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EDITORIAL

Sex·o e relixión
O problema da sexualidade ten escasa importancia
na mente de Xesús de Nazaré, que a penas se retire a
el. Sen embargo, o tema do celibato resulta un dos
máis difíciles non pala súa importancia, senón por
culpa das ideoloxías e da paixón con que se afronta.
O celibato non é producto dunha suposta animosidade da lgrexa contra a sexualidade. As dificultades do·
sexo e o ideal de abstinencia é anterior ó cristianismo·.
A cacarexada represión sexual non é froito da cultura xudeu-cristiá, como se adoita dicir. Foi o mundo
romano no que ía entrando o cristianismo o que promoveu a severidade da relación sexual; o seu cume
estaba na exaltación da virxindade e do celibato.
Non hai que atribuírlle á relixión a represión de algo
que non precisa moito de ser reprimido. Abonda coas ·
dificultades mesmas que ten a relación sexual entre os
humanos para que non procuremos chibos expiatorios
que apanden co drama.
lsto di o teólogo psicólogo Antoon Vergote: "A
sexualidade non se forma nin se transJorma senón a
través de conflictos e de represións precoce~ que deixan as súas marcas na memoria inconsciente. Ningún
profeta de xardín de delicias inocentes non acadará
endexamais que a sexualidade se desenvolva sen a
sombra dunha mala conciencia".
Se talamos de relixión e sexo é porque as relixións
sacralizaron o sexo e crearon deuses e deusas da
fecundidade, matrimonios divinos: toda unha mitificación da función sexual. Por haber, ata había sacerdotisas prostitutas sagradas que atendían no templo clientela con dificultades sexuais. E ritos nos que a sexualidade era estimulada no nome da divindade.
E aí está o perigo, no que certamente a Biblia non
caeu, pois . fixo do sexo algo profano, secular, non
sagrado. O mal que padeceu a lgrexa foi o de tornar a
esa sacralización. Fixo dos conflictos sexuais e, sobre
todo, da súa sastifacción, o paradigma do pecado;
embarcouse nunha moral sexual que máis lle valería
deixar nas mans da ética civil e cederlle a competencia
nese eido á psicoloxía e demais ciencias humanas.
Congratulámonos da afirmación do vello teólogo
flamenco Edward Schillebeeckx con relación a un tema
de actualidade: "Verbo da homosexualidade non existe
unha ética cristiá. É un problema humano, que debe
ser resalto de forma humana. Non ~ai normas especificamente cristiás para xulga-la homosexualidade".
Nesa liña da sacralización do sexo inscríbese o
complexo tema do celibato, para o que non existe fundamento bíblico que abrigue a manter unha lexislación
cada día máis vulnerable e menos crible. Os recentes
casos dos que damos conta nas páxinas 12 e 13, son
expresivos de que o asunto non se tén de pé, dito sexa
sen intención picaresca.
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O TRASNO
Daniel López Muñoz

Eurocaciquismo
Ternos que estar má'.is
atentos ca nunca ás novas formas de dominio, control e
dependencia nesta parte do
telón de grelos. ¿Alguén pensou que con esto de sermos
demócratas e europeos remataba a nosa milenaria tradición
.caciquil?
Espellismos. Víctimas de
bonitas palabras da unión
europea: desenvolvemento, .
formación social, reciclaxe,
promoción da mulfor, discriminación positiva, inserción,
. . . programa leader, pobreza
un, dous, tres, -responda outra
vez; adapt; force; etc.
Desta volta os poderes de
sempre deron u·nha lección de
adaptación ó cambio. ¡Que
reconversión! ¡Que maneira de
engulir termos e expresións
europrogres ! ¡Que capacidade
de crear organizacións de
atractivos rótulos!: que se
desenvolvemento comunitario,
que se mulleres rurais, que se
asociacións con nomes de ríos
azuis, e turismo verde, cdosas
devoradoras de subvencións.
Da baronía cornñesa, coa
denominación de Qrixe do
Opus Dei, naceu a gran estratexia. Resultou e non parou a
súa expansión. Coma a hidra,
nutrida de ecus europeos e
pesiños do país, co padriñado
político das consellerías autonómicas, tratará de atar e ben
atar todo programa europeo.
Para cada programa unha aso-

ciación ad hoc. Tal foi o éxito
que mesmo andan · agora leados os baróns do Partido polo
control dalgunha delas.
¿ Quen as controla?
Móvense con descaro polos
despachos das Consellerías.
Teñen quioscos de máis de 30
empregados en Santiago e fío
directo con, Bruxelas. Inzan de
cartas ós concellos afínS-. Vaµ
co talonario en branca ós concellos supostamente neutrais.
Condenan ó esquezeme_nto os
concellos inimigos .
Son a parte .roáis activa da
administración paralela pola
que devecen os populares. A
máis agresiva. Sen funcionarios públicos que estorben
invocando a lei. ·Sen sindicatos. Co parlamento infinÚamente lonxe. Aparato ideal,
todo persoal de confianza.
Asalariados políticos xestio.n ando éartos públicos, de
todos aínda que veñan de
lonxe. Todo baixo control. E a
xentiña eternamente agradecida por tanta boa obra. Que
deso se trata e sempre se tratou.
P.D.: O da imprenta non
ten nome. No medio da campaña a pral do "es", corrixíronme o título do último trasn o, escarallando de paso a
rima, convertendo o meu
"dime que ves e direiche quen
es" noutro ripio imprensentable. Xúroche EH.seo, non fun
eu.
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BOA NOVA

Manolo Rega/ Ledo

¡Que fermosas esas festas!
Silvia (filla): Papá, díxom~ o
outro día a Lupe que na nosa
parroquia non había festa este
ano, e ¿por que é?
•

1

Marcelo (pai): Non -o sei, filla,
non o se1; parece que non se
puxeron de aco!do os que a
tiñan que organizar.
Silvia: Pois eu quería que houbese festa. ¿Por que non a fas
ti?
Marcelo: Filliña, xa a
fixen hai dous anos, e
ternos que aprender
todos a facer cousas
pola parroquia, se non
as cousas non van ben.
_Silvia: ¿E vale moitos
cartos face-la festa? Os
de Cabaneiro son ben
poucos e mais díxome
a Lucía que fixeran festa.
Mar~elo: Si, si que a fixeron, e
foi ben bonita polo que teño
entendido. Con poucos cartos
fi~eron unha alegría moi grande para toda a parroquia·.
Silvia: Si, que mo dixo_a Lucía
tamén. Ti veron música e baile
e xogos ó mediodía, despois da
Misa. E despois xa foron todos
a xantar. Pero, papá, ¿custa
moito unha festa? ¿Chegará un
millón de· pesetas?

