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E se o
Espírito
Santo
perdese a
paciencia?

A foto que fala

Un delicado teatro de operacións
para o Espírito Santo

O trasno
Daniel López Muñoz

Parlamentarios europeos
celebran o Entroido en Galicia
trimonio natural orixinalísimo, levan
un suspenso.

Nestes tempos de mareo e indignación, cos responsables políticos
galegos sometidos a rexistros domiciliarios, supostas prevaricacións, tráficos ilegais e investigacións varias,
recibimos visitas de parlamentarios
europeos que revisan, por exemplo,
o estado das nosas rías. E resulta que
as rías, a pesar dos sucesivos períodos
de fondos estruturais, seguen mal. As
augas e os lodos dan mágoa. A depuración e a rexeneración dunha riqueza natural única en Europa, dun pa-
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Inevitablemente, os parlamentarios, os auditores, os supervisores, no
mesmo hotel no que se hospeden en
Galicia, len a prensa, ou mírana no
iphone. Así que, non lle hai que facer; infórmanse con pasmo de que hai
un superdelegado do actual goberno
da Xunta, máxima autoridade nunha
cuarta parte do territorio, que está
imputado penalmente no xulgado
de Ribadavia por presunta malversación de fondos europeos cando exercía como presidente do denominado
Centro de iniciativas para o desenvolvemento do Val do Miño.
O que disque se dirime no xulgado
non é un defecto de xestión, un papel a destempo ou un incumprimento
dun prazo. Vaites. O que os parlamentarios europeos len é que se trata de
se Martínez, o home do PP-ramaFeijoo na provincia de Ourense ten,
ou non ten que ver, cunha falsificación de documentos e se o tal Centro era, ou non era, un ‘chiringuito’
para redistribuír cartos de Bruxelas a

persoas próximas ao seu partido por
obras que non se realizaban. Nada
menos.
Vaia, que toda Europa, a coro, están
a escachar coa risa con estas cousas.
Failles unha graza tola. Sobre todo
aos chamados países doadores, aqueles que dan a Europa máis cartos dos
que reciben, como Alemaña e Holanda.
A frivolidade no uso de fondos europeos, formou parte da barra libre. Farían algo máis ricos a algúns. Fíxonos
pobres a todos. Pobres en dignidade,
honra e prestixio. Cousas todas antigas, que xa non se levan. Agora lévase
o de “que non te pillen”.
Imaxinativos centros sen inaugurar,
outros en abandono total, piscinas
imposibles. Cousas paveras, madia
leva, mesmo un cocido en Nova York
pagado con fondos europeos, pois
tiña que ver co desenvolvemento rural do Deza.
Agora falan da “marca España”.
Pois iso. Mellor Entroido é difícil de
imaxinar.

Editorial

Unha renuncia para unha nova era?

A demisión de Bieito XVI produciu -nos días seguintes a manifestar que renunciaba “por falla de forzas”
- unha avalancha de noticias e artigos en todos os medios de comunicación do mundo. Era unha noticia
excepcional.
Moitos loaron a valentía do seu xesto, valorando que recoñecera que non tiña forzas; aínda que outros
contrapuxeron esta postura á valentía oposta de Xoán Paulo II, que “morrera na cruz”, aguantando ata a fin.
Pero se estas posturas conviviron na mesma Igrexa, fóra empezou a dicirse que tal xesto obedecía a que non
podía máis coa turbia realidade das loitas intestinas nos corredores vaticanos -como el mesmo recoñeceu na
homilía do mércores de cinsa, ao falar do mal que lle fan á Igrexa as loitas internas.
Con todo, é unha boa noticia que un Papa renuncie cando queda sen forzas. Cómpren grandes reformas na Igrexa Católica que este Papa non
ousou ou non quixo afrontar, e que o próximo debería acometer. Sobre
todo de cara a un modelo de Igrexa de iguais, cunha meirande democratización –“koinonía” na linguaxe teolóxica-, un cambio na concepción do
clero (que os curas poidan casar, que as mulleres poidan acceder ao sacerdocio e que remate a escala clerical-dualista que impide aos leigos ter responsabilidades altas na Igrexa).
Por iso, cómpre un Papa en sintonía cos problemas reais do pobo, con paixón pola xustiza e os dereitos dos
máis pobres, que saiba dialogar máis que ensinar, que recoñeza realmente o pluralismo da Igrexa, o valor
do auténtico ecumenismo e a importancia dun bo diálogo interrelixioso...

cómpre un Papa en
sintonía cos problemas
reais do pobo

Como se lembrou estes días, Joseph Ratzinger non foi sempre un conservador; cando era profesor chegou a
invitar a unha descentralización da Igrexa, a un debate sobre o primado papal, á necesidade de cuestionar o
celibato obrigatorio... A finais dos 60 escribía: “Por riba do Papa está a propia conciencia, á que compre obedecer en primeiro lugar; se fose necesario, mesmo contra o que diga a autoridade eclesiástica”. Eran outros
tempos... Ratzinger logo cambiou de rumbo, converténdose en can cérbero da ortodoxia contra toda renovación. Xa como Papa caneou as reformas, agás cando lle chegou a auga ao pescozo a forza de escándalos.
Porén, o máis grave neste momento, é a falta de sinais de que un novo Papa vaia ser moi distinto. Cumprirá
logo confiar na forza do Espírito Santo; pero, en todo caso, este non terá a culpa se os cardeais votan polo
continuísmo. Será máis consecuencia das loitas de poder no conclave, ben coñecidas nestes casos desde hai
séculos. Ao Santo Espírito póñenllo realmente complicado e nun conclave destes vai perder a paciencia.
Que así sexa.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Hai poucos días morreu no
meu colexio a profesora Berta. Era a
profe dos máis pequechos. Esta morte fíxome evocar con cariño á miña
primeira profesora e por iso traio
aquí estas reflexións.
Recoñezamos que estas primeiras profesoras (ides permitirme
que fale delas exclusivamente en feminino) son imprescindibles. Teñen
algo de mamás sen substituír as nais.
Son quen de tranquilizar aos pais
preocupados. Secan bágoas e contan
contos. Cantan, bailan, ensinan, escoitan, fan debuxos, decoran as súas
aulas, toleran, esixen…
O profesorado de cursos altos
ás veces esquecemos que lles debe-

