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Organizar
a marea
(da indignación)

A foto que fala

Retrato do planeta
[Foto: José Palazón]

O trasno

O lugar e o nome de Deus

Daniel López Muñoz

A cousa tería a súa graza se non fose
bastante seria. A isto fomos chegando. E todo en nome do catecismo católico, do arcanxo que toque en cada
caso, da Virxe de Fátima e…de Deus.
O abuso do relixioso, o abuso desde o
relixioso, o de andar cotifando a Deus
chegou a un límite de fartura histórica. Xa está. Xa abonda. Punto final.
Que é o que en realidade pretenden?

Van saíndo do fondo das tebras as
seitas católicas alimentadas nas tres
pasadas décadas. A última sensación
mundial –e non esaxeramos– ten importante presenza en Galicia e estaba
protexida pola diocese de Tui-Vigo, a
mesma diocese da que se di que pon
trabas a que se suprima para sempre
o monumento –en forma de cruz,
vaia, vaia– que Franco inaugurou no
monte do Castro para honrar aos caídos golpistas. Que visión pastoral estratéxica, mon Dieu!
Esta película é a dos autodenominados Orden y Mandato de San Miguel
Arcángel que, a cambio de vocacións
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frescas, entraron a saco nos círculos
de confianza episcopais e mesmo cantaron e fixeron cantar aos asistentes
á Xornada Mundial da Xuventude –
JMJ– de Madrid, diante dos campións
da ortodoxia, Ratzinger dezaseis e
Rouco de Vilalba. Unha vez máis a
película da realidade supera calquera ficción, e están as redes que ferven
a cachón con iso que din os medios
máis serios do líder “purificando” –
que seica é como se di caniflai neses
ambientes– as doncelas consagradas,
si ,as das fotos, as de amarelo e azul,
as da guitarra e a alegría-por-doquier.

A xente que sabe de teoloxía e de
espiritualidade e destas cousas, quen
estea con honestidade interior animando ou representando a tradición
relixiosa cristiá, debería nestes tempos, máis ca nunca, preguntarse cal é
o lugar de Deus, a causa, o conflito,
a circunstancia humana na que ten
sentido “dicir a Deus”. E, no resto, traballar pola xustiza, construír fraternidade, nutrir as comunidades, animar
os desencantados, organizar a solidariedade crítica, apostar polo inédito
viable, sementar soños… e escoitar,
calar moito.
Algún día alguén fará unha lúcida
análise e concluirá sen discusión posible que naqueles –nestes– tempos, os
que dicían defender a relixión eran os
seus máis eficaces inimigos.

Editorial

Servir ao público, non servirse do público

Nas malas novas que lemos ultimamente sobre o caso de corrupción en relación cos cursos de formación financiados pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, hai algún elemento fai que a simple
mala nova se converta nunha pésima noticia.
A cuestión é que, nese guión, están os elementos e protagonistas habituais: dunha banda o empresario
corruptor que se beneficia de subvencións para cousas que non necesariamente executa e que, despois,
“recompensa” baixo corda ao partido gobernante e aos que o beneficiaron por non facer nada ou por
facelo mal. E doutra banda está o alto cargo, o político, que favorece con criterios amiguistas a quen
recibe as subvencións, para despois pedir en negro a súa parte –para el ou ela ou para o partido.

A independencia do
funcionariado fronte aos
políticos é un elemento
esencial da democracia

A pésima noticia é que neste guión, na súa versión galega, tamén
aparecen funcionarios públicos –non políticos-, servidores do interese xeral, que gañaron o seu posto estable por oposición, nun proceso
selectivo enfocado precisamente a que fosen libres fronte aos caprichos dos políticos e para que só se sometesen ao ditado da lei.

A independencia do funcionariado fronte ao político e as súas típicas
teimas, tentacións e servidumes partidarias é un elemento esencial da
democracia. Aquel mira con obsesión para as próximas eleccións, estoutro debería mirar cara ao longo
prazo. O funcionariado debe ser –éo, de feito, cada día, en multitude de situacións que a xente ignora- a
mala conciencia do político, un muro legal de contención, ese pepe grilo que lle recorda ao alto cargo
que esa maneira de contratar unha obra, ese xeito de resolver unha orde de subvencións ou de seleccionar persoal, non se axustan precisamente á lei.
É unha perda democrática que cheguemos a situacións na que os funcionarios se sentan “da corda do
goberno”, agradecidos ao alto cargo ou temerosos del. Por iso é fundamental que toda a sociedade se
poña de acordo en que as oposicións sexan limpas e aproben as persoas máis cualificadas, que a función pública sexa independente, para evitar estar atrapados na trapela do estómago agradecido. E iso
afecta a todos e todas, tamén aos que piden enchufe para os seus fillos, porque este é un cambio cultural
necesario e sempre pendente.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Algo terá a auga cando a bendín. Algo
debe estar facendo o Papa Francisco
para que os sectores máis reaccionarios da nosa Igrexa estean poñéndose
nerviosos. Aqueles que daban sempre
títulos de eclesialidade e de seguimento da doutrina ortodoxa agora
vólvense críticos. Din os rumorosos
vaticanos que o Papa pediulle a algún
bispo que rece por el debido á persecución de certa dereita.

