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Leña nova 
e xente verde,
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O trasno Propósitos contra a derrota
Daniel López Muñoz

Fedendo chegamos ao 
infinito (e aínda menos mal 

que o puxeron com “e”!)

A foto que fala

dente, á vista do que pasou despois, 

a súa capacidade premonitoria desta 

crise que estanos a vivir desde 2008. 

As propostas de Casaldáliga, eses 

grandes propósitos que hoxe quero 

retomar para que nos sirvan de es-

treliñas  neste 2013 que comeza,  eran 

sete:

Supremacía do social contra su-
premacía do mercado

Solidariedade eficaz contra indi-
vidualismo corrosivo

Afirmación cultural contra idola-
tría da globalización

Inclusión económica e social 
fronte a desemprego en masa

Dereitos humanos  contra violen-
cia e impunidade 

Estado social e participativo 
fronte a Estado mínimo e policial

Ecumenismo respectuoso contra 
sectarismo fundamentalista.

Quen dixo derrota? Ánimo, logo, que 
este partido está gañado.   

dou secuestrada como tantas outras, 
pero que é ben xeitosa). Pois iso, que 
nesa reflexión, penso que datada hai 
uns vinte anos,  dábanse elementos 
clave para repensármonos como per-
soas e como comunidades.

Un primeiro elemento remitía a unha 
pregunta sobre os fundamentos: de 
que se nutre a nosa vida, de que vivi-
mos cada un de nós, aqueles que nos 
rodean, aqueles cos que conectamos, 
por simpatía ou por loitas comúns. 
Despois ía concretando máis, con 
preguntas –tan actuais, ou proféti-
cas, digamos- como esta: dáse algo da 
“simplicidade voluntaria “, como acti-
tude de anti-consumismo militante? 
Dáse algo de comunicación de bens 
co terceiro mundo? Estase presente 
nos grupos que formulan unha refor-
ma do estilo de partidos, sindicatos 
ou outras organizacións para abrilas 
a unha meirande participación?...

E finalmente propoñíanse, para pen-
sar, unhas “alternativas ao neolibera-
lismo infrahumano”, formuladas por 
Pedro Casaldáliga. Resulta sorpren-

Está ben facer bos propósitos para 
un ano que comeza, mesmo coa con-
ciencia de que non todos se van levar 
adiante. 

Ademais, neste 2013, cómpre apuntar 
alto, porque estamos moi baixos. Así 
que vou aproveitar que fixen algo de 
orde nos meus papeis vellos e desem-
poei  algún recordo. Recordos con fu-
turo. Concretamente, apareceume un 
papel marabillosamente escrito que 
era unha especie de motivación para 
o debate nun daqueles encontros ga-
legos de comunidades cristiáns de 
base (ou populares, palabra que que-
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Editorial Galicia 2050

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

2013 xa está a plena marcha. E amence con datos alarmantes sobre a profunda crise demográfica na que 
vive Galicia. E sobre as consecuencias que iso ten, das que se fala menos. 

Cinco de cada seis concellos galegos perderon poboación en 2011.  De acordo coas proxeccións do Insti-
tuto Galego de Estatística, a Galicia de 2050 terá 2.400.000 habitantes (35.000 menos cá Galicia de 2011).  
E moito máis vellos. Ourense e Lugo están entre as 13 áreas administrativas de Europa máis envellecidas. 
Galicia –e Asturias- son, de Europa toda, as comunidades menos fecundas (1,09 fillos por muller en idade 
fértil, menos da metade do que sería necesario para seguirmos sendo o mesmo número de xente). 

Non resulta moi tremebundo dicir, cos 
datos na man, que Galicia se mantén fir-
me no rumbo da súa propia desaparición. 
Non xa cultural, política ou lingüistica-

mente falando (diso xa se encarga esta Xunta, poderíase retrucar). Non,  neste caso, do que estamos a 
falar é da súa propia existencia física dos galegos e galegas, como comunidade humana. 

Posiblemente vaia todo no mesmo lote. O desleixo pola identidade, polo medio ambiente e o patrimonio, 
pola defensa dos propios sectores produtivos, pola supervivencia demográfica. 

O certo é que o enfoque que se dá ao problema con leis como a da Familia promovida pola Xunta resul-
tan ridículos.  Quedar ben coas asociacións antiabortistas non soluciona nada.  

Á parte de que o asunto ten moitos máis aspectos a considerar que a cuestión da natalidade (desequi-
librios no territorio, envellecemento saudable, sistemas de protección social, conciliación, planificación 
de servizos, etc.) o que urxe é actuar en dous aspectos.  O primeiro é asegurar as condicións para que as 
parellas novas que traballan –porque elas son mulleres de hoxe, afortunadamente- poidan ter os fillos e 
fillas que queiran, sen que iso prexudique laboralmente á nai traballadora. En todo caso, que a beneficie.

En segundo lugar, habería que anticiparse a un inminente recuperación da inmigración. Porque é obvio 
que a crise non durará sempre; porque, con crise e todo, segue habendo un diferencial de benestar impor-
tante con África, sen ir máis lonxe; porque este país ten moito potencial que, se nos desprezamos, outros 
aproveitarán; e porque os necesitamos.  

Cinco de cada seis concellos galegos 
perderon poboación en 2011

pregados atendendo de xeito perso-

nalizado. “Non, diso non nos queda, 

pero se quere chamo a ver se o temos 

para mañá.” Sorriso do empregado 

ao darche as razas. “Quere que llo 

envolva en papel de regalo? Se ten 

algún problema, pase por aquí e cam-

biámosllo”. 

Anda mal o comercio, pero penso 

que hai cousas que non se deben per-

der. Hai moitas tendas das que un sae 

encantado de facer negocio. Son os 

tendeiros de toda a vida. Profesionais 

coma un mundo de grandes. Saben o 

que precisas. Sexamos consumidores 

responsables e recoñezamos as cou-

sas ben feitas. 

