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“A liberación é máis
importante cá teoloxía”
Entrevista inédita a Samuel Ruíz

A foto que fala

Igrexa, esa palabra feminina.
Esperando ao Papa antes da eucaristía
no Estadio Olímpico de Berlín.

O trasno

A bondade existe

Daniel López

Hai ocasións na vida nas que se pode
pedir permiso para facer unha excepción. Nesta sección nunca foi do gusto deste escribán usar, e menos abusar, dos temas persoais. Pero como
pai só temos un e a min acábame de
morrer, gustaríame, a pedido dalgunha das asistentes ao funeral, ocupar
este espazo co mesmo texto que unha
das súas netas leu ao final da celebración. Recolle moi ben os nosos sentimentos, a paz desta despedida e o
agradecemento por toda unha vida
de humor, comprensión e bondade
intelixente. Velaí o texto:
Os familiares de Julián temos que
vos dar as grazas por tanta mostra
de afecto e solidariedade e, ademais,
temos que vos dar una boa noticia: a
bondade existe!
Si, si que é posible deixar que a bondade configure a nosa enteira vida.
Mergullarnos nun mar de bondade.
Sen ruídos. Quizais sexa un don,
unha graza, un anaquiño de ceo.
Quizais teña que ver con ser fillo dun
home de mar, morto na mar brava
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de Punta Segaño. E con eses tempos,
esas esperas, espazos e mares infinitos. Seguro que tamén foi unha tarefa dura. E aí estivo coa súa compañeira Ángela, empeñados en cultivar
e abrazar a bondade. O caso que no
noso pai, no avó Julián, chegou a
ser natural; tan connatural coma o
seu saber verlle o humor a tódalas
cousas, como inventar historias e enredos para engaiolar aos pequenos,
como relativizar absolutos e dogmas -porque as persoas son sempre
o centro da vida-, como pasar o día
rozando nas silvas, como tanto traballo e tanto servizo, nas pequenas
cousas, nunha enteira existencia.
Estar, sen figurar; saber, sen presumir; crer, sen impoñer; ser, sen que se
note; facer ben ás agachadas; acompañar, animar, vivir, dar vida, termar da vida.
É posible. A Deus grazas a bondade
é posible.
Así de fácil. Así de difícil.

Editorial

Demoucando
Comezamos a coñecer o plan de recorte de gastos propostos polos executivos autonómicos.
O que publicitariamente se presentou como plans de “austeridade” das contas públicas,
inclúen medidas que afectan a calidade dos tres grandes piares do estado de benestar: a
sanidade, a educación e os servizos sociais. Unhas medidas que tentan responder á presión
dos mercados financeiros internacionais e que amosan a ideoloxía neoliberal e desreguladora dos gobernos xurdidos tras o 22 M. Con todo, o recorte estrela, o máis mediático, foi
a supresión de liberados sindicais institucionais. Os sindicatos convértense, deste xeito,
nun dano colateral ou chibo expiatorio da crise económica. E ninguén, agás os propios
interesados, parece chorar pola súa sorte. Sofren unha crise de representatividade. As enquisas do CIS falan dun empeoramento da percepción das organizacións sindicais: moitos
traballadores -e que se podería dicir dos desempregados!- non senten os seus intereses
representados por unhas subvencionadas estruturas sindicais.
Nun momento en que a palabra crise parece
xustificalo todo, no que os que provocaron
a maior crise económica dende a Segunda
Guerra Mundial se presentan como únicos
garantes da recuperación, onde o modelo
social europeo e os dereitos laborais están en perigo de desaparición, é máis necesario ca
nunca un contrapeso dos traballadores para facer fronte aos retos do presente e do futuro.
Esta crise pode e deber ser unha oportunidade para unha transformación sindical. Unha
oportunidade que cómpre non desaproveitar. Recuperar o termo “militancia”, desvincularse do poder, atinxir unha autonomía e independencia económica. Cómpre, en fin, apostar
por unhas organizacións sindicais mantidas principalmente polas cotas dos seus afiliados,
que defendan unha calidade e eficiencia do servizo público –tamén unha calidade do servidor público e dos correspondentes procesos de selección-, que desenmascaren a penetración do mercado e do capital e dos seus anti-valores na nosa vida de cada día, que poñan
aos traballadores e traballadoras máis vulnerables –parados incluídos- no centro das súas
preocupacións. É tempo de demoucar. Para rebrotar.

Esta crise deber ser unha oportunidade
para unha transformación sindical

Rumores de esperanza
Unha das vantaxes do verán é que
tes tempo libre. Ao longo do ano
vas deixando cousas que logo retomas. Eu no verán doulle máis duro á
lectura e así
foi neste
pasado.
Non
lin
todo o que
pretendía
pero si que
fixen tres
lecturas
moi interesantes e
que paso a
recomendarvos.

Primeiro libro: Settecento de Marcos
Calveiro. Para os amantes da novela histórica. É un auténtico recreo e
un goce para os sentidos. Unha viaxe
fascinante á Venecia do século XVIII
onde Vivaldi é o protagonista. Hai
momentos especialmente deliciosos
para ler sen présas pero coa sensación de que se van enleando as cousas
cunha sinxeleza maxistral.
Segundo libro: In vino véritas. De
Francisco Castro. Non quero parecer
pedante nin xogar a adiantarse ao
futuro pero este escritor será un dos
grandes da nosa literatura. Novela
policíaca que pretende ser unha crítica ás novelas deste xénero. Ademais
dunha crítica ao mundo da televisión
especialmente do telelixo. Unhas pin-

