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EDITORIAL

A monxa lvone Gebara
A esta relixiosa brasileira, líder da teoloxía feminista latinoamericana, ocorréuselle avogar pala legalización. do aborto en Brasil. Afirmou que o aborto non é
necesariamente un pecado nunha muller pobre e psicoloxicamente incapaz de afrontar un ·embarazo. O
arcebispo de Recite, José Cardoso Sobrinho, integrista
que sucedeu na diócese ó profético Helder Cámara,
obrigouna a retractarse. Fíxoo ela subliñando a necesidade de legaliza-lo aborto para intentar que diminúa a
violencia da sociedade abortiva brasileira.
Investigando o asunto, resultou que a afirmación de
sor lvone non tora unha arroutada senón todo un proxecto teolóxico no que entraba a imaxe de Deus, a personalidade de Xesús e a crítica do patriarcado na lgrexa. A lvone Gebara a Roma de Ratzinger impúxolle
dous anos de silencio en Francia para estudiar teoloxía
tradicional. Ela responde aceptando coma unha abella
distanciada da súa colmea porque produciu mel distinto,
pero a abella non permitirá que os abázcaros [zánganos] "destrúan os seus segredos e a súa ledicia.de vivir".
Volve a España o tema do aborto en forma de
ampliación da leí. E retorna, con el, a linguaxe emocional, apaixonada. Non faltan os que porfían en que o
feto é un ninguén de ningures, simple apéndice da nai
do que pod e dispoñer coma dunha moa molesta, co
risco de converteren o aborto nun trivial modo de control da natalidade pola comenencia dos país.
Son acaso máis en número e ruído os que, ignorando a traxedia de tantas nais involuntarias, galopan nunha
impúdica retórica que os leva a talar de asasinato e
mesmo de xenocidio, como se da liquidación masiva dun
pobo se tratase, que así de ousada é a súa imaxinación.
Parece que un dos sofismas de maior éxito é o de
que estamos perante a marte dun inocente. Pero ninguén pode ser inocente se non ten, paralelamente, a
posibilidade de ser culpable, causa que non sucede no
caso do embrión. Sen dúbida que é un ser -dicimos
ser, non simple aditamento- indefenso, non moito máis
que tantos sentenciados a marte que parecen conmover moito menos a certa opinión pública. E ¿que dire.mos da petulancia de militar, afervoados redentores,
en asociacións "Pro-Vida" coma se os que votan que si
á leí sobre o aborto o fixesen "Pro-Marte"?
Recentemente o teólogo González Faus elaborou
un relato sobre o aborto do que dámos cumprida síntese nas páxinas centrais. Parece que a emotividade non
deixar ver claro que unha causa é º· aborto, -sempre
un mal , que ás veces pode converterse en mal menor-,
e outra a leí do aborto, que a ninguén abriga. Non distinguir o aspecto legal do moral é trabuca-lo sentí.do
das cousas. A ningunha leí se lle pide que sexa óptima , senón que regule situacións. Como dicía xa en
1977 monseñor Alberto lniesta: "A miña conciencia
rexeita o aborto totalmente , pero a miña conciencia
non rexeita a posibilidade de que a lei deixe de consideralo un feíto delictivo". Esa é a cuestión .
l~HMIA
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O TRASNO
Daniel López Muñoz

Discurso e realidade: diálogo
de ollomoles bávaros
"Nacionalismo y Autodeterminación son aventuras de
insensatos que pretenden jugar
con la vida y las haciendas de
los demás", escribiu estes días
Manuel Fraga, firme el ademán,
coa autoridade moral que lle dá
a imparable marcha de cangrexo da economía regional. ·
A taxa galega de crecemento económico está caendo
desde 1989. O nivel de. emprego baixou un 14% desae o
comenzo da era Fraga.
E dixo rriáis: "Hai que
mirar a los regionalismos verdaderos, pragmáticos, que se
mueven como pez en el agua
en el mundo económico,
social, cultural e político".
Desde 1986 perdéronse
156.000 empregos, 26.000 por
ano. A imaxe do peixe non é
afortunada: 28.000 empregos
direc.tos e 120. 000 indirectos
que dependen da pesca están
negociándose en mesas nas
que Galicia non ten voz.
E poñendo da exemplo a
Baviera alemana, explicou o
seu modelo rexional que repre·senta: la autonomía verdadera,
sin cortapisas centralistas y sin
reservas nacionalistas ...
A producción agraria,
polo mor dos topes de producción, está totalmente "cortapisada" e estancada. No trienio
90-93, prodúcese a mesma
cantidade no agro, pero esa

