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Actualidade de

Ellacuría 25 anos despois

A foto que fala

Na casa da miña veciña
cocen fabas, e na miña
cócenas a cazoladas.
Detido o ex-primeiro ministro
portugués José Sócrates,
acusado de fraude fiscal,
branqueo de capitais e
corrupción.

O trasno

Ellacuría actual

Daniel López Muñoz

Ellacuría sería unha base sólida para
formular algo tan necesario hoxe
como unha “teoloxía da cousa pública”. Ocórresenos aquí un pequeno
apuntamento desa interpretación.
O primeiro é algo tan básico e bíblico como que a Deus ninguén o viu
xamais. Fóra iluminados! O segundo
sería algo así como que, sen quitar o
dito, houbo na historia un tal Xesús
que foi unha xaneliña e un espello
polos que a humanidade puido albiscar cal era, cal podía ser, cal ía sendo,
o rostro de Deus. Dun que pagaba a
pena. E ese rostro, curiosamente, era
a expresión do mellor da propia humanidade, da súa propia historia: a
fraternidade radical.

Ellecuría foi un dos xesuítas asasinados no Salvador hai 25 anos polos
paramilitares fascistas. Pero foi moito
máis. Era unha mente xeradora, creadora, emocionadora. Daba no cravo e
conectaba co presente. Sabían a quen
mataban.
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(Ben, xa sei, para isto hai que ter algo
de poesía nos miolos, non companga
isto ben coas mentes puramente calculadoras e intrumentais).
O terceiro sería algo tan ellacuriano
como que non hai dúas historias, a sagrada e a profana; a eclesiástica e a
civil; a cidade santa e o mundo endiañadamente laico e emancipado.

O cuarto, xa en palabras de Ellacuría
era que o “seguimento é histórico”,
faise na historia, e non se pode reducir “ao plano estritamente persoal,
sen plasmación nos procesos públicos
e nas estruturas sociais”.
E quinto, que a praxis, o compromiso
vital da comunidade crente –Igrexanon ten o centro en si mesma nin nun
Deus alleo á “historia”, senón na realización da liberación, do avance do
“reino” na historia.
E sobre iso habería que construír outro discurso: sobre a “transcendencia”
de que a xustiza, o reparto e a igualdade se fagan estrutura, sistema sanitario público, educación gratuíta e de
calidade, igualadora; servizos sociais
e coidados garantidos para os débiles.
E saber condenar con lucidez e coherencia o grave asunto da corrupción, da fraude fiscal, do que rebenta
a sempre escasa caixa do público en
beneficio propio e do propio partido.
E saber ver aí, que non hai dúas xustizas. Nin dúas igualdades. Nin dúas
dignidades humanas. Porque a realidade é única. E a Liberación, tamén.

Editorial
Un encontro ao máis alto nivel de líderes mundiais do Pacífico volveu traer á primeira plana
da actualidade a cuestión do cambio climático. Tamén é ben recente o cume mundial de Copenhague, que pasou bastante desapercibido.
Resulta evidente que a crise financeira e a vaga de corrupción –máis ben un tsunami en toda
regra- énchennos de novas esmagadoras que varren con todo o demais. E varren, especialmente, cos desafíos importantes, que son os que hai que mirar ao longo prazo, os que van afectar ás
nosas fillas e aos nosos netos. Corremos o risco de que a enormidade e a urxencia do presente
nos impida anticipar un futuro, senón mellor, cando menos aceptable e sustentable.
O problema é máis serio agora que cando o denunciabamos hai vinte anos nestas mesmas páxinas. O comunicado final dos 800 expertos de Copenhague era taxativo. “A nosa avaliación
conclúe que a atmosfera e o océano queceron, que os volumes de neve e xeo diminuíron, que
o nivel do mar elevouse e que a concentración de dióxido de
carbono aumentaron ata niveis sen precedentes”. Influímos
no clima. Para mal. E cada vez máis.

Influímos no clima. Para mal.
E cada vez máis.

Os que o negaban acaban de asinar un primeiro acordo (China e os EE.UU). Iso é una boa noticia polo cambio de actitude, aínda que se fale do ano 2030,
o que semella, ao ritmo actual, un prazo longo de máis para o cambio necesario.
Este planeta está necesitado de líderes morais, voces globais, que pensen no longo prazo. Quizais os gobernantes dos estados son pouco capaces, pois adoitan non mirar alén das inmediatas eleccións. Pero hai institucións internacionais, ONG, igrexas, redes diversas de cidadanía
planetaria que cómpre afortalar e comprometer decididamente nesta causa.
Hai quen pensa que se trata só de vivir con menos abrigos ou cun par de praias menos. A
ameaza é moito máis grande e o seu impacto económico deixaría pequena esta gran recesión
de carácter financeiro que comezou en 2008. O noso deber é esixir que estes temas estean nas
axendas políticas. E sermos nós mesmos os máis consecuentes e pedagóxicos que poidamos.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Hoxe vouche pedir que fagas un
pequeno esforzo mental. Que foi o
primeiro que fixeches unha vez que
te erguiches da cama? Non é difícil.
Seguro que foi ir ao baño. Concretamente ao váter. Non é que a finais de
ano estea eu especialmente escatolóxico pero quería facer con vós unha
reflexión.
A ONU decretou que o día 19 de
novembro (descoñezo o porqué concreto desta data) será o día do váter
(retrete, escusado...) Se cadra pensas
coma min cando escoitaches isto: que
fumarían estes da ONU para crear un
día do váter?
Pero hai que ter en conta que isto de
ir ao baño non é tan doado. Non estou
falando de casos de molesto estrinxi-

