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Un ano despois…,
como vai esa reforma?

A foto que fala

E despois do entroido a
Semana Santa!

O trasno

“La famiglia”

Daniel López Muñoz

xa non hai retorno. Éntrase noutra
órbita. Todo está manchado. Todas
son servidumes. Un si pequeniño leva
a outro mediano e este a un maior.
Unha trola chama por unha mentira.
Éntrase no destino fatal. Si, a corrupción política que nos acosa debe ser
algo así.
Sorprende que saian nos medios dicindo: “volveriámolo facer, non fixemos nada malo”. “Pero, escoite un
momento, a xuíz di que iso de que
unha maioría gobernante nunha corporación municipal decida pagar con
cartos públicos o avogado que defende a un dos seus concelleiros acusado
de corrupción,...iso ten pinta de prevaricación”.
Non hai liñas vermellas. O que hai é
unha tupida arañeira.
É coma nas películas da mafia, O padriño e demais. Pode haber un Michael Corleone (Al Pacino), na familia, con boa madeira, que quere facer
una vida a base de traballo e creación
persoal. Pero a rede familiar atrápao,
enguedéllao. Hai un destino. E unha
vez que se dá o primeiro mal paso,
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Podían dicir outra cousa. Poderían
dicir: “foi un erro, foi ignorancia, non
tiñamos mala intención”. Pero iso vai
contra a lei da Famiglia: nunca recoñecer nada. Non hai erros: son acertos invertidos. Finiquitos simulados
diferidos.
E a cousa non ten parada. Comeza
con privatizar todo o privatizable e,
se se pode, que se vai podendo, algo
máis. Unha vez que xa se puxeron

en mans privadas –e fóra do espazo
regulado da xestión pública directaa prestación dunha serie de servizos
de interese xeral (garderías, xardíns,
auga, lixo, ORA, axuda no fogar,
etc...), toca a contratación das empresas prestadoras. Entran en escena,
polos corredores e moquetas, os homes engravatados con maletín, que
lles encantan, por certo. Despois, seica veñen as manobras na escuridade,
para que no correspondente concurso sexa aquel, e non este, nin aqueloutro, o que gañe o contrato público.
E, “enfocado o tema”, como adoitan
dicir, sácase a lista de recomendados
en paro, os protexidos, os amparados
pola “Famiglia”, para que traballen no
“servizos público externalizado”. A
cambio de que?... Vaise sabendo.
Pero o destino é fatal, insaciable. Ultimamente as ordes que reciben as
empresas da rede familiar xa non son
“contrata a este, xa”, senón, ao parecer, do tipo “despide a la mujer de ese
sindicalista hijo de p....”.
O destino é o que ten. Vainos levando. E non hai fondo.

Editorial

Un ano con Francisco

Cúmprese un ano do acceso ao papado do cardeal arxentino Jorge Bergoglio.
O cambio de acentos e formas, de prioridades e enfoques foi sorprendente e así o quixemos constatar desde
aquí.
Exemplos hainos ben variados. Inaugurou unha nova maneira de falar sobre as persoas homosexuais, sen
condenar. Rompeu coa actitude tradicional de considerar a Igrexa como a propietaria da patente de salvación, valorando a existencia dun espazo de diálogo e encontro coas persoas ateas, un espazo que describiu
como o de loita polo ben, feito con honestidade de conciencia. Empeñou a súa palabra nunha limpeza interior da casa vaticana e non se autocensurou, máis ben ao contrario, para denunciar a corrupción de dentro e
de fóra. Enfrontouse, nunha simbólica lea, cun cardeal adiñeirado e presuntamente corrupto, o de Limburgo,
en Alemaña. Recuperou o encontro persoal con teólogos da liberación, antes proscritos, e o que é máis importante, incorporou análises e propostas herdeiras directas
desa teoloxía que, coma el, vén do sur.

Un ano despois, hai quen se
pregunta cal está sendo a
eficacia real do cambio

Por outra parte, na exhortación Evangelii Gaudium, senta
posicións de enorme calado, que dificilmente poden quedar
na mera retórica; sería inaudito, dado o seu carácter rupturista –máis que reformista- con respecto a posicións dos papados anteriores. A exhortación ten o arrecendo e
a frescura do evanxeo, a súa capacidade de sorprender e anunciar. Ten un enorme potencial transformador
e unha gran beleza. E, ademais, é unha crítica aguda e clara, desde os intereses dos excluídos, das raíces do
capitalismo neoliberal.
Porén, un ano despois, xa hai medios que fan eco dunha pregunta que se escoita na rúa: cal está sendo a eficacia real de todo iso? El non será unha inmensa operación de mercadotecnia dunha Igrexa en horas baixas?
Esa pregunta debería preocupar a Francisco e a aqueles –hainos?- que dentro da “cadea de mando” comunguen coa súa intención transformadora.
E a maior sospeita vén, visto desde aquí, dos nomeamentos feitos até agora. U-lo cambio? Chove de arriba
a abaixo ou de abaixo a arriba? O cambio, se o hai, no perfil dos nomeados, cómpre buscalo con lupa. E iso
non axuda a dar crédito á reforma franciscana. Os meses por vir serán unha proba decisiva.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

A película sobre a súa vida está realizada por boas actrices galegas que
fan un bo papel, pero, ademais da reflexión sobre a boa calidade das actrices e actores galegos, quero destacar
a importancia que ten esta feminista
galega.