producción vale un 9% menos
en pesetas correntes (non nos
deixan producir máis e pagan
menos polo que se produce).
Porque o modelo global
que quere don Manuel é un
modelo de "política regional·
de buena fe con plena solidaridad en favor de los que tienen
más necesidades" ..
En plena expansión económica europea perdemos en Galicia nos 3 últimos anos o 20% do
emprego industrial. En 1994
quedaron só 132.000 traballadores ocupados na industria, cando
en 1960 eran 154.000 e en
1976, 205.000. Agora anu~cian
outra reconversión industrial
naval e pesqueira.
Concluíndo que tal rexionalismo "es unha teoría diná:¡nica que no niega ninguna
dificultad y las puede resolver
todas".
Todas agás a n~ de tódalas dificultades: que seica no
deseño de Europa se destina a
esta rexión sen voz, na que xa
agora- de cada traballador en
~ctivo dependen 2,5 en idade_
de traballar, un futuro de rexión ·
subsidiada, sen economía de
seu. E xa que logo sen cultura
de seu, sen lingua de seu, sen
dignidade nin futuro de seu.
Que nos determinen outros que
para iso somos os famosos
¡CALADIÑOS DA FIN DA
TERRA! ¡Eih carbajera!.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

·Romeiros por Agui.ño
Silvia (filla): Papá, papá, ¿habemos de ir este ano á Romaxe·?
Díxome a Lupiña que os da súa
casa ían ir todos, menos o .Roxe~
lio, que está maliño.
Marcelo (pai): Neniña, sempre
irnos, e ¡como non habemos de ir
este ano! Ademais é en A.guiño,
que é unha parroquia moi bonito.
Tuého (fillo): Eu xa fun_a Agui-

como ten que ser.
Tucho: Papá, eu non entendo
por que os curas non poden
casar. ¡Vaia parvada!
Marcelo: Eu . tampouco, meu·
fillo, pero as causas sonche así.
Toña (avoa): ·E así han seguir
senda; ¡hai ho !, ¿han casa-los
curas?
Avelina: Señora, ¿e por que non

A GRAN DECISIÓN
Domingo 22 do tempo ordinario
Lc.14, 1, 7-14 - 3 de setembro
O Evanxeo está cheo de aparentes
contrad~ccións:

se queres ser distin-

guido, arrímate ó.desprezado; se queres ser dos primeiros, achégate ós últimos; se queres subir, baixa. Se queres
quedar por di ante, ponte detrás; se
queres ter moito, opta por ter pouco;
se queres verte rec;ompensado, busca ,
a quen non te poida

re~ompensar.

Se

queres ser feliz, faite dos pobres, · e
serás feliz, di o gran entendido en
sabedoría humana. Xesús.

,..,

Na vindeira Romaxe ¡meigas tora!

ño; foramos nunha excursión do
han casar? ¿É que a vida do
colexio. Gustoume moito; é un
matrimonio é tan mala como
pobo mariñeiro -e. :-:
para privar de ser cura?
Silvia: ¿E habemos ver a aquel
Toña: ¡Dád~lle, dádelle ! Sempre
andades alburgando.
cur~ de barbas brancas que
Marcelo: ¡Veña!, deixade iso
vimos o ano pasado?
agora, e ide xa pensando no día
Avelina (nai): Silvia, xa che
dixen máis veces que ese que dis · tan precioso que habemos vivir
na Romaxe: tanta xente amiga,
ti de barbas brancas nori é un
cura, que é o Chao, ¿non te lem- .aquela misiña tan preciosa, tanto
. _humor e tanta festa, tanta fe 'da
bras?
boa , tanto amor do bo, tanta
~ilvia~ Pois a min paréceme un
esperanza da boa, ...
cura.
Avelirta: ¡E todo en galega!, e
Marcelo: E faino, pero agora
casou. Claro que, como es.t aba
¡todo tendo diante e no corazón
as causas marabillosas de Galimoi namorado das causas de
cia ! ¡Canto me gusta a min a
Deus, segue traballando por esas
Romaxe!
causas, e sen p_aga ningunha,

NO CAMINO
DA LIBERDADE
Domingo 23 do tempo ordinario
Le 14, 25-23 - 10 de setembro
Ás veces, se un quere ser bo
seguidor de Xesús para a irmandade,
hai que saber romper, hai que saber
renunciar, hai que saber encaixa-lo
sufrimento. Non por desprezo de nada
nin de ninguén, non polo parvo pracer
de sufrir; senón coma o complexo
camiño polo que poder chegar a ser
irmán uní versal. Daquela un é totalmente libre. Daquela un

e~tá

no cora-

zón de Deus e no corazón dos pobres.

