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Por una memoria
xusta e reparadora

A foto que fala

24 de outubro. Folga contra a
LOMCE. Os sindicatos do ensino non
foron quen de poñerse de acordo e
convocar marchas unitarias contra a
nova lei. Miseria de país!

O trasno

Xoguemos ao xogo das boas novas

Daniel López Muñoz

A paralización da mina de Corcoesto,
por exemplo.
Si, a paralización, de seu, ten xa un
enorme valor. Aparcar un proxecto
de mina descomunal, a ceo aberto, feito para captar cantidades relativamente pequenas de mineral a
cambio de xigantescas moreas de refugallo e de contaminar de cianuro e
arsénico o río Anllóns e os acuíferos
da zona. Así, por séculos. Si, desta
volta os que veñan detrás van podernos mirar con benevolencia.
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Pero o mellor da noticia é que, por
máis que se queira disimular, é un
triunfo dunha mobilización comunitaria, unitaria e intelixente. Aí temos
un magnífico exemplo de unidade na
acción de asociacións, grupos diversos, artistas, xente multicolor, organizacións políticas e sindicais e a comunidade científica. E a figura singular
dun home singular, Serafín González, presidente da Sociedade Galega
de Historia Natural, unha formiga
resistente, biólogo investigador. Un
tipo serio. El sintetiza o mellor dese
movemento: presente nas manifestacións, por suposto, pero incansable na
preparación de informes científicos,
horas de traballo, de estudio e dedicación, promotor na internet (Change.org) dunha campaña de sinaturas
con apoios en todo o planeta. O seu
esforzo puxo en evidencia a Declaración de Impacto Ambiental pola
que se dera en principio luz verde ao
proxecto. O seu papel simboliza esa
síntese necesaria entre resistencia e
traballo rigoroso. Unha boa lección.

Tamén é boa noticia que un deputado
non teña problema en abandonar o
escano para progresar na súa carreira investigadora. Alguén, bravo!, que
non fai do seu escano o salvavidas
persoal. Que quere ter algo propio co
que gañar o pan e a vida. Que teña a
convicción de que está aí de paso, de
servizo.
Non abunda esa especie. Efectivamente a nosa desgraza é unha tropa
de cargos, cargas e carguiños que non
teñen oficio nin beneficio, que nunca
foron quen de desenvolverse profesionalmente, nin na pública nin na
privada, que están aí polo servilismo
acreditado, de cachorros xuvenís a
políticos profesionais. Que tanto ten
se entenden como que non, total para
que? Que non pasarían un exame de
redacción sinxela.Que eran ninis antes de aspirantes a alto cargo con carné. Que teñen pánico a ter un criterio
persoal, a arriscar e tirar do país, por
se desafinan, por se os cesan, que hai
moito paro e moita hipoteca. Hai ben
deles. E hai ben delas.

Editorial
A irretroactividade das normas que limitan os dereitos é un principio xurídico fundamental nunha democracia. Quer dicir que ningún poder está autorizado, por exemplo, para castigar unha falta cometida
no ano 78 usando unha norma penal máis severa que se aprobe no 99 (que non estaba en vigor naquel
preciso momento), ou mediante unha doutrina interpretativa que se aparte da xurisprudencia, isto é, da
liña de interpretación da lei reiteradamente confirmada polas sentencias dos tribunais. Non vale cambiar
as regras coas que castigar os crimes despois de que se comete o crime, con intención de aplicalas “para
atrás” na historia, aplicalas retroactivamente. Iso é unha chapuza. Queremos instalarnos na chapuza xurídica, no aquí vale todo, e dar aos gobernos ese poder?
Iso é o que vén dicir o tribunal de dereitos humanos sobre a doutrina Parot. Ademais o goberno xa sabía
que ese xustamente ía ser o desenlace.
Por unha razón sinxela: non había outro
desenlace posible.

alimentar a sospeita sobre as
institucións por comenencia electoralista
é un penoso papel para un goberno

Se un código penal non funciona hai
que discutilo e cambialo. Hai que traballar sobre el. Porque todo é discutible. É
discutible se está ben ou non que 30 anos sexa o máximo que unha persoa poida pasar na cadea, con
independencia de que cometa un asasinato, ou trinta; unha violación ou quince.
É discutible que a redención da pena se faga con base aos traballos e boa conduta na prisión, sen que entren en xogo o arrepentimento, a xustiza restaurativa (que se acometa a tarefa de encarar o dano persoal
feito á vítima) ou a reconciliación (como o método seguido en Sudáfrica tras o Apartheid).
Todo iso é discutible e o código penal modificable. Pero non convén esquecer que na propia constitución
está tamén o principio –que tanto debe á galega Concepción Arenal- de que a pena debe procurar a rehabilitación. Como? Discutámolo. Eses son os debates!
O que non pode un goberno é caer no de sempre, e por cultivar un caladoiro de votos fieis, alentar a
intoxicación e a sospeita de que o alto tribunal europeo fixo o que non debía. Eles saben que non podía
facer outra cousa, porque non se entra no fondo do asunto, simplemente dise que a irretroactividade é
unha liña vermella. E alimentar a sospeita sobre as institucións por comenencia electoralista é un penoso
papel para un goberno que se di serio e maduro.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Eu estudei a carreira de filoloxía.
Rematei hai dezasete anos. Tempus
fugit! Na miña orla hai dez rapaces e
noventa rapazas. Na miña aula as mulleres eran maioría.
Non vou falar da miña carreira, pero
era para que vos situedes no contraste. Sei que teño unha compañeira que
se chama Soniya. Estuda filoloxía
hindú en Delhi na India. Na súa aula
hai un quince por cento de rapazas.
Vive nun slum que é como un barrio
de favelas, pero na India. Cando rematou a secundaria, con esforzo da
súa familia, pensou que alí remataba
a súa formación, pero os seus pais decidiron que loitarían para que continuase. Eles non podían pagalo. Soli-

