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O trasno  Palabras que merecen respecto 
Daniel López Muñoz

Inaugurada a biblioteca 
George W. Bush. Quen o ía dicir!

A foto que fala

side, ascenderon a 8.000 millóns de 
euros. O paro en Portugal, España e 
Grecia non para de subir, montados 
os seus gobernos no dogma do déficit 
3% imposto por Merkel e o consor-
cio de intereses banqueiros alemáns.  
Pois si, resulta un curioso contraste 
o de comparar a situación dos países 
periféricos co feito de que os bene-
ficios do Deutsche Bank subiran un 
67% entre 2009 e 2011. 

Pero hai máis, porque se acaba de de-
mostrar que o “estudo econométri-
co” dos expertos Reinhart e Rogoff, o 
que máis citaban Wolfgang Schäuble 
e Oli Rhen (o ministro alemán e o 
comisario europeo de finanzas) e que 
“demostraba cientificamente” que a 
menciña que se lle está a dar ao en-
fermo europeo é a correcta, resultou 
ser unha fraude, algo feito sen rigor, 
con medias verdades e con fórmulas 
erróneas. Pura propaganda. Unha fal-
sidade que serve para xustificar unha 
nova dominación, e unha nova servi-
dume.

Pero non é nazismo, vaites!  Aínda 
non!

za para toda a humanidade, o mal en 
estado puro. 

Uns dos que máis saben do nazismo 
son os gregos. Aturaron una cruenta 
invasión por parte daquela Alema-
ña imperial e autoconvencida da súa 
superioridade étnica. Os nazis –os 
de verdade-  non só mataron, tortu-
raron e destruíron vidas e infraestru-
turas, senón que  obrigaron ao Ban-
co de Grecia a conceder vantaxosos 
préstamos para financiar o exército 
ocupante. Nunca se devolveu, nin se 
compensou a Grecia por aquela igno-
minia.  

Agora Grecia débelle á troika 240.000 
millóns de euros. Pero no informe se-
creto da administración grega sobre o 
que Alemaña debería compensar por 
aqueles “excesos” fálase de 162.000 
millóns. Creo que nin ao estado nin á 
banca alemá lle fan graza eses cálcu-
los. Falando destas cousas si se pode-
ría usar a palabra “ nazismo”. 

Por certo Josef Ackermann, presiden-
te do Deutsche Bank, informou o ano 
pasado de que os beneficios de 2011, 
en plena crise, da entidade que pre-

Resulta frívolo o uso da palabra 
“nazi” para cualificar a xente indig-
nada por todo o que está a pasar e 
que se dedica a afear, facer presión e 
poñer en evidencia a quen se supón 
que tería poder para gobernar e facer 
as cousas doutra maneira. Frivolida-
de interesada e ignorante ese uso. Pó-
dese estar de acordo ou criticar con 
razóns.  Pero hai que respectar cer-
tas palabras. Dígase escrache, acoso, 
afeamento,  desesperación, ou como 
se chame. O nazismo foi outra cousa. 
Foi algo moi serio; unha combinación 
de poder total, propaganda mentirei-
ra e perversidade única, unha vergon-
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Editorial Galego para o mundo

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Como as árbores non deixan ver a fraga, cómpre, arredor desa data simbólica das letras galegas, 
revisar a nosa mirada sobre o idioma. Porque non chegaremos a ningures afogándonos nun mar 
de sombras e ameazas, que as hai. Porque instalarnos no lamento lévanos a vincular o futuro da 
lingua a sensacións negativas. E esa “ligazón” non axuda precisamente ao galego.

O que si axuda son outras ligazóns. Iniciativas como a que leva tempo en Youtube , “lingua 
minoritaria” (pódese atopar buscándoo así), realizada desde o Servizo de Normalización Lin-
güística da USC por Manuel N. Singala e Manuel Bermúdez, o primeiro deles, por certo, cola-
borador de Irimia hai anos durante ben tempo. Nese vídeo apúntanse cousas tan obxectivas 

e elementais que son precisamente as que tendemos a 
esquecer. Un esquecemento que, como indicamos, non 
axuda á causa que defendemos. 

Que cousas son esas? Pois, por exemplo, que o adxecti-
vo “minoritario” non é tan inocente e, dende logo, non 

é xusto. Que no mundo se falan máis de 5000 linguas. E que se as clasificamos por número de 
falantes, o galego ocupa o lugar 136. É aínda máis, Google está en 118 idiomas, un deles o galego. 
Windows, está en 95 linguas, unha delas o galego, que tamén é unha das 79 linguas do Facebo-
ok. O galego é así mesmo o número 49 en número de libros traducidos e ocupa o posto 37 en 
páxinas da Internet.

Pero hai máis: todos eses cálculos son do “galego en solitario”. Pero a nosa proximidade ao por-
tugués, aínda non suficientemente valorada pola xente, polo profesorado e os gobernantes, fai 
da existencia viva do galego un tesouro e do seu cultivo e promoción, unha aposta de futuro.  E 
iso verificámolo cada vez que viaxamos e temos a ocasión de toparnos con alguén de Portugal 
en Francia ou Alemaña. Daquela recobramos unha agradable sensación de irmandade e “utili-
dade”. Por iso, entre outras cousas, non se pode entender que non se favoreza a recepción libre a 
aberta da televisión portuguesa en Galicia, ou que non exista unha planificación educativa que 
permita aos nosos rapaces a arribada ao portugués escrito e falado desde o galego. 

o adxectivo “minoritario” non 
é tan inocente e, desde logo, 
non é xusto

presentador, Jordi Évole, non rexeita 
ningunha pregunta incisiva e así vai-
nos explicando a realidade do tema 
que se vai tratar. 

Así puidemos ver o actual presiden-
te da Deputación de Ourense dicin-
do que non pon a man no lume por 
seu pai, vimos a José Luis Sampedro 
explicando a súa visión da crise, do 
gasto das embaixadas, do futuro das 
pensións, do gasto farmacéutico….

Un programa interesante. Pode gus-
tar máis ou menos, podes pensar que 
é tendencioso ou imparcial. O que 
non podes negar é que fai pensar. 
Lembra, os domingos ás 21.30 en La 
Sexta. 