HOMENAXE

ÓS VINTE ANOS DO
FUSILAMENTO
das
cinco derradeiras víctimas
condenadas á morte por
franco, Vigo preparase
para celebrar varios actos,
xa que dous dos cidadáns
asasinados eran desta cidade: Sánchez Bravo, o primeiro a esquerda, e Xosé
Humberto Baena. Será
homenaxe e memoria a tantas víctimas da dictadura que encheron de sangue a historia destes pobos. Foi un vintesete de setembro de mil novecentos setenta e cinco.

A FUNDACIÓN ''MIGUEL
ANXO ARAÚJO" pode ser
unha das concIJsións máis
importantes da celebración
das Vodas de Prata do Episcopado <leste Bispo, c.elebradas en Mondoñeélo o día
·seis. Esta Fundación quere.
servir de base á celebraeión
de Semanas e cursos de
pastoral rural e social na
súa diócese de exercicio .
Por certo, Don Miguel Anxo acaba de celebrálas súas vodas de
ouro coma crego.

AS MULLERES, que son protagonistas da Conferencia ·celebrada
e n Pekín, e sobor de todo do
cumio alternativo convocado polas
Organizacións Non Gubernamentai , que presionaron nas decisións
do que mandan, on tamén as
mái prexudicada ne te país, por
x mplo n par , onde representan
rn i a m t d , cincuenta e un
p r e nt , e aínda medra e ta taxa
na men re de corenta e catro
ano . Preto de trinta e cinco mil
mull res buscan o primeiro traballo p lo · catorce mil tre c nto homes na mesma situación.

SOMOS OS MÁIS MARXINADOS en moitos sectores da poboación, por exemplo, na contía das pensións,
que son as máis baixas de
todo o Estado; menos de
dezasete mil -pesetas ó mes
cobran os nosos vellos se os
comparamos cos nosos veciños de Asturias. A media
dunha xubilación é setenta e
dúas mil cincocentas, pois
ben, en Qalicia está nas
sesenta e unha mil catrocentas.

¿UNHA CASA PARA IRIMIA?

<
-w
-

Vello soño, este, dunha casa na que nos poida~os xuntar durante o ano
para grupos de reflexión, cursos, celebracións, descanso ...
Andamos niso. ¿Sabedes de algo accesible?
O tipo ideal sería algo así:
-- Nun radio de 40 km. de Santiago.
-- Superficie a partir de 100 rri 2 .
-- Algo de terreo.
-- Relativamente illada.
-- Utilizable a partir de agora aínda que houbese que rehabilitar máis
adiante.

A GUERRA
DE Ll6ERIA
pode que chegue á súa fin,
despois
de
encher de sangue este país da
África occidental dende mil
n o v ,e c e n t o s
oitenta e nove.
Foi unha guerra arrepiante, na que os máis prexudicados foron·:
os civís, con moitas víctimas entre a mocidade e os nenos, que
foron os principais protagonistas desta contenda civil. Na fotografia un grupo de guerrilleiros entrega as súas armas ós representantes da forza interafricana do Ecomog.

l_
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PREESCOLAR NA CASA
comeza un ano máis a súa experiencia educa ti va, atendendo a
máis de tres mil seiscentas f amilias. Este ano cumpre a maíoría
de idade, os dezaoito anos de
labor educativo no medio rural.
Agora acaba de montar unha
exposición dun gr~n nivel: "A
través dos teus ollos e coas túas
mans", que é unha mostra de
·fotografías que recollen aspectos
d_o seu traballo, e tamén unha
escolleita de traballos pianuais
feitos na casa, por xente da casa e
con-elementos da casa.

1

A UNIVERSIDADE DE .
SANTIAGO Comeza nestes
días a celebración do seu quinto
centenario con varios actos académicos, congresos e festas;
pero non todos son loureiros:
grupos de universitarios están a
elenunciar medidas de represión
e· mesmo censura dalgunha das
-.;úas publicacións, así coma a
discriminación que están a
-.;ufrir varias asociacións por
non ser proclives ó poder. Na
1·otografía podemos observa-la
.:.........~~""0'·-'""''5 ;"'¡ Facultade de Química.

O .1º CONGRESO DE COOPERATIVISMO AGRARIO
GALEGO vai ter lugar no Pazo de Congresos de Galicia en
Compostela do dézaseis ó dezaoito de outubro. Aínda .que o
prngrama advirte que se van trata-lo.s temas máis importantes
do sector cooperativo, pen.samos que isto pod~ darse se de verdade asiste unha boa parte do ~ecido económico destas entidades e teñen espacio e tempo para comunica-las súas experiencias e inquedanzas. Para apuntarse: Serempresa, S .L. Progreso
89-1 º. 32003 Ourense. Tfno 254838.
·

