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A vivenda,
un “dereito” que
segue “torto”

A foto que fala

Veña o Advento, a terras de Palestina!
“Porque unha luz brillou, sobre os
que vivían en terra de sombras. Pois
quebraches o xugo que tanto lles pesaba
e a vara do seu tirano” (Isaías, 9)

O trasno

Que o pague el

Daniel López Muñoz

Se é certo, como indican as testemuñas e as fotos, que o alcalde popular
da Coruña acendeu as luces da cidade en pleno día; precisamente no luminoso e solleiro día de folga, para
que os datos de consumo eléctrico
fosen máis altos e, así, que a maquinaria de propaganda puidese dicir que
a folga “contra o PP” foi unha merda
espetada nun pau e que a folga contra
Zapatero foi máis tremenda porque
daquela se consumiu menos enerxía
eléctrica.....pois, que cousa sucia e
que penosa! Se é así, manda truco,
que pague el o custe de semellante
ocorrencia. E se ese gasto obedece a
unha táctica concertada con outros
tantos mandatarios locais da dereita
(disque de Valladolid, Albacete, Valencia, ...), pois que a fiscalía actúe de
oficio –era boa!- e que a Xustiza llo
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faga pagar a todos. Dos seus petos,
dos seus amadísimos petos.
As fábricas de trolas traballaron a
esgalla. Tamén pode ser que os gabinetes de prensa non pisaran a cidade.
Porque as cidades eran rúas e prazas
a ritmo de domingo. As cidades son
organismos vivos, respiran e latexan.
Teñen ruídos, ruídos de luns ás sete
da mañá, e de venres pola tarde, e de
sábado ás doce. O 14 de novembro, as
cidades tiñan respiración de domingo, campás fóra.
Pois si, os gabinetes traballaron arreo.
Por iso, despois, a última hora, nos
informativos da RTVG falaban dun
país inexistente, o que “debía ser” segundo o correspondente “argumentario informativo contra a folga xeral”.
E así espetaban o que lles cadraba,
seguindo as consignas: primeiro paso,

minimizar; segundo paso, asociar a
folga a un problema de orde pública.
Quixeron abrir e non lles deixaron;
incidentes, coche queimado; 18% de
seguimento; caixeiro roto; ambiente
de piquetes; insignificantes manifestacións; incidentes en Madrid arredor
do Congreso, pero no resto da “capital” era un días máis; e, por suposto:
menos baixa de consumo eléctrico ca
nas anteriores.
O alcalde Negreira mandou un Twiter desculpándose polo acendido das
luces argüíndo que se trataba de “reparacións”. Hai cousas tan patéticas
que non merecen o ilustre nome de
“mentira”. Ben, en calquera caso, esqueceulle indicar no Twiter que el se
facía cargo dos gastos. Pois iso, por
cuestión de equidade e xusta reparación polos recortes, pola diminución
do subsidio do paro, polos despido en
barra libre, pola paga extra dos traballadores públicos, polo empequenecemento dos servizos sociais, polo repago sanitario, polas listas de agarda,
polas axudas á banca, pola amnistía
fiscal, polo cabreo, pola indignación.
Por todo, que pague el, que á xente xa
lle vai chegando.

Editorial

Educar para sermos máis iguais e
máis felices,… Ou non?

De novo o asunto da educación volve estar sobre a mesa e no centro mesmo do debate. Non é un asunto calquera. É especialmente sensible desde todos os puntos de vista.
A reforma da educación que se inicia non se acomete en calquera momento senón nun contexto histórico moi
delicado e máis ben con présas. Estamos diante dunha crise de enorme calado. Non se trata xa dunha cuestión
económica, senón que se está poñendo en xogo un modelo de sociedade, chámese estado social, estado de benestar ou protector, un tipo de sociedade “preocupada pola igualdade e a felicidade para todos e todas”, unha
sociedade que se foi construíndo moi pouco a pouco despois dos desastres da guerra do século pasado.
Por detrás dese modelo social hai –había, cando menos- un discurso compartido, un certo consenso. As sociedades europeas seguen sendo plurais, relixiosa, ideolóxica, culturalmente, pero chégase a asumir como obxectivo colectivo lograr a igualdade de oportunidades para todos
os nenos e nenas, sen depender do barrio, clase ou condición
de nacemento.

Ponse en xogo un modelo de
sociedade “preocupada pola
igualdade e a felicidade”

Para o logro dese “crecermos xuntos” estaba unha educación
pública que, por principio, debe asegurar primeiro a extensión
da educación, dunha calidade mínima aceptable, igual para todos e, despois, só despois, a excelencia dos individuos máis dotados. Non se trata de cousas incompatibles, senón
de prioridades. Primeiro a cooperación, a cohesión e a inclusión de todos,….ou primeiro a competitividade, a
carreira individual, a vitoria dos mellores?
Resulta moi ilustrativo, a este respecto, que no primeiro parágrafo do preámbulo da LOE de 2006 se afirme:
“Para a sociedade a educación é o medio de transmitir e, ao mesmo tempo, de anovar a cultura e o acervo de
coñecementos e valores que a sustentan,….de fomentar a convivencia democrática e o respecto ás diferenzas individuais, de promover a solidariedade e evitar a discriminación, co obxectivo de acadar a cohesión social”.
E que, como contraste, no anteproxecto que promove o ministro Wert, o preámbulo comece así: “A educación
é o motor que move a competitividade da economía e as cotas de prosperidade dun país; o seu nivel determina
a súa capacidade para competir con éxito na area internacional e de afrontar os desafíos que se presenten nun
futuro. Mellorar o nivel educativo dos cidadáns supón abrirlles as portas a postos de traballo de alta cualificación”.
Sirva de aperitivo esta comparanza de prioridades. No próximo número de Irimia volveremos sobre este tema.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

eles, xa que pasaba horas e horas ensinando cousas e parecía que ao final
non se conseguía nada. Esta mestra
pasaba horas e horas con eles. Insistía no mesmo e os seus alumnos non
avanzaban. Parecía que nunca chegarían a nada. O peso do seu contorno
era tan forte e tan negativo que, por
moito que se esforzase, os resultados
eran moi moi mediocres.