hora de que moitos bispos se dean

Se cadra algún pode pensar que o
Papa arxentino está quedando curto
co que tería que facer e talvez teña
razón. É moi probable que o Sínodo
da familia quede nun intento de comezo de reforma. Pero xa vai sendo

continúe a desenvolverse. E oxalá a

conta de que certos sectores que se
vendían como fieis e gardiáns das
esencias só o son cando lle veñen ben
dadas. Eu son ortodoxo se a ortodoxia coincide comigo.
Oxalá isto sexa a continuación da
primavera na nosa comunidade. Que
estes anos pasados só fosen unhas
nubes e que o Concilio Vaticano II
Igrexa vaia rexeitando a todos eses
que negan o seu desenvolvemento e
botan en falta tempos pasados. Estamos nun tempo novo e os inquisidores internáuticos sobran.
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A Asociación
de Custodia do
Territorio organiza a
INSUAESCOLA de
outono, nas mañás
dos sábados para a
mocidade e as tardes
dos venres para nen@s
(tf.677440658). Faino en
espazos dentro e fóra
da Casa das Insuas de
Rábade para amosar a
importancia da natureza
na vida, facéndonos
parte da mesma.
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O TÉXTIL do noso
país factura máis da
metade no estranxeiro,
mesmo algunha das
máis pequenas das 300
empresas do sector.
As exportacións están
a salvar a tempada.
O sector está a facer
esforzos por manter o
emprego reducindo o
gasto de enerxía o 29%
e investindo en novas
liñas de roupa.
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O cemiterio de Santa
María de NOIA, na
foto, é dos máis egrexios,
pero é Compostela a
que conta con máis
camposantos: dende o
da Quintana -que deu
acougo a máis veciñ@s
ata o s. XVIII que abriron
o de Boisaca- ata o que
ao pé do Hostal recollía
@s peregrinos que
finaban en Santiago.
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Os veciñ@s non acougan
ata que os restos dos
“bos e xenerosos” teñen
un espazo digno. O
17 de agosto, “Día da
Galiza Mártir”, Betanzos
lembra a Faraldo, líder
da Revolución do 1846,
na foto, soterrado en
Granada, e sinalan
coma destino o Panteón
de Galegos Ilustres.
Outro tanto pasa con
Alexandre BÓVEDA,
agora nun nicho en
Pontevedra.
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A ESMORGA,
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O 4, “Día da Ciencia
en galego” dedicado á
filme de Ignacio Vilar
FÍSICA, celebramos que
sobre a novela de
o Grupo de Física da
Eduardo Blanco Amor,
Atmosfera e do Océano
preséntease o 21, e
da Universidade de Vigo
ofrecen contactar en
estuda o quecemento
videoconferencia cos
do mar polo cambio
actores e co director
climático. O problema é
do filme para que os
rapaces poidan coñecer inducido por emisións de
a experiencia, preguntar CO2, un 2,5% no 2014,
e intercambiar opinións que provoca inundacións,
destrución da agricultura
por un enlace a unha
ecolóxica, etc.
web (facilita todo
o soporte técnico a
compañía R).Tf. 698 14
23 67.
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A Xunta non frea a
dilapidación da Terra
Nai a prol do capital
devastador mantendo
proxectos de MINAS en
Corcoesto ou Triacastela,
onde arriscan o santuario
pehistórico de Eirós… Na
Limia destruiron ducias
de explotacións con
historia: modernización
de maquinaria,
concentración
parcelaria…
incrementando a
despoboación.

Alfonso Blanco Torrado
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Na foto vemos o
Francisco de Asís de
Asorey, unha peza
sobranceira do Museo
de Lugo, do que deseñou
a súa ampliación o
arquitecto Manuel
Gómez ROMÁN.
Agora cúmprense 50
anos do seu pasamento
e a Fundación Penzol
ofrece en Vigo unha
exposicón sobre este
loitador a prol do noso
patrimonio e da nosa
paisaxe.
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Política

E se gobernase Pablo Iglesias?

Pedro Pedrouzo Devesa

Esa é a pregunta que nos temos
que facer. Dá a sensación de que
nunca houbo un momento de entusiasmo político tan grande desde
os meses previos ás eleccións que
gañou un carismático Felipe González no 82. Na nosa terra, o máis
semellante que houbo foron os
18 escanos de Beiras á cabeza do
BNG, teito histórico e irrepetible
do nacionalismo galego, pero que,
sendo a conta da mediocridade daquel PSOE, nunca amedrentou ao PP nin lle fixo temer unha perda
de poder. Foi máis simbólico que real. Da mesma forma que o goberno dun BNG en descenso con Quintana á fronte foi máis real
que simbólico (ou neste caso ideolóxico, se se prefire).
Conforme a torpeza dun PP azoutado pola corrupción lle vai dando
azos aos novísimos Podemos, comeza a verse como cada vez máis
necesaria a pregunta de que pasaría se gobernase en España Pablo
Iglesias.
Chama a atención que o maior dos reproches que se lle fai a esta
formación é que ten un programa irrealizable. Non deixa de ser curioso que ese reproche llelo fagan os partidos que durante corenta anos foron incapaces de executar os seus propios programas. É
importante lembrar que o programa dun partido non se lle impón.
Cada un elixe o que quere libremente. E aínda así, partidos que
foron incapaces de cumprir de forma continuada os obxectivos que
eles mesmos se marcaron, constantemente lle achacan á formación
de Pablo Iglesias que o seu programa é imposible de cumprir.
Se cadra o motivo é que o principal valor que transmite esta formación é a honradez, e o feito de que se lles poida igualar nese aspecto,
desmontaría o seu principal activo.
Que Pablo Iglesias aumente continuamente simpatías fálanos da
necesidade que temos como sociedade de ter políticos honrados.
Pode que Pablo Iglesias e os seus se boten a perder algún día. Por
outra banda, igual temos que darlles unha oportunidade como ao
resto. Aquí todo o mundo gobernou, comunistas incluídos. Pero ese
desexo seguirá presente no noso ideal social: buscamos, queremos,
necesitamos que persoas honradas accedan á función pública. Avergóñannos estes continuos anos de corrupción desmedida e descontrolada. Desmedida polos que a fan e descontrolada polos que deberan pórlle freo.
Comecei o artigo cun órdago a Pablo Iglesias e remato cunha reflexión en alto, digna do Principiño: é imposible a honradez política
nos nosos partidos?
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O peto común
Rubén Aramburu