mento. Estou falando que máis de
dous mil millóns de habitantes deste
planeta non teñen acceso a algo tan
sinxelo coma un retrete. E isto supón
unha importante falla de hixiene e incluso de intimidade que leva a incluso
a xustificar violacións ante tribunais.
Teño entendido que o váter ten salvado moitas vidas. Máis das que cremos. Que grazas a el a esperanza de
vida aumentou considerablemente
no último século. É unha mágoa que
no mundo haxa máis teléfonos móbiles que váteres. Nós que vivimos nun
mundo privilexiado non sabemos o
afortunados que somos ao telo e deberiamos ter conciencia daqueles que
non o teñen. Un mundo onde todos
teñamos váter é de xustiza.
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A peneira
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Na xornada contra a
Sida, o 1, denunciamos
o recorte dos programas
de prevención da Xunta
nun 70%, afogando
asociacións coma Lazos
de Ferrol. Na foto de K.
Delgado, o presidente,
Carlos Varela, realizando
unha proba de VIH.
Dende o verán está a
empregarse un fármaco
eficaz, o Tivicay, nos
hospitais galegos.
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O 26 Denis Mukwege
recibe o Premio
SAKHAROV á
Liberdade de Conciencia.
É o fundador dun
hospital no Congo onde
cura mulleres e nenas
que sofren mutilación
xenital ou foron violadas
coma venganza na
guerra civil. 1,39
millóns de mulleres son
sometidas ao ano a
escravitude sexual.
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Eleccións, o 7,
ao Consello da
denominación de orixe
do MEXILLÓN que
representa tres de dez
produtores; tamén dos
conserveiros aos que
nas anteriores llelo
impediron os bateeiros,
que devecen pola
investigación para prever
as mareas vermellas
de algas tóxicas polo
quencemento da auga.
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O inverno prexudica as

AVES. O 13 na Casa

das Insuas de Rábade
fálase da súa comida
e sobre a instalación
de comedeiros que
ofrecen a posibilidade
de observalas mellor.
Na foto, o paporrubio,
que nos esperta picando
nas ventás porque é
“o que primeiro canta
ao amencer”, ata a
primavera, cando emigra
a outros lares para se
aproveitar das lorbagas
do loureiro que maduran
no outono.
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Xa son 25 anos,
celebrando o 16
os mártires Ignacio
ELLACURÍA (o que
nos estremecera co seu
carisma nun Foro de
Encrucillada), Segundo
Montes, Ignacio MatínBaró, Amando López,
Juan R. Moreno, Joaquín
López, Julia Elba e
Celina. O seu sangue
segue a fortalecer as
nosas comunidades.
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“Pola SANTA LUCÍA
baixa a noite e medra o
día”, pero a luz alumea
sempre a vida da
pontevedresa María Xosé
Freire, invidente, despois
dunha enfermidade,
que viaxou á República
Dominicana, onde
traballaba na acollida
de nen@s orfos, ata que
adoptou a Sofía. Na
foto, con Golfiño, que
a axuda a superar a
depresión.
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O 12-14 celébrase
o congreso de

AGROECOLOXÍA

en Lugo. Na foto, a
Asociación A Xuntanza
de Castro de Rei na
recolleita de patacas
ecolóxicas. Por certo,
cada vez seméntanse
menos mentres medran
os pastizais. De
600.000 hectáreas de
superficie só 14.000 son
ecolóxicas.

Alfonso Blanco Torrado
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O 29 rematan no
Obradoiro as cinco
andainas que percorren
o país, as Marchas
pola Dignidade

(PAN, TRABALLO E
TEITO). En dez anos

abandonaron Galicia
300.000 galegos, a
maioría de menos de
30 anos e o 20% con
título. Cómpre reaccionar
ofrecendo vivenda digna
e investindo nos recursos
contra a despoboación.
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Política

Orzamentos públicos

Pedro Pedrouzo Devesa

Durante estas semanas vanse estar discutindo nos parlamentos español
e galego e nos plenos municipais os orzamentos públicos para
2015. Posiblemente sexa un dos documentos que mías repercusións ten sobre os cidadáns e realmente parte do
noso déficit democrático deriva do desinterese que producen.
Parte dese desinterese deriva de que non son un documento amable e aínda que limita de forma importante o
destino do diñeiro público que vai xestionar unha Administración, tampouco o determina completamente, xa que o mandato orzamentario pode ser modificado polo goberno que executa o orzamento decidindo en que gastar.
Os orzamentos teñen dous grandes bloques: os ingresos e os
gastos. Determinar a orixe dos recursos económicos das administracións (ingresos) é un dos continuos debates sociais: como
repartir a presión fiscal que alimente as nosas arcas públicas. Cando
falamos de recursos non só falamos do IRPF e do IVE, os dous grandes monstros da recadación, senón tamén de centos de pequenos impostos
e taxas municipais que precisamente nestas datas se revisan e modifican: bens
inmobles, circulación, augas e lixo, etc. Cada ano ofrécesenos unha inmensa
oportunidade de modificar a carga impositiva de moitos pequenos impostos
municipais introducindo bonificacións ou exencións fiscais. Outra fonte de ingresos é a débeda pública que permitiremos subscribir ao goberno durante o
vindeiro ano. Os ingresos obtidos por ela só poden dedicarse a investimentos,
sendo peza clave da capacidade financeira da Administración.
O volume dos ingresos limita o de gastos. Non se poden aprobar uns orzamentos nos que os ingresos sexan inferiores (nin superiores) aos gastos. Así
que, tradicionalmente, a forma de maquillar uns orzamentos foi inflar os ingresos, facendo unha estimación optimista e irreal de ingresos que disfrace a
penuria económica dunha Administración. Ningún partido está polo labor de
criticar esta práctica, porque iso levaría a recortar aínda en maior medida uns
orzamentos que de seu adoitan ser escasos estes anos, provocando o chamado
austericidio. Se obrigásemos ás administracións a ser máis realistas cos seus
ingresos, aínda nos levariamos máis dun desgusto. Na práctica, os cartos son
o que son, e as actuacións executadas no último trimestre dunha Administración sofren esa falta de recursos que ninguén quixo ver cando se aprobaron os
orzamentos, o que provoca demora nas actuacións e retraso nos pagamentos.
Os nosos orzamentos non son realistas porque inchamos os ingresos cando os
aprobamos. Iso fainos ocultar os verdadeiros recortes, derivados da nosa incapacidade crónica de recadación, motivada en gran medida polo fraude fiscal,
que provoca que malia estar entre os tipos impositivos europeos máis altos,
a nosa presión real fiscal sexa moito menor que neses países. E isto favorece,
ademais, a aqueles que máis capacidade teñen de evadir: os listillos fiscais. Por
iso, o recorte é maior do que parece.
Os orzamentos son o esqueleto económico do noso sector público: reflicten
qué parte do noso diñeiro será xestionado polo sector público, qué parte irá
destinada a satisfacer necesidades públicas, e, se nos seguimos esforzando, qué
parte lle arrebatamos a aqueles que queren facer un uso privado dos bens
públicos.
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O peto común