Recordo hai anos unha conversa que
tiven cunha vella mestra que levaba
moito tempo dando clase a nenos e
nenas marxinais. Eu dicíalle que tiña
que ser desesperante traballar con

Entón ela dicíame que os resultados
serían para os seus netos e netas. Que
se pouco a pouco estes nenos e nenas
ían sabendo o valor da educación e
do coñecemento, poderían abrirlles
máis portas aos seus fillos. Que estes
chegarían máis lonxe cós seus pais e

os fillos deles chegarían a onde eles
quixesen.
Hai máis dun mes en Paquistán un
talibán disparou contra unha mociña
de catorce anos chamada Malala, que
defendía o seu dereito a unha educación. Esta nena é unha mostra do que
sons as conviccións e a loita polo dereito ao coñecemento.
Este rumoroso é un soñador e soña
que dentro de cincuenta ou sesenta
anos o neto de Malala e a neta do talibán irán xuntos á escola, á universidade, ao traballo… e que se cadra
teñen ideas diferentes pero que se
respectan. Educar é sinónimo de soñar.
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Cogreso do LOBO en
Lugo, onde crían 20 das
64 mandas. Na Costa da
Morte acampan uns cen.
Asústannos con el, e non
coas mortíferas avespas
chinesas que rematan
con abellas e mel. Neste
absurdo, a Xunta permite
matar cabalos salvaxes
non identificados co
microchip, esquecendo as
marcaxes, e ninguneando
os veciños, co que
ameaza á burra do
monte, raza galega, que
vive libre.
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AUXILIA celebra
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No outono miles de
aves EMIGRAN
40 anos con máis
cara África na busca
iniciativas, agora cun
de calor: alcatraces,
cursiño de voluntariado
cormoráns… Viaxan
en Monforte. Cada vez
hai máis discapacitados ao lugar de sempre
para criaren, co mesmo
que cómpre coidar
sentido de orientación
no domicilio. Na
das bolboretas. Así
foto, Marisol Bravos,
ocorre na Estaca de
cun coche adaptado,
Bares, preto do San
fundadora -con Xesús
Mato- deste colectivo que Andrés de Teixido, que
dignifica a minusválidos festexamos o 30, cando
tamén as lagartas dos
e familias, loitando
cantís máis occidentais de
contra as barreiras. A
Cruz Vermella de Sarria Europa buscan co cheiro
á familia e foxen de
recoñeceulle a Mato, o
depredadores e frío.
10, todo este labor.
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Fanse os cen anos do
Manifesto de Ourense de
Acción Galega -contra
os foros e o caciquismoliderado por BASILIO
ÁLVAREZ, á volta da
etapa de xornalista en
Madrid. A ilustración é
do cómic Titoán de Inacio
e Iván Souto, presentado
o 20 de outubro na
Estrada, cadrando cos
cen anos da voda de
Castelao e Virxinia nesta
vila -á que tamén asistira
Basilio, abade de Beiro.
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O 15 comezou o ano en
16 MESQUITAS. A
máis antiga, no Balneario
de Guitiriz, na guerra
convertido en hospital
dos “mouros” feridos,
carne de canón para
Franco. Nas aforas
tiñan o seu cemiterio,
que agora non existen
no país. Xa nos 60, os
estudantes abriron a de
Compostela, Foz e outras.
En Lugo hai dúas. A máis
grande, a da Coruña,
acolle os venres uns 400
fieis.
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O bispo de Ourense
esixe ao Comité Antisida,
aluguer polo piso de
acollida que noutrora
cederan a enfermos
sen casa. Os recortes
eliminan estes centros
de prevención e cura
do VIH. Xa pecharon
os de Santiago e Vigo.
No Brasil atoparon a
terapia para reducir o
5% a transmisión nai/
fillos, cunha combinación
de medicinas; pero
moitas non o saben,
por falla dun centro de
asesoramento.
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No 4º Congreso
dos CRUCEIROS,
organizado
pola Asociación
de amigos dos
cruceiros, cruces de
pedra e petos de ánimas,
urxiuse a atención á
Cruz da Tahona, agora
no antigo Hospital da
Caridade do Ferrol, “o
Torrente”, e antes na
praza do Canido. Un
exemplar medieval que
Castelao cualificou de
gótico, atribuído ao
mecenas Pérez Andrade
o Bo, impulsor de pontes
e igrexas.

Alfonso Blanco Torrado
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En 3 anos o AGRO
perdeu 10.000
traballador@s, o que
está a destruír o país:
despoboación, desfeita
ecolóxica e cultural...
Caeu a súa renda un
45% nun lustro. Mentres
Francia e Alemaña
funden os prezos do leite
de Galicia traeneo leite
un 10% máis barato,
aquí o gasóleo, pensos
e forraxes están a
subir un 30%. Na foto,
Henar Román dunha
das comarcas máis
prexudicadas, a Terra
Chá.
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POLITICA
Pedro Pedrouzo Devesa