Co novo curso chega unha interesante proposta de José Antonio Pagola: OS GRUPOS DE XESÚS (de. PPC). Pagola estivo na Coruña no
pasado mes de maio para presentar o proxecto ante un auditorio
repleto: máis de 400 persoas, entre as que se encontraban a maioría
dos cregos da cidade e outros chegados de ben lonxe, relixiosos e
relixiosas, catequistas, axentes de pastoral, profesores... Había tempo que non miraba tal confluencia relixiosa e tan plural. Hai que lle
agradecer ao profesor coruñés Amor Pan a iniciativa e o éxito do
acto.
Porén, aconteceu algo grave. O P. Lista gravou unha entrevista con
Pagola para o programa da TVG “Polo camiño da fe” que ía ser
emitido o 22 de xuño. Non chegou ás pantallas; seica mans episcopais en Galicia impediron a emisión. O propio Amor Pan denunciou con valentía o feito nun artigo en La Voz de Galicia (“Censura
episcopal”). Escoito estes día que o P. Lista abandona a dirección
do programa da TVG... E terá que ver coa historia? Quedaría máis
que farto? Os silencios oficiais, as non explicacións, deitan logo mil
rumores: que se os bispos teñen medo, que se hai carreirismo e perigan ascensos... O caso é que Pagola é sacerdote católico e non pesa
sobre del ningunha condena, agás o intento fallido dun grupo de
bispos polo grande éxito do seu libro Jesús. Aproximación histórica
con máis de 120.000 exemplares vendidos, un deles mercado polo
Papa Francisco segundo el mesmo confesou.
Deixando atrás estas miserias, paga a pena coñecer o proxecto de OS GRUPOS DE XESÚS. Acho que
é un bo camiño de renovación espiritual, de recuperación do espírito de Xesús e do nacemento da
experiencia comunitaria, e mesmo de reforzo para comunidades que xa existen. Mágoa que a igrexa
non fite con atención para esta proposta e siga perpetuando planos pastorais que poucos froitos
producen. Non hai espazo aquí para comentar o itinerario proposto por Págola, podedes atopalo na
rede: http://www.gruposdejesus.com/
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Actualidade

Voces na Marea Atlántica

Levamos anos de indignación. Os medios énchennos
de novas que falan da negrura e da corrupción e hai un
disque disque de que iso que sae só e una mínima parte
dun sistema, dun estilo consolidado e consentido. Por un
tempo semellou que ese bombardeo producía un calo, una
insensibilidade, mesmo un conformismo, o que se expresa
na frase repetida: “todos son iguais, nada hai que facer”. Pero
si hai reaccións. Primeiro a indignación. Despois o debate
aberto e plural. E moi logo a organización de alternativas. A
marea atlántica é unha deses alternativas. Nace na cidade da
Coruña, pensando nas municipais e nun proceso máis amplo
que se podería abrir. E propón un estilo novo, honesto e
transparente, para o 99% da cidadanía.

De
que vai esta
Marea?
A Marea Atlántica é
un proceso de confluencia
liderado pola cidadanía que
pretende, se se dan as condicións,
conformar unha candidatura
popular para gañar as eleccións
municipais de maio de 2015 ao
concello da Coruña. Comezamos o 15
de xullo coa publicación dun manifesto
ao que se sumaron xa máis de 2.800
persoas, superando as nosas propias
expectativas. O que confirmou que
temos apoios para tentar organizar un
desexo común capaz de ilusionar unha
maioría social e gañar as eleccións
do maio de 2015. As mareas son o
termómetro dese desexo, asembleas
abertas sectoriais e de barrio. Máis
de 1.000 persoas participaron nas
sete mareas activas, e unhas
100 traballan no día a día,
intenso, incansábel, da
Marea Atlántica.
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Iván Ferreiro Lamas
Penso que Evita Perón dixo, mais non estou seguro, que “onde hai unha necesidade, nace un
dereito”. Dicir que a nosa participación é froito
do exercicio dun dereito, alén dos dereitos civís fundamentais, sería unha esaxeración propia das artes escénicas que non vou cometer.
Aínda así, acho que a nosa participación xorde
dunha necesidade, do desexo común para tentar agromar e trasladar unha
voz social medradeira,
que pensamos xa
maioritaria, nunha
voz política que
traballe para a
maioría. E para
este labor os
instrumentos
que coñecemos
é tentar aumentos na participación da veciñanza.

Por que andas
					
Sandra García Rey
Asinei o manifesto
con confianza, que
aínda me queda, de
poder achegar o que
estea na miña man
para cambiar os xeitos de facer e a inercia
que impoñen determinadas coreografías. Máis
aló da miña sinatura simbólica sigo camiñando, ilusionada,
cara ao noso obxectivo responsable. Algo
tan sinxelo, e segundo algúns tan complicado, como é implicar ao 99% na construción
dun proxecto de cidadanía, representativo,
participado e honesto. Temos memoria, temos azos e temos mar abondo para mollarnos.