Na televisión hai moitos programas 
prescindibles. Hai bastantes que real-
mente son impresentables. Pero no 
medio da lameira hai algunhas cousas 
que pagan a pena. Hoxe vou falar dun 
programa deses. Trátase de Salvados 
de La Sexta. Naceu como un progra-
ma de humor que pretendía facer en-
trevistas molestas e gastar bromas a 
determinados famosos. Non era nada 
orixinal e simplemente era entretido. 
O modelo xa estaba máis que visto. 

Pero dende hai varios anos o mode-
lo cambiou e agora tratan un tema 
por semana. Un tema de actualidade 
con certa profundidade mediante en-
trevistas a persoas relacionadas con 
ese tema e con experiencia. O seu 
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Ignacio Ramonet abre, 
o 8, o debate sobre a 
CRISE que pecha Mayor 
Zaragoza no IX Curso de 
Primavera de Lugo: perda 
do paraíso, desencanto, 
decrecemento pero 
tamén ‘Mundos posibles: 
utopía para tempos 
de crises’ ou ‘O mapa 
mente, Europa está á 
marxe’ (tfno. 982821513).

O CASTRO de 
Viladonga celebra, o 18, 
a “Noite dos Museos” 
coa música popular, 
(Mini e Mero), teatro 
(Os Valuros), recreación 
da romanización, 
xogos, numismática... 
En xuño, 14 e 15, 
serán as Xornadas 
de Conservación dos 
Castros, todo grazas ao 
rigor e xenerosidade de 
Felipe Arias

O 25, Monterroso, berce 
de Lorenzo Varela, 
honra o seu amigo 
Díaz Pardo. Ambos 
han ser celebrados 
por ALONSO 
MONTERO, presidente 
da Academia. Loitadores 
dende a visión marxista 
da sociedade, as súas 
obras e compromiso son 
máis necesarias ca nunca 
para desterrar a ditadura 
do capital.

O SAN CIDRE lembra 
que no Terceiro Mundo 
o 70% é agricultor; en 
Europa, o 7% e en EUA, 
o 4%. A electricidade, 
o gasóleo ou o penso 
acosan a 20.000 
gandeir@s e a outros 
40.000 que dependen 
deles. Só en enerxía 
gástanse 11.000€ por 
explotación, e pódese 
aforrar un 50%: tanque, 
tractor, etc.
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“INDIGNADOS”, 
en cor vermella, é o 
documental de Tony 
Gatlif, francoalxerino de 
etnia xitana, sobre o 15M 
do 2011. Xa traballaba 
sobre Stéphane Hessel 
“que introduciu o 
fermento no pastel”. A 
protagonista é unha 
inmigrante sen papeis, 
nun mundo no que o 
18% disfruta do 82% do 
globo.

MSF abandona 
Marrocos -cun 20% 
no paro- polo trato 
criminal cos inmigrantes 
subsaharianos, peor coas 
mulleres. A marroquí 
F. Mernissi espeta ao 
fundamentalismo na 
web: “Mahoma non é 
misóxino, era pacifista 
e dialogante”. O ISLAM 
dixital promete tempos 
novos…

Cómpre a 
MATERNIDADE 
responsable: 350 
millóns de parellas 
non teñen servizos de 
saúde e planificación, 
harmonizando vida 
laboral e familiar. Na 
zona subsahariana, as 
tres quintas partes da 
poboación danada polo 
VIH é feminina. Cada día 
morren 1000 mulleres no 
parto ou co embarazo; 
unha cada 90 segundos.

Amigos do Románico de 
Chantada celebran, o 25, 
a NICANOR RIELO, 
no Castro, antiga capital 
de Carballedo. Fano 
fieis á tradición, coma el 
adoitaba, coa carne ao 
caldeiro que descubriron 
os monxes de Oseira e os 
arrieiros achegaron aquí, 
nas feiras do 17 e 29.
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Actualidade 
Jacques Gaillot
Bispo de Partenia

A sociedade francesa acaba de traspasar un limiar grazas á adopción da lei de 
matrimonio homosexual. É un acontecemento que marca a historia do noso 
país, un avance democrático considerable como o foi no século pasado a abo-
lición da pena de morte.

O recoñecemento do matrimonio entre persoas do mesmo sexo e do seu derei-
to, mediante a adopción, a fundar unha familia, irase impondo pouco a pouco 
en Francia, como ocorreu noutros países. Entón darémonos de conta de que 
este matrimonio tan aldraxado non lles fai perder ningún dereito aos demais; 
que non é, de ningunha maneira, unha ameaza para as familias chamadas “nor-
mais”, nin unha regresión para a sociedade e menos aínda o final da civilización.

Certo é que os enfrontamentos foron intensos e que os opoñentes non baixa-
ron a garda. O acoso dos políticos seguirá ata a fin. Pero quen pode parar a ma-
rea cando sobe? O recoñecemento da parella homosexual enmárcase dentro 
do poderoso movemento de modernidade que, ao longo dos anos, fixo valer 
os dereitos imprescritibles do individuo e da súa autonomía. O individuo está 
no centro. De aí a importancia que se concede ás relacións entre os individuos. 
Isto vén relativizar o modelo familiar dominante e as referencias a unha orde 
natural divina.

O dereito rematou adaptándose á evolución dos costumes: o amor entre dúas 
persoas do mesmo sexo é un dereito fundamental. O principio de igualdade 
entrou en xogo. 

En canto á adopción, o novo dereito abre certamente un camiño que ten futu-
ro. Porque a adopción é algo que se elixe libremente, faise por amor. Saímos 
do imperio do biolóxico.

Cómpre lembrar que, dende o home de Nazaré, a relixión cristiá está fundada 
na adopción e que os cristiáns son todos fillos e fillas de adopción? Un non se 
converte en pai ou nai ata o día en que lle di ao seu fillo ou á súa filla: elíxote 
por amor. 

Estamos en plena modernidade. As evolucións que se están a dar son unha 
invitación a favorecer a familia relacional, coa lei do amor, que é esencial. O 
amor é o que favorece a realización de cada persoa, en especial para o neno. 
Todos e todas estamos implicados. Acaso a nosa responsabilidade non é a de 
espertar as liberdades, liberdades para amar?