gas de humor, unhas pingas de crítica
e un final ben traído. Francisco Castro
domina as conclusións dos libros.
Terceiro libro: Non hai noite tan longa. Do mestre Agustín Fernández
Paz. O autor que domina a literatura
infantil e xuvenil cambia un pouco
(non moito) de rexistro e fai unha
novela para xente non tan miúda. Un
home regresa á súa terra e vese obrigado a investigar unha triste historia
da súa familia e unha indagación en
determinadas eivas da moral do mundo no que vivimos.
Tres libros, de tres escritores
galegos. Para a miña opinión son bos.
Por que non vos animades a lelos?
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A peneira
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Inmigrantes centroamericanos cara EUA foxen
da morte en MÉXICO.
En 5 meses foron secuestrados máis de 11.000;
outros abatidos. Coas
pernas seccionadas polo
tren, coma o guatemalteco Manuel, non ceden
e atravesan 5000 Km.
sen amparo da xustiza,
roubados e asasinados
polos sicarios Zetas, que
recrutaron 23.000 mozos
dende o 2006.
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O 14 cumpríronse 50
anos do Colexio Rosalía
de Castro de Vigo, pioneiro na comunicación en
galego na ditadura, ao
abeiro dunha pedagoxía
aberta nunha escola
laica e grazas ao entusiasmo de ANTÍA CAL,
que o día 1 é nomeada
“Chairega de Honra”
por Xermolos. Sempre
nunhas aulas participativas, abertas á ética e as
ciencias.

3

4

Non ten que ser venres
de Coresma, para que
o 4, acusan en 10 anos mozas/os de 15 anos
1500 apicultores menos. ou algo máis, partillen
De 3100, só entre 35
“CAFÉ E CALOR” nos
e 40 son profesionais,
caixeiros da Coruña, na
que xestionan 15.000
foto, cos sen teito. Nese
das 80.000 colmeas,
día percorren as rúas co
atacadas por pesticidas seu agarimo e alimentos,
da agricultura extensiva. escoitándoos e animánEstes produtos, prohibi- doos. No verán estiveron
dos en Europa, merman 3 semanas en Marrocos
a biodiversidade e a po- axudando os máis desfalinización reducindo flora vorecidos.
e froitos. A imaxe é das
21 científicas premiadas
no ano.

As Xornadas

APÍCOLAS do Eume,
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MINI E MERO reciben, o 15, o premio
Facer País, testemuñado
en moitos eidos, como a
recuperación da relixiosidade popular, recollendo
o “Padrenuestropequeniño”, “aporlasinal dos
pobres”, etc., e recreando
co canto novas formulas
poéticas para celebrar
dignamente a esperanza
do pobo. Dende os 70,
loitaron pola liturxia en
galego.

6

VIGO mobilízase contra
os recheos na ría, onde
erguen edificios sen
función marítima. Alí
traballan 30.000 persoas
que producen 600.000
toneladas/ano de pesca.
Fai 500 anos o 35% da
poboación pertencía ao
gremio dos mareantes.
Ata chegar ao nivel
actual houbo loitas: no
1900 contra as traíñas,
que os defensores doutras artes crían esquilmadoras do mar.
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Vivimos o 12 co filme
SANDINO, de Miguel
Littin, a utopía da América que loita pola liberación, a do “Paradiso” de
X. Lezama, mesmo ata a
traxedia, fronte á mentira
do norte, maniqueos, que
escollen inimigos para
medrar cunha gloria
con pés de barro. Na
foto, Xosé Antón Iglesias,
cooperante de Cooperativas Agrarias nicaraguanas.

Alfonso Blanco Torrado
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Ata o 16, ‘Fillos do
Océano’, mostra fotográfica de Javier Teniente
sobre PESCA artesanal
en Novacaixa-Ourense.
Na UE descartan o 13%
capturado, que volve ao
mar morto (1,3 millóns de
toneladas por ano) para
cumprir a lei, con artes
non selectivas, coma a
rede de esmalle, que
destrúe o atún e peixe
espada, un migrante moi
estimado pola frota.
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Política

A volta á escola

Pedro Pedrouzo Devesa

En setembro de 1976 comecei 1º EXB no colexio dos Maristas de Lugo. Erguíame polas mañás e a miña mai acompañábame ata a parada do autobús escolar que tiña cerca
da casa. Alí nos xuntabamos uns vinte rapaces agardando
a que chegase un bus que, despois de aproximadamente
quince paradas, chegaría ao colexio. E non era o único bus
da miña escola.
Trinta e cinco anos despois, os centos de nenos que van a
ese e a outros colexios chegan maioritariamente en automóbil, cos conseguintes conxestionamentos ás entradas e
saídas das escolas. Ningunha cidade galega se libra desta
desfeita que dificulta a mobilidade e provoca graves problemas de circulación pola irracional necesidade de que
cada neno vaia no coche dos seus pais no canto de ir no
transporte escolar.

de condutoras/-es levando a cadanseu neno, pasamos a ter
un condutor e un vixiante por autobús.
Os efectos negativos que sobre a mobilidade dunha cidade ten o inicio do curso son evidentes. Porén, este é un dos
temas máis delicados aos que se ten que enfrentar calquera goberno municipal que queira poñer sentido común
viario na súa cidade. Os cruces de declaracións que se
xeran cando se saca este tema ao debate público excitan
a libido política de máis de un, esquecendo que estamos
regulando un espazo público que debe ser usado da forma
máis racional posible. Tamén se esquece que o embelecemento e humanización das cidades galegas naceu cando
se comezou a afastar o tráfico das rúas e a permitir que
estas fosen conquistadas polas persoas e non polos tubos
de escape.