Estíbaliz Espinosa Río
Hai mareas e mareas. Mareas negras, mareas humanas. Mareas que son escuma e mareas que soben para quedarse. Confiei nesta Marea porque
ten a marusía e o sabor de quedar, de inundar cun
proxecto que non se parece a nada pero que a
todos nos soa, se cadra porque unha vez saímos do
mar e levamos aínda o sal no corpo, nas bágoas, na
suor, no líquido amniótico: é o proxecto do colectivo, dos nós comúns, do refacer
e repensar a participación a
un nivel tan básico coma
o municipal. Sabemos
o que pasa cando non
participamos: non
podemos perder o
rumbo. A Marea é
o arquipélago e é
a constelación: un
cúmulo de vontades
a debuxar camiños,
estratexias. Solucións.

					nestas mareas?
Diego Jiménez Mirayo
É mentira que non saibamos o que queremos,
o que acontece é que nunca fomos escoitados.
Até agora. Agora xa nos sobran os ventrílocuos
que falan por nós. Agora xa non necesitamos
brillantes vangardas que nos sinalen medos e
perigos. Agora xa fartamos de mercadores de
traxe e gravata que negocian e enriquecen co
despoxo dos nosos dereitos.
Niso consiste a Marea.
Queremos recuperar
o protagonismo da
xente de abaixo,
desde a convicción de que
apenas hai un
camiño para participar en política e non perder a
dignidade: mandar
obedecendo.

Roci Fraga Sáenz		
O momento político e social que estamos a vivir
abriu esta oportunidade para que as xentes do
común e, como é o meu caso, activistas sociais
que non criamos na política representativa, valorásemos a posibilidade de abrir unha fenda nesa
estrutura onde incorporar un novo xeito de participación. Esa participación engade un grao de
porosidade na estrutura, co obxectivo de entrar
nos concellos, neste caso María Pita, e, ao tempo
ter María Pita nas rúas, democratizando a democracia, enchendo dun
novo valor o concepto de cidadanía, unha cidadanía real, que
exerzamos todas e todos, sen
exclusións por
cuestións de xénero, nin de orixe
nin de situacións
administrativas.

José Manuel Sande García
Fomos sempre contrarios a aqueles
que desexan posuír as nosas necesidades. E un día a toma de decisións
comezou desprazarse e voltar ao seu
lugar natural, un centro libre daquel
exército de hipócritas que, sen excepción, quixo controlar todo. O edificio
das mentiras, inscritas unha tras outra
na memoria do lugar, estoupaba ao derrubarse. Sei
que sabes que cremos nun lugar, antes da revolución
do 99%, onde a
marea cando
sobe non afoga, redime. E
non somos parvos, soubemos
que esta vez non
era un soño.
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Estranxeira na súa patria
(XOGO DE ESTRATEXIA
NORMALIZADORA1)
(versión française)

Instrucións:
Utilícese en centros oficiais, establecementos públicos e
todo tipo de situación nas que o noso interlocutor ou interlocutora debería respectar a lingua da persoa que se
dirixe a el/ela, no noso caso o galego.

3 - Entón falamos en galego: eu quixera…
A: A conversa segue en galego con normalidade (Fin
do xogo)
B: A persoa que atende muda de lingua nun momento
dado. (Pase ao nº 5)

O diálogo debe de efectuarse con toda naturalidade, sen
ningún tipo de hostilidade cara á persoa que, presencialmente ou por teléfono, nos atende. A presente versión
emprega o francés, mais naturalmente, a persoa utilizadora poderá empregar o mesmo diálogo con outra lingua
(inglés, alemán, portugués –moi aconsellada en El Corte
Inglés–, etc.) na que se poida expresar con fluidez.

4 - Il n’y a pas de problème, on continue à parler en
français.

1 - Bonjour, madame./Bonjour, monsieur. Est-ce que vous
parlez français?

5 - Seguimos en galego, logo, por favor…

A: - Oui, je parle français. (Passez au nº 2)
B: - Non, je ne parle pas français. (Passez au nº 3)

A: Le dialogue continue en français normalement.
(Fin du jeu)
B: La personne interpellée change de langue à un moment donné. (Passez au nº 5)

A: A conversa segue en galego con normalidade. (Fin do
xogo)
B: A persoa que atende di que non sabe ou non pode falar
en galego (Pase ao nº 6)

C: - Non, non falo francés. (Pase ao nº 3)
D: - No, no hablo francés. (Pase ao nº 3)
2 - Bon, alors je vais vous expliquer ce qui m’amène/ce
que je voudrais savoir/ce que je cherche, etc.

English?/Deutsch?/Portugués?/Italiano?/etc.

Mais, en fin de compte, vous parlez sûrement le galicien,
n’est-ce pas? Fala galego?

(Proporase unha lingua que o interpelante poida manexar con soltura. Pódese, mesmo, propor o español, ao ficar
claro que a persoa que atende ten graves eivas comunicativas debido á súa ignorancia en linguas.)