1. Desafiuzamentos
A nosa década pasará a historia como unha das máis absurdas. Temos un parque de dúcias de miles de vivendas
vacías mentres miles de familias son lanzadas das que adquiron nunhas condicións de morosidade infames. Calquera retraso no pagamento da mensualidade provoca
un alza exponencial da débeda. O propio proceso de embargo é tan onerosamente beneficioso para o banco que
espanta. Os pisos, ou os pagan os hipotecados mediante
facilidades crediticias, ou os pagaremos entre todos á banca
que os embargue a través do seguinte rescate.
2. Nacionalismo
O nacionalismo foi e segue sendo a forma necesaria de pensar
politicamente un país que necesita construírse, incapaz de desenvolver a súa potencialidade non se sabe porqué. Para moitos
o problema estriba naqueles que, desde fóra, nos queren impoñer
as decisións que debemos tomar. Persoalmente creo que a razón
está na nosa propia adolescencia política. Estamos nunha situación,
e a actividade do noso parlamento así o ratifica, na que non se queren
responsabilidades nin tomar grandes decisións. Quen serán os asesores dos
nosos novos representantes parlamentarios? Cales serán os seus méritos? Por
que serán elixidos? Serán dos nosos? Que avances normativos nos teñen preparados?
3. Distinguimos fin de medio, ideoloxía de prexuízo?
O fin, a liberdade e a igualdade. A ideoloxía, a que desenvolva estes principios
moitas veces en conflito, necesario conflito. O resto son medios, e aferrándonos
a eles caemos no prexuízo. Gran parte do noso debate político non é ideolóxico, é de prexuízos.
4. As imputacións e a teoría da probabilidade
Numericamente non me saen as contas. Se penso na lei dos grandes números,
os tres partidos políticos galegos deberan ter aproximadamente á mesma porcentaxe de imputados por suborno, tráfico de influencias e prevaricación. Non
é así. Será que hai partidos tremendamente máis honrados ca outros ou é que
a xustiza non é todo o cega que debera ser? Nese caso, e posto que a imputación está tan xeralizada, debemos automaticamente equiparala coa demisión
do imputado?
5. Barra libre para a impunidade?
A anterior afirmación débese entender como un convite á impunidade política? Que non se me entenda mal. Evidentemente, debemos perseguir e sentenciar a aqueles que fan un uso torcido da súa responsabilidade política, pero
tamén debemos ser prudentes cos xuízos mediáticos nos que caemos cando
van dirixidos aos da bancada de enfrente.
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O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

D. Uxío García Amor puido ser o gran
bispo de Galicia. Seica non quixo e quizais
fixo ben e quedou en santo. Converteuse
nun facho de servizo e espiritualidade
para a Diocese de Mondoñedo-Ferrol,
ocupou todos os cargos posibles, sempre
desde a humildade e a entrega.

Panxoliñas verdes

O seu compromiso co país, coas xentes,
coa nosa lingua, é abraiante. Fixo apostas
ben serias en tempos duros. Domina as
ciencias e as artes, como poeta, como
músico.

berce o noso mar:

Agora con 84 anos, servindo aínda onde
o chaman, recibe cumprida homenaxe.
Seino por misiva de Xaquín de Roca.
Misiva fermosa e digna de publicar
en Irimia: A xente de Xermolos co
compañeiro da Peneira, Alfonso Blanco
Torrado, veñen de proclamar a D. Uxío
“Chairego de honra”. Os últimos anos
botounos en Vilalba animando a fe e a
esperanza.
Mágoa que non fora o bispo de Galicia,
que non quixera. Seguro que a nosa
realidade sería ben distinta. Achégase
o Nadal, e con sabor a advento deixo
estes versos de D. Uxío, panxoliña
comprometida e de cristal:

ímoslle cantar
ó Neno que soña na cova
berce de cristal.
Berce a nosa terra,
Galicia é o berce que anaina
a frol do Nadal.
Fíxose cantiga,
fíxose cristal:
a Virxe alumea o misterio
no branco luar.
Ten saudade a terra,
Veñen os pastores

estende a túa man:

latexa o portal.

¿quen enche de pan a súa boca

Os anxos pregoan de novo:

e quenta o seu lar?

noiteboa en paz!
Verde a nosa terra,
Naceranos hoxe

verde o noso mar.

co sol da mañán

Deus fai entre nós o seu berce,

o trigo que fai de Belén

berce de Nadal!

a casa do pan.
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Entrevista
Maite Martínez Rodríguez

Conversa con Joaquín Díaz, membro da
Plataforma Stop Desafiuzamentos da Coruña
“Non o fan porque se estea botando á xente
da súa casa. É porque houbo un suicidio”
Falamos con Joaquín Díaz o 13 de novembro, á mesma hora na que o
Goberno estatal e o PSOE reuníanse en Madrid co obxecto de aplicar
solucións a un dos peores e máis indignantes efectos da actual situación
económica, política e social: os desafiuzamentos. Despois de días de xuntanza,
o Goberno e o PSOE non acadaron acordo ningún. O Goberno aprobou logo
un Real-Decreto lei para que, segundo afirmou o ministro de Economía, Luis
de Guindos, “ningunha familia de boa fe se quede sen teito como consecuencia
da crise”. Retomamos entón a conversa con Joaquín Díaz para preguntarlle
pola valoración da Plataforma. Como el xa avanzara na entrevista, a
Plataforma considéraa un parche que non vai solucionar este grave problema,
imposible de atallar se non se modifica a vixente lei hipotecaria.