citaron préstamos. Imposible, o máis
baixo era do dez por cento, e iso que
era dun amigo. Ata que chegaron a
unha ONG local que lles axudou cun
microcrédito. Ela é a primeira rapaza
que provén dun slum e que acaba esa
carreira.
O outro día polas redes sociais circulaba un dito que dicía: Recortar en
educación é como aforrar en alicerces. Esta ONG sábeo e aposta pola
formación da súa xente. Eu tiven sorte e puiden estudar o que quixen e
formarme, pero non todos (e sobre
todo, todas) teñen esa sorte. Na nosa
sociedade penso que o temos claro
todos. Será que algún político non
pertence á nosa sociedade?
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A peneira
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Os furtiv@s rematan
co ELEFANTE. As
crías non sobreviven
sen a lactación de 2
anos. Intentan suplila os
cuidadores do orfanato
ata devolvelas á camada.
Este animal crea vencellos
afectivos, sofre a morte
dos seus e consola @s
compañeiros. Foto do
surafricano Greg du Toit.
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A destrución de dereitos
leva ao suicidio. Nos
anciáns sen prestacións
medrou un 30%,
igualando agora os
adolescentes. En Grecia
con menos suicidios no
2011, viuse incrementado
un 40% coa CRISE.
Segundo estudos, o
desemprego mata un 4%
máis por suicidio e un
28% por alcoholismo.
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O Cemiterio de SAN
AMARO da Coruña
reflicte a historia: Juana
de la Vega, Curros,
Pondal… Tamén o neno
Juan Darriba, que aos 11
anos arriscou a vida para
salvar unha muller no
Orzán; ou os 8 obreiros
asasinados hai 112 anos
na 1ª folga xeral de
Galicia, esquecidos baixo
unha columna partida.
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O III Festival de Cultura
XORDA celébrase
o 9 en Ourense. Na
foto, Gennet, unha
etíope adoptada que se
converteu na primeira
xordocega con título
universitario en España;
e Alessandra, italiana,
estudante da lingua
dos signos, unidas nun
forte amor. Un exemplo
positivo fronte ao 33%
que sofre depresión.
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O franciscano Carballo
recibe no San Martiño,
o premio “OURENSE”
na cerna da Auria máis
rexa, a do Cemiterio
de San Francisco. Alí
repousan Pedrayo,
Blanco Amor ou Risco.
Ademais, co “San
Francisco Express”, o rock
dos Suaves: “onde se
para o reloxo/ esta noite
de novembro”.
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“VER A LUZ” da
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Celebramos O IV Día
da CIENCIA Galega,
Coruña protesta con
despois da Xornada
folga de fame contra a
discriminación feminina, de Loito pola Ciencia,
rematada polos recortes.
igual cá Rede de
Urxe a investigar o noso
Mulleres de Vigo. O
72,4% das que traballan, perante desfeitas coma
empregadas, gañan un toxina no mexillón e a
23% menos. As mulleres acidificación do mar
son o 60% das tituladas que estraga a ameixa.
universitarias e só o 0,3% Este é o campo da
dirixe unha mediana ou investigadora María Xosé
grande empresa fronte ó Fernández.
0,8 dos homes.

Alfonso Blanco Torrado
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Os trobos móviles no
Cantábrico atraen o
oso, o mamífero máis
grande en risco. Arestora
está agochándose d@s
human@s e preparando
o leito para invernar. A
presenza en Quiroga
cadra coa volta das
abellas. Alí, 2000 trobos
da Cooperativa Cauru
producen 35.000 kg de

MEL
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Economía
Pedro Pedrouzo Devesa

Fondos de pensións
privados: a salvación
individual non é posible
Os fondos de pensión privados volven a estar de moda.
Unha vez descuberta e sufrida a grande estafa das preferentes e subordinadas, o seguinte caramelo envelenado
que nos prepara o sistema
financeiro é o dos fondos de
pensión privados.

Realmente é un caramelo
que ten máis trienios que o
das preferentes, pero ao que periodicamente se lle engaden condimentos novos para facelo máis apetecible.
Cando a cociña especulativa non dá para máis, os fondos utilizan a tradicional
receita de desacreditar o competidor: as pensións públicas. A mesma estratexia que pode utilizar un seguidor de fútbol que se centra nas miserias do
adversario para esquecer os fracasos propios. Pero funciona, e por iso se segue
utilizando.
Despois de roubarnos a todos (porque o roubo das preferentes non só afectou
aos depositarios, se non tamén a sociedade que perdeu a opción de financiar os
seus proxectos con cargo a uns aforros que voaron do país), o sistema financeiro leva presionando insistentemente aos xestores das pensións públicas (os
políticos), mostrando unha crítica lucidez analítica con elas da que careceron
para avaliar o risco das preferentes.
Este fenómeno coñécese popularmente como birollismo especulativo, e consiste en difundir as supostas cen mil razóns que avalan a incapacidade financeira dos estados que se nutren anualmente dos impostos dos seus cidadáns, fronte ás cen mil que salientan a formidable e louzá saúde dos fondos financeiros,
que necesitan seducir os seus clientes con fantásticos beneficios para absorber
os aforros dos cidadáns, e así cultivar e estercar diariamente os movementos
especulativos máis dispares.
Os fondos de pensións privados funcionan de xeito parecido ás preferentes.
Nos anos en que os depositarios son máis que os beneficiarios, a cousa marcha
formidablemente. Pero que pasará cando comece a xubilarse de forma masiva
a xeración á que máis se lle vendeu as bonanzas deles? Terán fondos para pagar esas pensións?
É impresionante que nos razoen que a Seguridade Social e o Estado pode
crebar por culpa das pensións e ao mesmo tempo nos garantan que os fondos
de pensións xestionados polos mesmos artistas das preferentes son seguros sen
dúbida ningunha.
Porque os fondos de pensións son empresas que se dedican basicamente a
especular cos fondos que reciben para obter ganancias que permitan cubrir
primeiro os gastos dos seus xestores e logo repartir os beneficios en forma de
pensións cando os seus beneficiarios comecen a xubilarse.
No tema das pensións, como nalgún outro non existe a salvación individual.
Ou garantimos un sistema público e suficiente que cubra as necesidades económicas dos nosos maiores cando deixan o mercado laboral sen que teñan que
arriscar os seus aforros na ruleta financeira dos plans de pensións privados, ou
nos espera outra desagradable sorpresa.
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O peto común