mos moito. Toda a sociedade debería
respectar e valorar a unha muller que
é capaz de pecharse nunha aula con
vinte e cinco nenos e nenas de tres
anos e ser quen de ensinar a elaborar
unha ficha mentres controla á nena
que está no cuarto de baño.
Para cando nas prazas das nosas vilas teremos monumentos a estas
heroínas? Se cadra é porque este tipo
de heroísmo é do que se garda nos
sitios máis privilexiados. Está no corazón dos que foron alumnos e alumnas. Graciñas, Mercedes. Graciñas,
Berta. Graciñas, …………….(pon o
nome da túa).
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O Movemento 20 DE
FEBREIRO, o espírito
da primavera árabe en
Marrocos, loita contra o
autoritarismo monárquico
e a corrupción, a prol da
igualdade e participación
cidadá, nun sistema
teocrático de 14 séculos.
Algúns deles, saharauís,
en folga de fame, urxen
a liberdade do seu país,
polo que detiveron a líder
Amieutu.
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O 27, Congreso “Rosalía
no século XXI”, nos 150
anos de CANTARES
GALLEGOS, o único
libro que acadou dúas
edicións na súa vida,
vendido por suscrición.
En 5 xornadas, ata xuño,
imos coñecela mellor.
Agardamos que A
Quenlla tamén musique
a paixón de Rosalía
e Aguirre, a « Negra
sombra ».
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O 83% do TRABALLO
DOMÉSTICO fano
as mulleres. Entres elas
30.000 nenas que son
explotadas e maltratadas
vilmente. Supón o 7,5%
do traballo feminino
asalariado no mundo,
que supera o 31,8% en
Oriente Medio e o 26%
en América do Sur.
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O 24, Feira do ACEITE
en Bendilló-Quiroga,
onde producen 30.000
Kg. de olivas. Na foto,
vareándoas. Arrincadas
en Galicia polos Reis
Católicos, recupéranse
grazas a iniciativas coma
“Aceites Abril” que saca
á rúa arestora uns mil
litros de 80.000 árbores,
animando a dedicarlle
terras que eles mesmos
coidan.
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Na Feira do Queixo
de Arzúa, o 2,
visitamos a Cooperativa
ARZUANA, única
que fabrica o chamado
“parmesano”, de 11
Kg. cunha curación
entre 6 meses e un
ano, desnatado por
decantación. Recollen
2 millóns de leite/mes.
Chegou a facer 21.000
Kg. á semana, que
exportaba a Italia. Tamén
fai os típicos da Ulloa: o
tetilla e o de Arzúa.
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O paro de 300.000
galeg@s afecta á
MULLER, como as
redeiras de Corme:
Rosa, María Xesús e
Rosa, loitando polo
recoñecemento do oficio.
Participan con outras
no proxecto espallador
“Enredadas”, pois non
hai relevo. Urxen ciclos
formativos, nun labor no
que se comprometen sen
cobrar.
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Lemos O latexo da
vida e da conciencia
do obreiro da Bazán e
cofundador de CCOO,
Rafael Pillado, na foto.
Foi encausado o 10 de
MARZO, día no que
ao seu pé asasinaron a
Daniel e Amador (1972).
Prologado por S. Carrillo
e Manolo Rivas, é a
memoria da xeración que
loitou contra a ditadura

Alfonso Blanco Torrado
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O Goberno nega
subvención a
ALIAD, axuda a
drogodependentes e
maltratadores
á saída da cadea, unha
axuda coa que no
2011 asesoraron a 60
homes condenados e 25
mulleres
vítimas de tratas. Na
foto, a súa educadora
social Ana Barba.
Desapareceron a metade
dos 33 grupos de axuda
a drogodependentes.
O de Ordes asesorou a
1500 moz@s