Xa sei que cando leas isto o dos Reis 
Magos pasou hai moito tempo, pero 
eu acabo de chegar de facer de Mago 
e encherme de compras. Non son eu 
moi partidario das compras, que real-
mente me fan que o pase mal, pero 
penso que da experiencia de hoxe 
podo escribir un dramiña en dous ac-
tos.

Acto primeiro. Gran centro comer-
cial. Ringleiras de xente en todas par-
tes. Dependentes atendendo tres per-
soas á vez. “Non, diso non nos queda. 
Non, non sei cando nos chegará”. Ca-
lor. Xente de mal humor. “Queríao 
en papel de regalo.” “Entón vaia a ese 
mostrador.” Outra ringleira. 

Acto segundo. Pequenos comercios. 
Xente en todas partes. Xefes e em-
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A peneira
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O 27, QUEREMOS 
GALEGO, 700 
colectivos, maniféstase 
a prol da retirada do 
Decreto de plurilinguismo 
da Xunta, despois de 
varias sentenzas na súa 
contra e a reprimenda de 
Bruxelas que denuncia 
a marxinación do 
galego; pero xa sabemos 
que España é xorda 
ás reclamacións dos 
tribunais da UE

A pita do monte non 
chamou á “misa do 
galo”, e o ACIVRO 
non viste o Nadal. O 
oso advirte que necesita 
das 40.000 hectáreas 
de fragas e soutos 
feridos por chancro e 
tinta, en risco, igual ca 
outras 74 especies e 126 
vulnerables. O musgo, 
cultivado en laboratorio, 
converteuse nun medidor 
da contaminación. Sen 
raíz, vive do aire.

Hai 20 anos da morte 
de MONCHO 
VALCARCE, que 
traballou a eito nas 
Pontes, onde fundou 
o colectivo Niño de 
Azor. Agora, Hume, 
na foto, que presidiu o 
crego Javier Martínez, 
reivindica a memoria do 
Cura dos Chaos, Enrique 
Rivera, que dedicou 
a vida a investigar a 
historia da vila. Non se 
pode valorar o que non 
se coñece.

Desapareceu o primeiro 
equipo profesional de 
CICLISMO. Agora, 
en Vigo, está a xurdir 
“Social Ciclismo Fan 
Manager”, un equipo no 
que os socios participan 
en todo, ata nas fichaxes, 
a través da “intelixencia 
colectiva”. Cos ingresos 
van crear unha escola de 
ciclismo nunha rexión de 
Centroamérica, loitando 
así contra a violencia. 
Recolleron bicis xa 
rodadas para nen@s sen 
“reis”.
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Alfonso Blanco Torrado
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A vitoria da revolución 
cubana contra a ditadura 
de Batista, a comezos 
do 59, inspira a última 
novela de Xavier Alcalá: 
VERDE OLIVA, que 
protagoniza Mariana, 
filla dun republicano 
galego exiliado e dunha 
crioula. A documentación 
non merma a ficción. 
Ciego de Avila dá o 
nome de Anisia Miranda 
á Sala Infantil da 
Biblioteca, o 30, no 80 
cumpreanos.

Eleccións en ISRAEL 
pivotado por ultras 
belicistas, enrocados 
en privilexios contra a 
humanidade: marxinan 
os palestinos en guetos-
cárceres, ocupando 
a súa terra con 
colonos intolerantes. 
Manifestación en Vigo 
contra a última ofensiva 
en Gaza coa morte de 
cinco israelíes e 162 
palestinos (1300 feridos), 
esixindo a ONU que 
castigue tanto crime. 

As lanchas inchables son 
os poucos XOGUETES 
que se venden en 
Marrocos: alí a 400€; 
aquí a 60. Convertéronse 
no medio que teñen 
os subsaharianos para 
atravesaren o Estreito, 
pois as mafias cóbranlles 
900 nas viaxes 
clandestinas. No 2012 
chegaron a Tarifa máis 
de 1200, rescatados pola 
Cruz Vermella, e a outros 
puntos. Na foto o “Padre 
Pateras” sempre disposto 
a acollelos nesa costa

Obama recunca, 
fichando o último 
conselleiro vasco de 
SANIDADE ata o 
traspaso, coma asesor 
para a reforma sanitaria. 
Unha mágoa que en 
España non aprendan 
de Euskadi. Os únicos 
que manteñen este 
servizo aos inmigrantes. 
Bengoa, contra os 
recortes, defende a 
sanidade pública que 
fica a prol dos enfermos, 
o 80% crónicos. Euskadi 
tivo unha forte relación 
migratoria con EUA.



6

Editorial A gran estafa bancaria
Pedro Pedrouzo Devesa

Durante os últimos anos foise fra-
guando unha gran estafa bancaria 
que causou dous dos grandes ma-
les económicos desta década: a suba 
desproporcionada da vivenda ata ci-
fras absurdas e o roubo dos aforros 
que miles de persoas confiaran aos 
seus bancos a través das tristemente 
famosas participacións preferentes 
convertibles (PPC). Como se ve desde hai meses, de convertibles só tiñan a 
denominación. E hoxe estamos presos desa estafa: uns a través dunha hipoteca 
insultante; outros, mediante a perda definitiva dos seus aforros.

As respostas, non solucións, que están dando os nosos gobernantes a eses pro-
blemas son tan vergoñentas coma sintomáticas da súa incapacidade e servilis-
mo aos bancos. Séguese desafiuzando as persoas que foron estafadas ao mer-
car unha vivenda, porque cando unha persoa compra, a vivenda ten un prezo, 
mentres que se a merca un banco (embarga), ese prezo redúcese á metade. 
Que paradoxa!