A HUMANA FRAXILIDADE

Manolo Regal Ledo

Esta mañá fixen algo de oración co salmo 90, que nos sitúa ante
a fraxilidade humana en tres espazos: curtidade de anos, fraxilidade ética e abundancia de traballos e miserias; unha fraxilidade
humana que a persoa que ora no salmo ve compensada e recuperada pola consistencia de Deus e a súa abundancia de bondade
e apaixonamento polo ser humano. Valeume para reconciliarme
comigo mesmo, véndome na miña verdade máis limpa e auténtica (fraxilidade recuperada), e para reconciliarme algo tamén con
tanta xente da que moito me custa sentirme irmán.
A fraxilidade humana ten hoxe moitos rostros. Algúns provócanme á solidariedade: os miles e millóns de persoas que arrastran
unha existencia chea de carencias e penalidades. O amigo Xaquín
Campo Freire estanos remitindo repetidamente aos cárceres coma
lugar sagrado onde a fraxilidade humana chega a límites extremos. E ten razón.
Outros rostros da fraxilidade humana provócanme á rabia, á ira,
á violencia, polo menos no corazón: son os políticos vendidos ao
poder propio e alleo, as persoas falsas e corruptas que “devoran
o meu pobo coma pan”, segundo di outro salmo, e mesmo o pobo
chan, irmán, que por opción, ignorancia ou proveitos bebe con pracer desas augas turbas.
Como nos sandaremos de tanta fraxilidade?
Volvo a ollada con esperanza a un veciño noso, con nome de candidez, ao que hai uns días
outros veciños e veciñas lle montaron unha sinxela e cálida comida de homenaxe por sorpresa, na súa propia casa, agradecido/as pola abundancia dos seus servizos a toda persoa que
necesite do seu tempo, das súas habilidades, do seu coche, dos seus alentos. E todo fuxindo
sempre de glorias e aplausos. O contrapunto imprescindible, a semente limpa, necesaria, que
pode encher este mundo de froitos de humanidade sans e saborosos, e non esoutras sementes
transxénicas, infectadas de bombo e de poder, que dan froitos de preciosa aparencia, pero
que enferman e matan.
Mentres haxa humanidade hai esperanza. E hai moita, moita humanidade.
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Actualidade
Redacción

Pobo crucificado, necesidade
de liberación, camiño da
pobreza1

Jon Sobrino

Jon Sobrino homenaxea
os xesuítas masacrados
na UCA

Estabamos estudando teoloxía
en Compostela e mirabamos
para eles, sobre todo para os
dous máis coñecidos, Ellacuría
e Sobrino, como referentes da
Igrexa que soñabamos: apaixonada polo Deus de Xesús e,
mesmo por iso, apaixonada
pola Humanidade, sobre todo
pola humanidade que ten máis
difícil ser tal debido a tanta
desigualdade e tanta inxustiza.
O libro de Ellacuría Conversión de la Iglesia al Reino de
Dios. Para anunciarlo y realizarlo en la historia dábanos as
claves para seguir crendo que o
soño era posible. E o agarimo e
admiración con que eles falaban
de Monseñor Romero facíanos
crer que mesmo era posible
atopar bispos conservadores
que, abrindo os ollos á realidade, se convertían á Causa...
25 anos despois sigo dicindo
mil veces: grazas, Deus da Vida,
por poñernos no camiño da
nosa vida, xente desta calidade
humana e evanxélica.
Xabier Blanco
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Comezamos cos seis xesuítas.
Despois de Medellín, 1968, e tocados
polo sufrimento do pobo, convertéronse. Aceptaron que ser xesuíta é
loitar, non só traballar. Loitar pola fe,
pola xustiza. A súa morte confirmou:
“Non traballaremos na promoción da
xustiza sen que paguemos un prezo”.
Os mártires da UCA fixérono cada un
segundo os seus talentos, e é bo lembralo para que todos nos poidamos
sentir cuestionados e animados. Son
estes:
Ellacuría, 59 anos, filósofo e teólogo,
reitor. Repensou a universidade desde e para os pobos crucificados. Puxo