O posto da LOMCE

Josecho de la Torre Culler

Pese ás declaracións da número dous do Ministerio de
Educación sobre os docentes, nas que aconsellaba ás
familias que o 24 de outubro non se deixasen levar por
este colectivo, a resposta da cidadanía resultou, cando
menos, pouco obediente. Os datos falan: a porcentaxe
de alumnos que secundaron a folga foi maior que a dos
docentes e a porcentaxe de familias que decidiron que
os seus pequerrechos non asistisen ás aulas tamén foi
máis elevada que a porcentaxe de docentes mobilizados. Aos recortes padecidos en educación nos últimos
anos, súmaselles agora a aprobación da LOMCE, máis
coñecida por “LEY WERT” e motivo da folga. A escola
pública, a concertada, as diferentes plataformas que integran sindicatos, AMPAS e outros colectivos, e mesmo
o irmán do Ministro Wert, amosáronse en desacordo
coa futura lei e coas decisións do Ministerio. Sorprendente. A día de hoxe, descoñécese se a aplicación da
LOMCE é viable economicamente. Amósase excluínte;
potencia unha lingua discriminando as demais; fará
dalgúns cursos unha abafante preparación para unha determinante proba dun día e
recortará aínda máis nos elementos educativos básicos.
Unha vez máis tropézase na mesma pedra, a de tentar levar adiante unha lei educativa
SEN CONSENSO que, como así sucedeu coas seis anteriores, caerá, ben por inercia,
ben por un cambio na cor do Ministerio. A falta do dito consenso máis a evidencia do
24 de outubro asentaron as bases para que a LOMCE non teña o posto asegurado.
A educación, mentres, piar fundamental de calquera sociedade, segue agardando o
sentido común mentres padece destes vaivéns. Unha verdadeira mágoa.
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Acto de homenaxe e dignificación das vítimas
do franquismo. Montecubeiro – Castro Verde

Manolo Regal

O domingo 13 de outubro fomos
convocados pola Iniciativa Galega pola Memoria a celebrar en
Montecubeiro, Castroverde, un acto
de homenaxe ás vítimas do franquismo nas persoas de 11 labregos,
tres labregas e un mestre que no
verán do 1937 foron asasinados
sen máis delito ca o de ser xente
do campo, amante de romper coas
redes caciquís e de mellorar as súas
condicións de vida labrega. Tivemos a amarga e leda sorte de poder
asistir a este acto. Velaquí un breve
apuntamento do vivido ese día.

As palabras caladas

Morreron por organizar unha “Unión
de labradores” en Montecubeiro, para
mellorar as condicións de vida e de
traballo da veciñanza.

mestre Arximiro, que o fóra en terras
da próxima Baleira, era o prototipo
de mestre republicano, entregado ata
o extremo ao seu labor, que a maiores
creara tamén unha compañía de teatro ambulante, coa que de parroquia
en parroquia, en tempos de dedicación gratuíta, ía axudando a temperar
os traballos da vida con encontros veciñais festivos e sempre proveitosos.
Cousas serias, moi serias, como se ve,
para quen queira conservar señoríos
e sometementos. E, para máis INRI,
foi un antigo crego da mesma parroquia de Montecubeiro, o que no verán do 37, convertido en capelán castrense, tivo a fanática e triste honra
de dar a lista de fregueses, por el ben
coñecidos, que había que desaparecer. A terra que estabamos ollando,
ulindo, tripando, gozando, chorando,
era sen dúbida terra mártir, terra sagrada, e coma tal había andar por ela
deste momento en diante.

mesmos camiños que nós hoxe andamos, que contemplaron o maxestoso
castiñeiro que atopamos á dereita da
estrada a poucos quilómetros de Castroverde para ampararse á súa sombra
fraterna; homes e mulleres que saudaron máis adiante, no silencio ou na palabra, en horas de risas ou de bágoas,
o espido e rústico cruceiro de Cugula,

A mañá era unha mañá fría, dun
outono desacougante, como desacougante era boa parte do que os
nosos ollos ían esculcando con curiosidade. Case todo o contorno do adro,
onde se ía desenvolver a celebración
sabía a vello e mesmo a abandono: o
vello cruceiro, a vella igrexa que aínda conserva preciosos canzorros na