O . SECTOR PESQUEIRO E O SECTOR NA V AL seguen
ser queimados por
unha política nefasta .
As conversas con
Marrocos levan o camiño de acabar de fundila nosa pesca, e os estaleiros van sufrir unha
· terceira reconversión
desde 1984. Barre.ras coma Astano ven cómo os seus días están
contados no sector público xa que Astapo vería reducida nunha
metade a súa _plantil).a, e os estaleiros de Vigo pasarían á-Illans
privadas.

a

A MEMORIA
DO CREGO DE
_CAMPAÑÓ,
Antonio Rodríguez Fraiz, vai
quedar gravada
para
sempre
nunha placa que o
Pedrón de . Ouro
vai colocar na
igrexa da súa
parroquia o dezasete de setembro.
Son varias as institución s que se
sumaron a este .
acto: O Museo do
Pobo Galego, a
súa
comarca
Terra de Montes, o Museo de Pontevedra, que tamén prepara un ·
acto académico, quizais para o mes de novembro, no que se vai
lembra-la fermosa aportación deste home ó ·noso pobo e á nosa
Igrexa.
l~IHIA
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DOCUMENTO

Comunicado _,da Asociación Xermolos
que estamos preparando
unha homenaxe. Sabemos
que .Alfonso nunca tivo,
coma outros cregos, avaricia
por ser párroco de Guitiriz,
_ sempre lle tocaron as parroquias máis pequenas: Vilar,
Sán Salvador, Santa M~ña,
Trasparga e Mariz., das que
el está moi orgulloso e elas
con el. ..
No anterior cambio de
párroco de Guitiriz, o
noventa e nove por cento
dos veciiios desta parroquia,
solicitárono coma crego ante
o bispo actual, pero polo .
menos tivérono coma coadxutor; agora parece que nin
iso.

Asociación Xermolos ante as numerosas chamadas e solicitudes de información que
está a recibir de intelectuais,
creadores musicais e de
artes plásticas, asociacións
culturais e doutro tipo,
medios de comunicación ... ,
e sobor de todo, veciños de
tódalas parroquias do conce11 de Guitiriz, sobre o
rum r cada día mái insisl nt dun po ible tra lado do
fund d r e e rdinador
actual d Xermo1o , Alfon o
], ne , p la banda do bis-

A

pad d M nd ñ d -

rr 1

r:

qu

D

rdad , p r tan ta hamada
li ilud d re p ta . Que
el non ab n nada, aínda
qu albi can algunha manobra cura polo meno no
m "tod que e tán a eguir
para tal cambio e o comparan co imultáneo do párroco de Guitiriz. Ó comezo
pen aron que era unha erpe de
verán. A primeira noticia chegounos
por un xornali ta que no pedía
información . Po tos en contacto con
Alfon o, e te non sabía nada, mentre que o párroco de Guitiriz xa
anunciara no altar o eu novo destino
eu ub tituto. Ne e me mo
e
día aír n na pren a vario' nomeam nt , quizai ó faltou o de Alfonverá ... Na rúa xa e falaba
gund crego nomeado para
Guitiriz,
n nom
ap lido ...
lf n
n ab r nada. Pol
u p n am
qu
t
it d
a tuar up "nund pr z paraap rn h i raz "n humaha,

UNHA INXUSTIZA

l

tampouco divina, que xustifique
estes métodos.

SEMPRE MARXINADOS
2) Despois soubemos que o noso
coordinador é chamado polo hispo
Gea Escolano. Desde aquela, Alfonso
dixo que non ía falar polo de agora.
Xeirnolos e os veciño pensamos que
debe falar, pois ten moito que contar
de pois de ca e vinte anos de traballo
entre no outro coma coadxutor de
Guitiriz, parte de te anos en poder
actuar ou facéndoo na clandestinidade e o último cun intere ante labor
unto co párroco , Ramón Marful, ó

Non queremos falar de
Alfonso, aí está o seu labor.
Se os seus superiores non o
coñecen, hai un libro feito
por cincuenta escritores que
fala da transcendencia do
seu traballo.
3) Xermolos non sabe
_
como funciona o aparato
eclesial_nestes casos, pero esta Asociación non pode seguir permitindo
que se trate inxustamente ás persoas.
O noso coordinador desde hai preto
de vinte anos vén senda calumniado e
marxinado por un mínimo-sector de
xente e algún crego, que parece que
van se-los que saian coa súa. Quizais"
teñamos que publicar todo este entramado que hai detrás, pois .non entendemos que Alfonso non sexa "competente" para ser párroco de Guitiriz.
"Tellas abaixo" quizais teñan razón
os que diagnostican razóns escuras en
todo isto . Somos unha asociación
civil, pero pensamos que Deus non
está contra a xustiza.