Os cristiáns son todos 
  fillos e fillas de adopción

A aprobación do matrimonio 
homosexual en Francia, un 
acontecemento de gran magnitude



O peto común 
Teresa Souto
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Nestes días xa de primavera, onde se amosan timidamente 
raíños de sol, tamén se amosan esperanzas e ledicias novas. 
Onte dicíame un señor maior: “Neniña hai que porlle á vida 
boa cara, así é como fago eu, sempre ver o lado positivo e 
tirar para adiante”. 

Canto temos que aprender das persoas maiores, e cantas ve-
ces nos esquecemos delas, esquecemos a súa sabiduría, as 
súas experiencias de vida, a súa xenerosidade.  En pouquiños 
días tiven tres momentos con persoas maiores que me enche-
ron o día. O primeiro, un señor co que conversei un pouquiño, 
e acabou dicíndome: “Xa sabes onde tes unha casa, para ti e 
a túa familia, cando queiras ir pasar uns días á praia, alí a tes”. 
Onte, unha señora encantadora que pensa, aos seus oitenta e cinco anos, que segue sendo mestra en Ponte-
vedra, que sempre se pinta, pon tacóns e leva o seu bolso consigo, dicíame: “Cando precises algo, ven onda 
min, xa sabes, son mestra e o que precises e eu poida, axudareiche”. E a terceira é máis próxima e coñecida, 
e o domingo deille unha revista que rompeu facendo papeliños todos iguais, da mesma medida, e cando 
rematou preguntounos: “Vós tendes papeis destes para pagar? Levade, levade estes”. Para min son exemplos 
dunha gran xenerosidade, sen pedir nada a cambio, ofrecen o que poden e o que teñen, a pesar de que as 
dúas mulleres teñen esa enfermidade rabuda que borra as lembranzas e borra as caras que coñecen, mais 
non borra esas ganas de axudar e colaborar.

As présas, as novas tecnoloxías, os traballos asalariados, o consumismo… moitas veces fan que esas persoas 
que nos coidaron, nos criaron, nos ensinaron, amasaron o noso pan, pasen a non encaixar nese crebacabe-
zas que é o día a día, e pasan a ser (como se lles chama) unha carga familiar. E se reinventamos os nosos 
crebacabezas, se os facemos máis flexibles, moldeables e deixamos que as pezas encaixen por si mesmas? 
Sobre todo esas pezas esenciais nas nosas vidas, que son as persoas maiores, que nos arrolaron, amaman-
taron, contaron contos e lendas, prantaron patacas e millo, coceron pan no forno, foron ó mar, venderon o 
peixe, escribiron poesías, deron clases, defenderon o noso idioma, ensinaron, loitaron e loitan, e idean, e 
fannos rir e ofrécennos todos os saberes que acumularon ó longo da vida. 
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Entrevista Conversa con Belén Quintáns
Aldegunde Quiñones

É o autor dramático máis 
significativo de Galicia

Que lugar ocupaba a literatura dra-
mática en Galicia antes de Vidal Bo-
laño?

Pois case nin estaba considerada lite-
ratura, algo que sempre preocupou a 
Roberto e por iso procurou o seu re-
coñecemento. Cando el morreu non 
había ningún dramaturgo na Acade-
mia, aínda que logo entrou Euloxio 
Ruibal. Mesmo o Consello da Cultu-
ra Galega, que ten na súa web cultu-
ragalega.org  seccións de banda dese-
ñada, audiovisual e outras, non conta 
con sección de teatro. Por iso foi im-
portante tanto para Roberto como 
para o teatro que a RAG optara por 
el este ano.

Sempre se subliña que foi un home 
comprometido coa sociedade na que 
viviu.

Roberto era moi consciente de onde 
vivía e moi comprometido co seu 
país, coa súa historia e, sobre todo co 
seu futuro. E, polo tanto, moi incómo-
do. Así que penso que está ben que 
por unha vez se lle recoñeza o que 
fixo polo teatro e polo país.

O feito de facer de todo no mundo 
do teatro foi por vontade ou por ne-
cesidade?

Foi porque ao principio todo o mundo 
tiña que saír para adiante dese xeito, 
formándose nunha profesión que non 
había. Facía iluminación, escenogra-
fía, vestiario, dirixía, interpretaba... 
E tamén o facía porque lle gustaba. 
Eu sempre digo que Roberto era un 
autor que escribía espectáculos, non 
só textos. Teño estado con el durante 
o proceso de escrita e el xa visualiza-
ba as escenas e, polo tanto, a esceno-
grafía, o vestiario, a iluminación... Na 
última etapa el xa consideraba que 
para que o teatro evolucionara era 
importante a profesionalización e a 
especialización en cada aspecto, aín-
da que as posibilidades económicas 
non sempre o permitían.

Sen dúbida, debeu ter outro recoñe-
cemento xa en vida.

Si, en calquera outro país sería trata-
do doutra maneira xa cando estaba 
vivo. Debía ter xerado máis escola da 
que xerou, debéuselle prestar moita 
máis atención, porque tanto en canti-
dade coma en calidade é o autor dra-
mático máis significativo de Galicia.

“Vidal Bolaño foi un home moi 
comprometido e, polo tanto, incómodo”

Belén Quintáns, produtora teatral 
e compañeira de Bolaño, creou, 
xunto con Roberto, Teatro do 
Aquí, a segunda e derradeira 
compañía profesional do drama-
turgo. Conta que non foi tarefa 
doada, xa que Vidal Bolaño saía 
do veto imposto pola Consellería 
de Cultura e que durou case unha 
década. Afortunadamente para o 
teatro e para a literatura galega 
ese proxecto saíu adiante e xerou 
obras tan importantes coma Saxo 
Tenor, Rastros ou Animaliños. 
Belén recoñece o emocionante 
que lle resulta no plano persoal 
a dedicatoria do Día das Letras 
e participa na Asociación Vidal 
Bolaño, que promove a figura do 
escritor.
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Entrevista Conversa con Belén Quintáns

Rastros foi o espectáculo que máis 
nos sorprendeu

TEATRO DO AQUÍ

Como viviu a etapa amarga na que 
foi vetado dende a Xunta?