5

Política

Miopía empresarial

Pedro Pedrouzo Devesa

Un dos trazos que define a unha sociedade é a forma de acumular diñeiro dos seus
millonarios. Hai sociedades que posibilitan que persoas como Steve Jobs se enriquezan
partindo de máis inventiva que capital. Noutras sociedades, os millonarios fanse por
ser terratenentes con petróleo. Hai sociedades nas que os millonarios se fixeron desmantelando industrias, como Rusia. Noutras mesturáronse mafia, recursos naturais e
corrupción. Reflexionar sobre iso non é fútil. Parte da saúde social depende das oportunidades que dá cada sociedade os seus habitantes. O keynesianismo empresarial naceu
da brillante idea dun construtor de coches que ideou un utilitario para os traballadores:
era Henry Ford, e o coche era o Ford T. Estábanse xestando así as bases da sociedade de
consumo, que malia os seus excesos tamén posibilitou a creación do Estado do Benestar. Pero ningunha sociedade é exemplar. Esa mesma sociedade creou moito millonario
construíndo as armas que destruirían países.
Malia algunhas excepcións, o capitalismo español nunca pivotou sobre a inventiva senón
sobre o monopolio, sobre o poder do despacho. Máis atentos ao BOE que ás Universidades, a maioría das grandes fortunas españolas se forxaron sobre as capacidades sociais
e políticas, (e non tanto as intelectuais) dos seus beneficiarios.
E ese mal seguímolo lastrando, agardando que sexan eses mesmos despachos os que nos
saquen da recesión.
Por iso non é raro que os nosos empresarios teñan un innato talento para elixir representantes a persoas tan particulares tanto na súa labor profesional como nas súas
declaracións públicas.
Díaz Ferrán, o empresario que pedía aos traballadores deste país gañar menos e traballar máis, amasaba unha fortuna mentres se arruinaba a súa empresa. Arturo Fernández,
o rei do catering, pagaba en negro os seus traballadores co agravante de ser concesións
administrativas.
Non sorprende que os consellos que dan estes e outros empresarios reforcen a miopía
económica deste país, que predica a miseria económica para os seus traballadores mentres o mercado de bens de luxo é un dos de maior expansión. Algo falla.
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O peto común

Ou soñar ou morrer

Manuel Regal Ledo

Xuntámonos o 2 de febreiro para a Festa do Lume que pola Candeloria organiza a
Asociación Irimia, no antigo priorato de San Salvador de Bergondo. O claustro está
volvendo á vida. Non agocha monxes, pero si xente inqueda que busca a Deus no
mundo de hoxe, tal como quería San Bieito para quen pretendía formar parte das súas
comunidades: que verdadeiramente busquen a Deus.
Ver como institucións no seu tempo tan potentes coma o monacato se viñeron abaixo,
dá moito que cavilar. Os monxes, chegados ao punto ao que chegaran, ou tiñan que
soñar ou tiñan que morrer. Non ousaron soñar, e daquela morreron. Era xa no 1835.
Na Festa do Lume tivemos a sorte de contar coa palabra dun soñador, Josep Manel
Busqueta, que entre nós fixo de sementador de soños. A situación presente está pecha
e incita á desesperación, porque hai millóns de persoas que o están pasando moi mal
e porque estamos como se non existe alternativa. É un funcionamento de morte que
desde hai uns anos se nos colou nas cidades, nas casas, nas despensas, despois de
telo feito descaradamente por todo o Terceiro Mundo durante centos de anos xa ante a
pasividade xeneralizada.
Seremos capaces de soñar en algo diferente? Parece que o temos difícil, porque, metidos en corpo e alma no sistema que nos configurou polos catro costados, pensar en
algo distinto maréanos, descolócanos, infúndenos pavor, e imos por camiño de preferir
morrer antes ca soñar.
Tareixa Ledo, que presentou un libro sobre as mulleres facendo teoloxía, apúntase a
soñar, antes que a morrer. Xesús de Nazaré, a quen evocamos na Eucaristía, foi un
soñador, sementador e construtor de soños, desde a paixón amorosa e a conflitividade, e dábame o corpo que as persoas que alí estabamos celebrando a Festa do Lume
eramos tamén, cando menos e con gusto, aprendices de soñadores, e xente disposta a
botar a andar soños polos espazos miúdos que ninguén nos pode arrebatar. A mochila, que trouxera vianda, volvía con semente de soños. Boa colleita!
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Actualidade

Un Papa teólogo á procura dun pastor

Santiago González Avión

O vindeiro día 28 de febreiro
ficará vacante a sede do bispo
de Roma, por renuncia libre
e consciente do seu titular,
Joseph Ratzinger, chamado
Bieito XVI no exercicio do seu
pontificado. Cando souben da
noticia, estaba co meu pai, que
ficou moi estrañado: “Como
pode ser iso?”, preguntou. E
tiven a certeza de que viñamos
de vivir un acontecemento dos
que rachan inercias. Certo que
eu agardaba deste Papa algún
aceno que, dentro do seu conservadorismo, significase unha
ruptura coas inercias herdadas.
Pero non é menos certo que a
marxe de manobra, para quen
foi gardián da ortodoxia durante tantos anos, é moi escasa.

Transición? Que transición?
Desde o primeiro momento, mesmo
os sectores conservadores da Igrexa,
puxéronlle a este pontificado o cualificativo “de transición”; que, as máis
das veces, quería dicir que constituía
un epílogo da xeira aberta por Xoán