e:>

POLÍTICA

Di ciamos
onte
Os corenta famosos folios de Baltasar Garzón veñen a facer oficial o
que os xornais viñan publicando nos
últimos meses sobre os GAL. Por unha
vez un texto dun xulgado resultaba claro e clarificador. O texto
aporta tamén algunhas luces sobre as!Jntos de polémica actualidade, coma· o uso dos fondos reservados, e aluoe a outra cuestión de primeira páxina, o funcionamento do CESID.
Haberá que ver agora canto tardan as altas instancias xudiciais en resolver sobre todo isto: seguramente cando se dicte
sentencia os máis altos. personaxes citados nestes papeis non
estarán ocupando os cargos desde os que participaron (ou non)
· nos feitos encausados. En todo caso a actuación xudicial que
proceda perderá case toda a súa eficacia, ó operar sobre feitos
acorridos dez anos antes e confirmar (ou desmentir) valoracións que a opinión pública xa fixo hai meses. ,

e:)

A MORTE DA
ILUSIÓN ~

xente deste país: O Festival de Pardiñas, o rnáis
antigo de Galicia.; os
4) Non linos descuEncontros
de creadores
brir aquí o compromiso
na
Terra
Cha;
certames
de Alfonso con Galicialibros; os grupos de
en iniciativas que van
mu
si ca que el f~ndou ... ;
rnáis alá desta comarca e
o
seu
labor nas revistas
que non poden rnorrer
Irirnia e Encrucillada
por un simple traslado,
desde
que haceron; a
polo que xa se respira
escola
de canteiros, a
unha certa alarma ante a
l)niversidade Popular da
posibilidade de que o
Terra Cha que está a
Festival de Pardiñas que
deseñar, a restauración
se celebra o vindeiro fin
de igrexas que estaban
de semana poda selo
pechadas
coma a do
derradeiro. Tarnén nos
Vilar
e.a
de
Bascuas,
etc.
preguntarnos se non hai
Pero de todo isto
intereses "políticos" para
daremos
curnprida conta
facer apagar tantas luces
segundo
vaian
diswrrenque Alfonso axudou a
do. os acontecernentos.
acender e segue a aliEstarnos
sorprendidos
mentar. As autoridades
pola
alarma
creada e
·eclesiástiGas deben caliagradecernos ás asocia.brar este desasosego que
cións
de Guitiriz e das
está a medrar en rnoitos
,
parroquias
a súa dispoñisectores. Non é un simbilidade de facer algo.
ple cambio de crego,
pode se-la destruc;ción
de moitas accións que
Asociación Cultural
son exernplo para rnoita
Xerrnolos de Guitiriz.

e

Esta é unha mostra máis do fracaso da Administración, ou
do Estado (como algúns dih) ou do "Goberno da Nación",
como prefiren outros. O funcionamento das institucións non só
estivo sometido a tantas e tan graves infraccións hai dez anos,
senón que precisa de todo' este tempo para darse por informado
do sucedido e empezar a reaccionar, a remolque das informacións periodísticas.
!so é aplicable ó asunto dos GAL, ó funcioname.nto do
CESID, ó desvío dos fondos reservados, ás corruptelas das forzas da orde (sobresoldos, impunidades para os abusos de poder
ou m_esmo casos de tortura), ou ó funcionamento xeral dos servicios que se prestan ós cidadáns; na sanidade, educación ou na
propia xustiza.
A gravidade <lestes problemas transcende a polémica política entre este gobemo e calquera outro que poida vir. Tódolos
partidos cunha mínima implantación teñen xa experiencia de
poder, en escalas diferentes (estatal, autonómica ou local), e as
diferencias de eficacia non presentan unha correlación clara
coas diferentes colores ·políticas.
Ben recentes témo-los casos dos novos cargos públicos do
PP, que entraron prometendo grandes reformas e na maioría
dos casos nin sequera cumpriron cos seus compromisos simbólicos de austeridade nos propios soldos ou no nomeamento de
colaboradores e asesores.
Aí está unha das grandes diferencias que aínda nos separan
da tónica dominante na Unión Europea. Diso non se fala nos
criterios de converxencia fixados por Maastricht, pero seguramente estas eivas do funcionamento das institucións públicas
explicarían boa parte dos problemas específicos de España,
incluído o do déficit público. Hai moi poucos días publicaba a
prensa que aquí témo-la taxa de policíá máis alta de Europa e o
meirande gasto por habitante neste capítulo (e iso que os axentes non están precisamente moi pagados). Así se comprende
que mentres moitos indicadores económicos falan do bo estad.o
da economía española, os cidadáns non chegamos a percibir tal
·bonanza.
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O dereito

REPORTAXE

ranscribimos literalmente nestas páxinas unha serie de parágrafo do libro "El Derecho de Nacer" do que é autor ó teologo J. l.
González Faus.
·
A escolla fixose abarcando os distintos apartados, para transmitir coa
maior fidelidade posible o que o autor pensa sobre dos diversos aspectos
tratados.