Coas hipotecas inzadas e os préstamos a empresarios tipo Díaz Ferrán, os 
bancos foron empobrecéndose ano tras ano ao tempo que falsificaban as súas 
contabilidades, amosando un escenario tan próspero coma irreal. Non conten-
tos con arriscar alegremente o capital que adquirían no mercado, puxeron en 
marcha as infames participacións preferentes, posibilitando así a evasión de 
millóns de euros da nosa economía.

E a resposta que se nos dá a este panorama a través do Fondo de Reestrutu-
ración Bancaria (FROB) é converter as preferentes en accións, ou dito doutro 
xeito, pasar a ser “propietario” dun banco que non vale nada. Porque esas ac-
cións vanse amortizar para facer fronte ás perdas. Neste intre é cando debe-
mos recordar que o noso banco, NCG banco, ten un valor actual (segundo 
o FROB) de -3.091 millóns de euros. Eses números vermellos vanse cubrir 
sumando o valor das accións e o das preferentes convertidas en accións. Unha 
vez que todos aqueles que puxeron diñeiro nesta entidade o perdan por ver es-
tas accións valoradas a cero euros, a entidade fará unha ampliación de capital 
de 5.425 millóns de euros públicos, que converterán a NCG banco en pública 
ao 100%. Ademais, NCG banco terá que vender as súas accións de terceiras 
empresas (a maioría galegas), que cambiarán de propietarios. 

Perante ese panorama desolador, que se lle ofrece a calquera inversor que 
confiou na capacidade dos xestores de Caixa Galicia e Caixanova? 

A resposta é un procedemento de arbitraxe na que un terceiro taxará o valor 
das preferentes estipulando unha quita elevada, a fin de establecer qué contía 
poderán recibir a cambio das súas participacións. Logo, canto valen as prefe-
rentes? Todo son interrogantes. 

Foi precisamente a quita das preferentes marcada pola UE a que implicou 
unha cifra de rescate moito menor da real. Se a quita marcada é do 40%, sig-
nifica que de cada dez euros, os aforradores deron 4 euros (xa irrecuperables) 
para rescatar á banca. Os outros seis poñerémolos entre todos cando se devol-
va á UE o prestado a través dos nosos impostos, e servirán para que os bancos 
dos estafadores saian do túnel no que nos meteron. Os que non viviron por 
riba das súas posibilidades, senón que contribuíron a financiar a economía cos 
seus aforros tamén serán vítimas da crise. 



In memoriam  
Xosé López Caneda
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Era natural do concello de Rubiá, xesuíta, e desenvolveu 
toda unha vida de traballo social e sacerdotal no Brasil. 
Morreu a finais do 2011, aos 88 anos.

López Caneda chegou a Brasil en 1955 indo traballar 
ás favelas das vilas Teresa e Induc, en Rio Grande do 
Sul. 

Despois exerceu de profesor e párroco en Belo 
Horizonte, a partir de 1966. É precisamente a Cámara 
Municipal de Belo Horizonte a que recentemente o 
nomeara cidadán honorario.  No acto de entrega desa 
distinción a este crego valdeorrés, o vereador  salientou 
a súa dedicación aos máis desposuídos, citando a 
construción da Casa dos Meninos , institución que 
acolle a rapaces abandonados. 

Cómpre recuperar as palabras valentes de don Xosé, dirixíndose ás autoridades, 
ao recibir esa mención: “Na parroquia é costume desde 1982 fazer debates com 
políticos de todos os partidos. Tambem temos anualmante encontros de formação 
política com leigos ligados á fe cristã. Fe que não poder ser neutra. Sempre 
ligada debe estar aos desafios da vida. É nesta Câmara que podem e devem 
ser elaboradas leis a favor de uma moradia digna, saúde, proteger con carinho 
o Estatuto da Criança; pensar com ternura nos meninos e meninas da rúa que 
dormen nas calçadas da nosa cidade en noites frias de chuva e com a barriga 
vazia, ás veces maltratados até; pensar que se pode fazer com jovens escravos de 
tóxicos caminhando sem rumo. Colocar o bem comúm em primeiro lugar”. 
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???????
U-lo compromiso da mocidade?    
Comprométense realmente 
    ou só se indignan?

A pregunta 

Antón Laxe

O compromiso supón unha toma de posición organi-
zada e compartida con outros individuos. A profun-
didade da crise actual, fai que todos os días aparezan 
nos medios de comunicación cifras que reflicten reali-
dades que levan consigo a mobilización, compromiso 
e a iniciativa da xente nova: 52.34 % de paro xuvenil, 
aumento da emigración dun 21% no 2012… 

Creo que non hai dúbida do compromiso real da xu-
ventude, de feito non só os movementos sociais que 
adquiriron maior relevancia mediática (como puide-
ron ser os acontecidos en Exipto, Islandia, Grecia, 
Portugal, España foron protagonizados maiormente 
por xente nova) senón que acotío iniciativas en diver-
sos ámbitos seguen a ser protagonizados pola xuven-
tude a través de colectivos non formais, ou a través 
de asociacións. Segundo o último informe sobre o Vo-
luntariado de Acción Social en España da Fundación 
Luis Vives, o 44,7 % dos/as voluntarios/as tiñan menos 
de 35 anos.

Manuel Castells, no seu último libro, Redes de indigna-
ción e esperanza, di: “Os obreiros comunicáronse nas 
fábricas, os mozos de hoxe fano en Internet,…”.  Deste 
xeito, entre a xente máis nova, as redes sociais com-
plementan ou substitúen os mecanismos de comuni-
cación asociados historicamente aos movementos 
sociais (manifestos, panfletos, sermóns, rumores,…), 
e convértense en mecanismos indispensables na difu-
sión de ideas que posteriormente conlevaran ou non a 
unha acción, que na maior parte dos casos si se levará 
a cabo nun espazo real concreto.