Boas, Joaquín. Moitas grazas por
atender a nosa petición. Sabemos
que estades traballando arreo para
axudar as persoas, as familias, que
fican sen vivenda. E neste mesmo
momento no que nós estamos a falar,
Goberno e o PSOE andan tratando
este asunto. Que agardades desa conversas?
Esperar non esperamos nada, realmente. Sabemos da proposta inicial
do PSOE, sobre a que están traballando, que é moi curta, son anacos
dun lado e doutro. A nós deixóusenos
fóra do debate, e os expertos cos que
están traballando son: unha persoa
do Banco Hipotecario Español, un
ex-conselleiro andaluz de economía...
Persoas que non están a carón da realidade, que están nos seus despachos
afastados dela. Cremos que a reunión
vai ser bastante ineficaz e tamén que
a lei que queren presentar o próximo
xoves quedará curta.
Credes, logo, que non vai solucionar
o problema?
Non vai, non. Venderano moi ben nos
medios, para quedaren ben, como están quedando ben agora os bancos
cando onte pararon os desafiuzamentos, mellor dito, dixeron que ían para-
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los. E será iso, un pouquiño de lavado
de cara, non será a solución.
Cales pensades vós que son as solucións para este problema?
Establecer a dación en pago con efecto retroactivo e que se fagan campañas políticas para cambiar a mentalidade aínda existente de que aquí hai
que hipotecarse para ter unha casa en
propiedade, porque o mercado actual
laboral, a actual situación económica,
leva a que se estenda o uso de vivendas en aluguer e non en propiedade. Debería aproveitarse o contexto
económico para darlle a volta á idea
de que é mellor vivir nunha vivenda
en propiedade ca nunha en aluguer.
Ademais, deberían establecerse moratorias por lei para xente que non
pode pagar, que quedan no paro, ou
que están cobrando a axuda familiar
e non conseguen pagar a cota da hipoteca. Nestes casos, o que sucede agora
é que esas persoas, cando deixan de
pagar un par de meses, por exemplo,
sóbenlles as hipotecas moitísimo porque lles aplican uns xuros de demora
á débeda de incluso o 20%. E entón
pasa o que pasa: hai xente que leva
a hipoteca paga durante dez anos
e agora, cando non pode afrontar
os pagos, atópase que lle debe máis

cartos ao banco que cando asinou o
contrato.
Nós propoñemos, en primeiro lugar,
paralizar todos os procesos de desafiuzamento. Despois, no canto de
lexislar por decreto-lei, entre dous
partidos e en catro días, crear unha
comisión de debate, na que estean
incluídas todas as partes. E sobre a
duración, se dura un mes, que dure un
mes, pero que se faga un bo acordo.
Estase transmitindo a idea de que hai
lexislar canto antes pero é unha acción-reacción do Goberno, para min
é demagoxia pura. Non o fan porque
se estea desafiuzando á xente. É porque houbo un suicidio estes días. Por
iso son estas reunións, para apagar
incendios, o lume no rocho, non para
arranxar a casa. A gran maioría da poboación tomou conciencia sobre este
problema e eles mesmos saben que,
como o deixen pasar, vainos queimar
a eles. E a Unión Europea está tamén
detrás facendo presión, que é outro
dos motivos probables polos que se
fixeron estas reunións.
Que di a Unión Europea sobre a
vixente lei hipotecaria española?
Non é só que sexa inxusta, senón que
é unha lei que non deixa lugar para
o proceso de reclamación. Estana

denunciando non por lei de vivenda
senón por lei de consumo, por dicilo
dun xeito sinxelo. O que pide o Tribunal Europeo é que, igual ca noutros
procesos, haxa posibilidade de revisar, de reclamar. Na actualidade, a
persoa hipotecada no pode reclamar
a sentenza. É un proceso administrativo puro; non hai xulgado que
ditamine nada. O que está dicindo é
que ten que existir a posibilidade de
defensa. É unha lei moi diferente ao

Porque as persoas, as familias, quedan sen vivenda.
A dación en pago tería que ir sempre
acompañada do acceso a vivendas en
aluguer. É dicir, que cando se efectuase a dación en pago, as persoas
afectadas tiveran xa a disposición
unha vivenda de aluguer. Existindo
na actualidade seis millóns de vivendas baleiras en España, debería
crearse un sistema de aluguer social

Por impago de dous meses aplícanlles
xuros de demora do 20%
resto de leis hipotecarias de Europa,
a peor probablemente. É do ano 1909,
nun momento no que debía de haber
unhas 200 hipotecas en toda España.
E ademais compleméntase coa lei de
usura, a dos xuros de demora do 20%,
que é da I República, de finais do século XIX. É a única que se podería
aplicar. Esta lei di que o xuíz é quen
estimará que é usura e que non o é.
Sobre a dación en pago, que opinades? Resolve de raíz o problema?

para que as persoas que quedan sen
vivenda, pagando unha cantidade
proporcional aos seus ingresos, poidan volver vivir nunha situación de
normalidade polo menos ata que recupere un nivel de vida digno.
Que se pode facer antes de que se
execute unha orde de desafiuzamento?
Antes pódese tratar de negociar co
banco, que é algo que non ocorre
moito, e pouco máis: tratar de conseguir informes de traballadores so-
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Entrevista
Maite Martínez Rodríguez

Conversa con Joaquín Díaz, membro da
Plataforma Stop Desafiuzamentos da Coruña

ciais, de centros cívicos -no caso das
cidades, onde, neste sentido, é máis
fácil- para levalos aos servizos sociais e intentar conseguir algún tipo
de axuda e incluso conseguir algunha
mediación.
Sabemos que no Estado español hai
uns 530 desafiuzamentos ao día. Cal é
a situación en Galicia?
En Galicia a porcentaxe de desafiuzamentos é menor. Concéntranse
case todos en Madrid, Barcelona, Valencia e en Andalucía. Aínda así, en
Galicia hai bastantes, hai uns 12 ao
día, que xa son dabondo. O problema
é que non saen practicamente á luz.
Pola propia idiosincrasia galega, porque os propios afectados e afectadas
non queren que o saiban os veciños
nin a familia... e, daquela, pérdese o

senten vergonza e, cando saen nos
medios de comunicación, piden que
non poidan ser recoñecidos, coma se
fosen maltratados. E realmente non
son os culpables do que están a vivir.
Ten que ver iso co feito de que, polo
menos ata agora, se asumisen os desafiuzamentos como un problema individual, familiar, non coma un resultado máis da crise que vivimos?
Realmente a orixe está na banca. As
entidades financeiras deberían tomar
tamén cartas no asunto porque todos
os casos teñen a súa orixe no período
do que vai do ano 2001 ao ano 2006,
no que se deron hipotecas a persoas
con traballos temporais, con traballos
dos que se sabía que non ían dar para
manter unha hipoteca de 40 anos, e
a xente con máis de cincuenta anos.