unha transición
eclesial necesita
un novo modelo
doutrinal, moral e
político
Paulo II, á espera dun novo bispo de
Roma carismático e popular como
foi Wojtila. Pola miña banda, desconfiei deste apelativo. Só despois de
coñecer o sucesor e a traxectoria da
Igrexa poderemos falar dunha verdadeira transición. Ademais, desde o
meu punto de vista, unha transición
eclesial necesita un novo modelo
doutrinal, moral ou político. E, salvo
que comezasen os cambios por este
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último apartado, resultaba moi complicado acometer unha reforma.
Se atendemos ao aspecto doutrinal,
acaso houbo unha maior flexibilidade na instrución dos casos desde a
Sagrada Congregación da Doutrina
da Fe, sen modificar en absoluto as
liñas centrais do pontificado anterior. E, caso de existir, a flexibilidade estaba enraizada na dobre tarefa
teolóxica de Ratzinger e Bieito XVI
decorrendo en paralelo. A tarefa central xa non era a corrección dos díscolos, senón a elaboración da doutrina
por parte do teólogo Ratzinger e a
súa proclamación por parte do papa
Bieito. Para o futuro, xa que non podemos agardar cambios significativos,
conviría continuar por ese camiño: a
confianza na propia fe debe permitir
un exame máis ecuánime das propostas anovadoras da teoloxía católica e
o diálogo aberto con outras Igrexas,
con outras relixións e co mundo da
increnza, cada día máis plural e diverso.
Moral e fe non son a mesma cousa
Tampouco no terreo moral houbo
ningunha variación que se poida percibir desde o exterior da Igrexa. De
feito, os primeiros balances e críticas,

a igualdade, como continuidade da
dicotomía biolóxico-sexual fronte
á posible anticipación da igualdade
por vir. Pois ben, novamente neste
ámbito atopamos un enroque doutrinal que non permite avanzar. E que
sitúa a Igrexa fronte á súa segunda
gran cuestión: un enorme envellecemento dos seus cadros, da súa militancia e da súa base social. Esta si-

desde os ámbitos laicos e progresistas, axiña foron parar a este terreo,
constatando o inmobilismo. No meu
caso, o cambio que arelo é máis fondo: o tránsito dunha moral xurídica,
casuística e doutrinaria, a outra fundada en valores e no seguimento de
Xesús como criterio de discernimento. A substitución da casuística por
unha ética máis personalista comezou hai tempo, e continúa avanzando
na vida da Igrexa Católica, paseniño
pero sen freo. Porén, o doutrinarismo
aínda está lonxe de desaparecer. E,
nos últimos anos tampouco faltaron
proclamas equiparando a moral e a fe
no ámbito da tradición, coma se fosen
a mesma cousa.

En troques, todas as turbulencias que
poderían facer abalar os alicerces da
Igrexa, tan sólida no doutrinal, caen
no ámbito da súa configuración política. Desde o meu punto de vista,
a súa principal encrucillada afecta
ao recoñecemento da plena cidadanía das mulleres no Reino de Deus.
Como paradoxo, recoñecendo a
igualdade creatural e idéntico destino escatolóxico, na sociedade eclesial afírmase a segregación, négase

a principal
encrucillada
da Igrexa é o
recoñecemento
da igualdade das
mulleres
tuación é máis grave nos países que
tradicionalmente constituían o centro do catolicismo e está atenuada na
súa periferia. A renuncia do Papa é
unha crítica vital á xerontocracia da
que el mesmo forma parte. En certo
modo, non deixa de ser unha autocrítica. O seu alcance é limitado, porque

Confeso que esa equiparación entre
a fe e a moral, como se operasen no
mesmo plano (en vez de diferenciar
a motivación da actuación) foi unha
das maiores decepcións do pontificado que agora remata. Mentres consideremos que os xuízos éticos forma
parte esencial da doutrina, non poderemos rematar o tránsito a unha ética
centrada na persoa. E o final dese camiño fica lonxe.
Cuestións pendentes e candentes:
desigualdade, xerontocracia, pederastia, finanzas
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Un Papa teólogo á procura dun pastor

Santiago González Avión

non cuestiona a articulación entre o
poder societario e os ministerios, nin
a masculinidade dos mesmos. Pero é
un sinal de alarma fronte á autocompracencia.
Na miña valoración, a abordaxe da
grave problemática da pedofilia e dos
abusos aos menores está inserida da
mesma dinámica de abordaxe incompleta dun reto de enormes magnitudes. Dunha banda, hai un punto final
á política de ocultación e unha reclamación de coherencia ética. Pero
a “tolerancia cero” parece situarse
máis na análise da culpa individual
que no recoñecemento do sistema
que alimenta esas desviacións. Non
se cuestiona a obrigatoriedade do
celibato nin a educación sentimental
asociada con esa opción de vida: só
se castiga os culpables. Ábrese, daquela, unha nova responsabilidade
da Igrexa e os seus ministros fronte
á xurisdición secular. Este é un camiño interesante polo que avanzar. Pero
non se permite situar os ministerios
fóra da disciplina tridentina, polo que
a modernidade tardará en chegar, tamén aquí.
Por último, está a cuestión do diñeiro. Xunto coa pedofilia, vén sendo a
parte máis visible dos conflitos que
enfrontaron ao Papa coa curia e coa
herdanza do seu predecesor. Sabe-
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mos que o final do pontificado de
Paulo VI estivo marcado por relacións entre as finanzas do Vaticano e
negocios pouco éticos a través de organizacións delituosas. Todo apunta
a que ese tipo de conexións reproduciuse no final do pontificado de Xoán
Paulo II. E que Bieito XVI non puido
acabar de poñer orde nesa cuestión.
Pode que o affaire do mordomo sexa
unha ilustración desa incapacidade.
Só que tampouco quere cargar na
súa conciencia co posible descontrol
da situación, derivado da súa ancianidade.
O Papa foi consciente das forzas que
lle faltaban e dos retos que tiña diante: gobernar a barca de San Pedro e
anunciar o Evanxeo. Non hai no horizonte ningún cambio de rumbo. Pero
as tensións e as contradicións acumuladas pola organización relixiosa
máis grande do mundo, cunha doutrina que vén da antigüidade e cunha
forma política medieval, son cada día
maiores. Desde a miña perspectiva,
se queremos conservar o tesouro da
fe, vai sendo tempo de realizar unha
transición desde a Idade Media a formas organizativas propias da modernidade avanzada.
Temo, con todo, que esa transición
aínda non vai comezar.

