os 50 do Día das Letras loitar contra o exceso
Galegas, que el inventou de consumo destas
datas e buscar outro
para celebrar, o 17
máis sostible. Hai postos
de maio, a edición de
de artesáns e troco de
Cantares Gallegos de
Rosalía, que cumpre 150. obxectos que nunha
Sempre activo, organizou etiqueta explican por
que non foron estreados.
e dirixiu a Fundación
Sen esquecer a Feira
Penzol, creada o 5 de
na Pedra de Vigo, os
maio de hai 50 anos.
primeiros sábados.

FERNÁNDEZ DEL
RIEGO, nun retrato de

Alfonso Blanco Torrado
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Estreamos 2013
brindando coa SIDRA
Maeloc, da factoría
de Estrella Galicia de
Chantada, na liña da
sidra tradicional da zona,
un produto ecolóxico
das nosas mazás. Ata
agora exportábanse fóra,
igual ca a da Estrada,
artesanal dende hai 20
anos. Tampouco non
esquecemos o espumoso
albariño Burbullas do
Atlántico e godello de
Valdeorras.
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Manifesto queremos galego na escola
Queremos galego na escola! Derrogación XA do decretazo!
O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza determinou en
varias sentenzas que os principais piares sobre os que
se asenta o mal chamado “decreto do plurilingüismo”
son ilegais. Ademais, indicoulle tamén ao Goberno
galego que debe realizar unha política de promoción do
idioma propio do país de acordo co estipulado pola Lei de
normalización lingüística.
O Tribunal dálle así a razón aos miles de persoas que saíron á rúa nas
históricas manifestacións convocadas en defensa da nosa lingua. Ao
mesmo tempo, o discurso do PP sobre as linguas no ensino, que xa estaba
deslexitimado pola súa falta de apoio nas comunidades educativas, por ser
un discurso crispante, por ser antipedagóxico ou por vulnerar tratados
internacionais sobre dereitos lingüísticos, está agora, ademais,
claramente considerado pola xustiza como fóra da legalidade.
Este decretazo contra o galego debe ser derrogado de forma
inmediata e o Goberno galego debe promulgar unha nova
norma que se basee no acordado por unanimidade parlamentar
no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que:
- Garanta a educación en galego na educación infantil para todas as nenas
e todos os nenos galegofalantes e poña especial atendemento didáctico na
incorporación a este idioma por parte do alumnado residente en contextos
familiares e ambientais castelanófonos, fixando, como mínimo, o 50%
do horario semanal en galego nesta etapa educativa para os contextos
e contornos en que a lingua predominante sexa o castelán, coa intención
que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.
-

Garanta que o alumnado reciba un mínimo do 50% da súa docencia
en galego en primaria, ESO, bacharelato e ciclos formativos, que o
galego non estea prohibido en ningunha materia e que todas e todos
os estudantes finalicen cada etapa educativa con suficientes
destrezas comunicativas en galego.
- Desenvolva un plan de formación para que todo o
persoal dos centros educaticos de Galiza teña unha
competencia oral e escrita suficiente para comunicarse
e para desenvolver a súa actividade profesional en
galego.
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O Peto do Santo Antón
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As furtadelas

Ernesto Cardenal: “A revolución
mundial, o reinado de Deus, esoutro
mundo que é posible. Ten que vir”

O convidado segue a ser unha persoa molesta para os sectores conservadores
da igrexa católica, no pasado foi un home ilusionado co envite revolucionario
do seu país, hoxe é un home desencantando como moitos outros coa evolución
política da revolución que acabou no seu país enfangada na corrupción. Xa de
vello, é o que sempre quixo ser: poeta. Quizais nos explique que lembra daquel
día aciago no que Xoan Paulo II o abroncou en público polo seu compromiso
coa teoloxía da liberación.

P.- Recorda vostede o que lle dixo o
papa ou esqueceuno?

que era un misioneiro dunha orde
norteamericana.

R.-Non, non o esquecín porque foi
moi sinxelo, foron unhas poucas palabras “Vostede debe regularizar a súa
situación”, e como non lle respondín,
non quería entrar en discusión con el
en público, entón repetiuno, “vostede
debe regularizar a súa situación”, iso
foi todo.

P.- Pero que chegue o papa no mesmo aeroporto, e o increpe a vostede
de xeonllos... Pasóuselle pola cabeza
erguerse e explicarlle a súa situación,
a que el lle pedía que regularizase?