Moitas hipotecas fixéronse
				
de maneira ilegal
apoio familiar. Os casos que se coñecen publicamente difúndense porque
os estamos difundindo nós desde a
Plataforma. De feito, cando a xente
recorre a nós xa está en plena desesperación, xa non son procesos iniciais
senón finais. En máis dun caso, cando
nos piden axuda temos só tres días de
marxe para intentar resolver o problema, non temos máis. Son casos terminais xa. E nisto non hai diferenzas
entre as cidades e o medio rural. É
dos poucos sitios de España nos que
os afectados non queren dar a cara,
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Consciente ou inconscientemente
déronse de maneira errónea, sen valorar as consecuencias, sobretaxando
as vivendas. E moitas hipotecas fixéronse de maneira ilegal. De feito, hai
moitos casos que poñemos en mans
dos avogados para denuncialos por
estafa. Pero aquí aparece outro problema para os desafiuzados: os custos xudiciais da denuncia por estafa
poden chegar aos 50.000 euros. A
nova Lei de Taxas Xudiciais proposta polo ministro de Xustiza, Alberto
Ruiz-Gallardón, que se aprobará no

Senado, engade aínda máis dificultades para que as persoas en situacións
económicas graves poidan recorrer á
xustiza para denunciar os abusos cometidos contra elas polas entidades
financeiras.
Non podemos esquecer que se denuncia a entidades con aparatos e
recursos legais moi potentes. Nós
vivimos na Coruña unha situación
bastante estraña negociando con
Bankinter, o banco mandou desde
Madrid ao director de seguridade e
ao avogado xefe.
Parece que vos tiveran medo. Se
despregan esa cantidade de recursos
para negociar con vós será porque
ven o voso movemento como unha
ameaza. Se non fose por vós, os desafiuzamentos non estarían na axenda dos medios de comunicación, na
política e non sería unha das grandes
preocupacións sociais actuais.
As Plataformas Stop Desafiuzamentos Aquí levamos ano e medio traballando e antes non se coñecía nada sobre os desafiuzamentos, non se sabía
nada e xa había case 200.000 en toda
España. As plataformas empezaron a
formarse no 2010, en Cataluña. Aquí,
na Coruña comezamos en xuño de
2011. Xorden a partir do Movemento
15M. Primeiro foron grupos de traballo no 15M e despois constituímonos
en plataformas. Nós tamén nos mobilizamos e denunciamos as axudas que
está recibindo a banca e as políticas
que se lles aplican. Agora vemos que
se crea o “banco malo” con 60 mil millóns de euros, que realmente é un cemiterio de vivendas, ao que non se vai

sacar rendibilidade ningunha. Implica
lavarlle os balances aos bancos e que
se saquen de enriba os “mortos”, que
son as vivendas de máis de 20 anos
ou 30 que van meter aí e que non teñen valor de mercado ningún. As vivendas máis novas déixanas en stock
porque saben que teñen saída en tres
ou catro anos. En canto aos gobernos,
non só ten responsabilidade o estatal.
Aquí, o Concello da Coruña sempre
nos di que non ten competencias,
cando noutras cidades estanse creando oficinas de mediación propias, con
traballadores sociais, economistas,
avogados, para negociar cos bancos;
están poñendo a disposición vivendas municipais de protección oficial.
Noutros concellos algúns alcaldes
como medida de presión retiraron as
súas contas dos bancos que embargan as vivendas. Na Coruña, as tres
mocións que se presentaron, foron
bloqueadas polo Goberno municipal,
que non accedeu sequera a debatelas,
por non estimalas urxentes, dicindo o
alcalde da Coruña, Carlos Negreira,
que as mocións eran brindes ao sol.
Levamos un ano e medio esperando
a que nos reciba o Goberno municipal.

pables, os que “deixaron facer”. Aquí
mesmo, na Coruña, non se conta cos
traballadores públicos, os traballadores sociais non poden trasladar ao goberno municipal nada porque saben
que non van saír adiante as súas propostas. Están moi desesperados con
respecto a situación e ata arriba de
traballo. Se queres falar con eles, tés
que esperar unha semana porque están a rebentar de citas, mañá e tarde.
Cres que vai haber movemento Stop
Desafiuzamentos para tempo?
Si, creo que si. Por exemplo, na Coruña cada vez hai máis xente interesada. E no resto de España ocorre o
mesmo. Ata que non se consiga unha
lei realmente xusta e se cumpran as
condicións, o movemento seguirá
adiante. Despois quedaría como un
mero “vixilante”.