A: - Si, falo galego. (Pase ao nº 3)
B: - Non, je ne parle pas le galicien. (Passez au nº 4)
C: - No, no hablo gallego. (Pase ao nº 6)
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6 - Falamos, logo, nunha lingua que vostede sexa capaz de
entender:

1 92’4% de resultados positivos testados

Fin do «xogo»

Horizonte universal

O que nos ensinou o SÍNODO

José María Castillo

1. O papado é necesario na Igrexa. Agora vemos, máis
claro ca nunca, que a Igrexa necesita unha autoridade
suprema, que estea por encima de grupos, tendencias,
divisións e enfrontamentos. De non existir o papado,
é posible (incluso probable) que na Igrexa, despois do
ocorrido, se tivese producido un cisma. Sábese que cinco cardeais foron a pedirlle ao dimitido Bieito XVI que
apoiara os defensores dunha Igrexa conservadora e tradicional, cunha teoloxía e unha moral igualmente integrista. Pero o ex-papa Ratzinger contestoulles aos cinco
cardeais que na Igrexa non hai máis ca un papa, que é
Francisco. É máis, inmediatamente informou a Francisco
do que estaba ocorrendo. O papado salvou a unidade da
Igrexa. Se un só arcebispo, Lefebvre, puido crear un cisma, non poderían ser cinco cardeais a orixe dunha fractura maior?
2. Francisco está cambiando o papado. Estao transformando máis do que moitos imaxinaban. E co papado,
está transformado tamén á Igrexa. O sagrado e o ritual
perden forza. E crece en importancia o humano, a proximidade á xente, a sinxeleza, a normalidade da vida. Nace
así un estilo novo de exercer a autoridade na Igrexa. Perde importancia nela a relixión. E gaña presenza o Evanxeo. […]
3. O conservadurismo da Curia perde forza. Neste Sínodo non ocorreu o que pasou no Concilio Vaticano II.
Alí tamén os curiais integristas eran minoría. Pero eran
unha minoría máis forte e determinante que a que participou no Sínodo. De feito, a minoría curial, no Concilio,
soubo levar as cousas ao seu terreo. E foi determinante
nas cuestións determinantes para o futuro inmediato.
[…]

4. Xa non son intocables determinados problemas morais que o eran. Apélase agora, coa mesma seguridade
que antes do Sínodo, á chamada “Lei Natural”? Segue
sendo un tabú o da homosexualidade? Alguén se atreve
a dicir que a Igrexa nunca poderá permitir que os sacerdotes casen? É tan impensable, coma antes, a posibilidade de que as mulleres cheguen a recibir o sacramento
da Orde? […] Se agora nos facemos estas preguntas -e
outras similares-, isto vénnos dicir que na Igrexa, sen que
nos decataramos, o Sínodo cambiounos (algo, polo menos, ou quizá moito) en temas moito máis serios do que
imaxinamos.

Con Francisco o sagrado e o
ritual perden forza e medra
a importancia do humano
5. A forma de exercer o poder estase desprazando. O
integrismo conservador perde forza porque se empeña
en seguir exercendo o poder dunha forma que cada día
ten menos poder. Cada día ten menos forza o poder que
prohibe, impón, ameaza e castiga. O “poder represivo” é
cada día menos poder. Mentres que o “poder sedutor”
non se enfronta ao suxeito, dálle facilidades, é amable e
responde ao que necesita a xente. […] Cando o “poder
sedutor” se humaniza, entón o que fai é que responde aos
anhelos máis profundos das persoas. E isto xustamente é
o que o mundo está percibindo no papa Francisco. O que
as multitudes de Galilea percibían en Xesús de Nazaré,
cando Xesús anda polo mundo.
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Crónica
Marisa Vidal

XXIX Foro Encrucillada: A Igrexa
galega e o Papa Francisco

O pasado 18 de outubro celebrouse
no auditorio Abanca o XXIX Foro
Encrucillada. Este ano 2014 celébranse os 40 anos do inicio das sesións do
Concilio Pastoral de Galicia (CPG)
(os traballos preparatorios comezaran en 1968 e a última sesión foi
no ano 1979), un Concilio que foi
soterrado en vida polas autoridades
relixiosas que daquela rexían a nosa
igrexa… e polas que viñeron despois.

Xosé Manuel Pensado, Xosé Manuel Vidal e Engracia Vidal ao comezo do foro

Do CPG ao Sínodo da familia
No Foro de Encrucillada quixemos
resucitalo, sacalo á palestra da actualidade eclesial, recuperalo e poñelo
en valor. Por iso o noso presidente,
Andrés Torres Queiruga, anunciou a
publicación en pdf dos documentos
do CPG, colgados na páxina web de
Encrucillada co permiso da revista de
Pastoral Lumieira, que os publicou
no ano 1996 (non saíron do prelo ata
17 anos despois da súa clausura!!!)
O Sínodo da familia, clausurado en
Roma esa mesma fin de semana, foi
tamén pano de fondo do Foro. As
reformas de Francisco non teñen
marcha atrás, e a súa autoridade papal é indiscutible. Así nolo recordou

Con estas dúas actitudes exércese a
sinodalidade. Por isto vos pido, por
favor, estas actitudes de irmáns no
Señor: Falar con ousadía (parresía)
e escoitar con humildade. Facédeo
con tranquilidade e paz porque o
sínodo discorre sempre con Pedro e
baixo Pedro e a presenza do papa
é garantía para todos e custodia da
fe.”
Os concilios conxelados
Xosé Manuel Vidal, director do portal Relixión Dixital, celebrounos
como as parteiras da primavera de
Francisco. Así chamou a todos os
crentes que levamos anos vivindo
a mística da resistencia activa deste
inverno eclesial que xa dura moito