Marcelo: Iso depende, muller;
se se quere, ben se gastan. Pero
pódese facer festa, e ben bonita, con ben ·poucos cartos.
¿Non te lembras da festa do
San Cidre, ou da festa do
Entroido? Cuns poucos cartos
que puX;eron os veciños fixéra, se unha festa preciosa. Pero,
claro, se te pos a tr_aer orquestras de moitos cartos ...

Silvia: ¿E póde-se facer festa
sen orquestra?
Marcelo: Muller, sen ·música
ningunha non se pode facer
festa; para facer f ésta, ten que
haber humor, ten que haber
unión, ten que haber boa mesa,
ten que haber invitados·, e
tamén ten que· haber .música.
Pero pódese facer festa, e ben

bonita, cunha orquestra humilde que anime ó baile. Ás veces
gástase por gastar.
Silvia: Papá, nos Mandamentos
que aprendín para a Primeira
Comuñón había un que decía:
"Santifica-las festas"; ¿gústalle
a Deus que fagam<?s festas?
Marcelo: Claro que lle gusta,
muller, ¡e non lle vai gustar! A
festa ten moitas cousas moi
guapas de ljmpeza, de unión,
de alegría, e todo iso vaille
moito a Deus.' Pero para san~ifi
calas, primeiro hai qu'e face-las,
que é o que na nosa parroquia
non se fixo este ano.
Silvia: Pois eu quería que houbese festa, ademais vai se-lo
día da miña Primeira Comuñón.
Marcelo: Anda, Silvia, anda,
que sen festa· non has quedar;
prométocho eu.

DEUS É UN XITANO
Domingo 15 do Tempo Ordinario
Le 10, 25-37 -

16 de xullo

Qs xitanos entre nós teñen mala
fama. Peor fama tiñan os samaritanos
no tempo de Xesús. E a Ull' samaritano
escolleu Xesús para falarnos de como
era o co;razón de Deus, e de como
debe¡ía se-lo corazón dos que cresemos nel.
¡Que cerquiña está de Deus todo
aquel que se achega ós marxinados
axudando a restaurar desde o fondo as·
súas vidas!.

TEMPOS DE LECER
TEMPOS DE DEUS
Le 10, 38-42 -

23 de xullo

Hoxe non nos reservamos moito
tempo para falar calmosamente, nin
para escribir. unha carta amiga, nin
para facer tertulia. Ternos moi limitada a nosa capacidade de comunicación. Anque non fagamos moito,
andamos sempre ás présas. Anque nos
xuntemos nunha casa para comer, _
centrámo-la atención na TV. O noso
mundo interior é descoñecido ata de
nós mesmos. Hai aquí un -camiño de
destrucción persoal.
Deus é, por riba de todo, diálogo e
~comunicación. O Evanxeo .de hoxe
invítanos a iso.
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HOMENAXE

Corenta anos na corda frouxa
Sobre o seu peito loce un símbolo
padre Silva leva literalmente na
que servi u de medallón para a Xª
corda frouxa, facendo de equiliRomaxe de Crentes Galegas, que
brista por levar adiante a Ciu levaba a lema de 30 anos de loita.
dad de los Mucha-chas, que e l
Isto sucedeu en 1987 e dende aquela
fundou en Benposta, Ourense.
van 8 anos. Trinta e oito anos que o
O padre Silva é un verda- - - - - - - - - - - - - - - - - - · deiro acróbata do
espírito. Un home
xenial. Cando fomos
facerlle unha homenaxe celebrando alí a
Romaxe. sabíamos
que ía ser algo atípico, singular, porque
Xesús Silva é inconmensurable, imprevisible. Un bohemio no
sentido máis clásico
da palabra.
Se algo quere'Inos
salientar nel é unlia xovia1idade feita de optimismo
inquebrantable, espírito de
servicio e xenerosidade.
Pero no fondiño fondo,

....___

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - . J

unha gran espiritualidade, u_n tq.lante
místico pouco común. Agora, con oca~ión da Medalla que lle concederon, e
en tempos en que tantos escapularios
de Castelao se prodigan, dende aquí a
nosa admirada gratitude .

AVISO ÓS SUBSCRITORES

<
-w
Rl"IA -4 -

que teñen pendente o pago da cota deste ano.

Pedimos a tódolos despistados que fagan o ingreso da
subscripción (de 2000 pts. e·n adiante "a vontade") por
medio dun ingreso na canta 1302-6000-83-0017905488 da
CAIXA POSTAL.
Ese método non custa nada. En cambio cada reembolso
son 280 pts. que teremos que cargar a cada subscritor que
pague desta última maneira.

,-

Un traballador rigoroso .
cerebro moi
Velaquí dous expresivos retratos.
ben amoblado
Na foto que acompaña ésta páxina,
que traballa
unha excelente diartteira de espe_ciacun rigor e
listas en lingua galega e· de dianteiro
unha
eficacia
centro, nada menos que entre Antón
pouco frecuenSantamarina; á súa dereita, e Xosé
tes, e sempre .
María Lema Suárez á esquerda,
con ·fidelidade
Xesús Ferro RuibaÍ. Pepe García e
ás raíces da
Bieito Ledo comp!etan o cadro.
Terra.
O outro retrato non é gráfico,
Que agora
senón estrictamente literario. Atopáfixesen
o
mol o na derradeira páxina deste
· Académico
mesmo número de Irimia. Dende hai
da Real Galecatro anos, quincena a quincena, os ·
ga non é máis
lectores de Irimia beneficiámonos das
ca unha anécsabenzas dun filólogo da categoría de
dota. O fundamental está nel, non
· Xesús Ferro Ruibal.
nas distinCións que lle fagan. E
"O meu fillo sabe latín e algo de
¿como esquecer aquela XVª Romacon tas", dicía un labrego fachendoso da
xe nas Ermitas, que el e a súa
sabedoría do seu fillo. Catedrático de
muller Susi dinamizaron dende
Latín, Suso distínguese por ser un teimuCaritel -en 1992? Foi unha Romaxe
do investigador da filoloxía galega, un
exemplar, intelixentemente organi-

zada e coa paixón de galeguistas
xenerosos.
Son rp.oitos os motivos que ternos
para amosamos fachendosos deste irimego que sabe latín, como o demostran os seus diversos escritos e os
seus moitos traballos.