Óscar Castro 
(Coordinador técnico do Centro Municipal 

de Información Xuvenil da Coruña)

As principais causas que moven á mocidade son crer 
nun cambio e poder conseguilo, mellorar a súa realida-
de próxima, conseguindo un benestar para os demais 
e para si mesma, e o sentimento de malestar se non se 
participa no cambio. 

Hoxe os mozos e mozas estamos caendo na conta, a 
medida que imos cumprindo anos, da situación na que 
nos encontramos. Tamén, cómpre dicir, existe tanta in-
formación e tantas redes que é moi difícil que non nos 
cheguen os ecos do que pasa na rúa. Ora ben, se fala-
mos do sentido da vida, eu coido que a mocidade ten 
cada vez menos interese e o obxectivo é pasar a vida 
dun xeito agradable. 

Creo que sabemos moi ben como mostrar a nosa indig-
nación pero non sabemos en que facemos falla; eu aín-
da non teño moi claro en que medida o meu compromi-
so pode lograr un cambio notable. Hai persoas que ou 
non o saben, coma min, ou nin tan sequera o pensaron.

Hai xente nova que non ten claras as ideas, que se mo-
ven por impulsos emocionais, máis que por verdadeira 
identificación coas causas. A maioría das mozas e dos 
mozos ven o seu futuro sombrío e entenden que o seu 
compromiso con calquera causa xusta pódelles ofrecer 
algo máis. De todas as maneiras hai moita confusión; 
moitas contradicións.

Eu, persoalmente, acredito nas redes sociais como boas 
impulsoras dos grandes movementos sociais e, para 
min, un simple twit pode ser un gran compromiso.

Alejandra de la Iglesia 
(Estudante de pedagoxía e voluntaria 

no Centro Xuvenil Abertal)
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A pregunta 

É moi frecuente ver nos medios de comunicación 
ou escoitar na boca de persoas adultas, un prexuízo 
en relación á mocidade, acusándonos de pasar dos 
problemas e de querer só festa, de só mirar para o 
noso embigo, de ser desorganizadas/os... Os mozos 
e as mozas somos persoas comprometidas, dispos-
tas a loitar en contra das moitas inxustizas das cales 
non somos culpábeis, mais si dun dos sectores da po-
boación máis afectado.

Eu coido que a simple resposta colectiva, minima-
mente coordinada e localizada, que estamos a dar as 
mozas e os mozos de hoxe en día, expresa reaccións 
que van alén do individualismo e consumismo con 
que a miúdo se caracteriza a mocidade.

Somos moitas as mozas/os preocupadas polo futuro 
que nos espera, polo presente que estamos a sufrir e 
cada vez son máis numerosas as mobilizacións im-
pulsadas por xente nova, protestas polas redes so-
ciais..., porque entendemos que non son tempos de 
pasar, senón de actuar. O problema reside en que 
nesta sociedade cada ser humano móvese só cando 
lle afecta no seu sangue, polo que se debería impul-
sar desde diversas organizacións, entidades... o co-
lectivismo, para rachar co maldito individualismo, ou 
,mellor dito, egoísmo.

 Falábase non hai moito de que a mocidade tiña ago-
ra un compromiso menos militante e que procura-
ba actividades que tivesen en si mesmas sentido; eu 
penso, porén, que hai máis xente moza que vemos e 
entendemos o compromiso como unha necesidade 
ética, lúcida e creativa para provocar mudanza na 
sociedade.

Alba Sánchez 
(Estudante de filoloxía, militante nacionalista, 

participa no movemento estudiantil cos Comités e 
colabora puntualmente con entidades solidarias da 

Coruña)

Son un fillo do 75, ano de luces, ilusión, esperanza 
e futuro. Pertenzo a unha xeración que tanto 
xogabamos unha pachanga nos descampados 
da Coruña como nos tirabamos coas bicis nos 
grandes ocos que as construtoras deixaban no 
futuro barrio do Ventorrillo.

Cando realmente tiñamos unha meta (unha 
bici nova, un balón ou unha das emerxentes 
máquinas de marcianos) organizabámonos por 
barrios e iamos a recoller cartón para véndelo ao 
peso na rúa Barcelona.

Sería moi doado dicir que todo iso se perdeu e 
que a “xeración gardería”, os “nini“, como se di, 
teñen todo feito, e por iso nin fan nin desfan. 
Nada máis lonxe da realidade. A culpa non é 
deles. Poderiamos repartir culpas: sociedade, 
crise de valores, falta de relacións sociais, mass 
media... 

Os fillos e as fillas do 65, 70, 75 son os pais e nais 
dos 85, 95, 2005, polo tanto son os que deciden na 
política e na economía,..., polo que se me ocorre 
que non están a recordar a súa infancia.

Os fillos e fillas dos 85 en adiante, coñecen máis 
as garderías, as actividades extraescolares, as 
vacacións, as consolas e os ordenadores, que a 
infancia e os soños dos seus pais e nais.

Na crise vexo esperanza. Xorden unha mocidade 
que entende como algo fundamental a 
autoorganización para acadar os seus obxectivos. 
Saben que na casa xa non se pode pedir (pois non 
hai), pero tamén aprenden que xa non se pode 
pedirlle ao “Estado”, senón que hai que tomar 
a iniciativa. Nace nunha xeración de mozas e 
mozos que aprenden de novo a organizarse e a 
procurar novos camiños.

Ricardo Puertas Mosquera 
(Educador social, Cambre)
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temos que procurar alternativas á 
ditadura dos mercados, e tamén, no 
caso do Estado Español, ao réxime 
político nacido da transición

Nun momento en que o exercicio da 
política está tan mal visto, que é o que 
leva a unha persoa con máis de trin-
ta anos de traxectoria como militante 
a se aventurar na construción dunha 
nova forza política?