T

Internecesidade humana e
razón individualista
Parte o autor dun aspecto da natureza humana que considera básico e
que expón decindo: parece un dato
innegable que o home está constituti vam nte vin cu lado ó
d mais h me . típico
d
qu

nos só serve pra defende-los intereses
.
prop10s.
A linguaxe do dereito ó aborto ou
a demanda de aborto libre e gratuíto
vén ser unha radiografía da situación
dos dereitos humanos no noso mundo:
oamente teñen dereitos os que teñen

no aínda que na situación da máis
total indefensión ... Agora ben: os
dereitos humanos fundamén~anse na
dignidade inviolable de calquera ser
humano, non na presencia ou na forza
ou na voz que poida ter. Entendelos
desta segunda maneira sería falsificar
toda a declaración dos dereitos do
home.

~

d
d

As situacións límite
Ata o cíe agora estivemos falando
do s principios, pero esto é só unha
parte da realidade. Para abarcar esta
en toda a súa amplitude
, ternos que acercarnos
ás situacións histórico. sociolóxicas e a cada
persoa en cada caso.
Para comezar, non
se pode falar de aborto
en xeral, senón que é
preciso falar de aborto
dos ricos e aborto dos
pobres . . . O
aborto
úsase unhas veces
coma n;iedi0 de evasión de responsabilidades contraídas irres - .
ponsablemente (caso
das persoas de clase
alta) e outras veces
para fuxir dy situacións sobrevidas incas- .
ciente ou fatalmente,
que cargan despois todas sobre a
parte máis indefensa, que é a muller.
Os tres supostos considerados na
actual lexislación española (perigo
para a vida da nai, malformación do
fe to e embarazo por violación) poden
dar lugar efectivamente a situacións
de grande dramatismo onde a solidariedade , o respecto e acompañamento
á pers oa. que· soporta aquela situación, son valores prioritarios fronte a
toda imposición extrínseca.
Ó facer esta observación, tampouco estamos avogando pola moralidade
xeral do aborto nas citadas situa- e=:>
· 1

11 "11

d

na r aínda n n p d
r clamar e n pa labras
'ª n e sidad dos
d rnai . P r p d xa
expoñ la co seu pranto
u a úa pr encia inerme. En troque , o feto
aínda non pode nin i o.
Agora ben : e ta
internece idade mutua é
a que o home occidental
e a úa razón individuali tá e negan
a rec ñecer. O ideal do mundo capitali ta é dun h me autárquico, que
nunca preci e en ab oluto dos deinais
(como non xa para aproveitarse
del , que non quere deber nada a
ninguén qu p lo me mo tampouco e tá di p t a r coñecer que o
d mai p idan n e itar d l.
O cerne da cuestión:
Os dereito do indefenso
da z mái , n
tali t , a linbua d

cid nt

forza ou voz pra defendelos, e só ten
dignidade o que a pode ostentar. Por
i o ó feto, que é o máis feble, o menos
aparente e o máis indefenso no nivel
humano, non .se lle recoñece o dereito
a nacer que é o primeiro de reito
humano.
É certo que a vida do feto aínda
no é vida humana plena, pero tamén é
certo que o feto é un vivente humano
porque a súa vida está programada
para er humana e desenvol veras e a
partir da úa potencialidades intríne a coma vida humana.
O fet é polo tanto, un ser huma-

de nacer
e:>

cións . Avogamos simplemente
polo respecto.
Non cabe ne·gar que o recurso ó
aborto se toma ás veces baixo unha
tortura.inevitable moi distinta do farisaico respecto soci~l que sinalaba co
.dedo a unha moza (de boa familia)
por ser nai solteira. Tómase en situacións sen saída, na máis angustiosa
soidade e contra o instinto máis
fondo de moitas mulleres, mentres, ó
mellor, desapareceu o home, que
tamén é pai daquela criatura e ó que a
lei non castiga polo aborto. ¿Pode de
.veras impoñer unha ·decisión quen
non comparte a situación e.quizabes é
complice estructural dela?
Moral e lexislación civil

A hist9ria ten demostrado que
· cando a prostitución está pro~ibida
legalmente (¡non die-irnos moralmente!) xorden na sociedade serios problemas de saúde pública e de insegu- ridade que, ademais, ameazan tamén
ós varóns. Dous dos autores máis
representativos da tradición católica
(santo Agostiño e san Tomás) acaban
por iso aceptando a diferencia entre a
lei civil e o xuízo moral, polo que se
refire á prostitución. Ou con outras
palabras: a prostitución ten que ver
coa moralid_ade persoal pero non só