IN MEMORIAM

'
¡Qu~ Deos o descanse!
Mentres o 10 de xuño no Colexio·
·das Relixiosas Filipensas de Vilagarcía
celebrabámola Festa do Vento, un
. camposanto de Pontevedra recibía o
corpo dun crego bo e xeneroso, de 84
anos de iciade. O Vento pasaba a páxina dunha biografía que xa forma parte
da Igrexa galega.
Antonio Ro.dríguez Fraiz era
coñecido como o cura de Campañó,
parroquia que dista a pouco máis
dunha legua de Pontevedra, onde
levaba de crego 45 anos, dende 1950.
Dende alí pegou _varios brincos a
Latinoamérica, pero retornando sem.pre a se-lo abade de Campañó.
Meses antes da súa imprevista
morte, o noso irimego Xesús Acuña

Garrido faille fermosa entrevista no
número 92 de, Encrucillada (marzoabril 1995), na que Antonio Fraiz confesa: "Entendín que a miña condición
de cristián e de crego da Igrexa de Galicia e na Galicia tiña que sentir co pobo
no que se acha inmersa e que ten que
evanxelizar, e teno que facer en galego
e dende a cultura e raizame galegas".
Ternos que agradecerlle tódolos
cristiáns que, na orfandade dunha Igrexa
que puido ser galega e non o foi, Campañó representase ese pequeno resto de
cristiáns galeguistas e o fixese dende
plataformas tan prestixiadas: membro
do Instituto Padre Sarmiento, socio fundador do Museo do Pobo Galego e do
Patronato Rosalía de Castro.

No próximo número incluiremos
unha entrevista que lle fixera Daniel
López Muñoz para o libro O idioma
da Igrexa en Galicia, ano 1989.
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OPINIÓN

A historia
interminable
Non sei por que; pero
sempre que en reunión ami gable se xuntan homes e
Por Mariano Guizán
mulleres, ó final son moitas
as probabilidades de que xurda coma tema de discusión o da igualdade de dereitos entre os dous
sexos.
Os argumentos adoitan ser do máis variado. Moi
sobado está xa o de se subir a un andamio a gaña-lo
pan pola mantenza da familia, e incluso, tamén, o de
face-la mili para perde-la vida pola defensa da patria. En certos ambientes, a moda tira polo do "fracaso da coeducación", por aquilo de que os suecos, _que
diso seica saben moito, veñen agora a dicir que educar xuntos a nenos e nenas prexudica a estas porque
teñen unha maduración máis precoz cós rapaces.
Dende logo que non sei por que; pero aseméllam que o que hai detrás non é enón un capítulo
mái d nunca resolta loita de clase .
Unha clase que, pola forza do sistema muscular, a adou a p ición dominante, ten medo de ser
d sprazacla da súa privilexiada situación pola outra
clas , s ularm nt a bal1ada, qu houbo de poñer
n x
int li x n ia a tu ia para ir e abrind un
'arr in 'ara air li r .
No fond , un m d

tarnén cular. O mesmo
din, expr aba censor Marco Porcio
·ento noventa e cir¡,co antes de Xesúsante o Senado Romano, dicía:

POLÍTICA

Felipe VI,
o Grande
Acaba de empeza-lo reinado de
Felipe VI, o grande de Europa. Será un
reinado breve, con data de caducidade
Por Tintxu
a seis meses vista. Pero se Felipe é
grande, Xerardo é o seu profeta e promete selo durante seis
anos, por pouco que Felipe acade dos seus colegas que recoñezan a capitalidade compostelana, tal como acaba de facer
xa el.
Desgraci~damente estes g!andes fastos, compartidºs pola
Xunta de Galicia, que lle dá así a coartada a Felipe González
para concederlle unha. distinción honorífica a un dos poucos
alcaldes que lle quedan (en Salamanca, Valencia ou Bilbao non
goberna precisamente o PSOE) non supoñen máis ca un título
honorífico que para dar dividendos terá que pasa-la reválida
europea.

Nin a presidencia do Consello da Unión Europea para Felipe González, nin a candidatura á capitalidade cultural (ou a
concesión da me·sma) supoñen que funcionen mellor España ou
Santiago. Iso si, haberá máis persoas que se decaten 9e como
funcionan ou non as resp_ectivas administracións.
Os diferentes escándalos públicos ben recentes foron acumulando probas de que a Administración non funciona e <leste
xeito ostaculiza o desenvolvemento doutras iniciativas pnvadas que si responden de ~i mesmas. Na mentalidade popular
había un sentimento moi fondo: iso funciona, ten a garantía do.
Estado (aínda se usa esa fórmula nos anuncios) . .~ero o EstadoAdministración (central, autonómica e loc~l) deixa moito que
desexar no~ seus servicios básicos.

"Señores: Se cadaquén de nó tivese mantido a
aut ridade e os dereitos de marido na súa propia
a a, non teriamos chegado a este punto. Velaquí,
agora: a prepotencia feminina, despois de anula-la
nosa liberdade de acción na familia, está a destruírnola tamén no Foro. Lembrade o que nos custaba amarrar ás mulleres e /rea-las súas licencias,
cando as leis nos permitían facelo. E imaxinade o
que vai acontecer de agora en diante, se esas leis
on revogadas e as mulleres quedan postas, ata
legalmente en .pé de igualdade con nosoutfos. Vós
coñecedes ás mulleres; facédeas vasas iguais e, de
contado, atoparédelas convertidas en donas".

Acabarnos de comprobalo con respecto ós servicios sanitarios, distorsionados por unha folga sen sentido e, vémolo cada
día nas escolas, transportes ou comunicacións (Correos, por
exemplo). Parece que agora o Estado-Administración non vale
máis que para controla-los cidadáns desde arriba. Xa non só ·
pola espionaxe das escoitas, senón polos múltiples mecanismos
de axudas e subsidio~ nos ruáis diversos ámbitos de activid.ades. Hai poucos días viarnos no DOG unha colección de medidas que supoñían axudas a entidades tan peregrinas coma os
Amigos do Camiño de Santiago en Córdoba ou en Londres. Se
estes entes van recibir axudas máis ben simbólicas, non sucede
o mesmo con centos de organizacións de mulleres ou veciños,
que se crean desde o poder, a partir de axudas xa premeditadas,
que hai que dar ós amigos.

E, aquí, hai algo que non furrula. Pois, pasados
dou mil cento noventa ano -douscento seis dende
omezo da Revolución Francesa; cincuenta da
Carta da Nación Unida , e corenta e sete da
lemne Declaración Univer al dos Dereitos Humano -, o home eguimo a ci mar coa me ma leria;
embrullada i o i, en recharnante papel celofán tin- .
tado -¡faltaría mái !- de colorines progre i tas.