Concepción Arenal para min era un
nome de rúa, ata que vin a súa vida na
televisión. Igual que a súa compañeira
Juana de Vega. Dúas mulleres galegas
que, xunto con outras, comezaron no
século XIX a loitar pola dignidade das
mulleres, especialmente das presas.

Ela loitou para mellorar as condicións das mulleres nos cárceres, xa
que moitos consideraban que non
deberían ter ningún tipo de dereito.
Empregou a eficaz arma da educación, tanto para as presas como para
os traballadores do cárcere. Cuestionaba a tese, xeralmente aceptada, de
que había oficios de homes e oficios
de mulleres e incluso nalgún momento pregunta por que as mulleres estaban chamadas á santidade pero non
ao sacerdocio (si, no século XIX).

Porque esta é outra cuestión. Ela
aparece como unha muller de fondas
conviccións relixiosas, e isto aos crentes debería servirnos para reflexionar.
Por que non reivindicamos o papel de
moitas e moitos cristiáns que durante
a historia foron loitadores/as polos
dereitos? Por que gardamos santos/
as destes no armario e non os/as sacamos fóra e, non precisamente para
sacalos en procesión? Deberiamos
estar orgullosos e orgullosas da nosa
tradición cristiá de loita polos dereitos das persoas, e non agacharnos. É
certo que hai cristiáns que loitan para
que todo siga igual, pero houbo e hai
moitos que dende o Evanxeo loitan
pola dignidade das persoas. Viva Santa Concepción Arenal e compañeiras
feministas.
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En Galicia hai 14
relixións minoritarias
con 247 lugares de
encontro –dez deles
budistas. O Centro
Sentir-se de Santiago
forma, cos de Tui e
Ourense, a Asociación
de ZEN que transmite a
espiritualidade budista,
moi necesaria para
recuperar “o rostro
orixinario” neste caos
neoliberal.
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O marisqueo segue
ameazado por permitirse
só @s que teñen
títulos, e marxinar a
experiencia de convivir
con este labor. Só no
marisqueo a pé traballan
4000 persoas; na
ACUICULTURA son
30.000 empregos: 790
nas piscifactorías, 10.000
nas bateas…
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O cambio climático
atrasa a aparición das
ABELLAS, pero os que
están a eliminalas son
os praguicidas e o lume
do verán. O 40% dos
enxames desaparecen
en toda Europa, o que
destrúe unha cadea da
vida, pois son necesarias
para a polinización da
flora que deita froitas
e sementes para unha
alimentación sa.
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O 22 é o Día da
AUGA. Pérdense
110.000 l. dela na rede,
a que necesitan para
o consumo @s veciños
de Vigo ou A Coruña.
Na foto, Chelo Caridad
en Uganda levando
auga a unha escola con
internado, mentres o seu
fillo, de Cirurxiáns do
Mundo opera nenos con
malformacións en Lugo.

5

7
8

6

5

O 21 comeza o ano
PERSA. O 70% dos
iranís naceron despois
da ditadura de Jomeini
e o 17% son curdos (8
millóns). A frontera con
Iraq e Turquía é unha
zona rica en petróleo
e auga: Alí asasinaron
tres activistas do PKK
independista, na foto.
Son o maior pobo do
mundo sen estado: 40
millóns.

6

SOBER olla a

7

Chévere aposta polos
María Casares, no Día
Ribeira Sacra dende
do TEATRO, o 27. Nós
9 miradoiros. Esta
tamén festexamos os
zona loita por ser Ben
Mundial, e fai os deberes 25 anos de Achádego
instalando no centro de de Lugo e lembramos a
interpretación e noutros Rubén García, que finou
espazos placas solares e no 2008. El foi quen deu
educando na redución do pulo ao Grupo Abrente e
á Mostra de Ribadavia.
lixo. Xa son 80 familias
que coa compostaxe
reduciron 10 toneladas
á semana, sabedores de
que o esterco é o mellor
fertilizante.

Alfonso Blanco Torrado
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O “Movemento 23 de
Marzo” negocia dende
a política solucións para
a República Democrática
do CONGO, devastada
polas guerras. Resultaron
mortos 6 millóns dende
os 90 pola cobiza do
coltán (empregado en
móbiles, mísiles, etc.)
nunha terra espoliada
por mafias co amparo
internacional. Na foto,
Gullit da RDC, que xoga
cos Estudiantes de Lugo.
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Política

A intención electoral punitiva

Carlos Vázquez G.

A UE pódese converter no cu onde darlle a patada ao
Goberno central ou autonómico, ao bipartidismo, ao
partido que te decepcionou, aos gobernantes corruptos
ou a eses poderes inalcanzables, pero causantes reais da
crise e de facérllela pagar aos de sempre. O momento
será o das eleccións ao Parlamento Europeo e a actitude do elector sería a de castigar ou votar en contra, máis
que apoiar este ou aquel proxecto político. É verdade
que, en toda elección, a escolla dun candidato ou partido conleva o descarte e incluso o castigo dos demais,
pero este é un efecto secundario porque o fin primordial é elixir. Na conformación desta intención electoral
punitiva inflúen, sen dúbida, múltiples factores, entre
os que cabe destacar a frustración do electorado polo
fracaso político duns e doutros, a indignación colectiva
crecente, a corrupción incrustada no tecido institucional e un longo etc., sen descartar esa corrente difusa
que está dando en chamarse antipolítica, fornecedora
de populismos e de derivas autoritarias e antidemocráticas. Por outra parte, para moitos dirixentes políticos
e medios de comunicación, as eleccións europeas son
e preséntanse como unha gran enquisa para comprobar a intención de voto noutros comicios, sempre máis
importantes para eles, para calcular a perda ou ganancia de votos de cada quen, como mero instrumento de
propaganda ou como arma para o axuste de contas co
adversario, utilizando ademais o Parlamento da UE
como cemiterio de elefantes. Con esta pedagoxía política, madía leva a confusión.