P.- Referíase ao seu apoio ó goberno
sandinista, ou?
R.- A que era un sacerdote cun cargo de goberno, eso era simplemente,
porque el non quería a revolución de
Nicaragua, unha revolución que perseguise a Igrexa como o comunismo
perseguía a Igrexa na súa patria, en
Polonia, que é un país moi católico.

Non quería ter ningunha cousa co
mundo máis ca esa unión con Deus.
Para encherme de Deus tiña que
baleirarme de todo.
Non quería polo tanto que a revolución en Nicaragura fose antirrelixiosa e era unha revolución de orientación marxista e ao mesmo tempo cun
grande apoio popular dos cristiáns e
tamén dos sacerdotes e o que menos
lle gustaba era que houbese sacerdotes no goberno, e en cargos importantes do goberno como o Chanceler
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R.- Era inxusto dicirme iso porque
xa o Observatore Romano publicara
que os bispos de Nicaragua nos permitían cargos de goberno e tamén a
radio vaticana o dixera, entón o papa
non ignoraba iso, pero eu non ía discutir co papa.
P.- Vostede entrou no sacerdocio no
ano 1956, en frase súa decide entregarse a Deus, esa entrega xa foi como
cristián e marxista?
Non, simplemente unha entrega a
Deus, o meu sacerdocio foi varios
anos máis tarde, esa conversión a
Deus fíxome entrar no mosteiro trapista de Getsemaní, en USA, buscando eu a unión con Deus; dende entón
estou tendo esa unión.
P- Segundo parece nese mosteiro levaban unha vida moi dura.
R- Si, é unha orde moi dura, xunto
coa dos cartuxos. Eu escollín esa porque quería estar a soas con Deus, non
quería ter ningunha cousa co mundo
máis ca esa unión con Deus, porque
alí non se fala, alí vívese en perpetuo
silencio e fun moi feliz.
P- Sr. Cardenal, que idade ten agora?

A revolución significa
todo para os pobres.
R- 87 anos
P- Botando a vista atrás, na presentación dicía todo o que vostede é e
todo o que representa. Se tivese que
elixir, como se definiría?: poeta, sacerdote, revolucionario, teólogo da
liberación...
R – Pois de todo iso son menos teólogo da liberación, son un poeta inspirado pola teoloxía da liberación.
P- Na entrega deste premio vostede
dixo textualmente que aínda queda
por facer a revolución mundial, que é
algo inevitable. Que é a iso?
R- Pois a sociedade perfecta á que
estamos destinados para o que fomos
creados e que Xesús chamou o Reino
de Deus na terra e Marx chamou a
sociedade xusta, perfecta; vén ser o
mesmo e tamén o que agora os mozos
insurrectos din “outro mundo mellor
é posible”. Iso ten que vir.
P- E iso como se consegue, coa mobilización social?
R - Pois co noso esforzo tamén, o reino de Deus é de Deus pero témolo
que cumprir nós na terra.
P - Cristianismo e marxismo son
compatibles?
R - Non son incompatibles, son dúas
cousas diferentes pero non incompatibles. A medicina e o cristianismo
non son o mesmo pero non son incompatibles.

P- Vostede le libros de ciencia como
oración porque lle descobren a grandeza de Deus. Un científico como ve
o ceo?
R- Ben, non son científico, eu son
poeta que se inspira para a poesía
na ciencia, para min o ceo é Deus,
non hai outro. Non é o ceo como un
o imaxina, senón a unión con Deus,
pero iso tampouco o podemos imaxinar. San Juan di que Deus é amor...
será, as vodas son o amor
P - Xa que falamos de poesía, a poesía é unha práctica clave nas loitas
revolucionarias en Centroamérica? É
un elemento máis?
R – Si que o é, en toda A.Latina, é
moi importante para a revolución, a
poesía e a cultura en xeral, pódese
dicir que a revolución é cultura e a
cultura revolución e a revolución é
poesía tamén.
P - E como é a súa poesía?
R - Ten moitos temas, caracterízase
por ter toda clase de temas, polo tanto tamén cambia moito.
P- No mosteiro de Getsemani podía
ler poesía?
R - Podía ler todo o que quixera pero
non podía escribir profesionalmente,
podía ter apuntamentos, notas, pero
non ser un escritor profesional, tiven
que renunciar a iso, pero eu estaba
disposto a renunciar a todo porque
eu o que quería era gabar a Deus.