se centos de persoas teñen que entrar e saír do
mesmo sitio á mesma hora, debe establecerse
un sistema de transporte público
A lóxica da mobilidade di que, se centos de persoas (por
pequenas que sexan) teñen que entrar e saír do mesmo
sitio á mesma hora, debe establecerse un sistema de transporte público; por eficacia enerxética, por seguridade viaria e por pura economía. Gastamos menos dun carburante
que cómpre importar do exterior a prezos cada vez máis
elevados; asegurámonos de que os nenos non se verán rodeados de ducias de coches facendo maniobras en falso e,
en conxunto, aforramos tempo e diñeiro. De ter a centos
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As horas perdidas acumuladas nas atascadas rúas das cidades pola falta de previsión dos seus concellos á hora de
ordenar a mobilidade urbana son miles e supoñen un derroche atroz de tempo, enerxía e ánimo, sen contar o nerviosismo que se xera nesas horas punta. E nas cidades galegas, minúsculas, con medidas ben simples aforraríamos
diñeiro, melloraría a nosa saúde e ... crearíamos emprego.

Ás furtadelas
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Entrevista

Ao Tatik Samuel Ruiz

Duarte Ferrín

Vai case un ano da morte de Samuel Ruiz García, bispo
de San Cristóbal de las Casas de 1959 a 1999. Unha
figura senlleira da Igrexa universal cuxa acción pastoral
non é só historia senón fermento vivo. Dende a Revista
Irimia presentamos unha entrevista inédita, que o tatik
concedeu no 2005 e no que comparte as motivacións do
seu traballo.

A xustiza estivo no centro da súa acción pastoral

Cal era a situación dos indíxenas an‑
tes do levantamento do 94?

Como influíron vostedes na toma de
conciencia indíxena?

Ben, temos que ver que en México,
como en toda América Latina, a situación dos indíxenas, lonxe de ser
unha vontade individual ou colectiva, é o resultado dun sistema social.
Deste xeito, non soamente en México
ou en Chiapas senón tamén en América Latina e en todo o continente o
indíxena está no nivel máis baixo da
sociedade, resultado da especulación
e do espolio deste sistema. Esta situación agrávase pola situación concreta
de carencia de vías de comunicación
e dificultades para a comercialización
dos produtos do indíxena. Hai unha
acción onde concertadamente pagan
moi baixos prezos aos labregos in-

Pois, evidentemente, non podiamos
pensar que a nosa acción pastoral estaba desligada desta situación. Máis
aínda, preguntabámonos como os
anos de evanxelización transcorreran
sen facer ningunha incidencia histórica na situación. Tiñamos a evidencia
de numerosos indíxenas que pensaban que eles non tiñan dereitos, non
se sentían respectados. Había mesmo
o abuso na cuestión das horas e das
condicións do traballo: moitos indíxenas, coñecín eu algúns deles, foron
utilizados como bestas de carga, non
para cargar o millo ou outros produtos agrícolas do patrón ou os propios,

A discriminación dos indíxenas é
o resultado do especulación e o
espolio do sistema
díxenas, e non só iso senón que hai
unha explotación evidente. Por exemplo, tocoume ver comercios onde
se enganaba á xente vendéndolles
detectores de metais por cantidades
estratosféricas como se fosen instrumentos para descubrir cartos baixo a
terra. O máis grave foi atopar que os
crimes cometidos, mesmo asasinatos
e desaparicións de indíxenas, ficaban
impunes totalmente.
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senón para cargar ás propias persoas.
Cando un cabalo, pola choiva escorregaba no camiño enselábase un indíxena e subíase o patrón ou a patroa
látego en man. Esta foi, pois, unha situación tráxica. A medida que fomos
achegándonos entendemos que non
eran situacións individuais senón que
isto consecuencia dun sistema social.
No momento presente grazas a que
pouco a pouco non só houbo denun-

cias, senón tamén a constitución do
Centro de Dereitos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, fóronse
desenvolvendo cursos nos distintos
lugares de Chiapas, nos anos en que
estiven alá, e foise facendo entender
como todos eramos fillos de Deus e
por tanto suxeitos non soamente a
obrigas senón tamén a dereitos na
sociedade. Fóiselles indicando de que
xeito se podían facer relatorios sintéticos, tramitacións para buscar, por
exemplo, unha protección ou facer
unha denuncia dun acontecemento.
Neste momento o Centro ten non só
o obxectivo de axudar e de estar a favor dos indíxenas senón de que teñan
conciencia de que é un instrumento
en mans dos indíxenas. En realidade
xa varios deles representaron internacionalmente o Centro de Dereitos
Humanos fóra do país cun grande
resultado, mais iso tamén pon unha
interpelación ao Centro porque os
indíxenas dixéronnos: “vostedes deféndennos coas leis occidentais, mais
tamén nós temos na nosa cultura, razóns que poden argumentarse na nosa
propia defensa; así, non é só que teñamos un papel ou non para demostrar
a pertenza da terra senón que temos
unha relación coa terra moi diferente
daquela que ten unha persoa cun instrumento de traballo: é parte da nosa
forma de ser e da nosa propia cultura”.
Deste xeito o Centro de Dereitos humanos está interpelado para que non

só sexa un instrumento que utilizando a lei ocidental axude os indíxenas,
senón que tamén haxa defensa de
parte das propias construcións culturais e xurídicas da cultura indíxena.
Mellorou algo a situación dos indíxenas
en Chiapas debido ao levantamento?
Como dixen ao principio a situación
dos indíxenas é resultado dunha
inxustiza social. Os que se levantaron en armas foron particularmente
os que estaban afectados pola produción do café e o descenso vertixinoso
do prezo internacional. Entón á pregunta de se mudou algo, eu preguntaría: mudou algo no comercio internacional? Quen fixa o prezo do café,
os produtores, o país que os importa?
Non. Hai leis económicas desligadas
da ética que, se non melloran, non
mellorará certamente dun xeito significativo a situación. Téñense que facer
trocos na sociedade para poder ver
que esas situacións que teñen consecuencia estrutural teñan un resultado diferente. Con todo, podiamos
dicir que hai unha cousa irreversible
no continente e non só en Chiapas:
a toma de conciencia do indíxena
de ser suxeito da súa propia historia. Coa celebración dos 500 anos da
“descuberta” de América os indíxenas maniféstanse como suxeitos da
súa historia, e din que eles non están