Morreron en
Comunidade,
como viviron e
traballaron.

todo o seu peso para combater a
opresión e represión, e para conseguir
unha paz negociada.
Segundo Montes, 56 anos, sociólogo,
fundador do Instituto de Dereitos
Humanos. Concentrouse no drama
dos refuxiados dentro do país e sobre
todo dos emigrantes, que entón fuxían
da represión violenta e agora da fame
e a falta de traballo. Visitábaos nos
campos de refuxiados en Honduras.
Ignacio Martín-Baró, 44 anos, psicólogo social, pioneiro da psicoloxía da

liberación, fundador do Instituto de
Opinión Pública da UCA para facilitar que se coñecese a verdade. Cada
fin de semana visitaba comunidades
suburbanas e campesiñas coas que
celebraba a eucaristía.
Juan Ramón Moreno, 56 anos, profesor de teoloxía, mestre de novizos e
do espírito, acompañante de comunidades relixiosas. En Nicaragua participou na campaña de alfabetización.
Amando López, 53 anos, profesor de
teoloxía, antigo reitor do seminario
de San Salvador e da UCA de Managua. En ambos os países defendeu
a perseguidos por réximes criminais,
ás veces escondéndoos no seu propio
cuarto.
Joaquín López e López, 71 anos, o
único salvadoreño de nacemento,
home sinxelo e de talante popular.
Traballou no colexio e foi o primeiro
secretario da UCA en 1965. Despois
fundou Fe e Alegría, institución de escolas populares para os máis pobres.
Foron moi distintos, pero todos eles
seguidores de Xesús e xesuítas. É o
que nos deixan. Neles podemos mirarnos para saber o que debemos ser
e facer. Digamos unha palabra sobre
o que tiñan máis de seu.
Seguidores de Xesús.
Reproduciron en forma real a vida
de Xesús A súa mirada dirixiuse aos
pobres reais, aqueles que viven e morren sometidos á opresión da fame, a

1 - Resumo a partir do publicado en Reflexión y Liberación

inxustiza, o desprezo e á represión de
torturas, desaparecementos, asasinatos. “Fixeron milagres”, pondo ciencia,
talentos, tempo e descanso, ao servizo
da verdade e da xustiza. E “expulsaron demos”.
Certamente loitaron contra os demos
de fóra, os opresores, oligarcas, gobernos, forzas armadas e deles defenderon aos pobres. Non lles faltaron
modelos, Rutilio Grande e Monseñor Romero. E foron fieis até o final,
no medio de bombas e ameazas, con
misericordia consecuente. Morreron
como Xesús, e engrosaron unha nube
de testemuñas, cristiáns, relixiosos, tamén agnósticos, que deron a súa vida
pola xustiza. Estes son os “mártires
xesuánicos”, referente esencial para
os cristiáns e para calquera que queira vivir humana e decentemente no
noso mundo.
Co espírito de san Ignacio.
Ellacuría fixo unha relectura dos
Exercicios desde a realidade do
terceiro mundo. Tres puntos parécenme fundamentais, e poden valer como
orzamentos ignacianos da opción polos pobres e a loita pola xustiza.
1) Mirar a realidade do noso mundo
e captala como “pobos que están crucificados”. Ante eles a reacción fundamental -sen necesidade de discernimento- é “facer redención”.

outro é o camiño da riqueza, que leva
ás honras mundanas e vans; hoxe diriamos ao prestixio entre os grandes
deste mundo; e de aí á arrogancia, a
unha vida falseada, persoal e institucional. En resumo, un conduce á
salvación -humanización- e o outro á
perdición -deshumanización-. Trátase
de gañar ou perder a vida, como di
Xesús. E de estar dispostos a pagar o
prezo.
En termos de estruturas, Ellacuría insistía en que hai que elixir entre unha
civilización da pobreza -afín a unha
civilización do traballo- e unha civilización da riqueza -afín a unha civilización do capital. Esta, que predomi-

seguindo unha soa liña ben trazada. E
así expresaron que a Compañía está
feita de “todos”. É “corpo”, non suma
de individuos, algúns deles xeniais,
outros normais.
Esta comunidade de seis xesuítas integrouse nunha comunidade maior, o
corpo da Compañía universal. 49 son
os xesuítas que morreron no terceiro
mundo, asasinados dunha ou outra
forma, despois da CG XXXII. Hoxe,
estes mártires son a gloria da Compañía. E sobre todo son eles os que manteñen a Compañía con vida.
E contra toda ciencia e prudencia, os
mártires xeran esperanza. Miles de

Reproduciron en forma real a vida
de Xesús: a súa mirada dirixiuse aos
pobres reais.
na no mundo, xerou unha civilización
gravemente enferma. Aquela, a que
hai que construír, pode reverter a historia e sandar a civilización.
Quixera terminar esta reflexión sobre o seu ser xesuítas lembrando
que “morreron en comunidade”. Así
foi a súa vida e traballo, con alegrías e
tensións, con virtudes e pecados, pero

campesiños pobres, con familiares
mortos, xúntanse a véspera do 16 de
novembro na UCA para celebraren
uns con outros, rezar e cantar. Jürgen
Moltmann teorizou moi ben: “non
toda vida é ocasión de esperanza,
pero si o é a vida de Xesús, quen, por
amor, tomou sobre si a cruz”.