A necesidade e a reflexión, sobre 
todo despois de comprobar que o 
que existe non responde ás necesi-
dades da sociedade galega do S. XXI, 
unha sociedade plural, complexa, e 

Entrevista 
José Antonio Martínez

á ditadura dos mercados, e tamén, no 
caso do Estado Español, ao réxime 
político nacido da transición. Ao 
tempo, pretendemos abrir unha 
xanela de esperanza para recuperar 
e ampliar a hexemonía social do 
nacionalismo galego de esquerda que 
levaba anos atascado ou en retroceso. 

Anova insiste en que non quere con-
verterse nun partido político “tra-
dicional”, senón que busca erixirse 
nunha forza política que aglutine un 
amplo movemento social que bus-
ca transformar a realidade. Como se 
pode concretar na práctica este reto 
tan ambicioso?

Certamente é o que pretendemos 
é ambicioso e, xa que logo, difícil. 
Mais niso estamos. Coidamos que 
as formulacións tradicionais da 
esquerda están esgotadas e polo 
tanto temos que procurar novas 
expresións ideolóxicas e tamén 
organizativas que, sen renunciar 
ás achegas positivas das esquerdas 
clásicas (comunista, socialdemócrata, 
libertaria, etc.) incorpore as novas 
visións do feminismo, do ecoloxismo, 
da conciencia dos límites do planeta, 
da mundialización das comunicacións, 
dos dereitos das persoas, … E témolo 
que facer dende a conciencia de que 
non hai modelos a seguir, de que 
temos que construír o noso propio 

con problemas e expectativas ás que 
dende as forzas políticas clásicas ou 
do sistema non se lle estaba dando as 
respostas axeitadas.

Que achega Anova Irmandade Nacio-
nalista ao panorama político e social 
galego?

Pois por unha banda a de lle dar 
unha resposta ás novas necesidades 
da sociedade galega e tamén da 
humanidade. Estamos convencidos 
de que un novo ciclo político está a 
comezar. Que temos que procurar 
alternativas á depredación capitalista, 

Antonio Araúxo, Coordinador de 
Anova Irmandade Nacionalista

Delineante, cunha longa traxectoria 

política, concelleiro en Gondomar 

durante 16 anos, foi alcalde entre 

2007 e 2009. Trala ruptura do BNG, 

pasou a formar parte da Asemblea 

Nacionalista do Val Miñor, dende 

a que se impulsou a creación dun 

novo proxecto político, Anova 

Irmandade Nacionalista. Despois 

da Asemblea Constituínte de Anova 

en 2012 foi elixido membro da súa 

Coordinadora Nacional, na que 

ocupa o posto de Coordinador.
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Entrevista 

A. Araúxo foi alcalde de Gondomar entre 1997 e 1999
modelo, e que dende Galiza podemos 
facer unha achega universal: pensar 
globalmente e actuar localmente.

Outra cuestión non menos 
importante, é o modelo organizativo. 
O modelo tradicional de partido de 
esquerda está esgotado, aínda que 
sexa o dominante. O esquema de 
grupo dirixente, aparato e afiliados 
púxose en cuestión tanto polos 
movementos sociais da última 
década como pola sociedade en 
xeral, expresado no “cansazo” da 
política e dos políticos, diso que se 
veu en chamar “desafección”. Temos 
que procurar fórmulas que acerten 
a combinar a necesaria coordinación 
da acción social coa posta en valor da 
opinión das persoas que integran ou 
apoian nun movemento político. Non 
vai ser doado esta combinatoria entre 
as pulsións das vellas culturas da 
esquerda e a desconfianza ante unha 
posible reprodución de modelos 
anteriores. Por iso falamos dunha 
nova cultura que ten que conxugar 
a eficacia organizativa e a toma de 
decisións nas asembleas. O reto é 
grande.

Anova é unha formación política en 
construción, e xa tivo que facer fronte 
a grandes retos, como a participación 
nas eleccións autonómicas e a con-
formación dunha coalición electoral, 

AGE. Como viviron todo este proce-
so?

Dunha forma intensa e tensa. 
ANOVA naceu o pasado 14 de xullo 
como resultado da confluencia de 
persoas que viñan de vivir había 
poucos meses unha situación 
traumática coa fractura do BNG, ao 
que moitos contribuímos a construír 
durante máis de tres décadas, con 
outras que non estiveran organizadas 
politicamente con anterioridade 
ou mesmo en  organizacións cunha 
longa traxectoria de confrontación 
co BNG. A situación non era a 
máis favorable para un proceso 
reflexivo pero co esforzo de tod@s 
saíu adiante. Acabados de nacer, 
convocáronse eleccións, á mantenta, 
para collérmonos desorganizados, e 
fomos quen de artellar unha coalición 
electoral, AGE, na que demos 
combinado, ademais da achega 
de Equo e os Ecosocialistas, dúas 
tradicións políticas tradicionalmente 
confrontadas dentro da esquerda, a 
nacionalista e a federalista de EU. 
Coido que esta foi a gran ilusión que 
espertou AGE. Todo isto no medio 
do barullo provocado pola ruptura 
de Amio e as distintas visións de 
reformulación do espazo nacionalista 

de esquerda. En fin, a cousa non 
parecía doada, sei de moitos que non 
apostaban nin un peso por que Anova 
nacese, nin por sermos nós capaces de 
conformar unha alternativa electoral. 
Foi posible grazas a xenerosidade das 
organizacións políticas e, sobre todo, 
de moitas persoas que intuíron o que 
parte dos sectores máis agredidos da 
sociedade galega demandaban.

9 deputados, terceira forza no Parla-
mento Autonómico. Visto deste xeito 
non cabe máis que falar dun éxito ab-
soluto da coalición da que formaba-
des parte, AGE. Mais o PP revalidou 
a maioría absoluta, mesmo amplian-
do a súa representación, co que o “Hai 
que paralos!” que encabezaba os vo-
sos mitins non tivo concreción. Como 
analizas esta situación?