dispoñibles para poder celebrar con
grande fasto aquilo que era o agudizamento ou quizais o inicio do seu
maior espolio e sufrimento. E nese
marco está o levantamento que hai,
que houbo en Chiapas, de xeito que
hai unha situación irreversible que

da comunidade impartindo a xustiza.
Isto tivo, evidentemente, unha repercusión grande e non só en Chiapas senón que nos estados de Oaxaca e de
Guerrero estiveron levándose a cabo
estas accións.

a toma de conciencia do
indíxena de ser suxeito da súa
propia historia é irreversible
é a toma de conciencia do indíxena
de ser suxeito da súa propia historia,
de que hai unha orde social ou unha
cultura occidental dominadora e xeralizadora, de que eles teñen o dereito de manifestar e vivir a súa propia
situación cultural. Mais por outro
lado houbo conclusións nunha das
seis mesas que debían levarse a cabo
para o diálogo entre o goberno e o
levantamento zapatista: o goberno,
lamentabelmente, non cumpriu coa
promesa de aceptar o que asinara nos
acordos chamados de San Andrés.
Despois de varios anos de esperar
unha acción diferente, os indíxenas
comezaron a cumprir unilateralmente aqueles acordos e levaron a cabo o
que chaman Xuntas de Bo Goberno
e Caracois, que son xente da base das
comunidades, elixidas, que mudan
cada 15 días e que toman o mando

Como foron os diálogos entre o
EZLN e o goberno?
Na primeira etapa eu creo que había
manifestamente unha vontade de cumprir os acordos, pero pronto houbo
unha mobilización diferente de xeito
que o goberno por unha parte estaba en diálogo e por outra preparaba
e levaba a cabo agresións nas comunidades. Ese proceso interrompeuse
nalgunhas ocasións e volveuse restablecer con algunhas condicións, mais
finalmente púidose ver que había unha
falta de vontade no diálogo por parte
da representación oficial do goberno.
É posible un novo diálogo?
Mudaron moitas cousas. Para falar de
novo diálogo terían que aplicarse e
aceptarse os acordos de San Andrés
sen unhas modificacións substanciais.
Tería que darse unha situación nova
porque houbo cambios sociais e políticos e entón ten que haber unha
situación diferente para que se poida
restituír ese diálogo.
Recibiu presións para renunciar
como mediador entre o EZLN e o
goberno?
Había presións sempre para o exército zapatista, para os membros da CONAI e para as persoas que estaban
relacionadas ou non co EZLN, mais
a verdadeira razón da renuncia foi a
carencia de vontade para o diálogo.

Samuel Ruiz participou activamente nos Acordos de San Andrés
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Entrevista

Ao Tatik Samuel Ruiz

Duarte Ferrín

Pode explicar un pouco que é a teo‑
loxía da liberación?
Pois podo explicalo, pero hai 859 veces que me fan a pregunta e nunca a
podo responder porque nunca é nin
sobre teoloxía nin sobre liberación.
Máis ben pregúntanme sobre o marxismo na teoloxía e entón o que teño
que dicirlles é que é unha pregunta,
sen ofender a ninguén, tipicamente
europea, porque en América Latina non evanxelizamos coa teoloxía
senón co evanxeo, e a teoloxía é a
última parte, a última situación. Cando os bispos volvendo do concilio a
América Latina fixeron unha xuntanza, estiveron de acordo en que dous
dos puntos que o concilio tratara eran
problemas tipicamente europeos: primeiro, falar de Deus á xente que non
cre en Deus; segundo, de que xeito os
cristiáns deben de estar unidos para

Deus a aqueles que están esmagados,
na situación social, aqueles que están
no nivel máis baixo da sociedade. Así
descobren que a pobreza non é un resultado voluntario, senón froito dun
sistema de dominación onde hai estruturas inxustas de espolio. Por tanto, o primeiro que hai que facer é optar polo pobre. Se eu saíndo á porta
da miña casa vexo que alguén está a
maltratar un pequeno non me poño a
pensar en que tipo de teoloxía lle vou
falar, senón que me poño no medio
para evitar que haxa unha catástrofe,
póñome a investigar que aconteceu,
de que xeito se comportou aquel
neno, por que o adulto está a actuar
así. Unha vez estudada a situación tiramos unha conclusión e iso sería a
teoloxía ou sexa é o resultado dunha
opción polo pobre que é o que a nós
nos interesa máis e inmediatamente.
En América Latina é máis importan-