2) Ser honrados con nós mesmos,
xesuítas, e preguntarnos “que fixemos
para que eses pobos estean crucificados e que imos facer para baixalos da
cruz”.
3) Tomar en serio -quizais o máis difícil e menos frecuente- que hai dous
modos de camiñar na vida, de ser
xesuítas, construír a sociedade e a universidade.
Son camiños opostos e están en pugna. Un é o camiño da pobreza, que
leva a oprobios e menosprezos; hoxe
diriamos humillacións, difamacións,
ameazas; e de aí á humildade, á fondura do humano, á verdadeira vida. O
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Entrevista

“Facer unha cooperativa sen ánimo de
lucro é un acto revolucionario, político”

José A. Martínez

No 2014, as cooperativas, Cestola na Cachola S. Coop. Galega,
Cousas da Terra, Tempo de Loaira e
Trespés, puxeron en marcha a Rede
SAL (Sen Ánimo de Lucro), unha
plataforma de traballo coloborativo entre cooperativas galegas sen
fins lucrativos. Conversamos con
Tania Martínez e Paulo Jablonski,
de Trespés, que nos explican que se
pretende con esta rede

Como xorde a idea?
T.: No 2013, no Culturgal coincidimos
unha serie de cooperativas sen ánimo
de lucro. Compartiamos a dificultade
que supón que a xente comprendese
a figura “sen ánimo de lucro”, o que
iso significaba. Vimos a necesidade
que existía de difundir o cooperativismo sen ánimo de lucro e dar asesoramento a aquelas persoas que quixesen profundizar neste campo.

cios do traballo que superan os salarios e os gastos propios do funcionamento das cooperativas van dirixidos
a investir noutros campos (social, ambiental, cultural), non a se lucrar as
persoas socias con eles. A finalidade
da cooperativa non é a busca do beneficio económico: é unha alternativa
laboral.
Mais non só responde a criterios propios das cooperativas, senón que apa-

o modelo cooperativo é un paso máis
para avanzar na madurez democrática
Que é iso do cooperativismo sen fins
lucrativos?

rece tamén recollido na Lei de Cooperativas de Galicia.

P.: É unha fórmula enmcarcada dentro da economía social e solidaria
que mostra que é posible crear empresas sostibles sen necesidade de ter
como principio último a maximación
do beneficio. Isto é algo que a xente
non entende, pensando que falar de
sen ánimo de lucro é sinónimo de non
cobrar.

T.: Así é. Entendemos que todas as
cooperativas deberían tender a ser
sen ánimo de lucro, mais a Lei recolle ambos os dous tipos. Para poder
ser rexistradas como cooperativas
sen ánimo de lucro, hai que pór por
escrito nos estatutos unha serie de
principios: as persoas que ocuparen
os cargos reitores non poden ser remuneradas, os beneficios das cooperativas non poden repartirse entre
as socias, así como existe un salario
máximo. E, por suposto, respectalo.

T.: A cooperativa sen ánimo de lucro
é un mecanismo de autoemprego. É
unha empresa e os traballadores cobran polo seu traballo. Mais hai que
diferenciar salario e lucro. Os benefi-
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P.: Con todo, a Lei galega non permite que todas as cooperativas o sexan,
restrinxe as cooperativas SAL ás que
traballan no eido social. Por exemplo,
unha cooperativa leiteira non podería ser sen ánimo de lucro, aínda que
así o desexase. Non o permite a Lei,
mais ningunha delas o pensa, pensan
como empresas sociais. Aínda que hai
algunhas que o pediron.
T.: E despois está a situación de que
para que unha cooperativa sexa inscrita e recoñecida como sen ánimo
de lucro ou non, en moitos casos
depende da interpretación que faga
a persoa funcionaria encargada do
rexistro de cooperativas. A Lei recolle a regulación dun xeito tan amplo e
aberto a variadas interpretacións.
Que pretende a Rede SAL?
P.: Pois, de entrada, explicar as diferenzas e a singularidade deste tipo de
cooperativas. Entendemos que cómpre darlle visibilidade a esta fórmula
sen ánimo de lucro, para promover e
difundir o modelo entre todas aquelas persoas interesadas. Moitas veces
non se ten en conta porque non se coñece. Ademais, entendemos que hai
que axudar a aquelas cooperativas
que se queiran constituír como sen
ánimo de lucro, mesmo axudando na
presión no rexistro de cooperativas.
Cal é a situación actual do o cooperativismo?
P.: As cooperativas son o que mellor
está a resistir a crise. Son capaces de
sobrevivir porque xogas co teu salario. Nunha empresa mercantil, o
obxectivo primordial é manter os beneficios. A perda de beneficios fai que
aposten por reducir postos de traballo. Nas cooperativas mantense o traballo porque as persoas traballadoras
son as socias.
T: Cada vez hai máis variedade de
cooperativas, que chegan a eidos
que tradicionalmente lles eran alleos
coma a hostalaría ou mesmo o cinema -a experiencia que se está a dar en

Compostela con Numax. Antes estaba moi circunscrito ao mundo agrario
ou pesqueiro.
E a que se debe este éxito do cooperativismo?
P.: O proceso de montar unha cooperativa é mais demorado: hai un proceso de debate, planificación, busca
de consensos. O propio proceso de
constitución é unha boa peneira, moitas ideas non chegan ao final, mais o
proceso de constitución dunha cooperativa fortalécea xa antes de pórse
en marcha.

As cooperativas
son o que mellor
está a resistir a
crise
T.: E iso tendo en conta que aínda hai
un grande descoñecemento do que
significa unha cooperativa. Séguese
a vincular coa idea dunha burocracia impresionante, así que se anima
á xente a ir ao máis “fácil”: montar
unha SL ou unha comunidades de
bens.
E certo que hai un grande descoñecemento social do que é unha cooperativa?
P.: Cada vez as empresas mercantís
falan máis da responsabilidade social.