Bieito XVI non
puido poñer orde
na cuestión das
finanzas vaticanas

Ás Furtadelas1

O día en que acabou a crise

Concha Caballero

Cando termine a recesión
perderemos 30 anos en
dereitos e salarios
Un bo día do ano 2014 espertarémonos e anunciarannos
que a crise terminou. Correrán
ríos de tinta escritos coas nosas
dores, farannos crer que pasou
o perigo, pero nos han advertir
de que aínda hai síntomas de
debilidade e que hai que ser moi
prudentes para evitar recaídas.

Un bo día do ano 2014, a crise terminará oficialmente e ficaremos con
cara de babiolos agradecidos, reprocharannos a nosa desconfianza, darán
por boas as políticas de axuste e volverán dar corda ao carrusel da economía. Por suposto, a crise ecolóxica,
a crise do reparto desigual, a crise da
imposibilidade de crecemento infinito, permanecerán intactas pero esa
ameaza nunca foi publicada nin difundida e os que de verdade dominan
o mundo han poñer punto final a esta
crise estafa —metade realidade, metade ficción—, cuxo orixe é difícil de
descifrar pero cuxos obxectivos foron
claros e contundentes: facernos cear
30 anos en dereitos e en salarios.
Un bo día do ano 2014, cando os salarios se abaraten ata límites terceiromundistas; cando o traballo sexa
tan barato que deixe de ser o factor
determinante do produto; cando teñan domada a mocidade na arte de
traballar case gratis; cando dispoñan
dunha reserva de millóns de persoas
paradas dispostas a ser polivalentes,
desprazables e amoldables con tal
de fuxir do inferno da desesperación,
entón a crise darase por rematada.

Un bo día do ano 2014, cando os
alumnos se apetuñen nas aulas e se
conseguise expulsar do sistema educativo un 30% dos estudantes sen
deixar rastro visible da fazaña; cando
a saúde se merque e non se ofreza;
cando nos cobren por cada servizo,
por cada dereito, por cada prestación;
cando as pensións sexan serodias e
rañadas; cando nos convenzan de que

unha devastación
tan brutal da
paisaxe social só
se conseguira a
través da guerra
necesitamos seguros privados para
garantir as nosas vidas, daquela a crise verá a fin.
Un bo día do ano 2014, cando consigan unha nivelación á baixa de toda
a estrutura social e todos —excepto
a cúpula posta coidadosamente a salvo en cada sector—, pisemos as pozas

1 Tomado de “El país” http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/18/andalucia/1358541477_909155.html

da escaseza; cando rompan todas as
pontes da solidariedade, entón anunciarannos que a crise terminou.
Nunca en tan pouco tempo se conseguiu tanto. Tan só cinco anos abondaron para reducir a cinzas dereitos
que tardaron séculos en conquistarse
e estenderse. Unha devastación tan
brutal da paisaxe social só se conseguira en Europa a través da guerra.
Por iso, non só me preocupa cando
sairemos da crise, senón como sairemos dela. O seu gran triunfo será
non só facernos máis pobres e desiguais, senón tamén máis covardes e
resignados xa que sen estes últimos
ingredientes o terreo que tan facilmente gañaron entraría novamente
en disputa.
De momento deron marcha atrás
ao reloxo da historia e gañáronlle
30 anos aos seus intereses. Agora
quedan os últimos retoques ao novo
marco social: un pouco máis de privatizaciones por aquí, un pouco menos
de gasto público por alá e voilà: a súa
obra estará concluída.
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Horizonte Universal
Redacción

o discurso e os coidados pastorais
perden forza.
3.Dicimos NON á unión ou ao peche
de parroquias cando non se pode
nomear un párroco. Nestes casos,
a escaseza elévase ao rango de lei
en lugar de mudar as leis pouco
bíblicas da Igrexa para achar unha
solución á escaseza. A lei está feita para as persoas, non ao revés.
Incluso a lei da Igrexa existe para
servir ás persoas.
No ano 2006 máis de 300 párrocos austríacos facían público un
documento conxunto, resultado da
súa experiencia pastoral, que se
deu en chamar “Pfarrer Initiative”
(iniciativa dos párrocos). Con esta
iniciativa demandaban unha verdadeira reforma na Igrexa, o que se
converteu nunha auténtica chamada
á desobediencia dentro da Igrexa.
Malia ser perseguida dende o Vaticano e pola propia xerarquía eclesiástica de Austria, este movemento
non deixou de medrar por todo o
mundo. No seu país de orixe, por
exemplo, máis do 70% dos párrocos
acollen con simpatía os postulados
da iniciativa.
A condena vaticana ao principal
promotor da iniciativa, Helmut
Schürrer, antigo vicario da arquidiocese de Viena e director da
Cáritas de Austria, a quen lle foi
retirado a súa condición de monseñor, non fixo, como xa anticipaba
o propio afectado nunha entrevista
que recollemos nestas páxinas, non
acabaría coas protestas, senón que
reforzaría os seus postulados.