Se o Concilio Vaticano II estaba no
conxelador o Concilio de Galicia
estaba no polo norte
Xosé Manuel Pensado, que abriu o
Foro recordando as palabras do Papa
Francisco na apertura do Sínodo da
Familia:

tempo. Vidal foi glosando as claves
da primavera franciscana que estamos a vivir na igrexa: desconxelar o
Concilio Vaticano II, cambiar o para“é preciso dicir todo o que, no Se- digma do papado, cambiar o estilo e a
ñor, un se sente obrigado a dicir, sen linguaxe, pasar da doutrina ao Evantimidez. Ao mesmo tempo débese de xeo, poñer en marcha a revolución
escoitar con humildade e acoller con da misericordia e activar a esperanza
corazón aberto o que din os irmáns. eclesial e social.
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Xulio Andión Marán, pastoralista
e no seu día protagonista do CPG,
ex reitor do Seminario de Tui-Vigo,
mostrou os paralelismos entre os documentos conciliares e a folla de ruta
do Papa Francisco: a Exhortación
Evangelii Gaudium. O resultado foi
sorprendente e profético. Como ben
dixo Andión, “se o Concilio Vaticano
II estaba no conxelador, como dicía
Vidal, o Concilio de Galicia estaba no
polo norte, deixado da man de Deus”.
O seu reto foi preguntarse: Segue
vivo? Hai propostas do C.P.G. que
hoxe podan resoar na nosa igrexa?
E claro que si. O noso Concilio xa falaba de valorar a lingua e a relixiosidade galegas, de prestar atención aos
sectores máis desfavorecidos, asumir
a espiritualidade laical, comprometerse na realización dunha sociedade
máis xusta, de vivir a dimensión comunitaria da fe, exercer a denuncia
profética, crear consellos participativos, comprometerse nos conflitos
sociais rexeitando a violencia ou
prestar atención especial á realidade
da emigración. Tamén de celebrar a
nosa fe con amor e esperanza, coidar
os sacramentos, acomodar as celebracións, instituír ministerios laicais, e de
apostar por curas que sexan signos
de Cristo, que vivan a realidade concreta do seu pobo, sementando espe-

ranza,… Pedía tamén o CPG unha
urxente reforma estrutural e social
que favorecese a promoción do noso
país, que promocionase a vida comunitaria, que fomentase a vida asociativa, a formación sociopolítica e a
atención preferente aos marxinados...
E eu non podo menos de lembrara a
vocación do profeta Xeremías: “Fíxate: poño a miña palabra na túa boca.
Mira que hoxe te fago inspector sobre as nacións e sobre os reinos, para
arrincar e derrubar, para destruír e
arruinar, para construír e plantar.”
(Xer 1, 9-10)
Os desafíos da igrexa galega e o pouso do foro

O momento da
presentación
dos libros

Oleks Andr (Saxa), e no que homenaxearon a Xosé María Díaz Castro,
poeta místico ao que dedicamos este
ano a festa das Letras Galegas. E todos nos identificamos coa letra da
canción de Mini: “Imos estando por
aquí, levamos séculos aquí…”

Pola tarde, Andrés García Vilariño,
profesor da UAC e director do programa A Sentinela, na TVG, debullou
os desafíos de futuro da Igrexa galega, unha igrexa na que o peso social
da relixiosidade segue diminuíndo e
a secularización aumenta, do mesmo
xeito que aumenta o sacramentalismo e a decepción de quen esperaba
da Igrexa unha posición máis clarividente. Animounos a facer un “cambio na mirada”, a implicarnos nos procesos de saída, a mirar para fóra, aos
demais, a construír unha liturxia máis
creativa, a ocupar os lugares de participación. En definitiva, a aproveitar
esta primavera eclesial que se está a
inaugurar sen deixarnos vencer polo
desánimo.

No Foro tamén se presentaron varios libros. Saídos do prelo de SEPT
A Visión do invisible, de Pedro Castelao e O Padre Seixas desde dentro,
de Manuel Cabada Castro, e editado
por Verbo Divino, La búsqueda de

Rematamos cun concerto de Mini
e Mero, acompañados ao violín por

cancións da Romaxe na voz de A

O Foro deixou un sabor agridoce.
Comprobar que o Concilio Pastoral
de Galicia foi unha grande ocasión
perdida, vendo que xa podiamos
estar noutro momento eclesial ben
diferente se lle tiveramos feito un
mínimo de caso,… sabe amargo. Tamén comprobar o pouco ou nada que
avanzamos a nivel eclesiolóxico. Os
esquemas eclesiais de hai 40 anos seguen case sen estrear cando xa a nova
sociedade demanda novas formas de
ser igrexa, e malia iso, todo o dito hai

Hai que aproveitar a primavera eclesial
e non deixarse vencer polo desánimo
la armonía en la diversidad, de Victorino Pérez Prieto. Quero destacar
especialmente dous libros Recei contigo Alexandre Bóveda, editado polos
centros xuvenís Don Bosco de Galicia, libro que presenta a faceta cristiá
do mártir galego e o libro-disco coas
Quenlla, editado por Irimia.