As terras e parroquias de Castro Verde fan honor ao nome da capitalidade
do Concello: unha sucesión continua
de pequenos castros, acompañados
por pequenas valgadas, sucadas por
humildes augas de fartura, vanse sucedendo en plenitude de verde ata
compoñer unha estampa preciosa,
vitalista, cun toque sutil de dúbida e
de misterio. Terras vivas tripadas na
preguerra por xente viva, que as soñaba aínda máis vizosas, coma espazo
de comunidades rurais cobizosas de
progreso e de dignificación.
Xentes que en horas felices primeiro e
en horas amargas despois andaron os
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que sinala a pista que nos ha levar á
parroquia de Montecubeiro.
Chegamos e batemos de fronte co
monolito no que desde o 2003 están gravados os nomes dos veciños e
veciñas asasinados brutalmente naquel verán do 37. O corpo e a alma
revolvéronse dentro de nós á medida
daquel misterio de fantasía e de barbarie do que iamos tomando conciencia. E empezamos a ler os nomes:
Manuel López, Antonio Pereira... e
así ata completar os once labregos,
tres labregas (Virxinia, Carme e Manuela) e un mestre insigne, Arximiro
Rico Trabada. Quixemos saber das
razóns da súa morte: pois nada, que

con mentalidade anticaciquil lles
dera por organizar unha “Unión de
labradores” en Montecubeiro, para
mellorar as condicións de vida e de
traballo da veciñanza, e mesmo crearan unha biblioteca ambulante, que
en carro de vacas lles ofrecía aos veciños e veciñas cada certo tempo libro para formación e divertimento. O

ábsida románica, co elegante pórtico
da fachada leste, o ruinoso convento de dominicos, posible herdanza
dalgún mosteiro menor abandonado
na exclaustración do 1835, o vello
portalón de acceso ao convento coa
súa graciosa aldraba e picaporte con
figuras de cans, a casa arruinada do
boticario ao leste, algunha casa máis
de vella feitura, arruinada tamén...
Lido o libro de Xosé Manuel Sarille,
Polos fillos dos fillos, descendente
dalgún dos asasinados, sabiamos de
sobra que cada un destes lugares tiña
moreas e moreas de palabras que nos
contar; palabras de vida e morte, de
sangue e bágoas, de soños e derrotas,
e, en silencio, deixamos que falasen
dentro de nós, que nos petasen no corazón, na alma, na vida. Ai, Montecubeiro, Montecubeiro!
As palabras faladas
E no seu momento empezou o acto de
homenaxe, agradecemento, desagravio e dignificación da memoria destes
15 mártires civís, nos que todos, todas,
adiviñabamos os rostros dos miles
de homes e mulleres que por Galicia
adiante, por España adiante sufriron

represión e morte por parte dos vencedores daquela guerra tola, inxusta,
fratricida. (Tamén sabemos, tamén,
dos outros miles que padeceron semellante barbarie do lado dos perdedores, e ata eles chega igualmente a
nosa homenaxe). Despois de termos
escoitado o son harmonioso e festeiro dun grupo de gaiteiros (os mortos
eran semente de vida e, polo tanto, de
alegría!), as palabras foron xurdindo
xustas, comedidas, urxentes, esixen-

E falou Xosé Manuel Arias, alcalde
de Castroverde, con palabra curta
e sinxela; e falou Mario Outeiro, da
área de cultura da Deputación de
Lugo, con palabra incisivamente serea, o mesmo que o Presidente da
mesma Deputación Xosé Ramón
Gómez Besteiro; falou tamén con palabra ardente e versos de conmoción
Claudio Rodríguez Fer, en representación da Iniciativa Galega pola Memoria; e tamén Xosé Manuel Sarille,

Demandouse a derrogación da Lei
de amnistía do ano 1977, solicitouse
a creación dunha comisión para a
verdade e a consideración de delito
para o enxalzamento franquista.
tes, demandantes, reconciliadoras, segundo os casos, por parte das persoas
que se foron achegando ao atril da
palabra, ao que tamén se quixo sumar
Mercedes Peón cos seus berros secos,
clamores de xustiza e dignidade, que
se espallaron coma arco da vella pacificador pola contorna da parroquia.

descendente dun paseado e autor do
citado libro que novela o acontecido,
con palabra urxente de reconciliación
traballada; tamén quixo sumar a súa
voz de paz Manuel Dios Diz presidente do Seminario Galego de Educación para a Paz, e pechou a palabra,
neste caso por teléfono substituíndo
á forza unha presenza anunciada, Federico Mayor Zaragoza, Presidente
da Fundación Cultura e Paz.
Demandouse a derrogación da Lei
de amnistía do ano 1977, solicitouse
a creación dunha comisión para a
verdade, que permitise aclarar todo
o acontecido, como se fai en casos similares en todo o mundo, solicitouse
tamén que fose considerado delito
todo enxalzamento franquista como
fascismo que foi, e esixíuselle ao PP
que empezase a ter tolerancia cero
cos seus militantes que ultimamente
repiten acó e acolá palabras e xestos
de admiración e adhesión ao réxime
ditatorial que está detrás das mortes
que hoxe aquí conmemoramos.
E falamos todos co noso aplauso, co
noso asentimento, co noso corazón
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Acto de homenaxe e dignificación das vítimas
do franquismo. Montecubeiro – Castro Verde

Manolo Regal

había algo que aclarar, algo que recoñecer, algo que lamentar diante dos
veciños e veciñas de Montecubeiro,
diante dos miles de homes e mulleres
paseados por Galicia adiante?
Da Igrexa gustaríanos escoitar cousas
como:
--Perdón pola vinculación maioritaria
da Igrexa co poder desde os tempos
de Constantino, hai 1.700 anos, cousa
que moito nos foi pechando os ollos
e trabando as mans ante todo o que
soase a cambio, a innovación, a superación dos esquemas vellos que amparaban tamén o noso poder. Foi ben
difícil que a xente non nos vise sempre do lado dos reaccionarios.
--Perdón pola nosa torpeza á hora de
secundar maioritariamente, a cegas, a
causa franquista, dándolle cobertura
ideolóxica, relixiosa, teolóxica, facendo a Deus mesmo cómplice de tanta
barbarie.

ferido, coas nosas ansias de liberdade,
de xustiza, de paz, co noso compromiso polas mesmas causas que levaran á
morte a aqueles paisanos e paisanas
nosas.