Os espellos tamén deforman a 
realidade. É certo que o PP ten 
unha maioría máis cómoda pero con 
130.000 votos menos. A sangría de 
votos da oposición foi enorme. Pouco 
máis de medio mes despois a folga 
xeral converteuse nun clamor e as 
rúas enchéronse de persoas contra as 
políticas do capitalismo financeiro e 
dos seus executores: Feijoo e Rajoy. 
Politicamente o PP estaba e está 
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Os concellos tamén poden ser 
ferramentas importantes na toma de 
conciencia e de transformación social

de que as cousas podémolas mudar 
entre tod@s.

16 anos coma concelleiro en Gondo-
mar, alcalde deste Concello até que foi 
deposto por unha moción de censura. 
É un grande coñecedor desta “política 
de proximidade”, do traballo porta a 
porta, cos veciños. Que pode achegar 
Anova á política municipal?

Pois neste punto, se cadra algúns xa 
fomos pioneiros, os concellos coma 
as administracións máis próximas á 
cidadanía, o primeiro que teñen que 
facer é escoitar as demandas sociais, 
e reflectilas nas políticas municipais 
ou, simplemente poñerse a carón das 
maiorías sociais que nestes momen-
tos están sendo agredidas polas polí-
ticas neoliberais. Os concellos tamén 
poden ser ferramentas importantes 
na toma de conciencia e de transfor-
mación social.

Xusto despois de gañar as eleccións, 
Feijóo falou da necesidade de promo-
ver, aínda que sen obrigar, a fusión de 
concellos en Galiza. Como se ve isto 
dende un concello coma o de Gondo-
mar?

A miña opinión persoal é que foi 
unha cortina de fume para ocultar os 
verdadeiros problemas da Adminis-
tración. Dito doutro xeito, as fusións 
de concellos son o aforro do pirixel. 
Se os gobernos do PP queren aforrar 

derrotado e a súa política económica 
absolutamente desacreditada. 
Faltou visualizar unha alternativa á 
situación de emerxencia. Nós non 
tivemos tempo e non podiamos facer 
todo. Coido que se o chamamento 
de Anova a conformar unha Fronte 
Ampla de esquerda fora escoitado 
por quen fixo ouvidos xordos ou 
xogou coa proposta, hoxe poderiamos 
ter unha conformación diferente do 
Parlamento. En todo caso para AGE 
foi un magnífico resultado tendo 
en conta as circunstancias das que 
falamos máis arriba.

Cales son as liñas de traballo que ides 
priorizar na vosa acción parlamenta-
ria?

Agora temos que parar as políticas 
contrarias ás maiorías sociais, 
opoñérmonos contundentemente 
aos recortes en dereitos sociais e 
liberdades e ao desmantelamento 
do sector público, e afirmar os nosos 
dereitos nacionais. A dinámica 
parlamentaria irá indicando se 
nesta liña podemos aglutinar a toda 
a oposición. O rexeitamento da 
sociedade á política económica da 

ninguén. Somos unha ferramenta, un 
amplificador dos movementos sociais. 
É a propia sociedade a que ten que 
xerar eses movementos, nós temos 
que saber escoitar e responder as súas 
demandas. A vangarda é a sociedade, 
nós temos que atinar no xeito de 
transmitir as súas inquedanzas, en 
achanzar o camiño e manter a ilusión 

troika e do PP temos que trasladala 
ao Parlamento.

A “xente do común” centrou toda a 
vosa atención na campaña electoral. 
Dar resposta aos seus problemas foi 
o eixo de todos os discursos. As expec-
tativas postas na vosa formación son 
moi grandes, posiblemente froito da 
novidade que representades. Non ten-
des medo de non cumprir cos anhelos 
que están postos en vós?

Non. Nos non somos máis que un 
instrumento ao servizo da maioría 
social galega. Non imos redimir a 

Entrevista 
José Antonio Martínez

Antonio Araúxo, Coordinador de 
Anova Irmandade Nacionalista

A. Araúxo fala aos participantes na clausura da Asemblea Constituínte de Anova

en duplicidade das administracións, 
que comecen por suprimir as Depu-
tacións Provinciais, o Senado coma 
Cámara de segunda lectura, as Dele-
gacións e Subdelegacións do Gober-
no, ou regular por lei os salarios de al-
caldes e cargos públicos, asesores, etc. 
Xa veredes como sobran cartos para 
empregar no que realmente importa.
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Falta dun posicionamento claro da 
xerarquía da Igrexa católica española 
contra os responsables máximos desta 
situación de crise

Actualidade  Presentación do Documento da Paz 2012
Redacción

Momento da presentación do Documento na Galería Sargadelos de Santiago

O pasado 3 de xaneiro tivo lugar en 
Santiago de Compostela a presenta-
ción do Documento da Paz 2012. Un 
ano máis as asociacións de Igrexa de 
base galegas (Somos Igrexa, Irimia, 
Encrucillada, Mulleres Cristiás Ga-
legas e outras integradas na Coordi-
nadora de Crentes Galeg@s) fixeron 
público un documento que resume e 
sintetiza o seu posicionamento en re-
lación coa situación socioeconómica, 
política e relixiosa actual.

O Documento da Paz 2012 (que 
achegamos no interior deste núme-
ro da nosa revista) preséntase baixo 
o título Débeda, Crise e Paz Social. 
Membros de comunidades de base de 
Vigo e da Coruña, autoras do docu-
mento, coincidiron que este ano que 
rematou debería cualificarse como 
un ano terrible polo aumento do su-
frimento, ocasionado pola pobreza, 
marxinación e exclusión, que se in-
frinxiu a moitas persoas, pertencentes 
aos grupos sociais máis vulnerables. 