PFARRER-INITIATIVE
PROTESTA - UNHA PETICIÓN
POR UNHA IGREXA CRIBLE
Desde a 'Chamada á desobediencia'
na que estaremos comprometidos
desde agora para mostrar un sinal de
nosa propia responsabilidade de cara
á renovación da nosa Igrexa, recibimos manifestacións de acordo e apoio
desde todos os lados, tanto no noso
país (Austria) como no estranxeiro mais por parte dos bispos, silencio - e,
nalgunhas ocasións, un rexeitamento
violento. Apenas houbo diálogo ademais da publicidade. Fronte á actual
carencias nas parroquias e nos coidados pastorais debido á escaseza de
sacerdotes e á crecente idade dos pastores, dicimos unha e outra vez NON:
1. Dicimos NON cando nos piden que
nos ocupemos cada vez de máis
parroquias adicionais porque só
seriamos celebrantes itinerantes
e dispensadores de sacramentos
para aquelas persoas carecen dun
adecuado coidado pastoral. Opoñémonos a facer unha aparición
fugaz en distintas localidades sen
poder atopar nin ofrecer un fogar
espiritual e emocional.
2. Dicimos NON a presidir en cada
vez máis eucaristías de fin de semana porque unha cantidade excesiva de servizos e homilías con
demasiada frecuencia convérteas
en rituais superficiais e charlas de
rutina mentres que os encontros,
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4. Dicimos NON á sobrecarga de traballo do párroco ao que se lle pide
que cumpra con numerosas tarefas,
o que impide dispoñer do tempo e
a enerxía para ter unha vida espiritual e ao que lle piden que siga
traballando moitos anos logo da
idade da xubilación. Esta demanda excesiva de traballo pode até
prexudicar un anterior ministerio
efectivo.
5. Dicimos NON cando o dereito
canónico emite un xuízo excesivamente duro e sen piedade: para
os divorciados que ousan volver
casar, para as parellas do mesmo
sexo que viven en familia, para os
sacerdotes rotos polo celibato e
que iniciaron unha relación - para
as moitas persoas que seguen a súa
propia conciencia antes que a lei
dos homes.
Debido a que o silencio interprétase
como aceptación e porque queremos ser fieis á nosa responsabilidade
como sacerdotes e pastores, temos
que expresar esta Protesta de cinco
puntos. Unha 'protesta' é literalmente un 'testemuño para' (prol teste, en
latín) a reforma da Igrexa, para as
persoas cuxos pastores queremos ser
e para a nosa Igrexa. A ausencia de
alegría coa que se dirixe a Igrexa de
hoxe non é un bo testemuño para a
'mensaxe gozoso' que nos debe motivar. Porque "non queremos ser ditadores senón compañeiros de traballo
para traervos a alegría" (2 Cor 1:24).

ENTREVISTA A HELMUT SCHULLER,
promotor da “Pfarrer-Initiative”

- Como podería resumir en poucas
frases a historia do movemento “Pfarrer-Initiative”?
- En 2006 reunímonos un grupo de
sacerdotes co obxectivo de nos comprometer nunha acción conxunta
para o futuro, na busca dunha participación xusta dos laicos na evolución da Igrexa, do acceso dos homes
casados e das mulleres ao ministerio
presbiterial, e na busca doutra solución para as persoas divorciadas e
casadas de novo. Despois de entrevistármonos con bispos austríacos,
presentamos as nosas reflexións ao
Papa Bieito XVI nunha carta que nós
lle enviamos e que tivemos que enviar novamente logo da interpelación
que tivemos coa congregación para a
doutrina da fe. Deste xeito, en 2011,
lanzamos “a nosa chamada á desobediencia”, contra o freo ás reformas na
Igrexa e contra os signos de retroceso
en relación ás orientacións do Vaticano II.
- Pensa vostede que a xerarquía se
atopa na actualidade nunha situación
de impás? Por que?
- A xerarquía, en particular os bispos
e o Papa, queren dirixir a Igrexa sen
ter en conta a base, volvendo a unha
imaxe de Igrexa propia do s. XIX. A

Curia péchase nela mesma e os bispos non ousan reivindicar nin exercer
de xeito colexiado a súa participación
na condución da Igrexa no mundo.

Dentro da Igrexa temos
que ter a coraxe de
levar a cabo unha
acción audaz e de
manter propostas
francas. Temos que
trasladar con claridade
as nosas reivindicacións
ás autoridades
- Que faría vostede no caso de ser
sancionado? Cre que unha sanción é
posible?
- Aqueles que nos queren atacar con
sancións disciplinarias deben saber
que, de facelo, estarían a chocar coa
grande maioría dos católicos que forman a base da Igrexa. Estas sancións
non resolverían ningún problema. Ao
contrario!
- Como analizaría vostede o pontificado de Bieito XVI?
- Eu non teño ningún xuízo de
conxunto. Porén, eu vin no seu momento a elección do cardinal Joseph