P - A cantas cousas renunciou na
vida?
R - Tiven que renunciar a todo.
P - Home... a todo a todo?
R - A todo, si. Para encherme de Deus
tiña que baleirarme de todo. San Juan
de la Cruz di que unha botella para
recibir un líquido ten que baleirarse
de todo e mentres non está baleira
non pode recibir nada máis, pois o
mesmo pasa con Deus, temos que baleirarnos e sentimos que nos encheu
P - Cando vostede estudaba sacerdocio compuxo unha poesía sobre Marilyn Monroe que un aspirante a sacerdote escribira un poema a Marily
é un pouco estraño non?
R- Era unha oración por ela, chámase “oración por Marilyn Monroe”. O
profesor deunos a noticia da morte
da artista e iso inspiroume ese poema. Alí digo que os mercaderes fixeran unha cova de ladróns no templo
do seu corpo.
P – Encontra que hai algunha diferenza entre Juan Pablo II e o Papa
actual?
R - Pois non, creo que este é igual ao
outro, ou talvez peor.
P - A ver, a ver, amplíe isto
R - Estes dous papas fixeron retroceder a igrexa séculos, varios séculos.
Desmantelaron o concilio Vaticano
II que estaba facendo marabillas na
igrexa. Iso acabouse.
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As furtadelas

Ernesto Cardenal: “A revolución
mundial, o reinado de Deus, esoutro
mundo que é posible. Ten que vir”
P- Que pasou entre Daniel Ortega revolucionario e Daniel Ortega actual?
R - É un misterio a condición humana. O home é capaz de todo, para o
ben e para o mal. A condición humana fíxonos así, somos para o mal e
para o ben.
P - De onde saca esa capacidade de
traballo, porque vostede tamén ten
unha cantidade tremenda de ensaios,
de libros de poesía...

P -Para mal,

imperio norteamericano. En Nicaragua non, Nicaragua ten un goberno
que non é revolucionario e que non é
de esquerdas tampouco e non é sandinista como adoita chamarse, é unha
traizón á revolución, pero nós cremos
que os outros gobernos de esquerda
de AL están na segunda independencia.

R- Naturalmente que si, falseando o
evanxeo

P- Daniel Ortega non quixo vir ao
Cumio Iberoamericano de Cádiz

R- Porque é o amor, a revolución
significa todo para os pobres, significa dar de comer ao famento dar de
beber ao sedento, educar a quen non
sabe , dar todo a quen nada ten, iso é
a revolución, entón é evanxélica, é o
mandato de Xesús, é o reino dos ceos
na terra.

A primeira independencia que tivemos foi
a do imperio español, agora estamos na
independencia do imperio norteamericano.

P - Vostede atópase agora non que
se chama habitualmente unha idade
avanzada, como contempla a relixión,
como contempla ese inferno baleiro,
como contempla o ceo?

P - Son papas que non entenden Latinoamérica?
R - Hai moitas cousas que non entenden en Latinoamérica, toda a renovación que estaba facendo a Igrexa non
a entenden, e non a queren ademais,
si queren a igrexa que eles fixeron retroceder

P- Falseando o evanxeo, interpretándoo no seu propio beneficio

porque non quería cruzarse con vostede en España.

R- Ben, digamos que hai dúas igrexas,
a igrexa dos ricos e a dos pobres, a
dos explotadores e a dos explotados,
pero só unha é a de Xesucristo, a dos
pobres.

R -É a primeira noticia que teño,
pero está ben, pois. Nada temos en
común agora

P- Como revolucionario que é vostede, Latinoamérica está nun proceso
de transformación, como ve os cambios? Presidentes como Evo, Correa,
Chavez?

R – Si, vivimos unha mesma revolución moi bela, para min a máis bela
que houbo nunca, e o mundo enteiro
tívolle un grande cariño, unha grande solidariedade, pero xa non existe.
Eu escribín 3 tomos de Memorias, o
3º é sobre a revolución e chámase a
revolución perdida, porque non é revolución.

R - Como unha segunda independencia. A primeira independencia
que tivemos foi a do imperio español,
agora estamos na independencia do
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R- Pois teño unha obra bastante extensa, bastante difundida tamén, pero
non traballo moito, o meu traballo é
ler bastante, facer poemas tamén a
base do que leo

P- Foron unlla e carne, non? Estiveron moi próximos vostedes?