Nesta liña sitúanse casos moito máis escandalosos, coma
os da fraude do viño do Ribeiro (na protección a un amigo que
vende viño con contraetiquetas falsas, sen control) ou ~s adxudicacións de obras sen concurso (que rebentou en Verín, pero
con ta con moitos casos exemplares) ou as compras dos máis
curiosos enseres e servicios pola administración (coma na
Secretaría de Seguridade da Xunta). Así non podemos seguir:
·
díxoo Jordi Pujol, con razón,
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ECOLOXÍA

A guerra da auga (111)
INTRODUCCIÓN

Falar de solidariedade, de xustiza
e de legalidade é cada vez máis normal no tema da auga. Falamos xa da
solidariedade coma un concepto biunívoco e dinámico, hoxe irnos falar
de cómo algúns entenden a xustiza e
a legalidade.
LEGALIDADE VERSUS
XUSTIZA

Que algo sexa legal non necesariamente significa que sexa xusto,
mesmo a historia está chea de disposicións Iegais para tapa-las máis flagrantes inxustizas. Un par de exemplos sobre a nosa terra servirán para
compr~ndelo.

Cando España entra na Comunidade Económica Europea asina un
protocolo, legal, polo que a Galicia se
lle prohibe pescar ali onde o fixo toda
a súa vida, impídeselle producir leite,
ten que arrinca-las súas cepa?, non
pode producir a~gardente, etc, todo
moi legal, pero evidentemente inxusto.
AS OLIVEIRAS

Hai tn~scentos anos
.Galicia era unha · das
productoras de aceite de
las Españas. As oliveiras
campaban polos nosos
vales e, aínda ~oxe,
fican os nomes dos lugares e mesmo centenarias
olt veiras seguen a producir pouco, pero . bo
aceite. Chegou un Austria con posesión de
terras nos ermos do sur e
sacou muía lei que obrigaba a arrinca-las oliveiras de Galicia e que
abrigaba a plantar en
Xaén . Velaí a historia,
foi legal, pero evidente-

mente outra inxustiza.
BONO LEVA
RAZÓN ·

Na liña do exposto o presidente de
Castilla-La Mancha,
José Bono fala de
que o decreto que
obrigou ó trasvase de
55 millóns de metros
cúbicos de auga
. dende o Texo áta o
Segura, ·é ilícito,
inxusto e insolidario.
Teño para mi que,
case seguro que foi
lícito, pero seguro
que foi insolidario,
como xa expr~sei
noutro art' go e, probablemente inxusto.
Por u.nha lei da Dictadura de
Primo de Rivera a com1,midade de
regantes de Valencia fíxose prop_ieta-

ria da auga que se recolle no embalse
de Entrepeñas, en plena serranía de
Cuenca. Os conquenses non poden
dispór desa auga que se encora no
seu pais ; dado que legalmente pertence a Valencia. ¿U-la
xustiza?
Os ricos, os poderosos teñen a capacidade
de facer leis, por eso na
Joita entre legalidade e
xustiza sempre apelan á
lei, non se preocupan da
xustiza. A xustiza soa- '
mente lles preocupa ós
pobres, porque estes non
teñen endexamais acceso~
á lei.
Na guerra da auga
coménzase a ver como
só os pobres falan de
xustiza; os ricos invocan
decote a aplicación da
lei.

Manolo R. Bennejo

REPORTAXE

pasado día 20 de xuño, ás oito da tarde, o salón de ·actos do Colexio
Maior Fonseca -en Santiago- estaba ateigado de xente que agardaba a
chegada de Samuel Ruíz. Había persoas sentadas no chan e nos peitorís
das ventás, outras esperábano de pé... todas desexando sabe-lo que nos tiña
que contar aquel hispo do que tanto oiramos Jalar. O propio don Samuel fixo
referencia á sorpresa que lle producía ver alí tanta xente despois de que o vicerrector da Universidade lle advertise que estabamos en época de exames e que,
polo tanto, a penas asistirían á conf erencia uns dez ou quince estudiantes.

º

Antón M. Aneiros foi o
encargado de presentar a un
home que, como el mesmo
dixo, non necesitaba presentación. Con palab ras q u e
·· reflectían a súa propia experiencia, púxonos a todos en
disposición de acoÍle-las que
don Samuel e Miguel, o seu
s cr tario, nos ían brindar.

Isto dixo d
Uns días despois falei de todo isto
cun amigo que escoitara a Samuel Ruíz
na conferencia da Coruña. Os dous
sabíamos que moita ·xente que bebía ·
emocionada as palabras do bispo de
Chiapas, e que as atopaba acertadísimas, non era capaz de aplicar logo á súa
propia realidade -por suposto, coas
necesarias adaptacións-, o que se nos
explicaba f acendo referencia
a México.
¿Unha revolución de
onte para acó?

Pero aque~ día non só
falou Samuel Ruíz. Miguel,
o seu secretario, informounos do problema polo _que
todos coñecemos hoxe Chiapas: o levantamento armado
do Exército Zapatista.
A importancia da cultura
Explicounos que os
indios comezaran a conCienamu 1 Ruíz falounos
ciarse e reivindica-los seus
fundam nt·dm nt dun pr dereitos xa había un par de
e so 1 ' ·c.unbi c.¡u
lcvou
décadas , pero que os seu s
a <.l s ·ubri - la r alidad do
intentos de organizaci ón
país no qu vivía a actuar
foran sempre drasticamente
·n ·ons ·u n ·ia. R f riusc ~1
afogados. Moitos líderes
'Xpl La ·ión ás mis rias
campesiños morreron por
qu sufrhn s indi s, p r
iso. Finalmente articularon
ad mais fix rincap' na graun
movemento comunitario,
v idad da f rte ruptura cul sen líderes recoñecidos, que
tural qu a c nqui ta e evanse foi organizando silandeix lización de América supuramente ata aquel día 1 de
xera ( e guían upoñendo)
xaneiro'
de 1994 que espertou
para o eu primeiro poboa México do seu sono.
ad re .
Samuel Ruíz sinalou que
Explicou, por medio de
moita xente aínda non acepexemplo a anécd o tas que
taba que os indios fosen
facían agradable e facilmente
·compren ible o eu discur o,
capaces de preparar un
movemento coma este e por
a importancia do respecto á
Don Samue/ Ruíz entre os irmáns Martínez Aneiros: Antonio e Carmucha.
isó tiña que buscar "un subcult?ra dos di tintos pobos. E/a é misioneira entre as mulleres indíxenas da diócese de San Cristoba/
comandan te Marcos", non
Díxono que, como os indio de Chiapas.
indio, que o explicase todo.
ben aben, Deu é inabarcable
As reiv!ndicacións do Exército
e incomprensible en toda a súa plenituR e nunciar á propia cultura é de para
home ; por iso é tan imporsegundo deducim os das historias que _ Zapatista foron sempre referidas a protante qu cada cultura dea ás outras o
blemas que af~ctaban a todo o ·país,
nos foi contando-, unha especie de traicoma o. da falta dunha auténtica demo- .
u anac de coñecemento, a s ú a
zón a Deus, xa que El espera de nós que
maneira d entende-lo mundo e a divincracia. Fronte a isto, o goberno responactuemo dende os nosos propios moldad : e , o único xeito de hegar a
deu sempre tentando facer do de Chiades culturai para podermos así transmiunha compren i, n mái acertada d
pas
un conflicto local, e non nacional.
tir ó outro os valores que o noso pobo
t do e tód lo que no rodean.
O Exército Zapatista non reivin- e)
nos deu previamente.
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on-Samuel