É un problema do uso e da apropiación da linguaxe. As cooperativas
son un modelo de autoemprego, son
empresas de base popular. Supoñen
unha alternativa: dan a posibilidade
ás persoas que as integran de tomaren as rendas, de decidiren o ritmo
que queren levar.
T.: E tampouco axuda que existen
cooperativas que funcionan como SL.
Funcionan con prácticas de empresas
mercantís. Cómpre defendermos os
principios cooperativos: a democracia interna, a participación de todas
as persoas traballadoras en igualdade.
E como cooperativas sen ánimo de
lucro é necesario que fagamos fincapé e defendamos o que é verdadeiramente social: nisto nos diferenciamos
das empresas mercantís e mesmo das
outras cooperativas.
Como credes que se pode difundir
máis o cooperativismo?
T.: Comezando polo propio ensino
regrado. Non se fala das cooperativas,
mesmo nas facultades de económicas
ou de empresariais. Así, non resulta
raro que despois exista ese descoñecemento en asesorías e consultorías
laborais. Porén, non é só un problema de contidos: o propio ensino non
é cooperativo, senón que é competitivo.
Sería necesaria unha aposta política
polo cooperativismo. Non só unha
liñas de axudas económicas, como
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Entrevista

“Facer unha cooperativa sen ánimo de
lucro é un acto revolucionario, político”

José A. Martínez

Xornada: “As cooperativas sen fins de lucro. Unha ferramenta para a transformación
social”. Lalín-Redondela, novembro 2014.

existe agora, que non se diferencian
das que teñen outros modelos de empresa, como as SL.

P.: Non existe tradición. Podemos observar o que pasa cos centros de día
na nosa terra, xestionados por asoP.: Habería, tamén, que dar o enfoque. ciacións ou empresas mercantís. En
Se reparamos ben, todo o fomento do Cataluña, por exemplo, as escolas
emprendemento está sempre centra- infantís externalizadas foron maiorido en persoas que emprenden. Cóm- tariamente xestionadas por cooperapre abandonarmos esas ideas de éxito
tivas. Aquí só se ve o privado como
empresarial, como o que se nos venúnica posibilidade, SL ou SA. Non se
de con Amancio Ortega e outros. Ese
admite o privado colectivo, as coopeéxito empresarial é, na práctica, un
fracaso produtivo. Temos que buscar rativas.
fórmulas alternativas: o modelo cooperativo é un paso máis para avanzar
na madurez democrática.
Nas xornadas que recentemente
organizou a Rede SAL, Joan Segarra, da Federación de Cooperativas
de Traballo de Cataluña vinculou o
grande desenvolvemento das cooperativas na súa terra pola aposta política municipal de externalización dos
servizos públicos nos anos 80. Por
que non acontece algo semellante en
Galicia?
T.: Vai a un concello medio, como o
noso de Redondela, e pregunta que é
unha cooperativa. Non teñen idea, ou
pensan en algo relacionado co agro.
Si que se coñece o que é unha asociación sen ánimo de lucro ou o que
é unha SL.
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Sería necesaria unha aposta política
polo cooperativismo
T.: Por outra banda, o tecido asociativo en Cataluña estaba máis desenvolvido, o que posiblemente fixo
moito máis doado o desenvolvemento do cooperativismo.
E como vedes o futuro?
P.: Pasa necesariamente polo cooperativismo. Esta crise é un bo exemplo. O modelo económico actual non
ten saída. O cooperativismo permite
manter a actividade produtiva con
outros criterios. Hoxe, facer unha
cooperativa sen ánimo de lucro é
un acto “revolucionario”, político, un
acto que cada día fai máis xente.

Entrevista

Conversa con Roberto Rivas

Nicanor Acosta Alonso

Hai agora ano e medio un bombeiro
da Coruña negouse a colaborar no
desafiuzamento da anciá Aurelia Rey.
Cando lle solicitaron que cortase
a cadea que impedía a entrada ao edificio Roberto Rivas comunicou a súa
negativa, púxose o casco e, levantando un cartel de Stop Desafiuzamentos, volveu para o camión. Esa acción
sacouno do anonimato e converteuno nun heroe, pero valeulle tamén
unha condea por “provocación de
reaccións no público que alteran ou
poden alterar a seguridade cidadá”.
Esta é a conversa que mantiña para
Irimia, nos mesmos días nos que se
confirmaba a sentenza.

Roberto Rivas entrando aos xulgados entre os aplausos dos compañeiros.

Esta crise creou sufrimento ben
concreto en xente ben concreta. Estiveron e están as institucións e os
servizos públicos á altura das circunstancias?
Eu penso que a día de hoxe todas as
institucións están apodrecidas, polo
tanto é complicado ter algún tipo de
esperanza no mal chamado “estado
de benestar”. Se realmente estivesen
ao servizo das persoas nunca chegariamos a sufrir ningún desafiuzamento; as institucións salvan bancos,
traballan arreo para as grandes corporacións pero desprezan as persoas.