Moitos país nin se decatan.

con ela, tamén ten que ver coa saúde
católica desaproba. Semellante resitencia é simplemente absurda.
pública.
Aínda máis serio é o caso da proAlgo parecido s>corre hoxe co
aborto, como demostra o piedade. A doutrina católica sobre a
propiedade dista infinitamente da condato de quemáis do novencepción oficial da propiedade nos paíta pof cento das mul_leres
ses capitalistas.
que morren en prácticas
a.bortivas pertencen ó terPara a moral católica a propiedade
ceiro e cuarto mundo. Este
é só un dereito secundario, que debe
ciato ensínanos que o aborto
estar sometido a outro dereito primanon é exclus.ivamente un
rio, que é o destino universal dos bens
da terra ... Segúndo a moral católica,
problema moral.
Agora ben, moitos
toda propiedade privada que obstacucatólicos están afeitas á lice o destino común dos bens da terra
é, non só ilícita, senón sinxelamente
non penalización legal da
prostitución, polo simple
inválida: non é tal propiedade. E, polo
tanto, quen en caso de necesidade se
feito de que é antiga, e cústalles aceptar que, noutros . apropiase daqueles bens,. non cometería ningún roubo aínda que a lei civil
puntos, a lei civil non penalice todo o que a moral
o condene e o castigue.

e:>
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Cuestión de
coherencia
O dereito de nacer (case .m ellor
diriamos, de vivir) non é un dereito
illado, enón que é máis ben o fundamento de tódolos demais dereitos da
persoa.
Precisamente por ese carácter
fundante, resulta unha profunda contradicción a postura de todos aqueles
grupos que defenden o dereito a nacer
desentendéndose, implícita ou expresamente, dos outros dereitos humanos. E ta parece se-la característica
dalgún dos chamados grupos "provida" que, por este motivo, vólvense
ticament moi ospeitoso e socialm nL prexudiciai para a causa pola
uc din mibtar. Por tres razón :
a) se grupos naceron e propáans prin ipalmente na cla e alta
n s paí. 1 ái. ri
( n N rteaméri ·as br L d
na. ligarquía dalgúns 1aís s latin am ri an ).
t
lat xa sus ita un xustifi a r c
p sl qu es s et r
n titú n
pr ci am nl
estamenl
mái
in lidari s d no o mundo.
b) E te grupos parecen ob e ion ad p r det nde-la vida, en abstrat , 6 para lanzala de poi a situación de marte, de enténdendo e da
ameaza á vida que se dá entre os
nen s famélicos entre os meninos da
rúa e outras ·mil ituacións de miseria
'
coma e o dereito á vida afectase
exclu ivamente ó ventre das mulleres
pobre e non ó peto dos ricos.
e) P r e fo e pouco, nalgúns
ca o extremo , e e "militantes pro
vida" teñen chegado a defen.de-la
vida matando por exemplo a médicos
ab rti ta ... Por i o hai que alertar,
prin ipalment a moito católico de
cla
alta , ontra de a militancia
agr i . D b rían d fende-la vida

Salvar coma
primeiro
paso para reformar
Aquí pode xurdir
unha tarefa que daría
credibilidade ós gru pos pro vida.
Poderían dedicar
parte das súas enerxías, do seu tempo e dos
seus recursos económicos, á fundación e ó
servicio dunha organización mundial, co
carisma para recoller
a todos, ou ós máis
posibles, dos excluídos dese dereúo que
fundamenta tódolos
demais dereitos humanos, dándolle-la posibilidad e dunha vida
digna. Ofrecerían asi
unha alternativa a tanta mulleres que quizai preferirían non
abortar, pero ás que a
estructura social e a
debilidade humana
non parece deixar
outra saída.
Os primeiros cristi án s
atopáronse
cunha práctica socüll
pagá moi estendida
que era a de abandonalos nenas. Os cristiáns
comezaron negándose
totalmente a esa práctica e apoñendolle, non
o reclamo dunha prohibición legal,
nin o asasinato de quen abandonaba
o nenos, senón a axuda e acollida de
nenas entre eles.

¿Cambiar?

1

¿Qu
ºrup ?

d b rían fa
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A hi toria, que é mestra da vida,
recórdano que houbo un tempo no
que tódala éticas (pagá ou cristiás)
con ideraban inmorai a relacións
xuai no días da regra por creren

t

que o sangue no útero danaba ó seme
e expoñía a malformacións do feto .
Se a igrexa se vise obrigada a cambiar algunha vez (como xa lle ocorreu
no caso Galileo), é nese cambio onde
deberá agardá.r confiada a asitencia do
Espirito de Deus, no canto de abrigar ó
Espirito a que coincida con ela pra non
deixala en mal lugar.
Resumo: Agustín Bueno Rodríguez

ACTUALIDADE
1

Mulleres en Pekín
omamos da revista FRATERNIZAR, de Porto (Portugal)
este artigo do teólogo brasileif-o
Frei Betlo. Agradecémoslle o seu
envío o director, padre Mário de
Oliveira, e deixámo-lo escrito en
portugués.