P- Nun dos seus ensaios, “A santidade
da revolución”, que di, porque a revolución é santa?

R - Dixen que estaba baleiro, pero
non o sei, dino algúns teólogos. Eu
non sei, eu o que sei é que existe
Deus e é amor, e estamos destinados
á unión co amor, con Deus, que tamén ese amor é o amor aos outros, o
amor polos demais.
P- Ernesto Cardenal, que lle parece
España, está distinta?
R - Non sei, case non saín á rúa aínda,
non vin a marcha, a manifestación,
pero España sempre é España. Toda
a historia de España, novela, literatura, poesía, paisaxes, todo o que é
España.
P- Ernesto Cardenal premio Reina
Sofía de poesía.

Boa Nova

Teño que estar na casa do meu pai…
Coma en todas as biografías dos heroes na antigüidade, os
relatos da infancia de Xesús falan máis do que será na súa
adultez que do que foi cando era neno. A narración que fai
Lucas da primeira viaxe de Xesús a Xerusalén cos seus pais,
sitúa o fillo de Xosé e María, deixando de ser un rapaz para
se incorporar o mundo dos maiores. A historia que se narra
sorprende e incluso escandaliza, porque a independencia
con que actúa Xesús non responde a nosa imaxe de home
equilibrado e sensíbel os sufrimentos dos demais.

Cando te vin saír da fila, así, sen máis, sen dubidar
e sen mirar atrás pero sen presas, coma quen sabe
o que ten que facer e onde vai. Pensei “quen me
dera ter valor para saír xa da fila eu tamén, non
fago nada aquí, no medio deste pobo sen rumbo
que vai por ir e me leva como a procesión dun
enterro. Porque sabes o que nos pasa os que imos
na fila? Acabamos sendo utilizad@s, empregad@s,
aproveitad@s por quen sabe onde está o noso lugar
en cada momento e o que nos compre facer. Iso
mellor non preguntar a quen lle reverte o beneficio”.

O ECO

Nisto matinaba cando un bo día eu tamén,
aproveitando as túas pegadas aínda visibles na
area, saín da fila, púxenme en camiño, cara ao meu
sitio, á procura do tempo perdido, das enerxías
mal gastadas, por ver se aínda acertaba. E andei,
andei, a cachos soa, a cachos acompañada pero
abofé que volvo a entender a lingua dos paxaros,
a danza das augas, o arrecendo do ar e son eu,
enteira e en construción, son ti, son tod@s @s
buscador@s de camiños e rebentador@s de portas,
empezando polas dos templos e demais casas
paternas, empresas rapiñas.
Como tardaría tanto? Nunca máis volverei a dicir
que non existes, Xesús neno, porque ti fuches quen
tirou de min, outra nena, e me sacou da fila para
mergullarme no río salvaxe da liberdade, onde
cada quen é quen queira ser, onde e como queira
ser. Non sei onde vou pero vou porque aí te atopo
seguro, lonxe das seguras e tépedas filas.
Christina

Xesús, nas súas palabras os seus pais no templo, define xa
o que será a paixón da súa vida: “As cousas da casa de
Deus, seu pai”. O pai, no mundo antigo dirixía todos os
asuntos da casa e del dependía a honra e a subsistencia de
toda a familia. Deus coma pai era para Xesús quen presidía
a nova familia do Reino, pero non dende o poder, senón
dende o amor. A primeira actividade como mozo xudeu, do
nazareno, é xa para o evanxelista a primeira proclamación
da súa misión.
Nos sentimentos de María, Lucas invítanos a esperar, a non
xulgar este instante da vida do mestre, a gardar tamén no
noso corazón esas cousas e seguir escoitando a narración
ata o final. Nos camiños de Galilea e despois na cruz,
comprenderemos esas palabras e poderemos acoller a
invitación a formar parte da casa de Deus, na que non hai
honras, nin poderes, senón liberdade e amor.
Carme Soto
DOMINGO 30 DE DECEMBRO. FESTA DA SAGRADA FAMILIA
Lc 2, 41-52

A PALABRA

Rompendo filas

A CLAVE

Lucas, mais aló da historicidade do episodio, quere anticipar,
na primeira acción publica de Xesús, o que será unha
característica no seu modo de facer visíbel o Reino de Deus:
a ruptura cos vínculos da familia xerárquica tradicional,
para crear unha nova familia na que as relación sexan de
igualade, fraternidade e sororidade, a familia do reino (Mc
10, 29-30).