As persoas temos que ser
fieis aos nosos principios e
valores
Por que un bombeiro se nega a acatar
ordes na execución do desaloxo dunha familia?
Un bombeiro é unha persoa, as persoas temos que ser fieis os nosos principios e valores, e cando se contradín
uns cos outros temos que decidir, non
serve mirar para outro lado, non ser-

ve escudarse en desculpas barateiras:
ou es parte da solución ou es parte do
problema.
Que pensas cando os gobernantes
falan de ética e rexeneración democrática?
Creo que non son os máis indicados
para falaren diso. A inmensa maioría
dos actuais gobernantes supoñen un
grave problema para a sociedade,
polo tanto temos que artellar ferramentas dende as bases, dende os movementos sociais para que de verdadeira política poida ser decente, todo
o que eles digan e falen nada ten que
ver coa realidade.
Agora con máis perspectiva, dado o
contexto que actual, que se che ocorre que debe ser a mensaxe ou a interpretación ante a situación que estamos a vivir?
E tempo de cuestionarse todo, dende
o modelo social, territorial, lexislativo, xudicial, etc, etc Por certo, unha
grande aperta ao meu compañeiro
e amigo Nicanor, todo un exemplo
para todas nós, que estamos moi orgulloso da túa persoa.
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Poesía

dous sonetos para Xosé Chao Rego1
GALEGO UNIVERSAL
Alto honor de Vilalba e de Galiza
é o que dimana de Xosé Chao Rego,
o noso ilustre e loitador chairego,
no peito sempre a arela da Xustiza.
Coa súa conduta á xente galeguiza,
e aínda nos di que renaceu galego,
el fainos renacer co seu achego,
coa súa galeguidade non postiza.

HOME DE FE

Libros da auga e lume, e do misterio,
e da muller, da variedade humana,
da nosa Lingua... Páxinas gloriosas!

Home sinxelo e sabio, dunha inmensa cultura,
dun corazón moi san, plenamente galego,
filósofo, teólogo, biblista, sen apego
de presunción algunha, que así é por natura.

Queda no corazón seu maxisterio
con sinais permanentes e vizosas,
pola súa riqueza soberana.
Xoán Xosé Fernández Abella

Con fe iluminadora, moi rexa, limpa, pura,
-non hai lugar pró engano neste ilustre chairego-,
percorre a Biblia enteira, con exemplar sosego,
cun humanismo inmenso, comprensión e fondura.
Ten unha fe de amor, esperanza e xustiza,
unha fe regalada e na razón sostida,
unha fe que xamáis, como fe, dogmatiza.
Ten moi presente a Historia para entende-la vida,
da relixión cristiá. Na Historia profundiza
e sabe achar na Historia a luz apetecida.
1 - Poemas lidos polo autor na homenaxe a Pepe Chao, celebrada o 19 de xullo de 2014 en Vilalba, no Paseo dos Soños do Muíño
do Rañego, á beira do río Madalena
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Boa Nova

Para quen chora, cadaquén polo seu nome, pero
sobre todo pola miña amiga que venceu unha
depresión.
Saber que unha brisa mainiña pode soprar sobre
a túa vida toda, a túa, a miña e a de tod@s, que
está a soprar, e limpa de todo borrancho e escrituras
do pasado, que varre todo medo. Que deixa o teu
caderno de vida transparente e aberto á luz, que
podes empezar de novo cando queiras. Que agarda
por ti un lugar de acougo que acolle todo o teu amor.

Comezo da Boa nova de Xesús…
Marcos comeza o seu evanxeo cunha síntese do que consitúe
a vida e a misión de Xesús. Nesta introdución sinala varios
aspectos significativos das claves de lectura necesaria para
entender a figura do mestre.

O ECO

Saber que sempre hai segundas oportunidades e
camiño polo que tirar.

Despois cunha cita biblica atribuída a Isaías (pero que en
realidade é unha síntese de Ex 23,20, Mal 3, 1 e Is 40, 3),
presenta o marco de comprensión na que os lectores han de
situar a resposta de Deus a esas esperanzas. Na antigüidade
un texto da Escritura citábase pola frase coa que comezaba,
invitando o oínte a completar o resto da cita (pois coñecían os
textos de memoria). Deste xeito as alusions de Marcos queren
mostrar que o Bautista é ese menxaseiro que Deus envía nos
grandes momentos da para anunciar a súa chegada. Unha
chegada que se anunciaba como liberación das dificultades
do pobo, pero tamén coma xuízo ante todo as malas accións
que Israel fixera especialmente cos mais débiles.
O evanxelista remata coa presentación da acción e mensaxe
de Xoán. Con ela mostra a diferenza entre o menxaseiro e
o enviado. Un contraste que o lector/oínte atopará ao longo
do relato marcano: do deserto ás vilas de Galilea, do xuízo á
misericordia do Abbá, do anuncio á chegada da salvación.
Toda esta introducción sintética, pero chea de contido, vennos
dicir que o Deus salvador que irrumpe coa chegada de Xesús
é o que sempre acompañou a Israel e quen de novo, ante as
dificultades do presente, actúa do mesmo xeito e cumprirá
con creces a súa promesa mesiánica coa chegada da boa
nova proclamada e vivida por Xesús de Nazaré.
O único requisito para descubrir e acoller este gran
acontecemento é a conversión do corazón que posibilite
unha nova mirada sobre ralidade e sobre Deus.
Carme Soto