O castigo electoral é lexítimo, pero
que se converta no obxectivo principal
dunha elección perverte a súa
finalidade democrática

O castigo electoral é lexítimo,
pero que dun modo masivo ou
xeral se converta no obxectivo
principal dunha elección, perverte en boa medida, ou mellor,
deturpa a súa finalidade democrática, que é elixir a quen consideramos mellor e máis apto. O castigo só pode ser un
dos resultados, e sempre secundario.

Especialmente perigoso é que se escolla a UE como a
nádega onde descargar as azoutas da ira, como se tal
cousa tivese consecuencias menores, cando en realidade estamos ante o principal proxecto político común
que, aínda en construción e con todos os problemas,
está a ser o espazo político do mundo onde se ofrecen
máis oportunidades de benestar e de exercicio dos dereitos humanos, civís e democráticos; pero sobre todo
é a gran oportunidade para que os pobos e nacións de
Europa saian da súa prehistoria e, das numerosas patrias étnicas, un día naza unha patria ética, como diría
Amin Maalouf.
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O peto común

Fermosa coma unha hortensia

Manuel Regal Ledo

A Galicia rural é fermosa, preciosa, pódovolo dicir eu, que a miro e ando e vivo con
respecto e agradecemento cada día. Invítovos hoxe a dar unha voltiña pola parroquia
de Aldixe, en Abadín, alí onde, vindo do norte, a Terra Chá ten a súa porta; Aldixe foise
facendo tal a ambas as dúas beiras do río de Abadín, que máis adiante verterá augas
no Támoga. É pequecha, poderedes andala en pouco tempo, e en pouco tempo tamén,
se vos parades a falar coa xente, oiredes pronunciar con agarimo e admiración o nome
da Hortensia, unha muller que hai poucos días fomos despedir no cemiterio parroquial,
alí pretiño da igrexa.
Igual ca admiramos o rural en por xunto, pero iso non nos priva -ao contrario- de
apampar ante algún recanto especial do mesmo, tal así pasa coa xente: agradecemos o
conxunto das súas existencias densas, por máis que fráxiles, pero axeonllámonos case,
devotamente, ante o ronsel vital dalgunhas persoas, humildes no seu fondo e aparencia,
pero sinaladas cun especial aquel que cativa e que namora. Cousas da graza de Deus e
da xente, que non rifan coas apostas e cos esforzos persoais. Tal foi a vida da Hortensia
de Aldixe, hoxe cidadá a tempo e corazón completo do Reino de Deus.
A Hortensia formara parte dunha ampla irmandade dunha parroquia veciña. Seguindo
costumes vellos e esixencias da escaseza de medios, viñera de criada á casa da Ponte
de Aldixe. De criada, con tempo e amores polo medio, pasou por casamento a señora
do Elías da Ponte, a quen acompañou ata a morte, e de quen herdou casa e facenda.
Todo normal. Pero a Hortensia deu en destacar pola súa animación veciñal. Os poucos
saberes de letras e números non lle impediron poñerse á fronte de diferentes iniciativas veciñais, tal como a compra
dun prado para convertelo en campo de festa; mesmo o ano pasado, ben maior como era, fíxose ramista da festa
parroquial que animou con moita decisión e humor. Sentía mágoa ao ver que un cancro a ía acabando e non podería
compartir coa veciñanza o gozo do campo da festa para o ano que vén. Os veciños e veciñas chorárona, laiábanse
da orfandade na que quedaba a parroquia.
Puiden ir ao enterro. O crego non soubo recoller nada disto ao longo da celebración relixiosa. No adro puiden escoitar
as chufas e penas por ela de homes barís que se recoñecían ben pouca cousa ante a fermosura vital da Hortensia. Pareceume que esta era a verdadeira prédica que a Hortensia merecía. E decidinme a compartir coas lectores e lectores
de IRIMIA a fermosura desta Hortensia.
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Entrevista

Conversa con Eusebio Rivero,
do proxecto Recicletas

Teresa Souto
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Eusebio no taller

Eusebio Rivero, licenciado en Belas
Artes e mestre, é a cabeza visible
dun grupo de voluntarios e doantes
que puxeron en marcha e participan
no proxecto Recicletas. Trátase dun
proxecto levado a cabo no concello
de Pontevedra e que conta coa participación dos servizos sociais deste
municipio.

O proxecto de Recicletas nace dunha
idea de reciclar, pero tamén cunha finalidade social. Cal é?

Recicletas tamén está pensado para
traballar con diversos colectivos e
persoas interesadas. Eusebio realiza
diferentes actividades que parten da
idea de darlles uso ábicicletas antigas
ou vellas, de pór en marcha a imaxinación e creatividade traballando
manualmente e exercitando cada
unha as súas habilidades. O proxecto
parte da idea de doar unha bicicleta
a quen a precise e non poida acceder
á súa compra. Tamén para que as
bicicletas en desuso non rematen na
chatarra e teñan outra oportunidade,
reducindo a cantidade de lixo que
producimos.