Naquel tempo, polas festas da Pascua, seus pais ían todos
os anos a Xerusalén. E así, cando o neno tivo doce anos,
subiron á festa, conforme a tradición. Pasados aqueles
días, cando eles voltaban, o neno Xesús quedou en
Xerusalén, sen que seus pais se decatasen. Coidando que
iría na comitiva, fixeron unha xornada de camiño; entón
buscárono entre os parentes e coñecidos. Mais como non
deron con el, volveron a Xerusalén para buscalo. E resulta
que, ao cabo de tres días, atopárono no templo, sentado
no medio dos doutores e dialogando con eles. Todos os
que o escoitaban estaban asombrados do seu talento e das
súas contestacións. Ao velo, ficaron moi impresionados,
e súa nai preguntoulle: “Meu fillo! Como te portaches así
connosco? Mira que o teu pai e mais eu andamos cheos
de angustia en busca túa”. El respondeu: “E logo por que
me buscades? Seica non sabiades que eu teño que estar na
casa de meu Pai?” (...)”
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Actualidade
Manuel Adame

Fiare-BPE, unha cooperativa de crédito
nas mans da cidadanía!
económica, ou que formen parte de
Fiare.

Esta situación de crise económica,
social, ambiental e política á que
nos enfrontamos só é posible
superala se nos organizamos e
actuamos xuntos para defender
os dereitos básicos, a dignidade
perdida da sociedade. Levamos
intermediando uns 60 millóns
de euros entre aforro e crédito
e temos financiado uns 150
proxectos sociais por uns 28
millóns de euros, o que garante o
fluxo cara a proxectos solidarios
nestes intres tan incertos no terreo
do financiamento. Fiare quere
facer real e efectivo o dereito ao
crédito por parte de persoas e
colectivos, canalizando os cartos
cara a proxectos transformadores.
A construción vai avanzando,
pero xa durante o ano pasado
concedemos préstamos por
importe de máis dun millón
de euros mensualmente a
iniciativas de loita contra a
exclusión social, de cooperación
ao desenvolvemento e comercio
xusto, de agroecoloxía e de
promoción de valores solidarios.
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Traballo ao servizo da xustiza
Fiare está totalmente ligado ao tecido
social de cada territorio. Podemos dicir que este é o mellor xeito de coñecer de preto a colectivos, asociacións
e entidades e a súa forma de traballar
con respecto ás condicións laborais,
a relación co medio ambiente e, en
xeral, aos fins de Fiare (traballo ao
servizo da xustiza, sen ánimo de lu-

Fiare está
totalmente ligado
ao tecido social de
cada territorio
cro, acción significativa...) ; A taxa
de morosidade dos préstamos é moi
inferior ao 1%, moi afastada dos 8%
ou 9% que ronda a banca convencional. Por isto, un requisito para poder
emprestar cartos é que as entidades
e persoas destinatarias formen parte
ou sexan moi achegadas a algunha
rede solidaria, no campo de actuación correspondente á súa actividade

Fiare quere chegar a ser unha cooperativa de crédito con todos os servizos,
obxectivo que temos previsto acadar
a finais do ano 2013. Todo isto vai depender da cantas persoas cheguemos
a ser socias, require militancia económica, capacidade de “desobediencia”
e desexos de acabar coa terrible crise de valores imperante, de tal xeito
que a comodidade ou os xuros non
sexan os factores relevantes, senón a
repercusión social que terán os nosos
aforros e que realmente podemos coñecer onde se están a facer os investimentos, poderemos poñerlle cara e
ser partícipes destas novas realidades
de economía social e solidaria.
Un punto moi salientable de Fiare
é que é un proxecto de cooperativa
de crédito ética que foi medrando e
construíndose desde abaixo, a partir
de grupos e colectivos pertencentes
ao tecido social e asociativo no que
conflúen, con datos de outubro de
2012, máis de 3000 persoas e preto
de 400 entidades e colectivos a nivel
estatal.
Apertar as caravillas á crise
Para Fiare, o 2012 supuxo a inclusión
de novas comunidades territoriais
que se están a artellar no proxecto, o
que nos permite estar practicamente
en todo o Estado español coas doce
actuais (Fiare Aragón, Fiare Canarias, Fiare Castilla y León, Fiare Catalunya, Fiare Euskadi, Fiare Galiza, Fiare Illes Balears, Fiare Murcia,
Fiare Navarra, Fiare Sur, Fiare Xarxa
Valenciana e Fiare Zona Centro) e a
socia transversal (Coop57). O importante é o tecido social que se está a
unir e a coordinar, como unha ferramenta colectiva artellada ao redor de
persoas e organizacións que permi-