40 anos repítese hoxe e resulta unha
promesa actual, constatándonos o
que este tempo de invernía nos deixa.
Emocionou tamén ver como o público, nos tempos de coloquio, se levantaba para dicir que aquí seguimos,
que os vellos esquemas eclesiais xa
non nos din nada, que tentamos facer
Igrexa Galega malia todo, reivindicando a nosa lingua nas liturxias, esixindo que se reediten os textos litúrxicos en galego, esgotados dende hai
moitos anos…
E nós, as persoas que formamos Encrucillada, vémonos diante desas esixencias impelidos a facer o posible e
o imposible para seguir sendo parteiras desta nosa Igrexa Galega.
[Nota: os textos dos diferentes relatorios serán publicados no próximo
número de Encrucillada].
Mini, Mero e Saxa pechando o foro
coa súa música
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Carta

A Ara de Prisciliano no alto do
Pedregal e Valdi ao seu carón

A Ara de Prisciliano

Saía en Irimia hai dous números unha fotografía do “Altar ou Ara de Prisciliano” no Pedregal de Irimia, lugar simbólico de Galiza onde celebramos a Primeira Romaxe de Crentes Galegos e de onde esta revista colle o seu nome.
Era nunha crónica feita por David Otero sobre o Día da Afirmación na Dignidade, pero cómpre contarvos o sentido
daquela Ara que posta no alto do Pedregal, nos presidía. Foi por expreso desexo de Xosé Chao Rego, impulsor de
tantas novas e boas iniciativas, coñecidas por todos nós, que me transmitiu hai algún tempo aquel seu desexo de ver
–precisamente alí- unha lembranza do bispo de Ávila, galego singular que removeu os alicerces dunha Igrexa impropia
e decadente que instituía os medos. El, pola contra, promoveu a liberdade propiciando ás mulleres e reivindicando a
igualdade, como todas e todos ben sabedes. Decapitado en Tréveris, a súa memoria perviviu e pervive como un auténtico mito de nós, e a súa voz aínda resoa como unha demanda de xustiza e dignidade. Pois ben, seguindo as indicacións
do noso Pepe Chao, alí se puxo a pedra –nativa de alí mesmo, en modo e maneira que non estragase a enorme paisaxe
que nos habita. É obra de Valdi axudado de Manolo Pardo, articulada coa forza de Alfonso de Xermolos, Rubén, Xabi
e as licenzas e colaboración do Concello de Meira, que asentaron a pedra sobre outras dúas que xa estaban nesa posición orixinal e que, en fidelidade –ao mesmo tempo- á sinxeleza e humildade, tamén inspiraban a Prisciliano.
Mero

R E V I S T A

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 910 - Do 3 ao 16 de novembro de 2014

Organizar
a marea
(da indignación)

EDITA: Asociación A. IRIMIA				FEITO EN PAPEL RECICLADO
MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Luís Gómez Aldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vidal, Lidia
Campos Chan, Manolo G. Turnes, Lines Salgado Iglesias, José Antonio Martínez. Tlf. 986 10 49 45.
COLABORADORES: Xosé Chao Rego, Victorino Pérez Prieto, Xosé Antón Miguélez, Manolo Regal, Alfonso Blanco Torrado,
Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tareixa Ledo, Moisés Lozano, Clodio González Pérez, Antón Martínez Aneiros,
Sara Paz Quiñones, Manuel Pérez Blanco, Xabier Blanco, Valentina Formoso Gosende, Celia Castro Ojea, Xerardo Castedo Valbuena,
Engracia Vidal, Francisco Xabier Martínez Prieto, Fernando Veiga, Antonio Pinto Antón, Bea Cedrón Vilar, Mariano Guizán Sánchez,
Carmen Soto, Rubén Aramburu, Carme Soto, Marisa Vidal e Xan Guillén, Christina Moreira.
Corrección lingüística: Lidia Campos Chan, Luís Aldegunde.
Recepción de artigos e colaboracións en: revistairimia@asociacion-irimia.org
SUBSCRICIÓNS: Apdo. 296 – 15704 Santiago de Compostela. Telf.: 628 416 644 / subscricións@asociacion-irimia.org
Ordinaria: 25 Euros. de Apoio: 40 Euros.
PARA ASUNTOS DA ASOCIACIÓN NON RELACIONADOS COA REVISTA: asociacion-irimia@asociacion-irimia.org
CONTA: ABANCA ES63 2080 0349 8530 4000 5822 - Urbana, nº 8 - Santiago
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81 Tirada: 1.000 exemplares
ISSN: 2172-9182

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://asociacion-irimia.org/revista.xhtml

14

DESEÑO E MAQUETACIÓN: TallerDD (Ninfa, Riveiro, Martínez)

IMPRIME: TÓRCULO Artes Gráficas

DISTRIBÚE: IMPACTA

Boa Nova
DOMINGO 9 DE NOVEMBRO. XXXII DO
TEMPO ORDINARIO
A PALABRA. Mt 25, 1-13

A CLAVE

No relato descríbese un dos momentos da
cerimonia de vodas na que a noiva está
a esperar que o seu futuro esposo veña
a buscala para levala a súa casa. Antes
dese momento o noivo debía de rematar os
acordos coa familia da muller, os que non
sempre eran doados, e por iso non era raro
que se alongara a espera na casa da rapaza.
A narración sitúanos nesa espera do noivo,
nun ambiente festivo, onde as amigas da
noiva agardan fóra con candís a que chegue
e acompañalo ao interior da casa e comezar
a festa.
A forza desta pequena historia ponse no
contraste entre as mozas que teñen a man
aceite de recambio para o candil e poderán
participar na festa e as que non. Este contraste
é o que marca a finalidade da parábola.
Contada por Xesús facilmente aludía a non
perder a oportunidade de participar da
festa que supuña a chegada do Reino que el
anunciaba. Nos tempos de Mateo serviu para
espertar á comunidade, que ante o retraso
do mestre podía estar comezando a perder a
radicalidade da súa fe.
Carme Soto

O ECO

Esta parábola ben coñecida, estaba na súa
orixe referida a chegada do Reino, pero
nos primeiros tempos cristiáns comezouse a
referir á volta no Señor. Este cambio debeuse,
posiblemente, a que trala Pascua a mirada
púxose máis na esperanza escatolóxica que
na transformación da realidade.