Por outro lado, que as persoas que
acudan aos talleres ou se unan aos
grupos reciban unha formación, que

O traballo en equipo, en grupo, é
desenvolvido por persoas en risco
de exclusión social, persoas con
diversidade funcional, axudados por
voluntarios/as que se achegan ao
proxecto para colaborar; teñen así
unha función ocupacional, motivadora e de aprendizaxe.
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Por un lado, espertar a conciencia da
xente, para que non tire as cousas que
non utiliza, para evitar o consumismo masivo, o mercar por mercar, e
pensar na reutilización dos obxectos
como unha alternativa.

Pretendemos
espertar as
conciencias da
xente reutilizando
e axudando a quen
o necesite
creen equipos de traballo, que melloren as súas habilidades sociais e as
súas ferramentas para a empregabilidade, así coma a súa motivación, tan
necesaria nestes momentos.
E a derradeira finalidade é que as
bicicletas recicladas pasen ás mans
de persoas que as precisen e que por
motivos económicos non as poidan
mercar, xa que deben ser artigos ac-

cesibles, e máis en Pontevedra, onde
poden ser medios de transporte idóneos para moverse dun lado a outro
da cidade, para ir ao traballo, pasear,
e mesmo para ir entregar curriculos
para buscar emprego.
En concreto, o proxecto de Recicletas
Nadal, foi unha campaña específica
onde as bicicletas foron entregadas
a nenos e nenas de familias con dificultades sociais. As bicicletas foron
restauradas con moita ilusión, xa que
sabiamos que ían acabar nas mans de
pequenos e pequenas que ían gozar
delas.
En que momento xorde esta idea?
Hai uns tres anos, paseando pola cidade coas crianzas e as bicis, vendo
un pouco a necesidade de mobilidade
que teñen as persoas para ir a cursos,
ao traballo, para buscar emprego. Foi
unha idea compartida con Ana González, da Casa Azul de Pontevedra.
Ás veces non é doado coller medios
de transporte público, ou é difícil cadrar con persoas da mesma zona para
desprazarse, e pensamos nun medio
económico e beneficioso para o medio ambiente.
E foi doado poñela en práctica?
A verdade é que durmiu anos nun
caixón. Mais cando se deron conta de
que era unha necesidade, e o papel

Obradoiro de Recicleta Nadal

da concienciación da mobilidade urbana en Pontevedra, apostaron polo
proxecto dende o concello e dende
outras asociacións.
E as persoas voluntarias que colaboraron e colaboran apostaron dende o
principio.
Cal é a resposta da xente ante esta
experiencia?
As doazóns foron espectaculares, veu
xente dende moitos puntos de Galiza. Dende Ribadumia, por exemplo,
chegaron cunha furgoneta cargada
de bicicletas do vecindario; dende Ribeira tamén se achegaron a entregar
todo o material recollido. A campaña
do boca a boca funcionou moi ben,
achegouse xente de todas as idades, e
as persoas, cando lle dabamos as grazas, dicían “grazas a vós” por levar a
cabo esta idea”. Doáronse duascentas

bicicletas, que se foron e se seguen reparando. Iso foi emocionante, incluso
viñan parellas coas crianzas para entregaren as bicicletas que xa lles quedaban pequenas.
Tamén contamos con xente voluntaria que participa no proxecto en di-

positiva e gustaríanos voltar a repetila e mesmo continuala no tempo.
Queremos seguir traballando, sobre
todo, coas persoas, observando o ben
que lles fai centrarse nun traballo manual, que require concentración, paciencia, traballo en grupo… É un tra-

Doáronse duascentas bicicletas,
				
foi moi emocionante
versas actividades, cada persoa aportando o seu gran de area, o seu tempo
e dedicación, as súas ideas.
Cales son os plans do proxecto cara
ao futuro?
Seguir realizando a actividade con
diversos colectivos, con persoas con
discapacidade intelectual. Tivemos
unha experiencia que resultou moi

ballo, un proceso de aprendizaxe do
cal se pode sacar moitos beneficios, e
non nos referimos só a unha bicicleta
arranxada, senón ao cambio que se
pode chegar a producir na persoa. A
motivación que se esperta cando están logrando darlle un segundo uso a
un obxecto que pensaban inservible,
e cando observan a utilidade do traballo desenvolvido.
E tendo presente que os destinatarios
das nosas bicicletas serán persoas con
necesidades, que lles sacarán moito
partido a obxectos que estaban no
faiado doutras casas, esquecidos e
ocupando espazo.

Imaxe do taller de
Recicleta

Hai xente que despois de coñecer a
experiencia decide arranxar a súa
propia e comezar a usala como medio de transporte. Tamén serven de
exemplo de mobilidade que non contamina.
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Honrizonte universal
Victorino Pérez

Remataba a primeira parte desta
confesión persoal dicindo que, se
a miña fe é a cristiá, ao mesmo
tempo, sei que Deus/a Divindade
é sempre meirande que o meu
Deus orante, o meu Deus persoal
e mesmo o da miña Igrexa, aínda
que sexa a miña realidade máis
fonda (“Iso es ti”). E dicía que as
miñas crenzas non son en absoluto
un obstáculo para recoñecer
e achegarme á sabedoría e a
realidade salvífica das outras
relixións, aceptando a necesidade
de aprender delas nun diálogo
auténtico: diálogo-dialóxico e
inter/intra-religioso coas distintas
tradicións e identidades relixiosas
e as distintas espiritualidades
maduramente coñecidas e
asumidas.