non evanxelizamos coa teoloxía
senón co evanxeo
que haxa un testemuño verdadeiro ante os non cristiáns. Un terceiro
punto luminoso como o levou o Papa
Xoán XXIII era o seguinte: que a igrexa relacionada cos pobos en vías de
desenvolvemento descobre o que é e
o que debe ser; a igrexa dos pobres, é
dicir, a igrexa de todos. E nesa sinxela
interpelación o concilio entrou, mais
non houbo a posibilidade de afondar
nese problema por unha situación
moi concreta: nese momento en Europa non había pobres; hainos agora,
pero nese momento non. E xa que
logo, non había unha acción pastoral
no mundo da pobreza nin podía ir
haber unha reflexión teolóxica dunha intención pastoral. Ao volver do
concilio, na xuntanza de Medellín, os
bispos descobren que eses dous puntos anteriores eran tipicamente europeos, pero que o mundo da pobreza
era o tipicamente latinoamericano,
e que entón o reto era como falar de
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te a liberación que a teoloxía. A teoloxía é o ultimo momento, é o punto
de chegada. Se hai unha resposta positiva dicindo que hai un Deus é que
ese Deus dos pobres é o que precisamente nos dixo que está representado el dun xeito específico no pobre, e
que a pregunta última e decisiva para
todos é que fixemos co pobre, e que a
opción entón non é unha opción secundaria senón que é opción constitutiva da igrexa. Esa é a posición que
hai en América Latina.
Que relación tivo vostede co EZLN?
Pois a de mediación, atopabÁmonos
só os días de diálogo. Era un movemento coma outros varios existentes
na diocese e eu coñecía a súa existencia, pero non había unha relación directa, como non hai unha relación directa de parte da igrexa con todos os
movementos sociais ou cos partidos

Os principios do bo goberno das
comunidades indíxenas

ou movementos políticos, senón que
se ten coñecemento e hai unha relación coa xente que está involucrada
neles para unha iluminación desde o
acto da fe.
Tivo algún tipo de ameazas ou repre‑
salias por parte dos terratenentes ou
do PRI?
Ben, si, diso xa pasou tempo, fíxose
comunicación ás autoridades e houbo
despois unha protección.
E presións dentro da Igrexa?
Tamén, evidentemente, mais non presións como se dixo, senón resultado
de informacións da autoridade, porque interpretaron, por exemplo, que
a maduración das comunidades coa
presenza de catequistas ou de diáconos xa
non eran manexables politicamente
e entón realizaron acusacións como
que na diocese se estaba a facer unha
formación especificamente política
e de adestramentos. Evidentemente,
esa acusación non a fixo nin a conferencia episcopal, nin a nunciatura
apostólica nin ningún cardeal primado ou outro dos existentes senón que
foi o goberno.

Utopía

Berro seco da XXXIV Romaxe

Primeiro berro. No nome dos que deixan o xardín dos seus
amores, o dos pais, o dos irmáns, e dos amigos, ata o po da
terra coa que o vento aloumiña as súas meixelas. No nome
de todos eles, suplicámosche Deus, Xustiza! Para que aqueles que lles dan traballo nestas terras afastadas, entendan
que os inmigrantes son seres que senten e merecen un trato
coma os demais, cos salarios xustos, coas horas libres e cos
días festivos.
Pido tamén por aqueles que queren vivir sen traballar, para
que atopen noutras persoas o estímulo para sentirse útiles e
esperten nelas o desexo de traballar.
Por último, Señor, quero darche as grazas por todo.
Grazas de verdade! Por todas esas persoas boas
de corazón que axudan os foráneos, non
por mágoa, senón porque todos somos fillos dun só Pai de Bondade.

Segundo berro. Eu falo no nome das mulleres que loitamos. Das mulleres que un día atopamos un problema
e que soubemos loitar contra el. Con berros en alto e
bágoas na soidade. Que soubemos o que era a dignidade
a base de plantarnos diante dos que se facían poderosos,
empobrecéndonos. Que con todo o cariño do mundo
acompañamos aos nosos fillos e fillas nas súas caídas e
nas súas resurreccións. Que convivimos coa morte e loitamos contra dela. Que vimos aos derrotados e soubemos que a pesar disto todo é loita. A loita do cariño aos
nosos seres queridos e que con Amor nada é imposible.
Que ninguén chega tan fondo que non se poida erguer.
Ergámonos pois e berremos todos e todas xuntas.
Terceiro berro. Se ben non en todos os países, a muller
acadou en importantes ámbitos da vida apreciables
cotas de igualdade está presente en moitos estratos da vida política, laboral e social, mentres
que na igrexa segue a ser membro de segunda categoría, negándoselle a posibilidade
de acceso a postos de responsabilidade e
silenciando a súa palabra. A igrexa segue
a manter máis da metade da freguesía na
invisibilidade ou, como moito, en segundo plano. Urxe tomar conciencia desta
inxustiza e reivindicar unha IGREXA
TAMÉN FEMININA.
Porque queremos acceder á
comprensión e coñecemento responsables, queixámonos da actitude represiva e castradora
que obriga ao silenciamento, prohibición ou
retirada de obras de teólogos, biblistas e outros e
pedimos RESPETO pola
liberdade de pensamento e
creación, reivindicando a enriquecedora pluralidade dentro da Igrexa.
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Actualidade

Diálogo interrelixioso e feminismo islámico

Victorino Pérez Prieto

As relixións ‑especialmente o cristia‑
nismo‑ están pasando nas sociedades
occidentais modernas por unha das
crises máis fondas da súa historia;
a secularización e as actitudes de
increnza son algunhas manifestacións
desa crise. Pero as relixións seguen
tendo unha presenza moi significativa
no noso tempo, tanto en Oriente como
en Occidente, e exercen unha impor‑
tante influencia nos distintos ámbitos
da sociedade, para ben ou para mal: a
cultura, a política, a ética, o pensamen‑
to, a economía, a vida cotiá.
O dilema das relixións
O feito relixioso móvese hoxe entre
a secularización e o retorno do sagrado; a paz e a violencia. Neste sentido,
unha frase do xudeu Yehuda Solov,
expresa a ambivalencia da relixión:
“A relixión é unha forza moi poderosa e, se non se lle fai servir intencionalmente para a paz, vai servir contra
a paz”. En particular, parece que as
tres relixións monoteístas semellan
ser as que máis conflitos xeran neste momento; aínda que as razóns de
fondo destes conflitos son máis políticas e económicas que relixiosas.