Cando eu o coñecín estaba case re-
matando esa etapa lonxe do teatro 
e, de feito, empezaba a preparar a 
versión de Salomé que codirixiu no 
CDG co grupo Chévere. Cando in-
tentei convencelo de que volvese de 
todo e montaramos unha compañía, 
asegurándolle que eu lle botaba unha 
man coa parte de produción admi-
nistrativa, a verdade é que me custou 
moito. Estaba moi queimado e moi 
farto e mesmo pensaba na posibilida-
de de marchar de Galicia porque, que 
se vete a unha persoa, malo, pero que 
toda a profesión o consinta, peor.

E esa compañía foi Teatro do Aquí

Si, chámase así porque era o teatro 
que a el lle interesaba, o que quería 
facer e que tiña claro que non se esta-
ba facendo. Aquí e agora. O teatro é 
unha arte efémera, agás na súa parte 
literaria e el cría que tiña que respon-
der á sociedade do momento e esa foi 
a súa contribución á normalización 
do teatro galego. E tamén á constru-
ción dun teatro nacional galego. Se 

RASTROS

Unha das producións máis lembradas 
de Teatro do Aquí foi Rastros. Por 
que?

Coma case todos os textos de Bolaño 
empezou sendo unha cousa e acabou 
sendo outra. En principio ía ser unha 
especie de colaxe de textos literarios 
e de elementos de pintura, escultura 
ou  arquitectura que amosasen como 
se estaba recollendo a nosa historia 
presente. Pero resultou que non había 
material para un espectáculo porque 
non se estaba escribindo ou pintando 
sobre a evolución da sociedade gale-
ga nos últimos anos. Entón decidiuse 
a escribilo el porque era a evidencia 
de que aquilo estaba sen contar: quen 
somos os galegos, de onde vimos e 
a onde imos. Polo menos a parte da 
sociedade máis comprometida, a que 
nalgún momento pensou na posibi-
lidade de que as cousas cambiasen e 

A pesar de ser arriscada funcionou 
moi ben, non si?

Foi unha experiencia incrible porque 
saímos aos escenarios preguntándo-
nos a ver que ía contratar esa obra, 
quen ía querer vela, e resultou ser 
o espectáculo mellor valorado pola 
crítica -con moitísima diferenza- un 
dos mellor acollidos polo público, un 
dos que máis recorda todo o mundo: 
é moi difícil falar de Vidal Bolaño 
sen dicir algo de Rastros. En Gali-
cia tivo pouca distribución, tanto en 
concellos moi de dereitas coma moi 
de esquerdas, porque en ambos casos 
se sentían cuestionados polo espectá-
culo, pero estivo na mostra de auto-
res contemporáneos de Alacante, na 
mostra de teatro iberoamericano de 
Cádiz, en Asturias, na Feira do Teatro 
de Huesca... Nunca nos sorprendera 
tanto o resultado dun traballo. Foi ta-
mén un proceso de creación peculiar 
porque era a primeira vez que Ro-
berto ía escribindo a pé de escenario. 
Cada día había unha escena nova, as 
que había cambiaban acotío. Xoán 
Carlos Mejuto sempre conta que dez 
minutos antes dunha representación 
Roberto lle pasara un papel onde lle 
poñía: di isto tamén. Foi un texto moi 
participativo e que saíu moi ben.

somos unha nación, como el pensaba, 
é tamén por termos un teatro propio, 
unha forma propia de dicir e de facer 
nos escenarios e por iso traballou.

Hai unha declaración de intencións 
de Teatro do Aquí que define os 
obxectivos da compañía.

Si ese texto  que el escribiu explícao 
todo. Comeza dicindo que  “nalgún 
recuncho ignorado do noso presen-
te ten que haber un teatro do hoxe 
e do aquí posibles. Un teatro con fe 
dabondo en si mesmo como para saír 
á busca de poéticas propias”. 

ver que foi pasando con eles duran-
te ese proceso de querer cambiar o 
mundo e como o mundo os foi cam-
biando a eles.

E todo mostrado dunha forma dura 
e orixinal.

Si, el cóntao a través dunha muller 
que está hospitalizada logo dun in-
tento de suicidio e os seus tres amigos 
de toda a vida van visitala e comezan 
a recordar que foi pasando con cada 
un deles: un escritor, un empresario 
e un rapaz que optara pola loita ar-
mada.
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Igual que capitalismo e democracia 
son a longo prazo incompatibles, 
tamén o son capitalismo e fe cristiá
terno [...] presente en case todas as 

relixións, aínda que no Novo Testa-

mento adquire unha melodía parti-

cular: é un vello mandamento que se 

converte en «novo» porque resume 

1. Desde hai xa case medio século, o 
tema da fe enmárcase para min nes-
tas dúas frases, unha dun cristián e 
outra dun non crente. A primeira é a 
profecía de Emmanuel Mounier: no 
futuro os homes non se dividirán se-
gundo crean ou non en Deus, senón 
segundo a postura que tomen ante os 
pobres. A outra é a estrofa impactan-
te de Atahualpa Yupanki: «Hai cou-
sas neste mundo máis importantes ca 
Deus: que un home non cuspa san-
gue para que outros vivan mellor», á 
que vin sempre como un bo resumo 
do modo como Deus se revelou en 
Xesucristo (hai cousas neste mundo 
máis importantes ca min…).

2. Esta visión da fe estrutúrase en 
dúas liñas mestras do Novo Testa-
mento.

2.1. A primeira, en positivo, é o re-
petido  mandamento do amor fra-

e interpreta todos os demais manda-
mentos. E é un mandamento explici-
tamente universal: de modo que non 
se trata só de amar «os meus» irmáns 
senón de que todos os seres humanos 
son irmáns meus [...]. O «próximo» 
non é o próximo a ti senón aquel a 
quen ti debes aproximarte, di Xesús 
nunha parábola.

2.2. E en negativo, a visión do diñeiro 
como o gran inimigo de Deus. Visión 
que atravesa os evanxeos («non po-
dedes servir a Deus e ao diñeiro»), 
os textos paulinos («a cobiza é idola-
tría» e «a raíz de todos os males é a 
paixón polo diñeiro») e os xoánicos 
(«se alguén ten bens da terra e ve ao 
seu irmán pasar necesidade e non o 
socorre, o amor de Deus non está con 
el»).