As tres mocións
que se presentaron
na Coruña foron
bloqueadas polo
Goberno municipal

Falando de responsabilidades, habería que falar dos notarios. Na Coruña
sabemos dun notario moi coñecido
que parece que está involucrado en
contratos de hipotecas ilegais.
Que din as persoas afectadas sobre
a mesa de debate, formada en Madrid para solucionar o seu problema,
na que só participan o Goberno e o
PSOE?
Algunha xente manifestou o seu desacordo mediante concentracións. Hai
bastantes críticas, non só por parte
dos afectados, tamén por parte de
xuíces, traballadores sociais, persoas
que polo seu traballo son “termómetros sociais”, que coñecen de preto
como viven os desafiuzados. E é que
están decidindo, sobre a solución ao
problema, xustamente os seus cul-

Para contactar na CORUÑA:
En Facebook: http://es-es.facebook.com/pages/STOP-DESAHUCIOS-ACORU%C3%91A/216065495111451?sk=wall&filter=12
Correo electrónico: desahucios.coruna@gmail.com
STOP DESAHUCIOS ESTADO ESPAÑOL:
www.stopdesahucios.es
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Horizonte Universal
Victorino Pérez Prieto

A ecoteoloxía no quefacer
teolóxico do século XXI1

“Hai unha rede infinita de fíos por
todo o universo... En cada entrecruzarse dos fíos hai unha persoa e en
cada persoa hai unha conta de cristal.
E cada conta de cristal reflicte non só
a luz de cada un dos outros cristais na
rede, senón tamén todos os outros reflexos que se dan a través do universo
enteiro”.
(A Rede de Indra, Rig Veda)
“A creación vive na esperanza de ser
tamén ela liberada da servidume da
corrupción e participar así na gloriosa
liberdade dos fillos de Deus”.
(Rom 8,20-22)
“Deus meus et omnia”.
(Francisco de Asís)
“Quero deixar que exhale aquí o meu
amor pola materia e pola vida, e harmonizalo, se for posible, coa adoración única da soa absoluta e definitiva
Divindade...”
(P. Teilhard de Chardin, Escritos do
tempo de guerra)

Un novo equilibrio
Hai unha coñecida frase atribuída a
Karl Rahner, pero que en realidade a
pronunciou por primeira vez o meu
gran mestre Raimon Panikkar: “O
cristián [e a cristiá] do século XXI deberá ser un místico ou non será cristián [cristiá]”. A frase paréceme magnífica –coa conveniente corrección
da linguaxe inclusiva-, e é necesario
repetila unha e outra vez: as leis, as
normas, os ritos e as mesmas prácti-

O que conta é a
realidade enteira,
a materia tanto
como o espírito
cas non liberan, aínda que poidan ser
unha axuda no camiño da nosa vida;
o que libera é o Espírito, a vida vivida intensamente, a experiencia plena da vida en comuñón, como fixo e
dixo o gran mestre Xesús de Nazaré,
o Cristo Liberador. Pero, do mesmo
xeito, gústame repetir desde fai anos
que o cristián e a cristiá do século
XXI ou é tamén un/ha ecoloxista e
un/ha ecopacifista , ou busca unha
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ecoespiritualidade, ou non poderá
ser tampouco un bo cristián/á, un
discípulo/a de Xesús de Nazaré. Ou
busca o equilibrio pacífico cos seus
irmáns e irmás de raza, pero tamén
a harmonía coa natureza, co irmán
lobo e a irmá avestruz, o irmán colibrí
e a irmá calandra, coa irmá árbore e
a irmá pedra, coa irmá auga, co irmán
vento e con todo o cosmos. Ou busca a xustiza, a paz e a integridade con
toda a creación, creando o mesmo relacións xustas coa Terra e o Cosmos;
porque “somos parte da terra e ela é
parte nosa”, como dicía o xefe Seattle.
Máis aínda, ou busca denodadamente a sabedoría-espiritualidade da terra
(ecosofía), con sensibilidade holística,
recoñecendo a interdependencia de
todo con todo… sabendo que “o que
conta é a realidade enteira, a materia
tanto como o espírito” -como di Raimon Panikkar-, ou non terá futuro;
porque a vida e o cosmos todo vive e
morre connosco: somos a conciencia
do universo, pero sen el non somos.
O ecoloxismo no cerne cristianismo
Xesús de Nazaré, o retrato de Deus,
é un “ecoloxista” que non só manifesta un profundo coñecemento e amor
pola natureza (Mc 13,28; Mt 6,26-30…
), senón que se experimenta el mesmo
nunha unidade non-dual con Deus e

1- Artigo escrito con motivo do décimo aniversario do Equipo de investigación ECOTEOLOXÍA da Facultade de Teoloxía da Pontificia Universidade
Javeriana de Bogotá

cos seres humanos/o mundo (Jn 17, 2123; Lc 17, 21). Por iso, invita os seus seguidores non só a admirala, respectala
e amala, senón a integrarse nela e gozar nela. Xesús Cristo é o mellor rostro da compaixón polos irmáns e por
toda a creación; e, como dicía Thomas
Merton: “A idea da compaixón está
baseada nunha intensa conciencia
de interdependencia de todos os seres, todo é parte de todo”. Un corazón
compasivo é “o ardor do corazón por
toda a creación: homes, paxaros, animais, demos e todo o mundo”, dicía fai
séculos Isaac de Nínive.
Por iso, no quefacer teolóxico do século XXI, a ecoteoloxía deberá ocupar un lugar primordial. Máis aínda,
non pode ser simplemente un elemento máis da teoloxía, senón un elemento vertebrador de toda ela, como
dimensión constitutiva da fe e a vida;
unha perspectiva que acabe con séculos de visión eurocéntrica e antropocéntrica, despectiva dos “outros” e da
vida non humana, para alumar unha
nova imaxe de Deus.
Tratarase de pasar do Deus dominador ao Deus Relación trinitaria-Comuñón solidaria, Compañeiro, PaiNai, Amante e Amigo; pero tamén
pasar a un Deus do que o mundo é
o seu Sacramento: o mundo como
Corpo de Deus e Deus como Espírito
do Mundo. Un Deus ligado indisolublemente á súa Creación; non algo
estraño fronte a el, senón expresión
do Ser. Para poder ver “o tecido sen
costuras” que forma a Realidade enteira, que di Raimon Panikkar.
Como escribiu Ian Bradley “a fe cristiá é intrinsecamente verde; a boa nova
do Evanxeo é promesa de liberación
e plenitude para toda a creación”;
pero “necesitamos borrar séculos de
pensamento antropocéntrico que colocaron o home, e non a Deus no centro do universo”. Esa é a gran tarefa
do quefacer teolóxico do século XXI:
unha ecoteoloxía ecosófica.