No seminario da Universidade Compostelá, puidemos escoitar os relatorios da musulmá catalá especialista
en hermenéutica coránica Yaratullah
Monturiol, e os profesores Xabier
Pikaza, Nel R. Rial e o que isto escribe. Tivo boa participación, nivel de
reflexión e compromiso nese diálogo
interrelixioso que resulta imprescindible no século XXI. Unha vez máis,
quedou patente que o diálogo é posible e real, desde as ideas e a práctica,
cando hai realmente unha actitude de
diálogo.

O feminismo islámico é o movemento
máis vivo do Islam actual
Manifestación desta actualidade das
relixións, foron varios congresos e encontros de diálogo interrelixioso, que
coincidiron na segunda semana de
setembro, arredor do fatídico aniversario do 11-S: en Santiago o curso de
verán da USC “Xudeos, musulmáns e
cristiáns. Tres perspectivas diferentes
chamadas a entenderse”, en Madrid
o XXXI Congreso de Teoloxía “Los
Fundamentalismos”, en Lisboa o encontro “Dez anos após do 11 de Setembro. Contributos para o diálogo
interreligioso”, e outros.
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O feminismo de Yaratullah Monturiol
Pero quero salientar a presenza nel
da musulmá que veño de referir; o
seu fermoso nome significa en árabe
“veciña de Allah”. Yaratullah falou
primeiro dos “piares do imam” (a
crenza, ou mellor a “protección” que
o crente atopa alí) e dos “piares do islam” (as 5 prácticas). E logo falou das
correntes islámicas; salientando que
hoxe a máis importante e a que ten
máis futuro non é nin o sunismo, o
chiísmo, o sufismo ou o seu oponente
o moderno salafismo, senón o femi-

nismo: “O feminismo islámico -dixoé un dos movementos máis vivos deste novo século e seguirá medrando
sen deterse, con máis forza que as
outras correntes. É quen de adaptarse
aos cambios constantes que esixen os
novos tempos, sen perder a súa esencia e a súa base islámica… Somos insubmisas e independentes porque somos musulmás e só claudicamos ante
Allâh”. Unhas afirmacións controvertidas, seguramente rechamantes, e estrañas para algúns lectores, pero non
irreais e moito menos desatinadas.
O islam ten fama de ser una relixión
patriarcal; mesmo máis aínda que o
cristianismo, que xa o é abondo…
Pero, segundo esta especialista en
hermenéutica coránica, membro da
Asociación UNESCO para o Diálogo
Interrelixioso e Secretaria da Asociación “Desenvolupament Feminisme
Islàmic” entre outros moitos cargos,
nos seus fundamentos, moitas veces
conculcados e desvirtuados, hai un
respeito e valoración da muller; por
iso, fala da “responsabilidade das mulleres como califas”. Ela coñece ben o
tema, pois publicou os libros Dones
al’Islam. Autodeterminació (2008) e
Islam y derechos humanos (2009).
O primeiro libro está encabezado con
estas verbas: “A autodeterminación
da muller musulmana é actuar segundo a súa propia conciencia, criterio e

ética. No islam ten a súa liberdade e
o seu dereito como persoa”. Mesmo,
verbo da linguaxe inclusiva, tan lexitimamente reivindicada hoxe polas
mulleres, di que cando o Corán fala da
creación, as verbas árabes que utiliza
(nas, insan, baixar) significan “xénero humano”, “humanidade” e “xente”,
aínda que habitualmente sexan mal
traducidos como “home”, como adoita ocorrer coa Biblia. Por iso, quere
deixar ben claro que unha cousa é o
islam e outra ben diversa a interpretación redutiva e reaccionaria deste,
así como a conduta de moitos musulmáns. Yaratullah condena claramente non só a barbarie das lapidacións
e das mutilacións xenitais femininas,
senón tamén o matrimonio forzoso, a
poligamia, a negación do seu dereito
de rezar libremente nas mesquitas...
e fala tamén de non obrigar a poñer
o velo a quen non queira facelo, da
desacralización da xaría, presentada
perversamente como “lei do islam”
con preceptos que non están na súa
esencia, etc.

en A Coruña nun curso de verán da
UIMP.
Alí dixo cousas tan importantes para
a liberación da muller como estas:
“Progresou a condición das mulleres
no século XX, pero continúan a padecer graves prexuízos e atentados
contra a súa dignidade. O sufrimento
dos seres humanos nacidos muller é
o máis grave de todos: discriminación

Unha cousa é o islam e outra
a interpretación reaccionaria
deste, así como a conduta de
moitos musulmáns

Asma Lamrabet e o feminismo refor‑
mista

Yaratullah non é a única neste feminismo islámico, no seu camiño ten
compañeiras catalanas, francesas, inglesas... como a antropóloga angloiraní Ziba Mir Hosseini e especialmente
a marroquí Asma Lamrabet. Asma,
que tamén é especialista en hermenéutica coránica ademais de médica,
lidera un feminismo reformista no
islam; publicou, entre outros, Le Coran et les femmes. Une lecture de libération (2007); tivémola hai tres anos

social, cultural e económica; feminización da SIDA, trata de mulleres,
‘feminicidio’… No mundo musulmán
(Paquistán, Xordania…) mantense
ás mulleres baixo a tutela xurídica
dos homes no nome dunha lectura
errónea do Islam...”. Ante esta situación “A muller musulmá reivindica
o dereito a unha loita autónoma e
independente. Este movemento é feminista polas súas reivindicacións e
islámico pola súa linguaxe e as súas
fontes de lexitimación, así como polas súas sensibilidades diversas”. Por
iso, “as mulleres reivindican o dereito a unha lectura do Islam co con-