3. Este dobre resumo da miña fe (me-
llor ca resumo, «corazón») [...] ten 
hoxe, a vinte séculos de distancia do 
mundo de Xesús, unha imprescindi-
ble compoñente estrutural [...]. Se 
desde aquí miro hoxe o noso mundo, 
podería escribir outro manifesto que 
comezase: «Unha pantasma percorre 
o mundo». Pero agora, dito en serio (e 
non ironicamente como no Manifes-
to do século XIX), esa ameaza non é 
o comunismo senón o sistema capita-
lista. Por máis que se enmascare con 
belas palabras de liberdade ou pro-
greso, o corazón dese sistema non é 
máis que a riqueza e o poder: a rique-
za que dá o poder e o poder que dá 
a riqueza. É un sistema antifraterno 
cuxas células nai tenden a configurar 

Furtadelas Testamento de Faus
José Ignacio González Faus

Este 2013 hei facer oitenta 
anos. A cifra dá certa vertixe. 
Aínda que en Herejías del 
catolicismo actual digo que 
me gustaría seguilo cun 
comentario ao Credo, non 
sei se isto será posible. Por 
iso anticipo o meu credo 
persoal.

un mundo onde uns poucos (cada vez 

máis poucos) dominan á maioría. E a 

hora que vive hoxe o noso mundo é 

aquela en que está a callar e tomando 

corpo esa tendencia.

(Tomado de http://www.trotta.es/blog/, Trotta Editorial)
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«Unha civilización da sobriedade com-
partida» é a única oferta de vida que 
queda ao noso mundo. Para crentes e 
para non crentes.

Esa tendencia estivo detida en anos 
anteriores por dous factores históri-
cos: o socialismo da Unión Soviética 
que, aínda con todos os seus desas-
tres, asustou o capitalismo e forzouno 
a facer algunhas concesións, e o so-
cialismo da chamada «socialdemo-
cracia» que tratou de buscar unha vía 
media entre os outros dous extremos. 
A caída do pseudoimperio soviético 
puxo fin a ese equilibrio inestable e 
desatou a dinámica totalitaria do ca-
pitalismo, permitíndolle mostrar o 
seu verdadeiro rostro. Non importa 

inimigo do Deus que revelou Xesús. 
Igual que capitalismo e democracia 
son a longo prazo incompatibles, ta-
mén o son capitalismo e fe cristiá. As 
igrexas que se preguntan hoxe pola 
descristianización de Occidente non 
acaban de percibir isto porque elas 
mesmas foron cómplices dese pro-
ceso nos seus organismos directivos. 
Os ateos que perderon a fe tampouco 
perciben que sexa debido a ese pro-
ceso do que eles son só pequenas 
pingas de auga dun tsunami epocal. 
Deste xeito, o que vaia quedando de 
cristianismo en Occidente será só un 
cristianismo non cristián: fundamen-
talista no dogmático e servidor do 
diñeiro no moral. Un cristianismo 
anunciado xa en tantas seitas norte-
americanas que son como primeiras 
nubes da tormenta que acabará vin-
do.

5. Ao terminar non me queda máis ca 
evocar a frase de Ignacio Ellacuría na 
maneira como eu adoito reformulala:  
se non nola tomamos moi en serio, 
quizais será o momento de ler eses 
capítulos que pechan os evanxeos 
cambiando todo o discurso anterior 
de Xesús (Marcos 13 ou Mateo 24), 
e empezar a comprender que nin este 
mundo ten futuro, nin Deus pode ter 
sitio nun mundo coma este.

camuflada de grandes palabras (civi-
lización, progreso, desenvolvemento, 
liberdade...) que se utilizarán como 
xustificación da crueldade desa tira-
nía. Non será improbable que algún 
día esa maioría estale en explosión 
incontrolable, pero tampouco será 
fácil porque sempre está ese colchón 
amortecedor de quen non perten-
ce nin á minoría dos canallas nin á 
maioría dos infrahumanos, deses que 
foron chamados «o segundo terzo» e 
que son os que máis temen perder a 
súa posición caendo no abismo dos 

miserables. Eles, sen querer, poden 
actuar como pararraios dunha revo-
lución desesperada e tola. E ademais, 
os tiranos dispuxeron sempre do an-
tigo recurso defensivo (panem et cir-
censes: pan e circo) que hoxe pode-
riamos traducir como «Ipad e circo».

4. Pero non se trata de facer profecías. 
A última conclusión destas reflexións 
é que, se o diñeiro é o maior ídolo ini-
migo do home, éo porque é o maior 

Furtadelas Testamento de Faus

que a xente sinxela pregunte:  para 
que queren tanto diñeiro?, para que 
quererá alguén ter trinta e seis mil 
millóns de litros de auga se non po-
derá beberllos en toda a súa vida?... 
Por elemental que pareza ese tipo de 
preguntas, é incomprensible para os 
narcotizados polo deus Mamón.

Desde aquí paréceme que a nosa 
hora histórica marca unha tendencia 
case que imparable, non a «desenvol-
ver o Terceiro Mundo» como se dicía 
antes, senón a «terceiromundizar» 
o mundo desenvolvido. Hai poucos 
anos comezamos a falar xa de «cuar-
to mundo» (os enclaves de miseria no 
medio do primeiro), pero esa expre-
sión váisenos quedando curta e que-
dará moito máis curta cando pase a 
crise económica e, como un furacán 
do Caribe, deixe destruída máis da 
metade do estado social que criamos 
ter xa montado. O mundo quedará 
reducido a un un ou dous por cen 
da humanidade, inmensamente rico 
(aínda que cheo de loitas internas por 
derrubar o outro), e unha gran maio-
ría humana sometida a unha ditadura 

(Tomado de http://www.trotta.es/blog/, Trotta Editorial)
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J. A. Martínez.

Un solleiro sábado de abril acolleu 
en Vilán (Fornelos de Montes) ás 
persoas participantes na Asemblea 
de Crentes Galegos. A casa que a pa-
rroquia Cristo da Vitoria puxo a dis-
posición das asistentes demostrouse 
un marco ideal para a realización das 
xornadas. Recentemente reformada 
grazas ao traballo desinteresado de 
moitas persoas da parroquia, a casa 
combina a comodidade das estanzas 
interiores co espazo da finca circun-
dante, o que permite a celebración 
de moitas actividades parroquiais, así 
como encontros coma esta Asemblea 
de Crentes Galegos.