Todo un proceso
Isto supón un proceso semellante ao
que nos propón aos cristiáns o sacramento da reconciliación:
En primeiro lugar un labor deconstrutivo (exame de conciencia): descubrir
a orixe da “crise ecolóxica”, na que temos culpa cristiáns e non cristiáns, e
borrar unha concepción antropolóxica e teolóxica antropocéntrica, domi-

Cómpre borrar
unha concepción
antropocéntrica,
dominadora e
depredadora da
natureza
nadora e depredadora da natureza
que tanto dano fixo á natureza e a nós
mesmos. Para iso é imprescindible un
diálogo interrelixioso e intercultural.
En segundo lugar, a reconciliación
coa natureza e o cosmos todo (dor
dos pecados e propósito da emenda):
poñérmonos ante o Deus de perdón
que sempre espera a volta a casa (oi-

kos) dos seus fillos/as, volta ao equilibrio no amor.
E en terceiro lugar un quefacer construtivo (cumprir, refacer a nosa vida):
elaborar unha nova teoloxía, unha
eco-teoloxía que descubra e manifeste un Deus en íntima conexión co ser
humano -home e muller- e co cosmos.
Conexión non-dual; que non caia
nin nun dualismo destrutor, nin nun
monismo que nega a realidade tal
como é: a identidade e a diversidad
coexisten e ambas son reais; buscar a
síntese harmoniosa. Unha conexión
que nos axude a ser un, vivir unificado, andar os camiños que van desde
o corazón non-dual que permite ser
todo en todos.
Trátase, en fin, de elaborar unha ecoteoloxía ecosófica que saiba manifestar que dicir “Deus é amor”, como
nos ensinou Xesús o Cristo-Palabra
definitiva do Pai, é manifestar que
Deus é comuñón, relación trinitaria
ad intra (Pai/Nai-Fillo- Espírito) e ad
extra (Deus-Ser humano-Cosmos).
Unha ecoteoloxía ecosófica que saiba
manifestar que o ser humano e toda
a creación están chamados á cristificación, á plenitude da vida no Amor;
indisolublemente unidos no camiño
do Amor.
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O noso taboleiro
Redacción

A Asociación Cultural “O Galo”, organiza a presentación
do libro Lonxes do Solpor de Manuel María,
do CD Andando a Terra de Uxía
e do vídeo, De amor e cantería.
Quinta feira, 29 de novembro ás 19.00. Biblioteca Ánxel Casal
Coa presenza de Saleta Goy e a voz de UXIA.
Esta publicación contén un LIBRO + CD + DVD. Tres formatos distintos para
“rozar a nosa intimidade” e “voar cara as incertas néboas do futuro” deixándonos guiar por Manuel María. “Os lonxes do solpor”, un magnífico libro, o
último poemario inédito, no que se mostran, con intensidade lírica, o tremor
puro da palabra, a comuñón coa terra amada ou a saudade polo tempo pasado
e a crítica á dura e deshumanizada realidade do tempo presente.
“Andando a Terra”, un traballo musical sobre poemas de Manuel María realizado por Uxía, voz excepcional da música galega e sensibilidade feita canción,
que agora interpreta ao gardador das albas que nos fai crer aínda no ser humano.
“De amor e cantería”, vídeo de Pixel Films, sobre guión de Anxa G. Refoxo,
que traduce en imaxes e son os “Sonetos á Casa de Hortas” de Manuel María
e que mereceu o premio Mestre Mateo á mellor produción experimental do
ano 2011.

Escolma
A terra faise en ti,
Saleta, sutileza,
chama apaixonada
e transparente,
levidade de neve,
torrente e forza
de seiva poderosa,
música de vento
entre abelairas,
raio máxico de lúa,
murmurio de regueiro,
flor de cerdeira
ou pinga de orballo
emocionada, tremendo
sobor do pálido rubor
da rosa namorada
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Boa Nova
Chega o dia da vosa liberación
As palabras que hoxe atopamos no texto de Lucas,
desconcértannos sen dúbida polo seu ton apocalíptico,
pero se relativizamos o seu contido literal e afondamos
na expresividade simbólica que mostran, podemos
achegarnos mellor o que o evanxelista quixo transmitir
con elas.

I DOMINGO DE ADVENTO

A PALABRA

Lc 21, 25-28. 34-36
Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus
discípulos: “Haberá sinais no sol, na lúa e nas
estrelas; e na terra as nacións tremerán coa
angustia diante do bruar do mar e das ondas;
os homes morrerán cheos de medo e de
desacougo, polo que virá enriba do mundo,
pois mesmo os astros abalarán. Entón verán
o Fillo do Home vir sobre unha nube con
grande poder e gloria. Pero cando empece a
suceder todo isto, poñédevos de pé e erguede
ben a cabeza, porque chega o día da vosa
liberación. Tende conta de vós mesmos; non
sexa que vos atordoedes na borracheira, na
libertinaxe e nas preocupacións da vida, e de
súpeto caia sobre vós aquel día; porque caerá
como un lazo sobre todos os que habitan a
terra. Vós vixiade sempre, e pregade para
que poidades escapar de todo o que está por
vir, e comparecer así seguros diante do Fillo
do Home”.