vencemento de que foron séculos de
lectura exclusivamente masculina os
responsables da súa marxinación e a
súa relegación a unhas funcións de
subordinación”.
Conclusión: a complementariedade
das relixións e dos sexos
Yaratullah, Asma e outras mulleres
musulmás e cristiás non queren unha
“guerra de sexos”, como non queren
unha guerra de relixións; elas queren
a complementariedade home-muller,
que nos une e enriquece, como aceptan a complementariedade das relixións.
Por todo iso, considero claramente
que as mulleres cristiás e musulmás
teñen un papel fundamental na renovación liberadora das súas respectivas relixións, para poñelas á altura
da situación actual. Pero tamén teñen
unha importancia capital no traballo conxunto con tódalas mulleres
para facer real na sociedade actual
os seus lexítimos dereitos e loitar pacificamente por unha verdadeira sociedade de iguais; a carón de outras
mulleres feministas non relixiosas, e a
carón dos homes que non están polo
patriarcalismo e a masculinización
que hai no mundo desde hai séculos.
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O Noso Taboleiro

Escola de Espiritualidade
Este ano temos algún cambio no equipo da Escola de Espiritualidade. Non estarán Rubén nin Xabier, pero si estará Xabier Martinez Prieto, un crego da diocese de Mondoñedo que vai orientar un obradoiro sobre Biblia.
Este curso afondaremos sobre Igrexa e Sacramentos. Un
tema moi interesante e dunha gran actualidade. Como texto base teremos un sinxelo folleto que se poderá adquirir o
primeiro día da Escola.

DINÁMICA
MAÑÁ

Igrexa e Sacramentos
Exposición teolóxica e diálogo.
OBRADOIROS:

Comprender, celebrar e vivir a fe dun xeito renovador.
Sermos un espazo de celebración, oración, busca,
encontro e comunicación de experiencias.
Reforzar o compromiso e a participación nas
parroquias, comunidades, asociacións....

TARDE

Espiritualidade e Moral
Espiritualidade e Compromiso Sociopolítico
Espiritualidade, Vida e Oración
Espiritualidade e Crecemento Humano
Espiritualidade e Biblia
Espiritualidade e Compromiso Eclesial
Iniciación á Espiritualidade
CELEBRACIÓN DA EUCARISTÍA

EQUIPO RESPONSABLE

Un curso permanente en ciclos de catro anos:
1. Deus Creador e Salvador
2. Revelación e Biblia
3. Cristoloxía
4. Igrexa e Sacramentos

Andrés Torres Queiruga
Pilar Wirtz Molezún
Mª Carmen Turnes Negreira
Mencha Leirós de la Peña
Soedade López Campo
Miguel Carneiro Mosquera
María Cancelo Baquero
Manolo Regal Ledo
Xabier Martínez Prieto

Unha experiencia de encontro e oración

Todas as persoas, sen distinción de xénero, idade ou
estado, preocupadas por unha fe actualizada e adulta.

BREVE RESEÑA
Nacida en 1994 en Sobrado dos Monxes, a Escola de
Espiritualidade pretende desde o seu comezo
contribuir á encarnación da experiencia evanxélica na
vida real. Non busca ser un grupo ou movemento
aparte, senón axudar á promoción dunha fe que
alimente a propia vida e fomente o compromiso.

Esperámosvos o 29 de outubro.
Moito ánimo para este novo curso.
Unha aperta grande
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O maior de vós sexa o máis pequeno
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Boa Nova

A PALABRA

Mt 28, 1-14
Naquel tempo, Xesús púxose de novo a
falarlles en parábolas aos sumos sacerdotes e
aos anciáns do pobo: “Parécese o Reino dos
Ceos a un rei que celebrou o casamento de seu
fillo. Mandou os seus criados ir chamar polos
convidados á voda, pero estes non querían ir.
Volveu mandar outros criados, encargándolles:
“Dicídelles aos convidados: Mirade que teño
preparado o banquete, xa están mortos os
becerros e mailos demais animais cebados;
todo está disposto: vide á voda!”. Mais eles,
sen lles faceren caso, fóronse: un ás súas leiras,
outro aos seus negocios. Os demais botáronse
aos criados, maltratáronos e matáronos.
Entón o rei, todo indignado, mandou os seus
exércitos, que acabaron cos asasinos aqueles
e prendéronlle lume á cidade. E díxolles ós
criados: “A voda está preparada, pero os
convidados non a merecían. Así que ide ás
encrucilladas dos camiños; e a cantos atopedes,
convidádeos á voda”. Saíron aos camiños os
criados e xuntaron a todos os que atoparon,
bos e malos, enchéndose de convidados a sala
da voda (...)”.