A PALABRA

A espera converteuse en esperanza

Naquel tempo, dixo Xesús aos seus discípulos esta
parábola: “entón o Reino dos Ceos parecerase a
dez mociñas que, collendo os seus candís, saíron
recibir o noivo. Cinco eran parvas e cinco asisadas.
As parvas colleron os candís pero non os encheron
de aceite; as asisadas, en troca, cos candís levaron
tamén as aceiteiras cheas. Como o noivo tardaba,
pegoulles o sono, e botaron unha durmidela. Alá
pola media noite ouviuse berrar: Veña, que chega
o noivo, ídeo recibir! Erguéronse todas aquelas
mociñas e prepararon os candís. Entón dixéronlle as
parvas ás asisadas: “Dádenos un chisco de aceite,
que os nosos candís esmorecen”. Responderon as
asisadas: “Non vaia ser que non chegue para vós e
para nós; mellor será que vaiades á tenda e que o
merquedes”. No intre que elas ían mercalo, chegou
o noivo, e as que estaban preparadas entraron
con e no banquete de vodas, e pechouse a porta.
Máis tarde chegaron as outras mociñas chamando:
Señor, señor, ábrenos!”. Mais el respondeulles:
“Asegúrovos que non vos coñezo”. Vixiade logo,
xa que non sabedes nin o día nin a hora.

Estando cos meus alumnos vendo un filme,
ao chegarmos ao final del preguntáronme:
“haberá segunda parte, non?”. É difícil facerlles
ver que hai películas que teñen un final moi
aberto e que non todas teñen por que ter un
desenlace evidente. No entanto, sorprendinme
ao me decatar cantas veces fago o mesmo
razoamento para a miña vida: para que me
estou preparando? A que estou chamado?
Cumprirei cos meus obxectivos? De tanto pensar
nas expectativas, esquezo de vivir a vida. Fiquei
durmido, aínda que aparente esperto... e sen
aceite.
José A. Martínez
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Falando da lingua

...Como cambiou o conto!

Lidia e Valentina

E non “*había acabado” de comer
cando xa lle “*había saído” o rapaz
pola porta… E ficamos abraiadas de
como unha persoa galegofalante de
seu, e non a única, emprega a forma
verbal composta do castelán para
dicir o que en galego dicimos cunha
forma simple: “acabara” e “saíra”.
En galego non existen verbos compostos. Non existe ningún. Pode ser
que combinemos un verbo conxugado con outro que non o está para
facer unha perífrase, e algunha das
perífrases poden estar compostas
polo verbo “haber”, pero non se debe
producir confusión entre unha cousa
e outra. Ou, se se produce, seguide
lendo, que imos tentar aclarala.
Tempo descomposto.

térito anterior, o pretérito perfecto
(he comido), o futuro perfecto (habré
comido), o condicional perfecto (habría comido) e o pretérito pluscuamperfecto, que é o que realmente está
entrando na fala dos galegofalantes.
Fenómeno curioso porque ata hai
ben pouco tempo os castelanfalantes
de Galicia dicían “Cuando llegué el
ya *comiera” no canto de “ya había
comido”, ou ben “Yo ya le *dijera que
no estaba hoy”, pero é que agora o fenómeno é o contrario!

Coa expresión “Houben de caer” onte
á tarde nas escaleiras estou dicindo
que case caio pero non caín. Pero non
ten nada que ver con “hube caído”
(pretérito anterior) do castelán. Este
é un tempo composto, aquel é unha
perífrase perfectamente admisible.

Consideramos, e esta é unha reflexión
propia nosa sen contraste científico,
que a castelanización desta forma
verbal entre os falantes de galego se
produce porque se considera que as
formas compostas son máis cultas.
Por que esta forma do pluscuamperfecto (ou antepretérito) e non as outras? Será que non se interiorizaron
o suficiente? Que tampouco se usan
tanto en castelán? Que non entendemos ben o seu valor?

Os tempos compostos en castelán,
dentro do modo indicativo, son o pre-

Vós usádelas? Enviádenos as vosas
razóns, quedamos á espera!

O Fachineiro

da sanidade

A min non, corazón
Aquí ninguén sabe nada. Pregúntase o fachineiro que sensación será
a de gastar cartos a esgalla cunha
tarxetas desas mentres un bota a
lingua a pacer para que os demais
lle paguen as rondas. Como se fai
para durmir polas noites despois de
gastar nunha única comida o orzamento anual dunha familia en apuros? Como
se pode ser ministro para administrar o sufrimento e as miserias da xente mentres un
mesmo “nada na ambulancia”, como aquel
personaxe de Manolo Rivas? E que tal se
dorme cando se sabe que iso que fai custa
vidas? Decatábase estes días o fachineiro
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da peregrinaxe dos pacientes de cancro
de distintas aldeas da provincia de Lugo
por mor da eliminación do tratamento de
radioterapia no hospital da cidade. Agora teñen que ir ao Centro Oncolóxico de
Galicia -unha fundación, ehem- na Coruña e facer 260 quilómetros diarios para o
tratamento. Un periplo que non está mal
nuns enfermos que teñen o cansazo como un
dos efectos secundarios. Cando se denuncia
esta situación á persoa da recepción do centro
coruñés a amable evasiva “ a min non mo digas, corazón” soa a resignación. Pois iso: barra
libre que custa vidas.
A.Q.