Samuel Ruíz García, 71 anos, bispo de San Cristóbal de Chiapas dende hai 35 anos, estuvo en Santiago, O Val (Narón) e A Coruña (20 e 21 de xuño).

e) dica para si o poder, como fueran
. en cambio revolucións americanas ante.rióres (os comunistas en Cuba, os sandinistas en Nicaragua), senón que solicita
as ·condicións políticas que fagan posible
un cambio económico e social.
En resposta ás nosas preguntas
No curto debate que se abriu trala
conferencia subliñouse a valoración e a
responsabilidade dos leigos na diócese
que preside don Samuel. Tamén se fixo
referencia ó Papa que, dirixíndose ós
Índíxenas americanos, anunciou que
eles eran agora o' motor do cambio
neces~rio en América. Don Samuel
destacou os aspectos positivos da actitude vaticana ante ·o conflicto de Chiayas.
Pregunto.u se tamén se dende un
punto de vista cristi~ se podía xustificar un levantamento armado . Don
Samuel sinalou que eles non o xustifi-

caban nin o alentaban pero que, dadas
as circunstancias que alí se estaban
vivindo, si comprendían que moitas
persoas non atopasen outra altern~tiva.

pa. Os problemas do Terceiro Mundo
comezan moitas veces no Primeiro, e se
. as cousas non cambian aquí, malamente
van cambiar aló.

As solidariedade internacional

Un futuro incerto

Miguel valorou tamén a importancia das presións, a información e ~ opinión internacional no cambio de actitude do gobenio mexicano cara ó Exercito Zapatista. A resposta oficial pasou
da afirmación de que se trataba de catro
exaltados rebeldes sen causa (en realidade alzo use en armas un 25 % da
poboación de Chiapas, apoiada por
outro 50% · máis) ás conversas arredor
dunha mesa de negociacións.
Explicounos tamén que moitas
veces a xente con sensibilidade cara ós
problemas dos pobres de América pensaba que debía marchar a traballar aló,
pero que a .el lle parecía tan importante
o lab9r que cumpría facer dende Euro-

Tanto don Samuel coma Mig_u el
parecían estar esperanzados a.q.te o estado actual das negociacións e o rumbo
que ía tomando a situación. Sen embargo, unha semana despois da conferencia
chega a España un crego .ó que, aproveitando a ausencia de don Samuel, botaron de México por presunta colaboración cos zapatistas. Este sacerdote
denuncia que probablemente o goberno
está preparando algunha acción para a
que non quere ningunha testemuña
estranxeira. ¿Que é o que sucede en rea:..
lidade? Esperemos que Samuel e
Miguel sexan os que teñen razón.
Beatriz García Turnes

TESTEMUÑO
J

Grande para o seo secretario

S

on Miguel Alvarez Gándara, secretario de don
Samuel Ruíz García, hispo de Chiapas, desde hai
tempo. Agora tamén son secretario da Conai
(Comisión Nacional de Intermediación entre a Fronte

Zapatista e o Estado de México). Laico, casado, con tres
fillos. Ademais _destas actividades son membro do equipo
nacional de animación das comun.i dades eclesiais de
. b_ase, angueira que no último ano descoidei moito.

Don Samuel é molesto
Hai moita xente que, con ocasión ·de escolléreno os indíxenas
para mediar no conflicto, non ten
claridade para ve-lo proceso de don
Samuel e o seu vínculo pastoral de
longos anos. Non comprende que a
úa propia identidade e o seu servicio pastoral o foron involucrando e
·Scntíndos~ parte da vida indíxena.
Pero sobre todo foron os caciqu s os que se scntiron molestos
pola def nsa dos dercitos humanos
que don amu. Aí " onde se cmpczou a manipular sta imaxc de don
Sarnu n áis oma un act r p líti
c.:on pod r local cá e mpr nsión de
don alnu e nn past r bispo que,
""n vin ulación con se proceso past ral, part da d fensa dos dereitos
humanos. l to non é mái ca pura
congruencia. Logo chegou o conflicto armado e recla_man a presencia de don Samuel para ser voz do
movemento indíxena.

o cuestionan e critícanlle que el se
fose á marxe do maxisterio eclesial,
disque unha voz que canta fóra do
coro. E foi 6 revés: a diócese está
totalmente sintonizada co proceso
da Igrexa latinoamericana.

O intermediario

Un converso

O indíxenas reclaman ser eles
me mos a súa pro.pía voz, pero
nece itan a don Samuel e propóñenlle que xogue o papel de intermediario para que el poida colaborar a
defender condicións dignas de
negociación co Goberno de fiabilidade e de eriedade para que ~e
nt ndan a cau a do conflicto
armado. Non había confianza en
qu
E tad puid.e e entender e
at nde-la probl máti a indíxena.
e nto i t p rqu tarnén moitos

Eu non me quero meter a an.alizála historia do proceso diocesano e
cómo o Vaticano II, e logo Medellín
e logo Puebla puxo á diócese na liña
no Concilio. Don Samu era un bispo
tradicionalista que se converteu ó
pobo xa antes do Concilio. Logo
del, medroU' a inquietude litúrxica e
a lectura dos sinais dos tempos e a
procura dunha nova catequese.
Tralo Vaticano II, don Samu foi
encontrando as claves do seu traballo pa toral.
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A esquerda, Miguel, o secretario. Casado, con tres fil/os. Oous deles, Miguel e Eug_enio, acompáñarono na viaxe e aparecen na portada deste número ca seu paf.
·

El mesmo contou nesta visita a
Galicia cómo nalgunhas preguntas
fundamentais para entende-los desa. fío& máis normais vai atopando as
preguntas máis profu!ldas. E así,
pouco a pouco, a qiócese foi .adquirindo un rostro cada vez máis laico,
rnái~_jndíxena, converténdose de
feíto nun modelo de estructura, de
organización.
Xestión participada
A don Samu tamén lle critican
que el comparta a autorid~de na
diócese. Seica debería se-lo monolito xefe administrador, vixilante,
supervisor: o único que brilla, o
único que fala.
Pero don Samuel abriu os espacios de participación -a moita xente
e con ela comparte a estructura dio-

cesana, a conducción, na que non se
dilúe don Samuel: el é fértil, ten un
liderado total, goza dun consensq e
apoio totais e; sen embargo, comparte, delega: existe unha colexialidade na diócese que realmente é
impresionante.
Nótase na maneira en que se
deixa que o laico asuma a conducción das parroquias e os axentes de
pastoral acompañen ese proceso.
Ver a don Samuel só coma un actor
político é unha incomprensión da
súa profunda dimensión episcopal e
pastoral, que é o que lle permite a
el, dende esa plataforma, falar das
problemáticas . políticas con autori. dade moral.
Todo centrado na comunidade
Hai cerca de 10.000 catequistas.
Alá enténdese corría un ministerio
que a propia comunidade lle outorga; é a elección dun axente pasto-