A CLAVE

29º DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO

Os membros da comunidade de Mateo,
maioritariamente de orixe xudía, experimentan
por unha banda, un forte rexeitamento do seus
compatriotas, mais por outra, a ledicia de ver
coma se incorporan o seu grupo de forma
crecente xente de outras culturas e relixións.
Esta dobre realidade xera neles inquedanza
e moitas preguntas. O evanxelista atopa
nesta parábola de Xesús unha resposta a súa
situación.
A metáfora do banquete era unha maneira xa
tradicional en Israel de expresar a chegada
da salvación de Deus, é dicir, do Reino, e
do cambio na realidade que iso supoñía (Is
25, 6-10). Cando Xesús chega a Xerusalén,
o centro do xudaísmo, atópase cun forte
rexeitamento da súa maneira novidosa de
entender este acontecemento salvador, o que
lle fai caer na conta de que Deus está abrindo
camiños de salvación mais aló de Israel. Esta
experiencia é a que se expresa nesta parábola
enmarcada nun xantar de vodas. Nela se
describe como os convidados lexítimos non
queren saber nada da festa e entón o anfitrión,
manda unha invitación a todas as persoas que
quixeran aceptala.
Ao final Mateo introduce uns versículos
inesperados (11-14), cos que intenta dicirlles
os seus, que o feito de recibir a invitación
gratuíta de Deus para se senta a súa mesa no
os exime de levar “o traxe de voda”, e dicir,
que aínda que acolleron a nova mensaxe do
Reino teñen que seguir cada día medrando
na fe e construíndo a comunidade para non
estragar a invitación de Deus.
Carme Soto

O ECO

DOMINGO 9 DE OUTUBRO.

Convidados/as á voda

Chegamos a un punto onde desconfiamos de todo
o que é gratis. Se algo é gratis, posiblemente
será malo, inútil, ou seguramente un engado.
Porque ninguén dá nada por nada e se nos
deixamos levar ao final o gratis sairanos caro.
Vivimos nunha sociedade que desconfía. Temos
tanto medo que non sabemos valorar as persoas
e as cousas sen non responden á lei da oferta
e da demanda. Somos o que podemos pagar.
Descubrir realmente que o valor e o prezo non
son sinónimos fará que vexamos o mundo doutro
xeito. E practicalo chegará a ser revolucionario.
José A. Martínez
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

de San Mamede de Lousada) e Ramirás (parroquia de Paizás).
En Galicia tivemos un Rei García I,
que herdou o Reino de Galicia de seu
pai Fernando I. O tal Rei García viviu entre o 1042 e 1090 e reinou entre
1065 e 1071. E se tivemos rei... é que
fomos reino! Que está ben lembralo
de vez en cando.

Para que tomar chupitos habendo cuncas!

O prometido é débeda e, como nós
somos xente de palabra, aquí estamos, tal e como quedaramos, para
contarvos dúas curiosidades sobre o
topónimo Vilagarcía:
Segundo o nomenclátor, existen en
Galicia 4 Vilagarcías, a que lle dá
nome ao concello da Arousa, e logo
nos concellos de Baleira (parroquia
de Córneas), Carballedo (parroquia

E todo isto viña a conto da Romaxe
deste ano en Vilagarcía da Arousa.
E pasámolo alá ben! Iso si, o tempo
atmosférico deunos un bo susto, a
máis de un e de unha aínda lles había
de amargar botar o pé fóra da porta
pola mañá, ó ver a brétema-néboaborraxeira-bruma-cegoña-fuscalloneboeiro-nebra-zarracina, segundo
onde amencesen. Pola nosa terra era
máis ca iso, era literalmente choivachuvia, pero como estabamos ofrecidas E de verdade que a primeira hora
chovía a arroiar, a ballón, mesmo a
cachón, a canados e a caldeiradas,
chovía a ceo aberto, a chapuzos, coma
quen a envorca, a Deus dala, en defi-

O Fachineiro
Patrimonio
Non o imposto de ídem, que dese
pouco lle toca ao fachineiro, senón o
daquilo que pertence a todos e todas
nós. Repárese ben na foto que acompaña estas magras liñas: podía ser un
chotis, o momento previo a un xiro de
tango ou o inicio dunha proxección de
judo, pero só é unha efusiva felicitación
do presidente de Iberdrola -ibertrola,
segundo unha vella campaña ecoloxista- ao seu homólogo de Galicia no acto
de toma de posesión feijoana. Si, moi
efusivo. Vexan como se enruga a chaqueta do de Galicia baixo os poderosos
dedos do da eléctrica, que parece querer agarrar outra parte do presidente
autonómico. Semella que se lle visen
as ideas ao eléctrico directivo e non só
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nitiva, chovía a mares. Pouco a pouco,
e a medida que avanzaba a mañá, foi
arraiando e levantado, e á hora do
xantar daba gusto, ata ía calor!
E que saborosas as uvas do albariño,
que azos tan deliciosos. E do “chupito” ó que nos invitaron, xa nin falamos… Daba gusto oír falar aquela
xente coa súa gheada e co seu seseo!:
E logho vós de onde sodes, mosas?
Queredes un aso de uvas? E daba
gusto escoitar falar a xente dun lado
e doutro, todo a mesma lingua con
tantas variantes, se es do norte ou es
do sur, se es do centro ou da costa.
Que riqueza a da nosa lingua! Pois
si, alí estaban os da Arousa cos seus
irmáns e as súas irmáns, cos seus pantalóns e cos seus cans, a diciren aquilo
de que”E ti cantastes a Rumboia?, eu
xa a bailín e xa a cantín o ano pasado,
cando fomos coller o ramo a Monterroso”. Para o ano gozaremos coa acollida e a fala dos de Castroverde. Se
por ben é, alá nos veremos.

dos abrazos
pola súa circunstancia capilar. Analicemos ese sorriso -e non para querer
ver, como algunhas mentes suspicaces
quixeron, que estea matinando algo
así como “anúlame ese decreto eólico
bipartito e a ver que hai do meu”. O
que agora quería remarcar o fachineiro é que Iberdrola tirou cunha capela
catalogada como ben de interese cultural no concello da Teixeira. Dos perpiaños “perfectos” e de elementos do
retablo nada se sabe. A multa, 90.000
euros. Cubicando así a vulto calcula o
fachineiro que por un millón de euros
o presidente de Iberdrola podía darse
o capricho de derrubar a catedral e non
estar tan apretados no próximo abrazo
no Obradoiro.
A.Q.