--Perdón por ter ensombrecido o
nome e a vida de Cristo, que, de axustizado el e morto en cruz por defender vidas e liberdades, acabámolo
arrimando aos verdugos e non ás vítimas.
--Perdón por non ter apreciado e potenciado como valores do Reino moitos dos afáns de xente normal coma

Non tiña que estar tamén a Igrexa en
Montecubeiro dicindo algo?
As palabras agardadas
E mentres nós celebrabamos en
Montecubeiro a Igrexa católica celebraba tamén en Tarragona os méritos
de 522 mártires relixiosos. Tiveron
palabras abondosas, solemnes, para
mostrarlles un recoñecemento merecido. Pero non tiña que estar tamén
a Igrexa en Montecubeiro dicindo
algo? Non fora un crego o que compuxera a lista de morte e dor? Non
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estes veciños e veciñas de Montecubeiro que buscaban vida e dignidade.
--Perdón por non ter pedido perdón
ata o momento presente, e por non
ter o xesto profético de buscar, traballar, convocar e celebrar unha homenaxe conxunta a todas as vítimas, con
espírito penitente, reconciliador, para
reparar e dignificar a todas as persoas
que sufriron inocentemente, e neles
as súas familias e descendentes.

Aquel 13 de outubro, en Montecubeiro, douscentos ou trescentos homes
e mulleres abrían a memoria, o corazón, as entrañas, para acoller a semente de vida nova regada en sangue.
E Deus declarábaos santos e santas.
Mártires labregos de Montecubeiro,
rogade por nós!

PAZ PARA SEMPRE
(Claudio Rodríguez Fer)
Perseguíronos con saña.
Detivéronos con sevicia.
Torturáronos con sadismo.
Encarceráronos sen causa.
Xulgáronos sen xustiza.
Paseáronos sen piedade.
Así os mataron.
E impuxeron o terror.
E impuxeron a calumnia.
E impuxeron a falsificación.
E impuxeron a censura.
E impuxeron o silencio.
E impuxeron o esquecemento.
E así trataron de rematalos.
Contra o exterminio atroz
das súas vidas desfeitas
e contra o esquecemento inxusto
do silencio cómplice
queremos manter viva para sempre
a memoria galega
das vítimas do fascismo
en solidariedade
con todas as comunidades do mundo
que padecesen calquera ditadura do terror.
Porque como aquelas vítimas
queremos liberdade para sempre.
Porque por aquelas vítimas
para sempre queremos xustiza.
Porque a realidade é o desexo,
PAZ PARA SEMPRE.
Poema recitado por
Rodríguez Fer na súa intervención.

Horizonte Universal

Profetas e profecías (5)

O Deuteroisaías
O Deuteroisaías é un Profeta do exilio e, por iso, un implacable denunciador dos pecados de Israel. Pero a característica máis singular é a de ser un Profeta do consolo, mostrando con extraordinario vigor poético o amor e
a preocupación de Yahvé polo seu pobo. A súa actividade
profética abarcaría do 549 a. C. ao 539.
No Oriente Medio destaca un novo poder imperial: Persia, con Ciro II o Grande. Chega a conquistar mesmo ao
imperio babilónico. Ciro será tolerante no relixioso e permitirá o regreso dos exiliados israelitas. Xurdirán problemas de relación entre os que chegan e os que reciben, que
non impedirán a recuperación económica.
O Deuteroisaías admiraba a Ciro. A súa misión cambiaría
para ben a historia do mundo. O profeta anuncia a salvación como unha repetición das marabillas de Yahvé no
deserto, no Éxodo de Exipto.
Os oráculos do Deuteroisaías falan da grandeza dun Deus
que, ás veces, semella escondido, pero que non esquece ao
seu pobo, senón que o acompaña sempre con amor compasivo e fiel.
Yahvé salva mediante a Palabra. Unha Palabra firme, eficaz e irrevogable, transmitida polo profeta. Pola contra,
os ídolos son deuses sen palabra, que non ven ni saben.
Aínda que a maioría do pobo segue cega e xorda, o Señor
orientará o seu camiñar, virando a escravitude en liberación.
Será tamén unha liberación universal: o pobo da Alianza,
pregoando a lei divina como fonte de salvación para todos
os pobos da terra, fará que os xentís recoñezan a Yahvé
como o único Deus, poñendo nel a súa esperanza.
Ten especial presenza no Deuteroisaías o Servo de Yahvé.
O Espírito de Yahvé repousa sobre o Servo; ditará a lei
as nacións, sendo luz para elas. Pero non pola forza das
armas, senón cunha campaña non violenta e compasiva.
O servo de Yahvé preséntase como desprezado, abandonado, ferido e morto en expiación polos pecados, pero
triunfará.
Outros oráculos do Deuteroisaías presentan mensaxes
ben diferentes, que parecen contradicirse cos pacifistas
e non violentos, dunha extrema dureza contra as nacións
que se opoñan a Israel. Aparece un Deus guerreiro.
Lecturas do Deuteroisaías.