-

ral, seleccionado para ser foirnado
cese. Este é outro trazo importante
para entende-la diócese.
catequista. A comunidade, que
observa ós seus membros, valora
quen debe leva-la vida da comuniAutoridade moral
dade. Son propostos para ser forO último sería i.sto: moito do
mados diocesanainente para cumque lle dá a don Samu a autoridade
priren o seu ministerios. Hai varios
moral para ser un hispo que invite á
niveis e hai homes e mulleres,
conversion é que el mesmo a viviu.
metade e ~etade.
El foi convertido coma part~ do ~eu
Oxalá que a nosa Igrexa ententraballo: de evanxelizador pasou a·
dese toda a dimensión da Igrexa
evanxelizado, e por iso pode falar.
local de San Cristóbal _de Chiapas, - A pesar da súa forza e brillantez,
da Igrexa autóctona. Hai quen lle
sabe ser membro dun equipo, que
di a don Samuel que está preocupadirix~ pero-' que tamén, cando no
do porque non hai moitas. vocaequipo se ven cousas, asúmeas.
cións, en canto que non hai. centus
Pode dicirse que realmente é
e miles de cregos. Non ven que as
unha bendición traballar con don
vocacións alá son enormes e que se
Sarp_u. A min, en lugar de que, ó
están dando precisamente ben os
estar máis cerca del, ó coñecelo
distintos ministerios laicais, que
máis, cae o personaxe, sucédeme ó
asumen absolutamente tódalas actirevés: mentres máis me achego a el,
vidades e servicios e incluso os
máis medra o home.
sacramentos que se poden e que
Miguel Álvarez Gándara
cobren toda a extensa zona da dió-
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ACTUALIDADE

O espectro do celibato
O asunto do bispo suízo de Basilea, monseñor Yogel, aínda segue a
dar que faJar. A prensa suíza non
quere converter en heroe ó bispo que
está agardando ser papá para setembro porque, segundo a opinión pública, a súa confesión non foi heroica.
Monseñor non dixo "Amo a unha
rnuller e esperamos un fillo", senón
que falou das súas dificultades afectivas para as que buscou apoio nunha
vella coñecida da súa mesma idade:
43 anos.
A mon eñor Hanjürg Vogel, bispo
aberto que pregoaba a ordenación de
homes casados bótanlle en cara que
agora se pr gue á disciplina vaticana,
falando do scu caso coma dunha
dcbilidacle que, sen embargo, deixa
intacta a 1 do celibato, xustificándoa.

non se asumen con coraxe estas responsabilidades, un queda na zona da
ambigüidade e a persoa que amamos
segue sendo unha muller, sen rostro,
sen identidade".

Fala a futura sogra
O bispo suízo de Coira, monseñor _Wolfgang Haas, sen ti use moi
desgustado co asunto e declarou por
televisión que existía a posibilidade
de regular ese caso sen recorrer 6
casamento. Vogel seguiría sendo
crego pero sen vivir coa muller nin
co neno.

lJnha ccrta muller...
sac --rdot

casado italiano

1uido d' Allri, diríxellc un ha carta

ab rta loando a súa sinceridade, pero
r gándolle mái vaJentía: "Advírtese
na túa carta pastoral unha disociación
ntr
home e o hispo. O home
Han 'j ürg confesa a úa ne ce id ad e
humana de afecto e de amor por unha
muller pero, ó mesmo tempo, obispo
Yogel, como se fose outra persoa,
énte e no deber ·de dar consello
falándolles [ós eus crego ] de debilidade.
E don Guido interpélao: "O que
me deixou perplexo é o silencio sobre
a muller que amas e o seu filliño,
froito de e vo o amor. Nin unha palabra para alegráre te do inminent~
nacemento do teu fillo, nin unha palabra para manife tar algún xeito de
re pe to á súa nai. Unha muller, así
lle chama á per oa que ama e que,
ademai , ' a nai do teu filio. Gu taríam que a fo e a inada xunto . Compr nd a re i t ncia , pero por experi n ia podo di irch que, ata que
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O bispo swzo de Basilea, monseñor Honsjlorg
nunho roda de prenso en febreiro de 7994.

"Esta proposición é deshonesta",
protesta a señora que lle tocaría ser
sogra, campesiña coa que vive a . súa
filla e 8 fillos máis. Mentres, monseñor retirouse a un mosteiro alemán a
orar por ver cal vai se-lo seu futuro.
Hai expectación pola decisión deste
ex-bi po que fixo demitir do seu posta
pa toral a un crego que lle manifestou
a súa decisión de casar.

O fondo da cuestión
Quen está molesto, por motivos
diferentes, é o director intelectual e
padriño espiritual de monseñor Vogel,
o padre Ludwig Bertsch. Non -arremete contra o seu prot~xido senón contra
Roma e a· lei inhumana do celibato:
"Falamos [Vogel e mais eu] ,da situación problemática que teñen que vivir
e sufrir mqitos bispos. En determinados temas non poden falar abertamen- .
te, segundo as súas conviccións. A
lealdade que Roma lles esixe -prometida no momento da consagración-,
pon límite~ que poden resu1 far ipso-.
portable·s. Tamén . Hansj o~g sofre
baixo o peso da esquizofrenia entre a
propia conviccións e a posición esixida" .
A solución que apunta este frade é
a da ·revisión, radical da lei do celibato. O xornal suízo L'Hebdo notifica
que o 60 por 100 dos cregos católicos
alemáns din vivir more uxorio, isto é,
cunha rµuller. E o teólogo e psicoterapeuta alemán Eugen Drewermaim non
tivo inconveniente en afirmar en
Coímbra, a primeiros de novembro do
ano pasado, que 4 de cada 5 cregos
brasileiros viven con inuller e fillos.
Sorprende que nos seminarios se
vaia espallando · a opinión de que o
·catolicismo africano teña en moita
estima o celibato. Resulta unha boa
mentira mal contada: no continente
africano o mathmonio está tan prestixiado que; cando alguén se mantén
célibe, pasa a formar parte dese grupo
extravagante de xente patolóxica · chamáns, feiticeiros-, que viven á
marxe da sociedade en base á sua.
anormalidq.de; fenón;ieno que está moi
documentado na historia das relixións. ¡Non parece que iso sexa o
·
obxectivo!
Que a cuestión de fondo non é
ningunha broma am6sanolo a noticia
de prensa do 22 de xuño que dá a.
coñecer unha valente disposición de