O documento recolle algún exemplos 
desta situación. Previamente analiza 
o instrumento fundamental utilizado 
polo sistema neoliberal, para impoñer 
estas políticas, a DÉBEDA, que ser-
ve de coartada perfecta, presentado 
sempre coma un “dogma de fe”, como 

algo incuestionable, como algo que 
é inevitable cumprir. Unha cuestión 
sobre a que non se reflexiona e sobre 
a que só se ofrece unha información 
parcial e interesada. O documento 
resalta a falta dun posicionamento 
claro da xerarquía da Igrexa Católi-
ca española contra os responsables 
máximos desta situación de crise, ás 
súas causas e os seus enganos.

Desde a Igrexa de base de Galicia 
insístese en que non é posíbel a paz 
social mentres se manteña esta situa-
ción de exclusión e marxinación a 
grande parte da poboación. Fronte a 
isto, o documento recolle unha serie 
de propostas para actuar contra esta 
situación de violencia institucionali-
zada, insistindo que a paz témola que 

construír todas e todos e cada un de 

nós sobre:

- O DIÁLOGO, sen condicións pre-

vias, entre as persoas e as organiza-

ción sociais e que teña como finalida-

de a consecución do ben común.

- A superación do MEDO, que con-

diciona ou anula o lexítimo dereito 

e deber da defensa dos intereses das 
persoas e dos colectivos sociais.

- A ESPERANZA e o EMPEÑO 
irrenunciable de poñer a PERSOA 
no centro dos intereses do desenvol-
vemento económico, considerando 
este desenvolvemento económico 
como unha ocasión de crecemento da 
humanidade en xustiza e unidade.”
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a xustiza e a paz bícanse

Leña nova 
e xente verde,

… enerxía creativa

14

O noso taboleiro Convocatoria Festa do Lume 2013

Benquerida socia,

Benquerido socio,

9:30-10:00 h. Acollida.

10:00 h. A Festa comezará coa celebración da asemblea 
anual ordinaria, citada en primeira convocatoria 
para as 9:30 h. e en segunda para as 10:00 h., e terá 
a seguinte orde do día: 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta 
da asemblea anterior. 

2.- Estado das contas e proposta para 2013. 

3.- Renovación da Xunta Directiva 

4.- Informe das distintas actividades 
(Romaxe, Revista, Sábados Bíblicos,...) 

5.- Rogos e preguntas.

11:30 h. Descanso

12:00 h. Tema: crise, alternativas e formas de 
compromiso. Para esta reflexión contamos con 
Josep Manel Busqueta, membro do Seminari de 
Economia Crítica Taifa quen foi convidado durante 
uns meses a participar no asesoramento, asuntos 
económicos, ao goberno de Venezuela. Panadeiro 
de oficio principal e licenciado en economía como 
instrumento de loita, para facer visible o que se nos 
agacha, e tentar transformar a realidade.

14:00 h. Xantar compartido

16:00 h. Presentacion por parte das autoras do Libro “As 
mulleres falamos de teoloxía. Espazo de teoloxía 
feminista

Como membro que 
es da Asociación Iri-
mia, convocámoste 
para a Festa do Lume 
que este ano imos ce-
lebrar o sábado 2 de 
febreiro próximo no 
mosteiro de  Bergon-
do (A Coruña).
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Boa Nova

A
 C

LA
V

E

A felicidAde produce milAgres
Con esta lectura comezamos o tempo ordinario do ciclo 
litúrxico C. E malia que no resto do tempo ordinario, 
un total de trinta e tres domingos, seguiremos os 
pasos de Xesús a través do evanxeo de Lucas, neste 
segundo domingo temos unha narración de Xoán. 
Esta excepcionalidade provén do feito que na Epifanía 
celebrábanse tres acontecementos: a adoración dos 
magos, o bautismo de Xesús e o casamento de Caná. 
Coa organización do calendario litúrxico que se fixo a 
partir do Concilio Vaticano II, na festa da Epifanía só se 
celebra a adoración dos magos, polo que se presenta 
nos domingos seguintes os outros dous acontecementos. 
Deste xeito compartimos o relato de Xoán, xa que é o 
único dos evanxelistas que relata o acontecido en Caná.

Asistimos ao primeiro milagre de Xesús: a conversión da 
auga en viño. Mais  como é propio do evanxeo de Xoán 
non estamos ante a narración literal dun acontecemento, 
neste caso do que lle pasou a Xesús nun casamento 
no que participaba en Caná: toda a súa narración 
presenta un forte simbolismo e carga teolóxica. Non 
se fala de milagre: como expón C.H. Dodd, estamos 
ante un “signo”, onde Cristo vai manifestar a súa gloria. 
Deste xeito este sería o primeiro dos relatos do que se 
deu en chamar o Libro dos signos, que Xoán sitúa ao 
comezo do seu evanxeo (cap. 2 ao 12) para que todo 
quen o lea crea que Xesús é o Mesías.

O simbolismo impregna todo o relato: o casamento, 
a referencia á “hora”, o terceiro día, o número seis, 
a presenza da nai de Xesús, etc. Seguindo a Pagola 
deterémonos nesas tinas de pedra que conterían a auga 
destinada polos xudeus para as purificacións rituais. 
As tinas serían o símbolo dunha petrificada relixión 
xudía, e a transformación que leva a cabo Xesús da 
auga en viño supón o primeiro anuncio da acción 
transformadora da súa mensaxe e da súa vida, que se 
concreta na vivencia do Reino. O viño, símbolo do amor 
e da felicidade, é a proposta que fai Xesús para unha 
verdadeira vivencia da relixión e do sentido da vida: a 
busca da felicidade total.

Só dende unha vida en felicidade será críbel o noso 
seguimento de Xesús. Misericordia quero, non sacrificio, 
repetirá. A felicidade non se anuncia, compártase.