O principio que orienta este modo de reflexión é moi
sinxelo, pero fondo: se Deus liberou o pobo no pasado
tamén o fará hoxe e nada por terrible que sexa pode
impedir a salvación de Deus. Para transmitir esta
convicción o autor apocalíptico describe a situación
con imaxes terribles para que en medio delas a
acción de Deus apareza coma máis poderosa. El non
adiviña o futuro, só describe o mal como a xente no
seu tempo o percibe, anunciando deste xeito a acción
salvadora de Deus.
O texto de Lucas sitúanos nesa mesma dinámica de
fracaso e esperanza. O Mestre sente o fracaso da
súa misión e sabe ca súa vida corre perigo. As súas
palabras buscan dicirlle a súa comunidade que, pase
o que pase, non deixe de buscar os sinais de esperanza
que agroman cando a terra abanea baixo os vosos
pés (21, 25-28). Non vos deixedes atrapar polas
pequenas seguridades, camiñade na seguridades que
da a compañía do nosos Deus (21, 34-36).
Carme Soto

Advento. Esperanza. Un ano máis podemos dar
grazas de gozar dun tempo de preparación para
a vinda do Señor. Gocemos destes días, prestemos
atención. O desacougo non ten sentido, esváese
como a néboa a media mañá. Non nos deixemos
enganar polas grandes apariencias, polas crises,
éxitos, grazas e desgrazas coas que nos inundan
dende os medios de comunicación: a realidade
non se transforma dende o poder; o Reino nace
nun cortello. Sexamos vixiantes, fiquemos atentos,
comecemos por nós.

O ECO

DOMINGO 2 DE DECEMBRO.

A CLAVE

O pensamento apocalíptico foi un modo, tanto no
xudaísmo coma no cristianismo, de responder as
situacións de persecución que en diversos momentos
da súa historia tiveron que afrontar. Mais aló das
adiviñas ou oráculos de futuro que parecen conter, o
relato de tipo apocalíptico, como é o caso do de hoxe,
é unha reflexión dende a fe para manter a esperanza
cando chega a dificultade.

J. A. Martínez
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Tras unha breve reflexión sobre a situación actual da nosa lingua, no último número quedaramos en darlle
unha voltiña polo miúdo á gramática,
e así vai ser, non pensedes que perdemos o rumbo. O que pasa é que co dadas que somos a coñecer a etimoloxía
das palabras, tamén nestes tempos

Lacueiras, feminino de lacueiros

que corren, non queriamos que se nos
pasase unha que quizais vos leve feito
cavilar: folga. Sabedes de onde vén?
Como non, do latín. É un substantivo
que deriva do verbo “folgar”, no latín
follicare. Era a palabra que utilizaban para referirse ó camiñante que
se detén para tomar alento ao final
dunha costa (para tomar “folgos”).
Este verbo ten tamén outra acepción,
a de estar ocioso, sen traballar. E se
folgar é descansar, cando o descanso
se fai habitual, o que goza del vólvese
un folgazán. Ollo, porque se falamos
de medidas sindicais de paralización
de tarefas, os que as levan a cabo son
folguistas, e estes o que fan é secundar unha folga…
Pois ben, unha vez falado algo de
todo, xa que temos claro que palabras
son masculinas e que palabras son femininas en galego, alá imos hoxe coa
formación do feminino. Os cinco sentidiños aquí! A ver
Normalmente o feminino dos substantivos e adxectivos fórmase engadíndolle un –a á forma do masculino
se este remata en vogal tónica ou
consoante(avó-avoa, rapaz-rapaza),

O Fachineiro

ou mudando o –o polo –a se a forma
masculina remata en vogal átona (neno-nena). Agora ben, a solución varía
nalgúns casos:
-rematados en –án fan o feminino
en –á: ancián-anciá, catalán-catalá,
alemán-alemá, musulmán-musulmá,
irmán-irmá Ollo, porque os substantivos e adxectivos caracterizadores
despectivos fan –án/–ana: folgazánfolgazana , pero ollo outra vez: hai
algunha excepción: nugallán-nugallá.
-rematados en -ón fan o feminino en
–oa (león-leoa, campión-campioa…),
pero os aumentativos e os pexorativos que se formaron a partir dun verbo farano en –ona (mullerón-mullerona, preguntón-preguntona ).
-os rematados en vogal tónica farán o
feminino engadindo -a, pero con estes hai que ter en conta que levarán
acento gráfico: nu-núa, cru-crúa…
-e hai unha serie de palabras que presentan terminacións especiais: heroeheroína, poeta-poetisa, galo-galiña,
actor-actriz…
Soou o timbre. É hora de folgar.

da publicidade

Incoherencias
Pouco imos descubrirlle ao lector do fachineiro sobre as técnicas publicitarias, pero
hai algunhas que amolan máis ca outras.
Unha delas é a da enésima publireportaxe
de Gadis expremendo o éxito do “vivamos coma galegos”, agora protagonizado
por nenos. Ese anuncio -trufado de mensaxes de loita e futuro- está pagado pola
mesma empresa que vende leite francés a
40 céntimos de euro nos seus supermercados (igual que fan as outras superficies) ao
tempo que arruínan as explotacións gandeiras do país. Xa dá que pensar que un
litro de leite custe menos ca 0,33 centilitros
de auga carbonatada de Coca Cola, pero
ao mellor vivir coma galegos é xustamente
iso, ir en contra da economía de Galicia,
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igual que outros van en contra do patrimonio, da lingua ou do medio natural. Claro que postos a tirar desa mea sen conda
da incoherencia, habería que ver por que
proxecto de país optaron os traballadores
e traballadoras desas explotacións agrícolas cando depositaron o seu voto na urna,
se votaron coma galegos ou coma franceses. Mentres nolo preguntamos, mellor
decidirnos por un consumo responsable
nas tendas e mercados de proximidade. E
aí temos marcas coma A portela, Lourerio
ou O Alle que ofrecen leite de calidade a
un prezo xusto para quen o produce poida
vivir e despois comprar no Gadis.
A.Q.