O Tritoisaías.
As deportacións a Babilonia entre o 592 e 582 a.C., afectaron aos dirixentes do pobo. Quedou no país a poboación
máis inculta e pobre. A situación sociopolítica e relixiosa
no oráculo do Tritoisaías responde ao ambiente do reino
de Xudá, cando volve do desterro de Babilonia, entre os
anos 538 e 485 a.C.
A falta de dirixentes espirituais, a ruína do Templo e a
chegada de xentís desde Edom, provocara en Xudá un estado de miseria espiritual e moral. O retorno dos exiliados
trae conflitos de tipo social, ao esixiren os retornados a
devolución dos seus bens, nas mans doutros donos.
O Tritoisaías constata a violencia, os crimes, o egoísmo explotador, a apostasía, a idolatría. Os dirixentes políticos
eran como vixías cegos e cans
mudos, cobizosos. Para aqueles
que chegaban de Babilonia, ilusionados polo anterior mensaxe
do Deuteroisaías, a situación de
Xudá era moi decepcionante.

os cultos e xaxúns
que compracen
ao Señor son
o respecto e a
compaixón

A pesar dos problemas materiais e morais do pobo, a mensaxe do Tritoisaías é una proclamación de esperanza salvadora,
condicionada á práctica da xustiza: os cultos e xaxúns que
compracen ao Señor son o respecto e a compaixón.
A esperanza salvadora alcanza aos eunucos, xentís e estranxeiros. Desenvólvese unha liña de universalismo, que
leva a algúns xentís a exerceren o ministerio levítico (servizos do Templo) e mesmo o sacerdocio.

Cap. 40, 12-18; cap. 42, 1-9; cap. 55, 1-13.
Lecturas do Tritoisaías
Cap. 61, 1-3; cap. 62, 1-5; cap. 66, 18-21.
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O noso taboleiro

XXVIII Foro de Encrucillada:
“A cuestión de Deus”

Xosé Manuel Caamaño López

O pasado sábado día 26 de outubro celebrouse no Pazo de Congresos de
Santiago de Compostela o XXVIII Foro Relixión e Cultura en Galicia
organizado pola Asociación Encrucillada e que estivo dedicado ao tema “A
cuestión de Deus”. Sen dúbida, trátase dunha pregunta que sempre tivo moitas respostas pero que, como ocorre sempre que tratamos de Deus, nunca
deixan de ser provisionais, de xeito que se trata dunha cuestión que sempre
acompaña dun ou doutro xeito a condición humana, aínda que emerxa de
maneiras distintas ou adquirindo fórmulas ben diferentes. En calquera caso,
parece que sempre segue a ser unha preocupación constante máis aló das
respostas que cada quen lle dea e por iso mesmo Encrucillada decidiu que
era un tema oportuno para dedicarlle unha serena reflexión.
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O foro comezou coa presentación de
Carme Solloso, que, desde a súa propia
experiencia de Deus e recollendo
algúns dos aportes da teoloxía actual,
conseguía que os asistentes se metesen
desde o comezo nesa atmosfera de
confianza pero tamén de dúbida que
sempre provoca nos crentes a cuestión
de Deus. As súas palabras serviron
como introdución tanto ao tema tratado
coma ás tres conferencias que logo se
desenvolveron.

a presenza de Deus na cultura actual,
especialmente no ámbito de internet,
que dalgún xeito é tamén un reflexo
do que ocorre na sociedade. Porén, tan
só aludiu brevemente os ámbitos da
literatura e das artes cinematográficas.
Hai que destacar que, a pesar do
tratamento tan serio do tema, o
conferenciante conseguía manter a
atención engadindo algunhas notas de
humor que se agradecen na primeira
hora da mañá.

A cuestión de Deus na nosa cultura
A primeira delas estivo a cargo de Alfonso
Novo Cid-Fuentes, profesor de teoloxía
no Instituto Teolóxico Compostelán e,
segundo o seu presentador, Andrés
Torres Queiruga, un dos teólogos máis
agudos do panorama actual en Galicia e
aínda fora dela. Con mestría e dominio
da cuestión, o profesor Novo analizou

A cuestión de Deus en Panikkar
O segundo relatorio estivo a cargo de
Victorino Pérez Prieto, teólogo galego
de sobra coñecido tanto en Encrucillada
coma en Irimia. A súa exposición versou
sobre a cuestión de Deus, ou mellor, a
cuestión da divindade (como el mesmo
subliñou) en Raimon Panikkar. Na súa
exposición, Victorino, probablemente

un dos mellores estudosos da súa
obra, foi clarificando os aportes más
orixinarios e orixinais do xa falecido
teólogo catalán de ascendencia hindú,
especialmente na súa concepción
da Trindade, facendo para nós unha
recuperación actualizada dos conceptos
tradicionais das disputas trinitarias que
así chegan a ser máis comprensibles
a través dun verdadeiro diálogo
interrelixioso e cultural, especialmente
entre oriente e occidente. O empeño
de Panikkar é pensar a Deus máis aló
de Deus, é dicir, sen enclaustralo en
conceptos sempre imperfectos ou en
formas de dualidade.

una elaboración teolóxica seria e
profunda sobre a posibilidade de
pensar a Deus evitando tanto as
formas trascendentalistas como as
inmanentistas, de xeito que, mantendo
a distancia infinita entre Deus e a
creación, así como a súa inmanencia
no conxunto do creado, se poida seguir
falando, porén, dos atributos de Deus
(omnipresencia, eternidade…), da súa
presenza no mundo e da relación de
alteridade entre El e as criaturas. Ao
mesmo tempo non deixou de insinuar
algunhas consecuencias soteriolóxicas
acerca da permanencia da identidade
humana na eternidade de Deus, así

foi un foro ben interesante, con
gran calidade e fondura sobre unha
cuestión que nunca deixará de sela:
a cuestión de Deus
A cuestión de Deus na teoloxía actual
E a terceira das conferencias estivo a
cargo de Pedro Castelao, profesor de
teoloxía sistemática na Universidade
Pontifica Comillas de Madrid e
director da revista Encrucillada. A súa
intervención versou sobre Deus na
teoloxía, ou mellor, sobre a presenza
e ausencia de Deus no mundo. En
realidade, o profesor Castelao fixo

como as súas reticencias contra as
teorías da non dualidade.
Presentacións, encontro e celebración
Entre as tres conferencias tivemos
tamén, tralo xantar, a presentación
de catro libros. Elvira Santos Pena
presentou As mulleres falamos de
teoloxía, editado pola Asociación
de Mulleres Cristiás Galegas Exeria;