Un ano máis as comunidades de base 
de Galiza estaban chamadas a parti-
cipar nesta asemblea. A Asemblea de 
Crentes Galegos, máis que unha as-
emblea propiamente dita, organízase 
como un encontro onde todas e to-
dos poidan compartir momentos de 
formación, debate e oración. Unhas 
cincuenta persoas participaron este 

dade periódica para cubrir as súas 
necesidades materiais, sen ningunha 
condición que as limite. Esta Renda 
baséase sobre tres piares básicos: é un 
dereito individual, que vai gozar cada 
cidadá/n; é un dereito universal, sen 
que existan ningún motivo para que 
unha persoa sexa excluída de perci-
bilo; e é un dereito incondicional, xa 
que non está suxeita ao mercado de 
traballo nin ao nivel de ingresos de 
quen a recibe.

Diego Lores insistiu en que, deste 
xeito, todas as persoas percibirían 
a mesma contía a través da Renda 
Básica. Explicou que a cantidade 
concreta viría definida polo limiar da 
pobreza (que se establece no 50% da 
renda per cápita), o que a situaría na 
actualidade en 870 € por persoa.

A Renda Básica permitiría redistri-
buír a riqueza, garantindo uns míni-
mos ás persoas que lles facilitarían 
avanzar na transformación social. De 
se implantar, observaríanse mudan-
zas fronte a tradicionais desequili-
brios da sociedade galega: permitiría 
redistribuír a poboación no territorio, 
facilitando a vida no medio rural, así 
como rachar o tradicional desequili-
brio home-muller.

Construíndo alternativas

Un longo e frutífero debate en gru-
pos seguiu ao relatorio. Compartíron-
se as bondades da proposta da Renda 
Básica, mais tamén se tiveron moi en 
conta as dificultades e as mudanzas 
fondas que se tiñan que dar na nosa 
sociedade para esta funcionar. Cóm-
pre un transformación da mentalida-
de, unha mudanza cultural, posto que 
a Renda Básica vai alén do estrita-
mente económico. Insistiuse en que 
a Renda Básica constituía en si pro-
pia unha ferramenta que podía con-
tribuír a transformar o capitalismo. 
Ademais, melloraríanse as condicións 
de vida das persoas, favorecendo as 
relacións laborais (ao suprimírense as 

ano en Vilán, mais a Asemblea bus-
ca potenciar este encontro e achegar 
a máis membros de comunidades de 
base doutras zonas de Galiza.

Transformando o capitalismo

Diego Lores, da Oficina de Dereitos 
Sociais da parroquia Cristo da Vito-
ria de Vigo, guiou cun relatorio a xor-
nada matutina. Baixo o título, "Trans-
formando o capitalismo: a renda 
básica das iguais", o relator presen-
tou as liñas xerais do que se entende 
por renda básica das iguais e da via-
bilidade da súa aplicación na actuali-
dade. Na súa presentación estivo moi 
presente a realidade na que está a 
intervir como voluntario na ODS de 
Coia, mais sen renunciar ao punto de 
vista teórico, do que deu boa proba 
como coordinador do traballo “Re-
partindo a nosa riqueza”, un estudo 
sobre a viabilidade da aplicación da 
renda básica das iguais no noso país.

Até 1995 a Renda Básica era case que 
descoñecida no Estado español. Mais 
nos últimos tempos están a xurdir 
moitas iniciativas lexislativas popu-
lares que reivindican este principio 

Cómpre un 
transformación 
da mentalidade 
posto que a Renda 
Básica vai alén 
do estritamente 
económico
para promover cambios lexislativos 
(no Parlamento Europeo, ou coma as 
recentes que se promoveron nos par-
lamentos de Estremadura, Andalucía 
ou Cataluña). 

Mais, que se entende por Renda Bá-
sica? Consiste no dereito que ten 
cada persoa a percibir unha canti-
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causas da actual explotación laboral) 
e melloras no uso do tempo persoal.

O reparto da riqueza que traería esta 
Renda Básica, observábase como 
unha proposta coherente coa nosa fe. 
A súa posta en práctica faría que as 
dinámicas económicas que se defen-
den e practican en pequenas comu-
nidades, levadas a unha escala máis 
grande, mesmo global, mudarían o 
feito de pensarmos e de actuarmos, 
transformando de raíz o sistema ca-
pitalista.

Provocando rebeldías

Un concorrido e animado xantar 
compartido corroborou que cando a 
comida se fai con agarimo se come 
máis a gusto. O alimento foi abon-
doso, mais a sobremesa descubriuse 
curta cando, xa próximos ás 16:00 h., 
houbo que dala por rematada para se 
dirixir á sesión vespertina.

Redes Cristiás organiza a fins deste 
ano 2013 a súa IV Asemblea. Des-
pois das que tiveron lugar en Madrid, 
Bilbao e Xerez, e seguindo con esa 
premisa de se achegar ás diferentes 
zonas do Estado español, para este 
ano pensaron na nosa terra, Galiza, 
como a responsable da organización 
do encontro.

Josecho Barca, representante da 
Coordinadora de Crentes Galegos en 
Redes Cristiás presentou as liñas xe-
rais da organización desta IV Asem-

beldías a partir dos nove obradoiros 
que se están a preparar, no que se 
abordará o tema desde múltiples 
perspectivas. Mais non será todo tra-
ballo, tamén haberá tempos de lecer, 
que facilitarán os momentos de coñe-
cemento e de compartir entre os par-
ticipantes, así como a celebración da 
asemblea propiamente dita, onde se 
fixarán as liñas prioritarias de Redes 
Cristiás para os seguintes 2 anos. Non 
faltará, por suposto, o apartado cele-
brativo, que nesta IV Asemblea será 

Redes Cristiás 
entende que é 
o momento de 
provocar rebeldías: 
compartidas, 
solidarias, 
enredadas

blea, con todos os retos e o traballo 
que queda por facer.

Baixo a lenda “Cambiando realida-
des, provocando rebeldías con Xesús 
de Nazaré”, reuniranse en Santiago de 
Compostela durante os próximos días 
6 e 7 de decembro persoas dos dife-
rentes grupos, comunidades e move-
mentos católicos de base do Estado 
español. Nun momento de profunda 
crise económica e social, de espolio á 
grande maioría da sociedade, de con-
culcación de dereitos sociais básicos 
e cun forte retroceso das liberdades, 
desde Redes Cristiás entenden que 
é o momento de provocar rebeldías: 
compartidas, solidarias, enredadas, 
que sexan capaces de pór freo a esta 
situación inmoral que estamos a vivir, 
de degradación económica e social, 
que está a afectar á maioría da po-
boación.