José A. Martínez

A
 P

A
LA

BR
A

 

domiNgo 20 de XANeiro. ii do 
Tempo ordiNArio
Xn 2, 1-11
Naquel tempo, houbo un casamento en Caná 
de Galilea, e estaba alí a nai de Xesús. Tamén 
foi convidado Xesús e mailos seus discípulos ao 
casamento. Chegou a faltar o viño e a nai de 
Xesús díxolle: “Non che teñen viño”. Replicoulle 
Xesús: “Muller, que ten que ver iso comigo e 
contigo? Aínda non chegou a miña hora”. Súa 
nai díxolles entón aos servidores: “Facede o que 
el vos diga”. Había alí seis tinas de pedra para 
as purificacións dos xudeus, que levaban ao pé 
de cen litros cada unha. E ordenoulles Xesús: 
“Enchede de auga as tinas”. Eles enchéronas de 
todo. Díxolles entón: “Collede agora e levádelle 
a proba ao mestresala”. Eles levárona. E, 
cando o mestresala probou a auga volta viño, 
sen saber de onda viña (os servidores si que o 
sabían, que eles colleran a auga) falou co noivo 
e díxolle: “Todo o mundo pon de primeiras o 
viño bo e, cando xa están bébedos, o máis 
cativo; ti, en troca, deixaches o viño bo para 
agora”. Foi así como fixo Xesús o primeiro dos 
signos en Caná de Galilea; manifestou a súa 
gloria, e creron nel os seus discípulos.
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Falando da lingua De ingleses e franceses
Lidia e Valentina

O Fachineiro da lingua
integrismos
Hai persoeiros que nunca defraudan, que 
sempre están aí dispostos a dar un titular 
para coarse por este fachineiro. É o caso 
de Rouco Varela. Hai uns días, nesa misa 
para familias de toda la vida seica dixo 
que sen o matrimonio cristián -o de peras 
con mazás, no idiolecto de Ana Botella- a 
sociedade desintegraríase. Por iso supoño 
que contra a desintegración o mellor debe 
ser o integrismo. Aínda que resulta curioso 
que o diga alguén que é ao matrimonio o 
que Pinturas Bastavales é a Picasso. Claro 
que o integrismo non entende só de ma-
trimonios -máis ben entende de patrimo-
nios- e por iso o dador de titulares pontifi-
cou que os pais teñen dereito a educar os 

seus fillos na lingua que eles determinen. 
É un dereito das familias que non pode ser 
negado, asegunda. Pensará nas mesmas fa-
milias da praza de Colón. Cadaquén ten os 
seus complexos e o xefe dos bispos é unha 
vítima gozosa da diglosia que foi educado 
na lingua que seus pais deteminaron e que 
nunca amosou -nin amosa- a mínima sen-
sibilidade coa lingua do lugar onde naceu, 
esa que non merece dereito nin familia que 
a acolla. Isto tamén é política lingüística, 
e ben clariña, por certo. Cousas da funda-
mental: xente á que non lle cabe a menor 
dúbida. Que alguén lle traduza a graza da 
foto, porfa.

A.Q.

tada desta revista, que... a ver se, con 
tanto recorte, non queda sen contra-
portada... 

E como o recibistes? Fostes de 
troula? Escollestes un traxe moi fas-
hion, cool e/ou chic? Aínda que a nós 
non nos gustan nada estas palabriñas, 
sabemos que  se usan moito para a es-
tética actual. Vós facedes uso delas? 
A verdade é que non nos gustan por 
seren interferencias dunha lingua es-
tranxeira, mais, aínda que todas son 
inglesas, sabiades que fashion ten 
orixe latina? Si, si, latina! Deriva de 
factio factionis, e á súa vez do verbo 
facere, facer. En galego deu lugar a 
“facción”, que fai referencia aos tra-
zos da cara dunha persoa ou á feitura 

de algo. Chegou ao inglés a través do 
francés “façon” na Idade Media, e en 
inglés transformouse en fashion co 
significado de “moda”. Unha sorte pa-
recida correu “glamour”, co significa-
do de “encanto”, e o mesmo o curioso 
caso de “tenis”, palabra que entrou no 
inglés desde o francés (ten a súa orixe 
no francés antigo “tennez!”, “teña!” , 
que era o que se dicía ó enviar a pelo-
ta coa raqueta) e logo volveu ó fran-
cés (e ao resto das linguas) transfor-
mada no actual tenis.

E tanto francés metido no inglés 
débese, se facemos un exercicio de 
memoria, a que o francés entrou en 
Inglaterra na Idade Media cos du-
ques de Normandía,  que derrotaron 
os anglosaxóns alá no 1066. Onde tal 
cousa queda! Pero válenos para re-
cordar que o inglés, lingua hoxe inter-
nacional e parece que imprescindible 
no mundo actual, naquela altura só 
o falaban as xentes de clase baixa de 
Inglaterra, xa que os nobres falaban 
francés… Voltas que dan as cousas… 
e as linguas!

Atopámonos de novo en dúas sema-
nas. Ata daquela!

Feliz 2013 a todos e a todas! Rematou 
o Nadal… E como transcorreron es-
tes días? Déronvos para folgar algo? 
Quizais na vida de moitos e moitas 
houbese aínda máis estrés, quen sabe 
se por traballo se por celebracións. 
Quizais para máis de un e de unha 
a casa estivese chea de xente ata as 
tantas e quiñentas, como dicía a Be-
neranda. E ao mellor nalgunha oca-
sión houbo que botar man daquilo de 
“e irémonos deitar, que esta xente ha 
de querer marchar...”. 

Mais chegou o ano novo e estaría 
ben que resultase estupendo, ho! Nós 
seica continuaremos cos vellos cos-
tumes, así que, se por ben é, teremos 
unha cita cada 15 días na contrapor-