Xosé Manuel Pensado fixo o propio
con Unha alborada nova. Bernardo
García Cendán, a última monografía
de Encrucillada, María Xosé Cancelo
tróuxonos Los salmos hoy, versión
castelá do último libro de Manuel
Regal Ledo, e Silvestre Gómez Xurxo
mostrounos Novo Testamento para
Nenos, editado por SEPT
Pero ademais da profundidade das
conferencias e presentacións de libros,
o foro foi tamén un bo lugar de encontro
e celebración. Antes do xantar houbo
un tempo para o silencio, axudados
pola agudeza pastoral e dinámica de
Víctor Naveira, que tentou poñernos
en contacto persoal e directo co único
Deus ao que lle cantamos Shemá Israel.
Coa súa presenza, Víctor trouxo ao foro
un anaco de Raíña, un espazo de oración
e silencio na parroquia de Cabrui, no
concello de Curtis. Pechou o foro a
música relixiosa de Xaquín R. Pomares.
O músico de Cambados agasallounos
coas súas intuicións relixiosas feitas
canción.
Sen dúbida, foi un foro ben interesante,
con gran calidade e fondura sobre
unha cuestión que probablemente
nunca deixará de sela: a cuestión de
Deus. Os relatorios van ser publicados
en decembro no próximo número de
Encrucillada, o nº 185.
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CARTA A JULIA
O pasado luns 21 de novembro finou Julia
González Pérez, unha relixiosa das Servas de
san Xosé coa que tiven a sorte de traballar
durante nove anos en Fogares Lar (Hogares
y apoyo al menor Lar), unha asociación que
se creou coa certeza de que a mellor maneira
de criar un cativo, estea amparado ou desamparado, é na casa e non nun centro.
Julia axudou a nacer aos Mensaxeiros da Paz
nos anos sesenta, pero só podo falar da Julia setenteira que coñecín, unha persoa que
sorprendía a moitos polo seu carácter firme
valisoletano. Porén, a maior parte das lembranzas que teño son dela traballando ou
sorrindo. Tiña un sorriso fermosísimo, mesmo cando era triste. Hai moitas persoas que
medramos afectiva e laboralmente a carón da madre Julia.
Non sei se ela obedece ao perfil do santoral irimego, un santoral que se foi creando
entre moitos grandes anónimos que nos últimos corenta anos creron e forneceron
esta aventura chamada Galicia da peculiar forma que se materializa quincenalmente
na revista e anualmente na Romaxe. A verdade é que cumpre moitísimas condicións:
estivo sempre do lado dos máis desfavorecidos, desprendíase do diñeiro coa mesma
rapidez coa que o ía gañando, ben é certo que non falaba moito galego, pero celebrou
varias romaxes e tiña unha enorme fe na capacidade humana de vencer o sufrimento dos próximos, tamén tiña xenio, e … cariño, era boa compañeira de traballo e
de mesa, e non aparecía nin aparece aínda hoxe no buscador de google. Anónima
mediática e, non obstante, tremendamente popular no eido da protección á infancia.
Era moi respectada mesmo no pétreo ámbito administrativo de San Caetano, onde
se toman moitas decisións sobre a infancia non sempre atinadamente. Ben sei que
para moitos isto non é importante, pero domesticar a Administración é un dos labores máis revolucionarios que se pode facer hoxe en día no Estado de Benestar, coa
finalidade de que oriente a súa actuación cara a sociedade e non cara os poderosos.
Hai moita ex-cativería por aí que che debe moito, Julia, un enorme bico, ...aquí non
descansamos en paz.
Pedro Pedrouzo Devesa
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Boa Nova

DOMINGO 10 DE NOVEMBRO. XXXII DO
TEMPO ORDINARIO

A PALABRA

Deus é un Deus de vivos
Hoxe aproximámonos a unha escena, na que
Xesús aparece interpretando a lei de Moisés. É
unha narración que forma parte de unha ampla
perícopa que comeza en 20, 1 e remata en
21,4 na que se mostra como as autoridades
relixiosas de Xerusalén intentan cuestionar a
autoridade do mestre (20, 1), desafiándoo
a opinar sobre algunhas cuestións relixiosas
significativas naquel momento e poder así
evidenciar a súa desviación da ortodoxia (20,
20).
No texto deste domingo o desafío enmárcase
no debate sobre a resurrección, que
enfrontaba os saduceos cos fariseos, onde
ambos xustificaban a súa postura baseándose
en textos do Antigo Testamento
Os saduceos, que negaban a resurrección,
busca ridiculizar a postura farisaica
propoñendo a Xesús o exemplo extremo de
aplicación da lei do levirato (Dt 25, 5-10), e
buscando que se pronunciara ante el.
O mestre afronta o desafío, separándose
dunha visión física da resurrección e
propoñendo unha mirada máis ampla da vida
é do misterio de Deus (20, 34-36). Ademais
confronta os saduceos dende as súa propia
interpretación da Escritura, na que daban
prioridade os libros do Pentateuco, ao citarlles
o episodio da silveira, na que Deus defínese
como o Deus dos patriarcas (Ex 3,6) que xa
morreran había séculos, pero que seguían
vivos en Deus (20, 37-38).
Xesús afasta, deste xeito, o debate do
espazo da demostración para situalo no
ámbito da fe e do misterio. Non é cuestión de
argumentacións, senón de mostrar o Deus no
que cremos.