Os vindeiros 6 e 7 de decembro ha-
berá tempo para traballar estas re-

animada por persoas da parroquia do 
Cristo da Vitoria de Vigo.

Esta Asemblea de Crentes Galegos 
rematou celebrando a fe ao aire libre, 
baixo unha boa sombra. Lembrouse 
a incredulidade de Tomé, pediuse 
perdón polas faltas de confianza dos 
alí presentes, que terminaron procla-
mando xuntos a fermosa pregaria de 
Manolo Regal que, a pesar de como 
están as cousas, “Cremos na Resu-
rrección, cremos na Vida”.  



EDITA: Asociación A. IRIMIA    FEITO EN PAPEL RECICLADO 

MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Luís Gómez Aldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vidal, Lidia 
Campos Chan, Manolo G. Turnes, Lines Salgado Iglesias, José Antonio Martínez. Tlf. 986 10 49 45.

COLABORADORES: Xosé Chao Rego, Victorino Pérez Prieto, Xosé Antón Miguélez, Manolo Regal, Alfonso Blanco 
Torrado, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tareixa Ledo, Moisés Lozano, Clodio González Pérez, Antón Martínez 
Aneiros, Sara Paz Quiñones, Manuel Pérez Blanco, Xabier Blanco, Bernardo García Cendán, Valentina Formoso Gosende, Celia Castro 
Ojea, Xerardo Castedo Valbuena, Engracia Vidal, Francisco Xabier Martínez Prieto, Fernando Veiga, Antonio Pinto Antón, Bea Cedrón 
Vilar, Mariano Guizán Sánchez, Carmen Soto, Rubén Aramburu, Carme Soto, Marisa Vidal e Xan Guillén, Christina Moreira.

CORRECCIÓN LINgüíSTICA: Lidia Campos Chan, Luís Aldegunde.

RECEPCIÓN DE ARTIgOS E COLABORACIÓNS EN: revistairimia@asociacion-irimia.org

SUBSCRICIÓNS:  Apdo. 296  – 15704  Santiago de Compostela. Telf.:  628 416 644 / subscricións@asociacion-irimia.org

 Ordinaria: 25 Euros. de Apoio: 40 Euros.   

PARA ASUNTOS DA ASOCIACIÓN NON RELACIONADOS COA REVISTA: asociacion-irimia@asociacion-irimia .org 

CONTA: NOVACAIXAGALICIA, CC/2080-0349-85-3040005822- Urbana, nº 8 - Santiago

DEPÓSITO LEgAL: C-1417-81   TIRADA: 1.000 exemplares  DESEÑO E MAQUETACIÓN: Ninfa, Riveiro, Martínez    

ISSN: 2172-9182           IMPRIME: Artes Gráficas LITONOR S.A.L. DISTRIBÚE: IMPACTA 

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://asociacion-irimia .org/revista.xhtml

 ANO XXXII • Nº 877 - Do 6 ao 19 de maio de 2013

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

a xustiza e a paz bícanse

Letras Galegas 2013

Bolaño, 
un home do  aquí

14

Como se deriva de “liberdade”, a palabra “liberalización” soa moi positivamente. 
Escoitala suxire promesas de que nos quitan ataduras, ábrennos horizontes e 
agárdannos proxectos. 

 
Pero coidado!, non vivimos sos, senón con outros. Vexamos un exemplo:

Varios rapaciños gozan dunha randeeira mecánica, usándoa durante un certo tempo 
cada un. De súpeto chega un rillote grandón e acaba coas regras do xogo. “Nada de 
quendas nin normas. Isto liberalízase”. E, como é o máis forte, instálase na randeeira 
e non se apea mentres non lle peta. Os demais descobren entón como liberalizan os 
poderosos. Cando hai conflito entre fortes e débiles -e poucas veces hai equilibrio de 
poderes- son os débiles quen reclaman normas contra o posible abuso, mentres os 
fortes queren ter as mans libres para aproveitárense da situación.

José Luis Sampedro 

Utopía

“LIBERALIZACIÓN”
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Vós seredes testemuñas de todo isto
Todos os relatos pascuais están pensados para 
narrar o proceso vivido pola primeira comunidade 
cristiá trala morte de Xesús. Nese tempo cada un 
deles e delas van recolocando os recordos e vannos 
iluminando dende unha nova certeza: Xesús vive. Esta 
certeza vai medrando no grupo e constitúese na gran 
experiencia que os vai impulsar a misión. Cada relato 
expresa con acentos diferentes esa vivencia. Lucas, ao 
final do seu evanxeo e ao comezo do libro dos feitos 
dos Apóstolos, introduce a narración da Ascensión. 
A imaxe de Xesús subindo o ceo, que centra o dobre 
relato, non e máis que unha nova sínteses da mesma 
experiencia cun engadido significativo: a misión ten 
de traspasar as fronteiras de Israel.  

Na cosmovisión antiga era fácil aceptar que alguén 
puidese subir os ceos; non tiñan os coñecementos 
científicos sobre o universo que temos nós, é o mundo 
da divindade concibíase como unha replica perfecta 
do mundo terreo. A crenza dunha comunicación 
física entre ambas realidades era compartida por 
todos e ninguén que escoitar o relato da ascensión o 
cuestionaría. O importante non era o que aconteceu de 
feito, senón que for posible.  Para nós pode parecer un  
engano ou unha fantasía, se quixermos comprender o 
relato dende a nosa comprensión do mundo.   

O que tenos que subliñar na narración é o que quere 
contar non como o conta. A vida e a misión de Xesús 
non acabou na cruz, e os seguidores e seguidoras do 
mestre están chamados agora a continuala, e non só 
en Israel, senón a través de todo o mundo coñecido. 
Comeza un tempo novo no que Xesús xa non está 
fisicamente, pero impulsa a misión dos seus seguidores 
e seguidoras. A imaxe da ascensión expresa a ruptura 
entre o que foi historicamente posible xunto o mestre 
e o que agora a de construírse na fe e na esperanza. 