ten construír o proxecto e apertarlle
as caravillas á crise.
Concretamente, en Galiza, xa somos
preto de 230 persoas e 25 colectivos,
ademais dun Concello (Manzaneda),
que abranguen grupos ecoloxistas,
sindicais, de economía alternativa, culturais, de comercio xusto, de
consumo responsable, cristiáns, de
cooperación, ... :http://fiaregz.wordpress.com/about/
Unha boa representación deste tecido social galego, representando as
persoas e organizacións constituídas
nos grupos locais de Vigo, A Coruña, Compostela, Pontevedra, Lugo,
Ourense e Ferrol (en proceso de
constitución), participaron na Primeira Asemblea de Persoas Socias a nivel estatal que tivo lugar o 28 e 29 de
abril en Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Este primeiro encontro a nivel estatal supuxo un “momento histórico”
xa que na Asemblea fíxose realidade
unha aspiración demandada pola sociedade civil e que viñan impulsando moitas entidades desde hai anos.
Máis de 300 persoas de todo o Estado español referendaron a decisión
de integrar en 2013 as bases sociais e
operativas de Fiare con Banca Popolare Etica (BpE).
Na asemblea expúxose o diagnóstico
e a viabilidade positiva á integración
entre BpE e Fiare, así como o proceso necesario que vai culminar en
2013 coa implantación dunha banca
ética cooperativa común entre Italia
e o Estado español, unindo capital
social e bases sociais e respectando
a singularidade organizativa do seu
movemento social.
Este paso vai supor para Fiare implantar a quinta área de BpE con tres
oficinas operativas conforme á lexislación española (Bilbao, Barcelona e
Madrid) e poder operar en todo o territorio a través da figura do banquei-

ro ambulante e a banca por internet,

tamos no camiño de facer posible un

ofrecendo produtos habituais como

proxecto moi completo e integrador:

libretas, contas correntes, tarxetas,

crear unha cooperativa de crédito

domiciliacións, concesión de créditos

que estea nas mans dunha cidadanía

máis áxiles, etc.

responsable e comprometida.

Podemos participar
destas novas
realidades de
economía social e
solidaria

Dende Irimia, que participa activamente neste proxecto, queremos
animar a todas as persoas que recibides ou ledes a revista a sumarvos ao
proxecto de Fiare Galicia.
Achégate, pregunta, comprométete e
participa no grupo local da túa zona.
Pasa á acción! Asóciate! Este é o mo-

Un proxecto completo e integrador
Por iso en Fiare atopámonos na fase
de captar capital social e de crear
músculo no territorio, é dicir, de que
cantas máis entidades e persoas comprometidas coa transformación da
sociedade sexamos parte de Fiare,
máis fortes seremos e máis servizos
financeiros poderemos ofrecer. Es-

mento!

As persoas de contacto en Irimia son
Manuel Adame, en Vigo (655028253)
e Alfonso Mascuñana, na Coruña
(606816047). Para máis información:
http://www.fiaregz.com/ e http://www.
proyectofiare.com
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O noso taboleiro
Festa do Lume
Sábado 2 de febreiro de 2013
Reunímonos este ano na nosa festa de inverno no mosteiro
de Bergondo, para revisar a marcha de IRIMIA, da asociación, Romaxe, revista…Dedicaremos a iso a primeira hora da
xornada
Despois reflexionaremos sobre esta crise, as alternativas, as
formas de compromiso para facer posible o que nos din que
non pode ser. Para iso contaremos con Josep Manel Busqueta.
Panadeiro de oficio principal e licenciado en economía como
instrumento de loita, facendo visible o que se nos agacha e
intentando transformar esa realidade, Josep Manel Busqueta,
é membro do Seminari de Economia Crítica Taifa e foi invita-

do durante uns meses a participar no asesoramento, asuntos
económicos, ao goberno de Venezuela.
Tamén teremos ocasión de participar, con algunha das súas
autoras, nunha presentación do Libro “As mulleres falamos
de teoloxía. Espazo de teoloxía feminista”.
E por suposto compartiremos o xantar e unha celebración
ben xeitosa arredor da mesa e da memoria do mestre de Galilea.
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UTOPÍA
A vós chamáronvos á liberdade
(Gálatas 5:13)