Ratzinger coma un signo claro dunha
volta atrás en relación ás orientacións
do Vaticano II.
- Como ve vostede o futuro da nosa
Igrexa católica?
- A nosa Igrexa non terá futuro se
non é capaz de se concentrar no esencial da mensaxe de Xesús, así como
se non acepta avaliar dun xeito crítico todo o que se sedimentou arredor
do núcleo da Igrexa, do anuncio do
Evanxeo de Xesús e dos deberes da
comunidade cristiá: as leis, as estruturas xerárquicas e as formulacións da
fe.
- Como se imaxina vostede o sacerdocio do futuro?
- A responsabilidade da dirección da
comunidade irase separando, pouco
a pouco, dun estatuto clerical “separado” para se reencardinar na comunidade cristiá e no pobo. Deste xeito,
homes e mulleres de capacidade probada serán elixidos no seo da comunidade para asegurar os servizos da
pastoral, o anuncio e a celebración da
fe e a diaconía.
- E que pensa vostede sobre o gran
debate “Igrexa e sexualidade”?
- O discurso da Igrexa sobre a sexualidade terá que librarse desta mentalidade vella de moitos séculos e dun
certo legalismo. A cuestión central,
tamén para o tema da sexualidade, é
a cuestión da dignidade da persoa, e
das relacións responsables cos outros.
A ensinanza da Igrexa sobre a sexualidade deberá facer parte da ensinanza social no seu conxunto.
- Moitos cristiáns resístense ao autoritarismo de Roma. Que mensaxe de
esperanza lles podería deixar?
- Dentro da Igrexa temos que ter a
coraxe de levar a cabo unha acción
audaz e de manter propostas francas.
Temos que trasladar con claridade
as nosas reivindicacións ás autoridades. En caso de necesidade teremos
tamén que comezar a dar pasos cara
adiante na busca de reformar as leis
canónicas en vigor.

Entrevista extraída da revista Goliás Magazine. Foi realizada por R. Libero e C. Terras. Tradución do francés: J.A. Martínez.
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O noso taboleiro

CHARLAS DE
CORESMA.
CRISTO DA VITORIA

Presentación do libro
Unha alborada nova. Bernardo
García Cendán
A Asociación Encrucillada vai presentar o 8 de marzo
en Vilalba e o 12 en Lugo un novo volume da súa
serie Monografías, nesta ocasión dedicado a Bernardo García Cendán e baixo a edición de Marisa Vidal,
Mero Iglesias e Rubén Aramburu. O libro tenta ser
unha homenaxe a Bernardo, logo do seu pasamento no
mes xuño, e recolle primordialmente textos poéticos
inéditos: cancións, pregos, poesías... que nos revelan o
Bernardo que todos coñecemos: sensible e fondamente crente. Xúntase, ademais, colaboración escrita e en
imaxe de diferentes persoas que foron acompañadas
na súa vida por el.
- Presentación en Vilalba: venres 8 de marzo, as
20:00 na Casa da Cultura.

Na parroquia do Cristo da Vitoria (Coia, Vigo),
van ter lugar un ano máis os seus tradicionais
relatorios de Coresma. Neste ano contan coa
presenza de Miren Etxezrreta, catedrática
emérita de Economía Aplicada da Universidade Autónoma de Barcelona. Especialista en
economía agraria, co tempo foise especializando en desenvolvemento económico e política
económica, materias sobre as que versou a súa
labor docente, cunha produción investigadora
que se recolle en numerosas obras. Esta dedicación profesional compaxínase cun destacado
activismo político-social, que a sitúan como
unha precursora do movemento antiglobalización.

- Presentación en Lugo: martes 12 de febreiro, ás
19:30h na Galería Sargadelos.

DATAS:

- No tempo de Pascua tamén haberá unha presentación en Ferrol.

Sábado 9 de marzo, ás 17:00 h.t

Venres 8 de marzo, ás 20:00 h.
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Parábola da paciencia
Lendo os xornais estes días, abráiame a túa incansable
Paciencia, a mesma que a que deita da parábola
do pai do fillo calandracas cun irmán envexoso, que
ven sendo o mesmo que o xardineiro da figueira
preguiceira. Dende o meu sitio adivíñase, cando no se
ven ás claras, até que punto certa figueira usurpadora
de terra fértil foi tragando sen parar a vida de millares
de nenos matados en vida, de nais pasando a SIDA
polo cordón umbilical xunto coa vida, de centos de
persoas machucadas, xulgadas a machado, excluídas,
suicidadas pola soidade da marxinación..., parellas
malditas por térense bendito amor, do de verdade, do
que ven de ti...tant@ excomungad@.
Síntoo, fico aquí, muda e cravada, minúsculo fieito
idiota no fondo da horta, sen outros froitos que o
inmenso abraio de ver o que aguantas. Que pouco
entendo todos os honores que lle renden á Gran Estéril
Asasina – Acabarán canonizándoa, non?. Dende
agora, dimitir por vergoña e medo chámase retirarse
honrosa e admirablemente.
Abráiame a fachenda da gran figueira estéril e
vampiresa pero máis me abraia esas bagoas que
vexo brillar nos teus ollos. Confeso que por momentos
acábaseme a paciencia.
Infinita Paciencia, bendita e sempre amable Paciencia
esperanzada contra todo, eterna Paciencia que non
acertamos a entender, ven a nós que non somos eternas.