A miña experiencia relixiosa:
cristiá, pero radicalmente aberta
ao universo de fes e relixións (2)

Victorino con Panikkar e Milena Carrara (presidenta de Vivarium)

Enraizamento e apertura
Por iso, identifícome plenamente coa
confesión dun místico contemporáneo, Jean-Yves Leloup, sacerdote
e teólogo ortodoxo, que cre que o
Cristo, fundamento da fe e a espiritualidade cristiá, é “o Ser (‘Eu son’),
que está no fondo de cada un de nós”;
pero esta vía espiritual debe estar
aberta a outras espiritualidades como
as do budismo, o hinduísmo, o xudaísmo e o islam:

volverse sectario; producir medo e
repregamentos identitarios; prívao
de afondar na verdade que se nutre dun diálogo rigoroso e esixente
co ‘diferente’, a ‘outra realidade’
que non creba a unicidade da Realidade” (Le Monde des Religions,
xaneiro/febreiro 2013. Entre as
súas numerosas publicacións, está
en castelán La montaña en el océano. Meditación y compasión en el
budismo y el cristianismo).

“Nin sincretismo, nin sectarismo, o
enraizamento e a apertura seguen
sendo a miña guía desde hai 40
anos. Sen enraizamento nunha tra-

Desde as distintas tradicións/identidades relixiosas e espiritualidades
pacífica e persoalmente asumidas,
que non pretenden ser absolutas nin

sen enraizamento nunha tradición,
a nosa apertura pode diluírse nunha
mestura, que non ten nada que ver coa
alianza e a unión
dición particular, a nosa apertura
pode diluírse en todo tipo de mesturas, que non teñen nada que ver
cun camiño de alianza, de respecto e de unión verdadeira co outro.
Sen apertura, o noso enraizamento
nunha tradición particular pode
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estar en posesión de toda a Verdade,
creo firmemente que se pode dialogar con outras tradicións/identidades
relixiosas, que aceptan esa regra básica, camiñando xuntos cara á Verdade
desde a nosa pequena parte desa Verdade. Por iso, eu comparto gustoso

con irmáns e irmás doutras relixións
e espiritualidades e cos/as que non
son persoas relixiosas, as miñas conviccións e a miña experiencia de fe;
un compartir desde a mente e o corazón, convencido de que teño moito
que recibir e que achegar. Non necesito convertelos á miña relixión, pero
tampouco non tolero que queiran
“converterme” á súa. Contrariamente, teño experimentado en numerosas
ocasións que ese diálogo honesto e
fondo, aínda que difícil, é posible e
moi necesario, pois Deus/a Divindade é
sempre meirande do que eu/ nós podemos
dicir del.
Más aló da tolerancia: o mutuo enriquecemento
Coido firmemente que as distintas
relixións debemos buscar a “harmonía invisible” que nos une, como une
a todos os humanos e a toda a Realidade, sen anular as súas diferenzas:
esa é a non-dualidade da que falo no
meu libro. Máis aínda, con Panikkar,
Amaladoss, Ana Mª Schlüter e outros
moitos, penso que un diálogo relixioso que vai alén non só da tolerancia,
senón tamén do mutuo entendemento, e leva á acollida e o mutuo enriquecemento, pode chegar mesmo até
uns límites de experiencia multirreligiosa, unha pertenza relixiosa múltiple que hoxe me fascina e me supera
a un tempo.
Pero creo que esta experiencia –
como a da non-dualidade– é posible,
porque xa é real, e resúltame cada día
un camiño e un reto fascinante. Nos
últimos anos existen cada vez máis
persoas que viven en máis dunha
tradición relixiosa, que son capaces
de pasar dun sistema de símbolos a
outro; unha experiencia que, cando é
auténtica, unha non reduce á outra,
senón que se vive nunha tensión dinámica e fecunda. Non se trata de
crearmos unha “terceira identidade”
relixiosa superior, senón de favorecer
un fluxo de diálogo, que hoxe é máis

necesario ca nunca, como contrapeso
importante contra o fundamentalismo. A distintos niveis, hai hoxe en
día moitos cristiáns en todo o mundo, que apoiados por unha valoración
positiva das relixións a partir do Vaticano II como lugares de presenza
do Espírito Santo, practican sadhana,
yoga, zen, vipassana, etc. Mesmo, isto
chegou a ser algo común entre cristiáns de todo el mundo, a pesar das
reservas oficiais que se poñen desde
as xerarquías vaticanas, as instancias
episcopais particulares e os presuntos
gardiáns da purezas relixiosa.
E sempre, na busca permanente dun
diálogo que quere ser cada vez máis
fondo e aberto, disposto a camiñar
cos crentes das distintas relixións e
brazo con brazo coa xente secular
non-relixiosa, por camiños de amor
(amor de empatía, de fratría, de filía,
de eros… e de todas as clases), de xustiza e igualdade; no desenvolvemento
persoal-espiritual e na construción de
espazos de amor-xustiza-igualdade
nese mundo do que formamos parte;
porque “obras son amores e non boas
razóns”. Sen esquecermos nin os pobres, nin as mulleres, nin os colectivos
marxinados por razóns de cultura ou

mulleres, está condenado ao fracaso,
é un verdadeiro flactus vocis, unha va
e inútil elucubración mental que non
serve máis que para facer medrar o
ego de eruditos pedantes.
Creo que estamos nun momento moi
especial de crise e á vez de creatividade e esperanza; de morte e resurrección. Estamos perante unha

existen cada vez máis persoas
que viven en máis dunha tradición
relixiosa
de identidade sexual -como fixeron
tantas revolucións-; na loita activa, pacífica e solidaria nunha sociedade que
está xerando constantemente vítimas
inocentes, e que oculta a opresión con
“razóns” relixiosas. Creo firmemente
que un diálogo interrelixioso que non
chegue aos máis pobres e indefensos e á xente máis sinxela –que son
moitas veces as meirandes vítimas da
mesma relixión–, un diálogo realizado só entre varóns sen ter en conta as

experiencia inédita e provocadora,
chea de futuro. O que algúns –desde
moi diferentes instancias e perspectivas- tomaron como a fin das relixións
pode converterse en principio dun
novo espertar e un encontro realmente inter/intrarrelixioso que supoña un
salto cualitativo na humanidade. O
mundo do século XXI será místico,
ecopacifista e enchoupado nun profundo diálogo interrelixioso, ou non
será.
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Ás Furtadelas
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Que pensan os católicos sobre a Igrexa?