.-

urxencia da lgrexa católica de Holanda: abrir un teléfono de chamada gratuíta para recibir acusacións de abusos sexuais cometidos por funcionarios eclesiásticos. Un folleto repartido
polas parroquias fornece instruccións
para a denunci~ e afirma: "Ata o de
agora tratouse de ocultar tódolos abu'
.
sos sexua1s, pero as cousas van cambiar". Trátase dunha medida de respecto á persoa prexudicada, pero
acaso tamén unha disposición que lle
pode aforrar cartos ás diócese-s qve,
dende hai anos, veñen senda" levadas
a xuízo por culpa das reclamacións
econ<?micas de persoa,s que padeceron
o abuso de clérigos.
Polo demais, case. un 8 por 100
dos católicos austríacos, a doceava
parte aproximadamente, envían sinaturas a Roma pedindo a abolición do
celibato.
O delator do demo

O teólogo católico de Tubinga,
Herbert Haag, ten gran prestixio,
entre outros motivos, porque hai moitos anos despediu ó demo coma se
unha pantasma fose. Agora, con oca_sión do caso Vogel, fanlle unha entrevista:

-¿Quen
fai
triunfar esta idea?
-Teólogos -moi
influentes, a partir de
santo Agostiño, pai
do pesimismo sexual
da lgr~xa católica .
Tiña un fillo ilexítimo, pero ,t rala súa
conversión adoptou
unha actitude moi·
negativa verbo da
sexualidade. ·Para el,
todo pracer era pecado, cousa a reprimir
totalmente.
-¿Como .é posible que tales ideas .
se impoñan aínda?
-Así lle é de
grande o peso da tradición. A nefasta idea
de que a lgrexa sexa
infalible xoga un
gran papel: se ela
admite unha soa vez
gue se equivoca,
remata a súa infalibilidade.

se.?

-¿Medo de perde-lo poder?
-;-Certamente, trátase con toda evidencia dunha cuestión de poder. A
praxe ·actual do papa, que nomea os
bispos sen consulta-Jo pobo -mesmo
se o pobo refuga tales bispos-, deinostra ·que el non quere no poder máis ca
homes na liña da súa ideoloxía.

-Élle unha longa historia. Digamos que a lgrexa católica ten moita
dificultade en modifica-la súa práctica. Ela pensa que o abandono dunha
tradición equivale. ó abandono· da fe.
Pero moi frecuentemente estas tradicións nada teñen que ver coa fe. O
celibato dos crégos apareceu lentamente: · a partir do século cuarto ·
comezouse a encontrar indecente que
os sacerdotes casen: ¡non se pode
toca-lo corpo de Cristo e o dunha
muller!.

-Falando douti;-a cousa: fixémonos nos dereitos humanos. ¿Non os
escribe a lgrexa con letras maiúsculas?
-Na igrexa católica os dereitos
humanos son absolutamente inexistentes. Na súa penúltima encíclica,
sobre a moral; o papa pregoa a causa
dos dereitos humanos. Ninguén espera
que el os faga aplicar no mundo; en
cambio, podería facelo na propia lgrexa. ¿Que dereitos? A liberdade de

-¿Está o celibato dos cregos fundamentado. na Biblia?
-Absolutamente non.
-¿Por que a lgrexa actúa "coma

XURXO LOBATO

expresióri, a igualdade de trato entr~
home e muller, a libre elección das
autoridades, o dereito a· un proceso
equitativo, o dereito á sexualidade ...
Limita-la sexualidade ó matrimonio
significa excluí-la metade da poboación.
-¿Que é o que podería cambialas cousas?
" -O ·papa ten ese poder, pero non
quere. [... ] Cumpriría un novo concilio .. ,que só o papa pode convocar. Os
bispos, os teólogos, o pobo da Igrexa
deberían exercer unha presión enorme
para obtelo [... ]. Moitas cousas poderían carribiar cun novo papa.

Mario Cambeiro
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POEMARIO

O 20 de xullo de 1979 as tropas sandinistas entraban en Managua. Foi a revolución bonita, a do perdón o inimigo, a da solidariedade internacional, a
que máis estimou a voz do pobo.

O seu alento permanece.
Deste poema de Ernesto Cardenal deita a sensibilidade que animou ós seus protagonistas.

A MIÑA VISIÓN EN SAN JOSÉ
DE COSTA RICA

A miña visión foi: uns anuncios
de neón, farmacias, autos, rapaces en
moto, gasolineiras, bares, xente nas
beirarrúas, grupo de nenas con uniforme, traballadores agrupados e vin
todo organizado polo amor.
A color dun xersei falábame de
amor
o amor movía os autos, acendía
esas luces -todas.
As m das das rapazas, qué eran
nón am r
O n n s dos barrio , reunido

at
un r·1pazol

r árb res d

gu dellud -gu de -

lludo p lo am r
un anunci IMPERIAL. Quen
sab qu ' ', per será
cou ·a para compartir, ob equiar.
U nha ca eta telefónica e alguén
chamando ¿a quen?
Mai e fillo pola rúa e velaí outro
amor
unha parella vai abrazada, outro
amor
unha muller preñada coma
berrando amor.
O meu taxi pasa. Dous nunha beirarrúa: un contando un conto (serán
amigo ).
Animal ben fermoso é o home,
díg me.
Pol

am

frit

, Pa t lería ... tamén

r.

Un moi á pr a -ch gando
tard . ¿ Ond . A unha cita
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ou a unha festa, unha casa onde el
'!.ffia.

Outro levando pan. Para el con
outros. Comuñón.
Restaurantes brillantes: tamén son
para unha unión
cervexa PILSEN: tamén anuncia
asociación, reunión
Coca-cola
(unha merda) máis o letreiro deletrea esta noite:
Comuñón.
Fermosa especie dixen cómo a
amo
todo nacidos de cópulas

nacidos para o amor
(nun barrio, unha casa con festiña ..E qué emoción)
E vin que era fermoso morrer
polos outros.
Tal foi a visión .esa noite en San
José de Costa Rica.
A creación _enteira aínda nos
anuncios comerciais xemía coa dolor
pola explotación do home polo home.
A creación enteira
,
pedía, pedía a gritos
a Revolución.
.Emestd Cardenal
(Canto Cósmico. Fin da cantiga 8)

O NOSO TABOLEIRO

Xornadas de Convivencia e retiro
No verán deste ano IRIMIA convoca de novo
a uns días de retiro comunitario. O lugar é a
_casa de -encontros que a parroquia do Cristo da
Victoria de Coia·Vig'O ten no concello de Fornelos de Montes.