O ECO

Boa Nova

A CLAVE

As nais e os pais sabemos ben que o amor
polos fillos non depende das mellores ou
peores notas que saquen no cole. E sempre
estamos dando outra oportunidade, mesmo
apuntándoos a pasantías para ver se
melloran os seus resultados. Pero os rapaces,
espontaneamente (ou non tan espontáneo)
seguen chegando a casa cos suspensos
pensando: “a miña nai vaime matar!”
Lémbrame isto aquela outra historia do fillo
estragador, que volve onda o pai pensando
nun castigo e o pai faille unha festa. O
fillo terá dúas opcións: ou seguir sendo un
inmaduro e pensar “Meu pai é parvo: mañá
mesmo volvo coller a metade de todo e
marcho” ou sentir vergonza de si mesmo e
mudar a súa maneira de estar no mundo.
A retribución premio-castigo infantilízanos,
non nos permite medrar. O amor gratuíto
de Deus fainos fortes e responsables, fainos
libres. Por iso a figueira vai ter outra nova
oportunidade despois de tanto tempo sen dar
froito. Aproveitaraa?
Marisa de Corme

Christina

DOMINGO 3 DE MARZO. III DE CORESMA
Lc 13, 1-9

A PALABRA

Xa o libro de Xob, escrito case 500 anos
antes de Xesús, cuestionaba a teoloxía da
retribución que ditaba “Deus premia os bos
e castiga os malos”

Naquel intre presentáronse algúns para contarlle
a Xesús o caso aquel de cando Pilato mesturara
o sangue duns galileos co dos sacrificios que
ofrecían. El respondeulles: “Coidades que eses
galileos eran máis pecadores cós demais, porque
acabaron así? Non tal, e asegúrovos que como
non vos arrepintades acabades todos igual. Seica
pensades que aqueles dezaoito que morreron
esmagados pola torre de Siloé eran máis culpables
cós outros habitantes de Xerusalén? Non tal, e
asegúrovos que, se non vos arrepentides, todos
acabaredes igual”. E púxolles esta parábola: “Un
home tiña unha figueira plantada na súa viña; foi
ver se tiña froitos e non llos atopou. Díxolle ao
viñateiro: Xa hai tres anos que veño buscar froito
nesta figueira e non llo atopo. Córtaa, para que
vai cansar máis a terra? El respondeulle: Señor,
déixaa aínda un ano máis; vou ver se eu lle cavo
un pouco arredor e lle boto esterco; a ver se así
dá froito...; e, onde non, pódela cortar”
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Falando da lingua

De un e de moitos falamos hoxe...

Lidia e Valentina

Para animarvos a seguir a a explicación, que na formación do plural non
hai máis ca unha excepción, case todas as palabras seguen a norma que
imos repasar:
- as rematadas en vogal forman o
plural engadindo -s (irmá - irmás,
nena - nenas). Dá igual que a
vogal sexa tónica ou átona (iraquí, tabús...), ou que forme parte dun ditongo (rei – reis...). Os
estranxeirismos engadirán -s ou
ben respectarán a forma de plural
da lingua de orixe: hippy - hippys
ou hipies...
Dentro das rematadas en consoante:
Onde el vai que lle empezaramos a
dar unha volta á gramática! Ben deitamos de que o ordenador ten disco
duro e nós un andel no que gardamos
todos os numeriños desta revista E
revisando, vimos que quedaramos
polos femininos e a súa formación,
así que, despois de falar do xénero,
tócalle á formación do plural. Alá
imos.

- as rematadas en -r e en -z engaden
-es: luz – luces, mar – mares...
- as rematadas en -s engaden -es se
son agudas: compás - compases,
portugués-portugueses, o resto
quedan invariables: os luns, os
martes, os lapis...
- as rematadas en -n engaden un -s:
lacazán - lacazáns, pantalón -pantalóns...

O Fachineiro

- as rematadas en -l :
- as monosílabas engaden -es: mel
– meles... As palabras compostas
nas que o segundo elemento é algún destes monosílabos van facer
o plural tendo en conta a mesma
regra: chuchamel – chuchameles...
- as polisílabas agudas cambian o
-l por -is: animal – animais...
- as polisílabas graves engaden
-es: fácil - fáciles... É unha excepción a terminación -bel, que fai o
plural en -beis: amábel – amábeis.
- as rematadas en consoantes ou grupos consonánticos que non son
propios do galego, é dicir, se son
cultismos ou estranxeirismos, ou
son invariables: os bíceps, os fax...,
ou ben engaden -s: os sándwichs,
os álbums...
Fixádevos na formación do plural de
dúas palabras: caracol-caracois, aerosol- aerosois. Fan así o plural porque,
a pesar da súa aparencia, non están
formadas por cara e col e aero e sol.
En 15 días, se por ben é, máis. Boa coresma!

do barbeiro de sábado

Profundar
No libro Cousas de Castelao hai un contiño no que un barbeiro de sábado gustaba de profundar. Ademais de darlle pulo
a esta palabra, o barbeiro laméntase de
que xa non pode profundar máis porque
non sabe latín, esa lingua de mármore
que durante tantos séculos foi prestixiada como idioma da cultura. Hai quince
días, os xornalistas acreditados no Vaticano ficaron mirando o dedo que sinala a lúa ao non
se decatar do que estaba a dicir aquel home.
Só unha xornalista, Giovanna Chirri, que sabe
latín nos dous sentidos da expresión, foi quen
de atinar a descodificar a mensaxe. É o que os
portugueses chaman dar un furo, ofrecer unha
noticia que ninguén deu nunca. Entrementres,

o noso secretario xeral de política
lingüística tamén nos deixa unha
mensaxe para descifrar: a escola
pública non ten demasiada importancia para que a xente fale en galego. Factores coma a parella poden
influír máis. Non ha ser o fachineiro
quen minimice a importancia da
vía venérea para aprender idiomas -sobre todo para o francés- e por iso quizais
a próxima iniciativa do secretario deba ser
a de montar unha axencia de contactos.
Claro que ao ritmo que propón a Xunta,
reducindo o contacto do alumnado co galego, dentro duns anos os dous ou tres que
o falen non van dar feito nesa axencia.
A.Q.
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