Carme Soto

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 12 DE MAIO. FESTA DA 
ASCENSIÓN
Lc 24, 23-56
Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus 
discípulos: “Así está escrito: o Mesías padecerá 
e resucitará de entre os mortos no terceiro día, 
e predicarase no seu nome a conversión e 
mais o perdón dos pecados a todos os pobos, 
empezando por Xerusalén. Vós seredes 
testemuñas de todo isto. E eu heivos mandar 
o don prometido por meu Pai. Entrementres 
seguide na cidade, até que se vos revista co 
poder que vén de arriba”. Despois levounos 
para fóra, a un lugar preto de Betania, e alí, 
erguendo as mans, bendiciunos. E mentres os 
bendicía, foise separando deles, e foi elevado 
ao ceo. Eles, despois de se prostraren perante 
el, volveron para Xerusalén cheos de alegría. 
E seguían decote, no templo, bendicindo a 
Deus.

O
 E

C
O

“Adoitamos enxalzar os profetas despois 
de mortos. Mais estamos dispostos 
a sermos profetas mentres estamos 
vivos?”. Este comentario de Henri 
Nouwen, realizado só tres semanas 
antes da súa morte en 1996, axúdame 
a pórme en camiño. Eu sería como 
Pedro no monte Tabor, apampando, 
observando a transfiguración. E 
tamén eu ficaría alí, atento, chantado, 
admirando a ascensión. Mais Xesús xa 
non está, “foise co vento”. Teño medo 
porque agora me sinto só, mais Xesús 
non marcha, acompáñame para que 
poida medrar en liberdade. Madurar 
é confiar en que faga o que faga 
nunca me vai abandonar. Ser adulto é 
afrontar que estamos chamados a ser 
perfectos, como perfecto é o Pai.

José A. Martínez
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Falando da lingua 
Lidia e Valentina

O Fachineiro de Vidal Bolaño

O teatreiro consciente do país
Debe recoñecer o fachineiro que calquera 
que se encarase con Portomeñe (o que dicía 
antes de saír ao balcón que cadrase acompa-
ñando a un persoeiro “bueno, ahora vamos a  
hablar en gallego”)  que xa ten unhas cantas 
rifas para caer ben. Encarouse verbalmente, 
claro, porque falando de Vidal Bolaño era 
tarefa graúda manter o tipo perante seme-
llante figura. O feito de se lle quentar a boca  
custoulle a Roberto unha década de ostra-
cismo que lle impuxo o digno antecesor de Pérez 
Varela, xa sabe o lector, o de Carmiña Burana. E 
cando Bolaño solicitou o apoio da profesión teatral 
dixéronlle, chaval o que paga manda e nós temos 
que comer. Si, isto nun pasou nun país democrá-
tico, como diría o noso presidente. Se por riba vai 
e se despacha ata quedar a gusto na obra Caprice 
des Dieux (poñendo xa non digo nomes e apelidos, 

pero si defectos e vicios facilmente atribuíbles 
a este ou a aquela) é que estamos ante un tipo 
de fiar. Paga a pena lembrar o comezo da súa 
declaración de intencións cando volveu coa 
súa segunda compañía, Teatro do aquí: “Nal-
gún recuncho ignorado do noso presente, ten 
que haber un teatro do hoxe e do aquí posible. 
Un teatro con fe abonda en si mesmo e na so-
ciedade na que nace e á que serve, como para 
ser quen de saír ao encontro de poéticas pro-

pias, capaces de traducir en términos de universalidade 
o particular, e de reafirmar as capacidades potenciais 
da nosa cultura e dos nosos creadores para se incor-
porar por méritos propios á dramaturxia e ao teatro 
universais. Un teatro que contribúa a lle restituír aos 
cidadáns o dereito a un lugar de encontro no que se 
espellar, co que poidan sentirse identificados e ao que 
cheguen a ter como propio.” Pois nada máis que dicir.

A.Q.

nitivo vai antes ca este e precedi-
do dunha preposición: Para face-
res así, escusaches de vir…

- Cando aínda tendo o mesmo 
suxeito có verbo principal e indo 
posposto a el, o suxeito vai moi 
lonxe e xa pode resultar confuso: 
Perderon o autobús do colexio por 
non madrugaren.

Ademais destes casos nos que o infi-
nitivo se debe conxugar, pódese usar 
sempre que se queira, a excepción de 
cando o infinitivo vai nunha perífrase 
(Imos saír; van comer...) ou depen-
dendo directamente doutro verbo 
(Non podemos estudar máis...).

E xa postas a falar de formas non ver-
bais, recordamos un uso especial do 
xerundio: En chegando, chama, Aví-
sasme en acabando ou En comendo, 
lavas os dentes. Tédelas de voso ou 
dicides destoutro xeito?: “Cando che-
gues…, Así que acabes…, Ao acaba-
res de comer...”. Animámosvos a adop-
talas! Era bo facermos o esforzo por 
revitalizar estas formas tradicionais, 
usándoas habitualmente.

Na nosa última cita estivemos a repa-
sar os usos non correctos do infiniti-
vo. Pois co infinitivo imos continuar 
e dixerámosvos del que é unha desas 
formas non persoais do verbo (xun-
to co xerundio e o participio), é dicir, 
formas ás que non se lles poden “po-
ñer” persoas, non se poden conxugar. 
Pero en galego hai unha excepción: o 
infinitivo conxugado. É un uso tradi-
cional, proprio, da nosa lingua, que se 

lle escoita moito espontaneamente á 
xente maior, pero moi pouco á xen-
te moza. É o único idioma románico 
(xunto co sardo logudorés, mais aquí 
está en franca decadencia) que pre-
senta o infinitivo con desinencias de 
conxugación, por iso é fundamental 
que non se perda en galego.

Como se constrúe? Pois, como o seu 
nome indica, é un infinitivo ao que se 
lle van engadir terminacións para po-
der conxugalo:

Falar

Falar-es

Falar

Falar-mos

Falar-des

Falar-en

E cando se debe de usar?:

- Cando o suxeito do infinitivo e 
mais o do verbo principal son di-
ferentes: Ao chegares ti, marchei 
eu.

- Cando aínda tendo o mesmo 
suxeito có verbo principal, o infi-

En saíndo o sol, imos á praia!