celebración e o intercambio; admitindos~ xentes
de tódalas idades; ... Esta,rán animadas por Xosé
A. Miguélez.
-

,.../

Comezaría o venres 11 de agosto, para
remata-lo ·16. Terán o mesmo estilo que xa vai
.facendo tradición: autoxestionado é autofinanciado; con espacios e tempos para a oración, a

1r reservando praza nos teléfonos:
Palas mañás: 981-1O5444 (Jesús)
Palas noites: 982 - 16 89 43 (Tereixa)

Non t~ fíes dos predicadores: hai que ser críticos
./

Ponte a vacina da desconfianza para chegar á boa fe.
Tódolos predicadores poden dar gato por l~bre.
Ti déixate aprertder só por Deus, único Mestre.
Non aceptes sen máis o que che digan de Deus ou de ti.
Tes que ter sempre a peneira funcionando.
O zapato de outro non ten por que servirche a ti.
Tes que peneira-lo que para ti é fariña e farelo.

Non te entregues á ideoloxía que che vendan (entrégate só a
Deus).
Non tódolos que levan nome de "deus" son liberadores.
Desconfía tamén das túas desconfianzas se non te levan a ningunha entrega amorosa.
Non te quedes sempre criticando sen coller nada bo.
Traballa a fondo o camiño que encontres bo: lévate ó Todo.
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FALANDO CON XEITO

Xesúf? Ferro Ruibal

Ditos do lume 2
Vivo coma unha faísca
O galego prefire a palabra fume á
palabra fogo. Ca e tódalas linguas romances denominan o lume con palabra derivada do latín foc~s (port.: fogo, esp.: fuego;
cat. e rum.: foc; fran.: feu; it.: fuoco). Para
os antigos romanos o focus era a lareira e
o lume da Jareira mentres que o Lumen era
a luz que emiten os carpos luminosos
(coma o sol), ou os espacios por onde
entra a luz (os ollos no noso corpo ou as
ventás nunha casa). Por iso en latín
" morrer" podía e dicir lumen, amittere
( 'perde-lo lume ", coma cando nós dicimo s " pecha- lo s ollos"). O lumen dos
romanos identificaba a lu z coa vida.
O fume do s galegas, ó revés das
utras linguas irmás, é a lu z. Ou, dito
m llor, na lingua galega a lu z asumiu a
r pr s nta ión da calor: lume é lu z que
ard e qucima.
lumc é t~n importante que di o vello
r frán qu
asa que non ten lume é casa
morta ou, polo m nos, t n p r pobrí in a. ~ a sa b d s qu ond hai lum hai
.fi1111e a ·ondi ·i n para s r opr pictari
do monl ·ornún na ali ·ia
i 1 nlal é
qu ' ha a ha ilualm nt lume na lar ira,
l" ito qu s e pr sa e a fórmula xurfdica
ter casa ab ria " ·on fume (na Galicia
lugu sa di stint ).
!aro , qu non tódolo turne on
iguais. T rll qu qucima-la ilva a
alguén é, na economía agrícola, sinal de
'.J

Alltll/EIRA
j
~ ¿Por que

que ese tal é pouco amigo de te-los cam.=_
pos traballado . Por iso hai aquela cantiga
irónica:
Heime de casar aquí,
que é terra de moito pan;
coas silvas -da miña sogra
xa teño lume pró vran.

Non haber lome, nin fume, nin
pinta de estrume é carecer de todo, estar
todo moi mal gobernado. E se alguén vos
responde et unha proposta ou petición Nin_
por lome quérevos dicir que non, que "de
maneira ningunhc(. E Franco Grande di
no seu Diccioµario que Non ter un
lumento é "non ter unha pisca". Supoño
que non será errata, aínda que nout:ras fontes documéntase co mesmo valor a expresión Non ter limento, que me parece aférese de alimento.
Vénme agora á idea outro refrán que
di que O Jume é media niantenzá; e enri-

ba da cea, mantenza enteira.
U nha Chispa eléctrica é a luz producida pola descarga eléctrica; o lóstrego. E
de aí vén a metáfora Ser unha chispa é
dicir "Ser moi vivo , ser ag,u do" . E non
pen de que a chispa é expresión necesariamente moderna, porque esta expresión é
inónima doutra Vivo como unha faísca,
na que afaísca é a chispa que salta o lume.
E Ter chispa é "ter agudeza, ·enxeño",
aínda que tamén é un eufemismo que equivale a "estar borracho". E, por suposto,
Ter mala chispa é "ter mal xenio".

Apareceu o número 5 do folleto Angueira. O
autor, Xosé Chao Rego, remexe nas raíces psicolóxicas da culpabilidade humana. Analiza a pastoral_
do medo e remata cunha reflexión cristiá sobre o
perdón. 72 páxinas, 300 pesetas.
O que queiran adquirilo poden facelo na próxima Romaxe de Aguino (9 de setembro) ou solicítalo
aIRIMIA.

nos sentimos
culpables?
Subvencionado por:
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E

·~t ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DE GALICIA UID

u
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1. Quere hoxe p irimego
expresa-lo seu pesar
pola morte dun amigo:
o padre Yves Conga:r.
2. Amigo sen coñecelo '
máis ca polos níoitos librns
pois gracias ó seu feitizo
moitos mantémonos vivos .
3. Vivos e apaixonados ~
con esa conciencia rexa
que ti vo Congar de ser
fiel e crítico na Igrexa.
4 . O dominico francés

foi quizais o principal
autor do século Vinte
sobre o feito eclesial.

S. Un teólogo in.fluente
no carniñar do Concilio .
pero poucos anos antes"
padecera o exilio.
6. Era cando Pío XII
dende a teoloxía rancia
fíxoo saír de París
botándoo fóra de Francia.
7. Cinco anos preso estivo
nos campos daquel nazísmo
pero a el máis lle doeu
o católico fascismo. ·
8. Pero o papa Paulo VI
gran lector de Yves Congar
cunha pública loanza
foino rehabilitar.
9. Foi dos pouquiños que fogo
do Concilio, xa velliño,
mentres out.Tos desertaban,
seguiu abrindo camiño.
10. Nel combínanse con xeito
a cautela e maila audacia,
fiel sempre á Tradición,
pero aberto ·á democracia.
11. En teoloxía foivos
ese gran adiantado
que lle fr·a nqueou as portas
á promoción do laicado.
12. Cando roldaba os noventa
nunha cadeira de rodas
que o fixeran cardeal
recibiu a boa nova.

Xosé Chao Rego

UNTA

O CANTAR DO IRIMEGO

13. Agora ós noventa e un
o seu canso corpo xace.
Con gratitude, un responso:
Gracias, resquiescas in pace.