A redacción de Irimia deséxavos
un Nadal solidario e un ano 2013
inzado de creación e liberdade
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Falando da lingua

Nós falámola porque si, porque nos gusta,
porque nos peta e queremos e dános a gana…

Lidia e Valentina

Pois xa vai alá o ano!! O 2012 pasará a historia polas novas económicas,
como non, pero tamén por ser o ano
dedicado a Celso Emilio Ferreiro.
Moitos foron os actos e as actividades que se desenvolveron ao longo
do ano na súa memoria, pero unha
delas foi especialmente emotiva. O
12 do 12 de 2012 ás 12 da mañá 30
000 rapaces e rapazas de colexios e
institutos de Galicia recitaron a unha
soa voz o poema Deitado frente ao
mar. É un pouco tarde para que a
nosa voz soe canda a deles, pero non
para compartir con vós este manifesto cheo de actualidade aínda 40 anos
despois, porque a lingua non ten que
ser proletaria, porque queremos que
sexa de todo o pobo, tamén do empresario, da concelleira, do alcalde, da
xefa de gabinete…
Gozade do Nadal facendo memoria
de que, como diría o poeta de Celanova, “unha vez houbo un home”, e
gozade do 2013!

Deitado frente ao mar

Lingua proletaria do meu pobo,

Non falo pra os soberbios,

eu fáloa porque si, porque me gosta,

non falo pra os ruíns e poderosos,

porque me peta e quero e dáme a gana;

non falo pra os finchados,

porque me sai de dentro, alá do fondo

non falo pra os baleiros,

dunha tristura aceda que me abrangue

non falo pra os estúpidos,

ao ver tantos patufos desleigados,

que falo pra os que aguantan rexamente

pequenos mequetrefes sen raíces

mentiras e inxustizas decotío;

que ao pór a garabata xa non saben

pra os que súan e choran

afirmarse no amor dos devanceiros,

un pranto cotidián de bolboretas,

falar a fala nai,

de lume e vento sobre os ollos núos.

a fala dos avós que temos mortos,

Eu non podo arredar as miñas verbas

e ser, co rostro erguido,

de tódolos que sofren neste mundo.

mariñeiros, labregos da linguaxe,

E ti vives no mundo, terra miña,

remo i arado, proa e rella sempre.

berce da miña estirpe,

Eu fáloa porque si, porque me gosta

Galicia, doce mágoa das Españas,

e quero estar cos meus, coa xente miña,

deitada rente ao mar, ise camiño...

perto dos homes bos que sofren longo
unha historia contada noutra lingua.

O Fachineiro

da educación

Killing them softly
Un personaxe da película que lle dá título
tan plurilingüe a este fachineiro di que os
Estados Unidos non son un país: son un
negocio. Tan atinada perspectiva debe ser
compartida polo Ministro de Educación,
o artífice da lei Rouco-Wert. Sen dúbida
considera o alumnado coma un nicho de
mercado (véxase o prólogo da futura lei
xa publicado nesta atrevida revista). Para
iso só hai que ir matando o ensino público lentamente, como reza o título do filme
e logo repartir cos afíns. Como iso non é
abondo tamén hai que rebaixar a consideración do galego, catalán e vasco nesa
mesma lei, en contra de calquera estudo,
aínda que diga que nestas comunidades a
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competencia lingüística en castelán e superior as doutras que só teñen a lingua do
imperio. Rouco -logo de negociar a lei na
intimidade- proferiu o seu son dicindo que
non se impón nada, só se trata de liberdade: liberdade para impoñer ao alumnado
que non opta pola relixión católica unha
materia lectiva máis e tentar parar a hemorraxia de pupilos que se produce trala
primeira comuñón. E liberdade para eliminar educación para a cidadanía: podendo
ter súbditos quen quere cidadáns! Sen dúbida a relixión ten o seu espazo. Pero debe
estar fóra da escola pública. Verémolo
nuns cantos séculos.
A.Q.