Saber que os temporais son mentira, que os altos
fondos ferintes non existen. Canto busca mancarnos
é ilusión. Nada pode lixar a páxina branca a estrear
que es, que somos.
Nada nos pode apartar do rumbo recto e estelar da
liberdade, porque imos xuntas, moitas mais, todas,
no mesmo barco, e non penso soltar a túa man.
Crer que levamos estampado o Sorriso da Vida na
palmas das mans e que o seu alento arrecende o mar
de Galiza os días de grande marea, arrecende a
camiños sempre novos e por trazar. Respirar contigo
e voar.
Christina
DOMINGO 7 DE NOVEMBRO. II DE ADVENTO
A PALABRA. Mc 1, 1-8
Comezo do Evanxeo de Xesús Cristo Fillo de Deus.
Como está escrito no profeta Isaías: “Mira, mándoche
por diante un mensaxeiro, para que prepare o teu
camiño; voz de quen clama no deserto: “Preparade
o camiño do Señor, endereitade os seus vieiros”.
Presentouse Xoán Bautista no deserto, pregoando un
bautismo de conversión para o perdón dos pecados.
E ía onda el xente de toda a rexión de Xudea e
tódolos de Xerusalén; confesaban os seus pecados e el
bautizábaos no río Xordán. Xoán ía vestido con pelos
de camelo e cun cinguideiro de coiro arredor do van,
e mantíñase de saltóns e mel bravo. E proclamaba:
“Detrás miña está a chegar o que é máis forte ca min,
diante de quen non son digno de prostrarme para lle
desatar os amallós do seu calzado. Eu bauticeivos con
auga, pero el havos bautizar no Espírito Santo”.

A PALABRA

A CLAVE

En primeiro lugar define a súa identidade proclamándoo
coma Mesías e fillo de Deus. Dúas afirmacións que vinculan as
expectativas, tanto xudías coma cristiás, fronte a intervencion
salvadora de Deus na historia. (1,1)

Descansar de tanto por facer, de todo o feito que
pesa, das bágoas e mágoas que pesan sen razón
e sen nomear, e mirar para diante. Porque si. Non
estamos feit@s para turrar de pesos, pecados,
recordos, ansias e agonías, non somos seres para
a depresión, non fuches feita para a tristura. Non
fomos feit@s para a dor. Quen o diga minte. Somos
perpetuas páxinas en branco sen estrear, coma velas
de dorna que o vento quere inchar para levar a alta
mar. Que unha brisa mainiña busca levar por vieiros
rectos cara a horizontes novos.
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Falando da lingua

Ouff Escola: agravio ao galego

Lidia e Valentina

como un certame que tiña como
obxectivo impulsar o uso do
idioma galego entre a mocidade se converteu, entre
outras cousas, nun insulto
á nosa lingua.
Xa non imos entrar en
que o primeiro premio
deste certame para escolares o recibiu unha
curta rodada exclusivamente por actores e
actrices profesionais, nin
tampouco na aparición
das autoridades só para a
foto nun auditorio cheo de
docentes e discentes.

Entre outros, o Servizo de Normalización Lingüística do Concello de
Ourense e mais a Secretaría Xeral
de Política Lingüística convocaron
o certame Ouff Escola, destinado a
premiar “os mellores traballos audiovisuais en galego realizados por escolares”. O día 19 deste mes foi a gala
de entrega de premios e alí vimos

No que queremos afondar é no desprezo á nosa lingua que alí se fixo.
Pois nun certame que pretendía promocionar o galego escoitamos a intervención do alcalde da cidade en
perfecto castelán. Cando lle chegou
desde o público un “en galego”(!!!),
comezou unha alternancia entre as
dúas linguas, despois de sentenciar
que el fala en galego pero aos rapaces fálalles en castelán! Estupenda
maneira de alimentar os prexuízos

O Fachineiro

diante do alumnado. De feito, xa a
presentadora do acto pasou a usar só
o castelán…
Mais o peor estaba por chegar. Escoitar como unha das curtas premiadas
estaba inzada de frases do tipo: “las
cousas”, “lo que vamos facer” “la casa
doscientos veinte”, “la trescientos”....
no medio dun texto no que predominaba o galego, si, pero... que galego?
Non estaban os alumnos/as expresándose espontaneamente, os pequenos/
as tiñan o texto preparado, podían
ler e repetir as veces que fixese falta para dicilo “en galego”... A idea da
curta era moi boa, pero gravárono
así, mandárono así... E GAÑARON!
Nun certame de curtas en galego,
subvencionado pola Secretaría Xeral
de Política Lingüística e cun xurado
composto por supostos especialistas
na normalización do galego.
Imaxinades gañador dun certame en
castelán un vídeo en castelán e que
cada dúas frases meta un par de palabras en galego? Ou calquera feito nun centro plurilingüe no que se
escoite dicir “He lives in the house
number doscientos veinte”?

do cine

O sal da terra
Estamos entrado en tempada interesante de
estreas cinematográficas e entre elas quere
destacar o fachineiro este magnífico documental dirixido por Wim Wenders. A obra é
un repaso emocionante e arrepiante asemade
pola obra do fotógrafo brasileiro Sebastião
Salgado. Este home, referencia da fotografía
social mundial durante os últimos corenta
anos vai comentado ante a cámara de Wenders algunhas das súas obras máis coñecidas e,
por veces, esa explicación conmove aínda máis
cá propia foto. Salgado, posuidor de todos os
grandes premios de fotografía publicou as súas
creacións en libros emblemáticos coma Terra
-sobre os campesiños sen terra-, O berço da des-
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igualdade -acerca da precariedade da educación en países empobrecidos- África, Éxodos
ou Traballadores, entre outros. Por diante do
seu obxectivo pasaron a inxustiza, a pobreza,
a fame, a sede a ambición, a indiferenza. Logo
de fotografar xenocidios coma os de Ruanda
ou os Balcáns, despois de ver morrer diante
da cámara refuxiados e desprazados abandonados por todos, chegou á conclusión de que
ningún ser humano debería seguir vivindo, tal
como di no filme. Deixou a fotografía social e
buscou abeiro nestes últimos anos na ecoloxía e
na fotografía da natureza. Neste filme veremos
unha escolma imprescindible.
A.Q.