Anselmo Borges (22 febreiro 2014)

Hans Küng

A enquisa
Bendixen & Amandi realizou, entre decembro de 2013
e xaneiro de 2014, con 12.038 fieis adultos, -de 12 países
maioritariamente católicos dos cinco continentes, para a
Univisión, a principal televisión en español dos Estados
Unidos-, unha sondaxe sobre temas importantes na e para
a Igrexa. Fiabilidade: 95%.
Algúns resultados, con disonancias entre a doutrina e a
opinión e vivencia dos fieis. a) Anticonceptivos: 78% a
favor; 19% contra; 3% non responderon. b) Ordenación
sacerdotal das mulleres: 45% a favor; 51% contra; 4% non

É “un pequeno milagre” de Francisco ter
conseguido, en menos dun ano, inverter
a tendencia dos fieis e non só en canto á
crise de confianza na Igrexa.
responderon. c) Casamento dos presbíteros: 50% si; 47%
non; 3% non responderon. d) Aborto: 8% debe permitirse
sempre; 65% nalgúns casos; 33% nunca; 2% non responderon. e) En canto ao casamento homosexual, hai acordo
coa doutrina: 66% contra; 30% a favor; non responderon
4%. f) Como avalía o traballo do Papa Francisco? 41%
excelente; 46% bo; 5% mediocre; 1% malo; 7% non responderon.
O milagre do papa
“Agora, o Papa Francisco, na confrontación cos reaccionarios da Curia, pode apelar ás respostas da maioría dos
fieis sobre temas tan importantes. O Papa emérito Bieito
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1 Diário de Notícias. Portugal.

XVI escribiume hai pouco, a min eterno rebelde, unha carta afectuosa na que mostra empeño en apoiar a Francisco,
esperando que el teña todo o éxito – ‘a miña única e última tarefa é apoiar a Francisco’, escribe.” Quen isto revelou foi Hans Küng, o famoso teólogo crítico, condenado
por Xoán Paulo II e un dos poucos peritos do Vaticano II
vivos, nunha entrevista a La Reppublica, no día 10 deste
mes, sobre a sondaxe, na que é manifesta a distancia entre
a Igrexa oficial e os fieis.
Para el, o máis importante nela é a maioría esmagadora
de voces favorables a Francisco, que tamén xa lle escribiu
persoalmente: 87% dos católicos interrogados en todo o
mundo e 99% dos italianos están de acordo con el. É “un
pequeno milagre” de Francisco ter conseguido, en menos
dun ano, inverter a tendencia dos fieis e non só en canto á
crise de confianza na Igrexa.
Interrogado sobre o significado dos resultados da sondaxe
para a xerarquía, Küng dá unha resposta sensata: “Para
os bispos preparados para reformas, e existen en todo o
mundo, estes significan un grande alento. Verbo dos conservadores, que teñen as súas reservas: deberían reflexionar
sobre as súas reservas e escoitar os argumentos dos renovadores. Os bispos reaccionarios, presentes non só no Vaticano senón en todo o mundo, deberían abandonar a súa
resistencia obstinada e optar pola razoabilidade.”
E o Papa Francisco? “Se me é permitido darlle un humilde
consello, debería avanzar con coraxe no camiño iniciado
e non ter medo das consecuencias.” En concreto, “espero
que use a arte do “Distinguo” que aprendemos na Universidade Gregoriana: onde, na sondaxe, hai consenso na Comunidade eclesial, debería propor unha solución positiva
ao Sínodo. Onde hai disentimento, debería permitir e sus-

citar un debate libre na Igrexa. Onde el mesmo ten unha
opinión distinta da da maioría dos católicos, como canto
á ordenación das mulleres, debería nomear un grupo de
traballo de teólogos e outros expertos, homes e mulleres,
para afrontar o tema.”
Está contento? “Non me considero vencedor, non trabei
batallas para min, senón para a Igrexa. Teño a alegría de
ver, aínda vivo, o éxito das ideas de reformas da Igrexa polas cales tanto combatín.”

A Igrexa Católica é a única
institución verdadeiramente
global. Así, un problema
maior será o da convivencia
coa variedade de posicións.
A convivencia entre diferentes, sempre complicada e rica.
A Igrexa Católica é a única institución verdadeiramente
global. Así, un problema maior será o da convivencia coa
variedade de posicións.
Exemplos, a partir desta sondaxe global, tras a presentación dos datos totais. Os divorciados recasados non poden
comungar: na Europa, non concordan con esta prohibición 75%, mais a non concordancia é do 46% nas Filipinas. Ordenación das mulleres: en Europa están a favor o
64%, mais, nas Filipinas, 76% están en contra. Casamento
homosexual: en España, 64% son favorables, mais na África o 99% oponse. Na Europa, o 50% pronúncianse a favor
do casamento dos curas, mais en África só o 28%.
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O noso taboleiro

Encontro de solidariedade rural

Santiago, 5 de abril do 2014
Tal e como informamos no número anterior, o 5 de abril
vaise celebrar en Santiago un encontro moi especial,
orientado a facer un exercicio de discernimento sobre a
situación actual que está vivindo o mundo rural galego,
tanto a nivel social, económico, laboral, como tamén a
nivel eclesial. Velaquí o programa para ese día e os datos
de contacto para quen se queira anotar.