Naquel tempo, chegaron algúns saduceos -eses que
negan que haxa resurrección- e preguntáronlle a
Xesús: “Mestre, Moisés deixou escrito: “Se lle morre
a alguén o seu irmán sen deixar fillos, que case coa
viúva de seu irmán, para lle dar descendencia”. Pois
dunha vez había sete irmáns. O primeiro casou, e
morreu sen fillos. Despois casou con ela o segundo;
e logo o terceiro; e así os sete foron casando coa
viúva, morrendo tamén sen deixar fillos. Ao cabo,
morreu tamén a muller. Ora, cando resucitaren, de
cal dles vai ser a muller, se estivo casada cos sete?”.
Xesús contestoulles: “Neste mundo os homes e mais
as mulleres casan entre eles. Mais os que sexan
dignos da vida futura e da resurrección de entre
os mortos, non casarán nin eles nin elas, pois non
poden morrer. Son coma anxos, e son fillos de Deus
por naceren na resurrección. (...) E Deus non é un
Deus de mortos, senón de vivos, para El todos están
vivos”.

Sempre temos a nosa cabeciña dando
voltas. As pequenas preocupacións do
día a día enchen os nosos descansos:
os nenos, as compras, que facer de
comida para mañá, etc. As grandes
preocupacións tinxen de medos os
nosos pensamentos: o futuro laboral, a
saúde, as nosas relacións persoais. E se
con isto non nos abondar, elucubramos,
construímos futuros ficticios, ao tempo
que gozamos ou nos torturamos con
pasados vividos. Vivimos tantas vidas
que ás veces esquecemos de atender
á que estamos a vivir. Cremos na
resurrección dos mortos, mais o que
debería realmente preocuparmos é
vivir a vida con plenitude cada minuto.
Mindfulness.
José A. Martínez

O ECO

A CLAVE

Lc 20, 27-38

Carme Soto
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Falando da lingua

Esta vai de contracións, con maiúsculas

Lidia e Valentina

Contración económica

Contracións dannos ás mulleres antes
do parto ou, como se dicía tradicionalmente, as dolores de parir. Mais
hoxe, imos abordar as contracións
lingüísticas, as que empregamos na
fala e na escrita, que non son sempre
as mesmas, de feito, contraemos moito máis na oralidade ca na escrita.
Rematabamos o outro día cos primeiros versos do primeiro poemario
publicado en lingua galega despois
dos séculos escuros, é dicir, no Rexur-

dimento: Cantares Gallegos. Por se
alguén non fixo os “deberes”, comezaremos por indicar que os zonchos
(has de cantar que che hei de dar
zonchos ) “son castañas cocidas coa
pela” ( sendo a “pela” a cuberta exterior máis ou menos grosa dalgúns
froitos, isto é o que noutros lugares
chaman “casca”.).

fala se pronuncien contraídos). Por
exemplo:

Pois na versión orixinaria de Cantares, Rosalía escribía case como falaba, contraendo mediante apóstrofes
moitas expresións que se din na fala,
pero que logo non se fixaron na escrita.

Como excepción a esta regra, permítese representar con apóstrofo a
contracción das preposicións “de” e
“en” co artigo inicial dalgúns títulos
de obras, pero mantendo sempre a
maiúscula:

E xa hai uns días que lle estamos a
dar voltas a isto das preposicións cos
artigos, demostrativos e indefinidos e
co que fan xuntos. Pois, efectivamente, contraen. Pero claro, como toda
regra que se valore , hai excepcións,
e a iso imos:
Nunca contraen cando estas palabras
forman parte dun nome propio ou
dun título, é dicir, as preposicións non
contraen –na escrita– con artigos, demostrativos e indefinidos que estean
escritos en maiúscula (aínda que na

O Fachineiro
Os excluentes sempre son os
outros
Segundo o ministro de exteriores o nacionalismo excluente cúrase lendo e
viaxando. Non é que o epifonema destaque pola súa orixinalidade, pero agora cae da burra este fachineiro a propósito dos datos do informe PISA, que
veñen dicirnos con teimosía que tanto
nenos coma adultos non estamos entre
os máis argutos da aula mundial. Os
do PP non precisan de tratamento que
eles e elas son todos incluentes, mesmo
in clientes. Quen está curadísimo e xa
non é nada excluente, é o bispo alemán
que viaxaba en primeira para ver como
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Recordo os licores de O galo de
ouro
Fixo unha boa crítica de O lapis do
carpinteiro
Quedamos para xantar en O Caldeiro

Lino n’A Esmorga
Examinouse d’Un ollo de vidro
Publicou un artigo n’A letra miúda
E tamén é unha excepción a isto das
maiúsculas o artigo dos topónimos
galegos ou galeguizados, que si ten
que contraer coa preposición:
Vive na Coruña
Chegou onte ao Morrazo
Naceu na Bandeira
Ata máis ler!

da educación
facían sopa de pedra nas choupanas da
India. Tampouco non é nada excluente a nosa casa real, que se curaba nas
marisquerías das Rías Baixas con cargo aos excluentes impostos do lector
e máis dos meus. Claro que sempre
pode haber desconfiados que malicien
que o ministro se refire a calquera que
non teña as ideas del ou as do alcalde
de Baralla, que tanto monta. Non tal.
Ademais, agora, mel nas filloas, que a
Lei do seu compañeiro Wert, defendida
con entusiasmo polo profeta en Galicia,
xa está aquí para liberarnos do fracaso.
A.Q.