Por un mundo rural con vida,
creatividade e alegría.
Orde do día
9:30 h.– Chegada, acollida, matrícula
10:00 h.– Saúdo e presentación da xornada
10:15 h.– O campesiñado galego e a Igrexa en sete
imaxes (M. Regal Ledo)
10:30 h.– Alternativas ao despoboamento rural
(Daniel López Muñoz)
Coloquio

PRAZO de inscrición: 25 de marzo

12:00 h.– Mesa redonda: cinco experiencias
alentadoras. Coloquio

Para inscribirse:

14:00 h.– Xantar
16:00 h.– Traballo de grupos: cousas polas que
queremos apostar no momento actual do campo.
17:00 h.– Asemblea: posta en común, plan de acción
18:00 h.– Despedida: música, poesía e canto

Q U I N C E N A L

D E

C R E N T E S

G A L E G O S

Non para xulgar, senón para liberar

ANO XXXIII • Nº 896 - Do 17 ao 30 de marzo de 2014

MATRÍCULA: 5 euros
XANTAR: 10 euros, no Restaurante Paz
Nogueira (para quen así o queira).

11:30 h.– Descanso

R E V I S T A

LUGAR: Centro Proxecto Home, R/
Cotolengo, 2 (detrás do Corte Inglés, no barrio
do Castiñeiriño)

- encontrorural@yahoo.es
- Ponte Roxal 2, Candia
27730, Abadín (Lugo)
Tf.: 636366825 (Alicia)
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DESEÑO E MAQUETACIÓN: TallerDD (Ninfa, Riveiro, Martínez)

IMPRIME: TÓRCULO Artes Gráficas

DISTRIBÚE: IMPACTA

Boa Nova

A CLAVE

Os fariseos falan dende a mirada da soberbia
de quen todo o sabe e entende, de quen non se
deixa impresionar por nada. Están instalados
na atalaia do poder que ve e xulga todo: “eu
xa o sabía…, eu xa o dixen…, eu xa o escribín
no meu último libro…” pero a súa mirada non
é completa. Só ven a un home que di cousas
que a eles non lle cadran, pero son incapaces
de abrir o corazón para deixarse interpelar
polo que ven. Como diría o debuxante Siro,
son “os pobres homes que están de volta de
todo porque nunca foron a ningures”
O cego de nacemento só sabe que antes
non vía e agora ve, e a humildade da súa
afirmación faime pensar hoxe, véspera do
8 de marzo, en todas as mulleres e homes
que, coma Xesús, sen grandes discursos
nin monsergas, saben poñerse de parte da
vida, de parte do coidado, con remendos de
cariño para un mundo aberto en mil feridas,
construíndo a paz dende a humildade de quen
ve e fai algo por mellorar o que ten diante dos
seus ollos.
Niso consiste a fe. Esa é a xente imprescindible:
as persoas de mirada aberta, que se poñen
na pel do outro, da outra. Non a ollada
fragmentada de quen so ve unha lei, un delito,
senón de quen se instala na misericordia,
comprende as situacións e se fai cargo delas
porque nada nin ninguén as pode apartar do
amor de Deus. …e habendo amor, para que
imos debater leis?
Marisa de Corme

A PALABRA. Xn 9, 1-41 (breve: 1. 6-9. 13-17.
34-38)

A PALABRA

Naquel tempo, ao pasar, Xesús viu a un cego de nacemento.
Cuspiu na terra e fixo lama co cuspe e untouna polos ollos do
cego, dicíndolle: “Vaite lavar na piscina de Siloé (que quere
dicir “enviado”)”. El foi, lavouse e volveu con vista. Entón os
veciños e os que antes o viran andar a pedir preguntaban:
“Non é este o que estaba sentado a pedir?”. Uns dicían:
“éche o mesmo”; outros, “non, é un que se lle asemella”; e
el dicía: “son eu”. Levaron onda os fariseos o que fora cego.
(Era sábado o día que Xesús fixera lama e lle abrira os ollos).
E outra vez lle preguntaban tamén os fariseos como chegara
a ver. El respondeulles: “Untoume lama polos ollos, laveime
e vexo”. Algúns dos fariseos dicían: “Este home non vén de
Deus, que non garda o sábado”. Outros, en cambio, dicían:
“Como ía poder un home pecador facer estes sinais?”. E
había división entre eles. Entón preguntáronlle outra vez ao
cego: “A ti que che parece ese home que lles deu a vista aos
teus ollos?”. El contestou: “Que é un profeta”. Respondéronlle
eles: “Ti naciches todo metido en pecados, e vasnos ensinar
a nós?”. E botárono fóra. Ouviu Xesús que o botaran fóra,
buscouno e preguntoulle: “Cres ti no Fillo do Home?”. El
respondeulle: “E quen é, Señor, para que crea nel?”. Díxolle
Xesús: “Éche o mesmo que estás vendo e que está a falar
contigo”. El dixo: “Creo, Señor”. E prostrouse diante del.

Non vexo como a inercia me vai enchendo a vida de ángulos
mortos, olleiras tan lexítimas, porque o se sempre se fixo así, está
ben e ademais iso é sagrado. Non vexo esa dislexia básica que
fai que todo se mida en inferior ou superior, peor ou mellor. Non
vexo a lepra da indiferenza, os meus brazos desocupados, a
miña boca calada. Non vexo que tras os aplausos e os parabéns
hai unha morea de queixas agochadas.
Son máis que miope, hai tempo xa que tiña que ter revisado o
meu estilo de vida, de traballo. Pero non vexo as miñas eivas.
Non vexo que a domesticación substituíu a liberdade, levo tempo
comendo novas adulteradas como can que devece pola comida
de lata.

O ECO

A fe é unha cuestión de mirada. Os ollos
poden ver ou non, pero o problema reside en
saber mirar.

DOMINGO 30 DE MARZO. IV DE CORESMA

Até vexo ben, preocúpame so ás veces, que o sometemento poida
ser unha forma de resistencia, trátase de ser humilde compañeira,
que haxa paz... Hai que ser boa...
E disque nin vexo que o que chamamos leis so son manuais de
instrucións para facer a vida máis inxusta. Por ver, nin vexo as
grandes letras de lume pintadas na cara de quen máis quero,
moitas veces. Non son miope, son cega de remate e pode que
tamén xorda, manca, coxa.
Oleiro querido que un día amasaches a miña lama primordial, por
favor, revísame por completo, son unha xerra escachada que xa
non vale para levar auga e nin sequera adorna. Non é cegueira, é
agonía, coma profundo. Preciso dunha reconfiguración completa
do soft e do hardware. Por favor, quero ver, non me deas por
perdida. Tes permiso para reconstruír... quero verte. E se un día
me fago tan cega que nin cho pido, sei que ti me verás.
Christina
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Falando da lingua

Hoxe vai de adiviñas…

Lidia e Valentina

Doce señoritas no balcón, todas gastan
medias e zapatos non.

Falámosvos da “présa” e da “presa”,
que se diferencian por un acento que
á súa vez marca a pronuncia diferente das dúas vogais. En galego, no
galego tradicional, temos sete vogais,
que cada vez son máis difíciles de escoitar entre a xente da vida pública,
que deberían difundir o estándar da
nosa lingua (xornalistas, políticos, comentaristas varios…). Así converten
unha frase que diría calquera paisana do rural “Pola póla vai unha pola”,
nun trabalinguas ou nunha adiviña.
Agora xa as “polas” (fillas da galiña)
non andan polas ramas das árbores
(pólas), están maioritariamente pechadas, pero seguen escaravellando
coma as súa proxenitoras. E preguntámonos nós se, coa perda de léxico
que vemos que se está producindo,
influído tamén por estarmos cada vez
máis afastados do rural, saberían os
nenos e nenas que viven nas urbes a
solución para esta adiviña: “Adiviña,
adiviñarás, cal é o bicho que escaravella máis?”
Se cadra si que acertan estoutra referida ao macho da anterior: “Casco de
grana, gran cabaleiro, capa dourada e
espora de aceiro”.

O Fachineiro

Ou todas as que teñen que ver cos
animais que temos dentro da casa,
por exemplo estas tres:
Que animal ten bo olfacto,
cazador dentro da casa,
curruncho a curruncho repasa
e lambe se pesca o prato?
Teño un amigo
de catro patas
que vén comigo
gardar as vacas
Son animal vertebrado,
do home o mellor amigo.
Ás veces son cazador
e outras veces son ladrizo
Como deduciriades, a primeira refírese ao gato e as dúas últimas ao can. E
se cadra estades pensando que “ladrizo” é un derivado de “ladrar”… Pois
non! O seu verdadeiro significado é:
“Correa de coiro que vai por debaixo
do pescozo das vacas e se suxeita ás
cangallas” Agora xa as vacas non
levan o carro e non se din frases do
tipo: “Non puido xunguir a vaca ao
carro porque perdera o ladrizo”. Quizais na vosa zona lle chamabades pioga (coma nós), ou abrocha, ou barbela, cádiga, cadigueiro, pealla… Aí
quedamos…

do humor

Disfraces
O entroido que acabamos de deixar
atrás, do latín intruitus, é unha entrada, tal como me aprendeu o señor das
palabras, Pepe Chao. Unha entrada en
que? Na coresma, xaora. O rancio nunca se distinguiu polo seu sentido do humor, por iso o fundamentalismo é máis
de coresma -ese período que precede
á semana gore- ca de entroido. Non sorprende, xa que logo, a reacción do cura dese lugar
murciano que esixe o cesamento inmediato do
concelleiro que ousou disfrazarse de virxe. Ao
atrevido tamén lle esixen dimisión a xunta de
irmandades, xa se sabe, eses grupos, que apoian
un ou outro santo coma seareiros dun equipo de
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fútbol. Aquí somos un país de prantos
e carpideiras (“Ai Saturio, Saturio, Saturio” repetían as irmás do defunto en
Os vellos non deben de namorarse de
Castelao) pero tamén de facer bromas
ata nos velorios (e tamén iso se levou
á escena en O velorio de Francisco
Taxes). Aquí os fundamentalistas son
máis ortodoxos e non lles parece mal que os concelleiros amañen contratos con empresas amigas,
que enchufen a sobriños e demais familia ou que
argallen para despedir a quen os incomode: non
han pedir dimisión ningunha. É o noso feito diferencial.
A.Q.