T

1.,

A IV Conferencia Mundial sobre a
Mulher, promovida pela ONU, terá lugar
na capital chinesa, entre os próXimos dias
4 e 15 de Setembro. No mundo, sao mulheres 55% das pessoas que yivem abaixo
~da linha de pobreza. No Brasil, en cáda
quatro familias, urna é chefiada por mulheres; 80% das farm1ias rurais sustentadas por mullieres recebem, por mes, ~até
maio salário mínimo; e em cada 4 minutos, a polícia regista unía agresao física
contra mullieres. Sao dados do relatório
oficial q1:1e a delega9ao do governo brasileiro, chefiada por D. Ruth Cardoso,
le~ará a Beijing -como os chineses baptizaram Pequim, rejeitando a conota9ao
colonialista.
Na capital da China, os chefes ' de
Estado debaterao temas relacionados ao
universo feminino, depois de discutirem,
no Rio, a Ecología (1992); em Viena, os
Direitos Humanos (1993); no Cairo,
Popula9ao e Desenvolvimento (1994); e,
em Copenhague, Desenvolvimento
Social (1995). Em .s uma, há sinais de
esperan9a, quando, em plena maré 'neoliberal, os líderes mundiais sao obrigados
a aprofundarem temas éticos e sociais
que nada tem a ver directamente com os
interesses do mercado.
A última sessao preparatória para
Beijing ocorreu em Nova York, em
Abril, quando foi elaborad~ a Plataforma
de . Ac~ao. O documento considera prioritário centrar o debate em questües como
o impacto da pobreza sobre a mulher;
educa9ao e saúde; violencia, inclusive
dentro lo lar; conflitos armados; estruturas económicas; di vísao de poderes e
capacidade de d~cisao; promo9ao do
desenvolvimento da mulher; direitos
humanos, meios de comunica9ao social;
meio ambiente; e situa9ao de meninas e·
jovens.

Entre os temas mais polémicos, destac am - se os direi tos reprodu ti vos e
sexuais; a qualifica9ao dos direitos humanos como universais e referencias avalores éticos,-culturais e religiosos. Paralela
a Conferencia dos chefes de Estado,
haverá a reuriiao das ONGs e dos movimentos feministas, para a qual se esperan
cerca de 50 mil mulheres de todo o
mundo.
Quatro grandes lobbies já assestam
baterias para evitar que as suas respectivas aspira9oes--sejam frustradas: os países ricqs; o Estado do Vaticano; os países _islamicos; e o governo chine$. Os
ricos querem despolitizar ·o debate, evitando críticas ao modelo neo-liberal que
o FMI internacionaliza. Insistem em
manter a aparencia de, que a pouca diferen9a que existe entre a mulher e um animal de carga, em certas regioes da América Latina e da África, nada tem a ver
comas estruturas económicas. O Vaticano teme que o modelo heterosexual e
monogamico de familia seja posto em
que tao , e que temas como aborto e
direitos reprodutivos da mullier ganhem
espa90. A liberta9ao da mulher, prefere
enfatizar a promo9ao. Os países islamicos nao admiten que a condi9ao feminina
contrarie leituras religiosas tradicionalmente aceites como sagradas. Em muitos

ainda se pratica a castra9ao de mulheres
e elas sao impedidas de mostrar o rosto
em público, conduzir carro e trajar cal9a
comprida.
Pragmático,- o governo chines ve na.
Conferencia urna ocasiao de incrementar
o turismo. Agora, porém, dá-se conta do
risco para urna na9ao onde ainda se considera um fracasso ter, como primogénito, urna filha. Quer evitar que entrem em
Beijing as mullieres declaradamente·aidéticas (com sida) e também lésbicas. E
tenta manter a maior distancia possível
entre o local da teuniao dos chefes de..
Estado e a sede da Conferencia alternativa, coordenada pelas ONGs.
No Brasil, há inúmeros movimentos
de mulheres, muitos deles ora desarticulados por for9a do desencanto neoliberal
que assola cora9oes e mentes. A Conferencia de Beijing pode ser urna ocasiao
propícia para que as mullieres brasileiras
se mobilizem, 'demonstrando que nao sao
guerreiras apenas nas quadras de voleibol e de basquetebol. Caso contrário, do
nosso país, a reuniao na China só ouvirá
a versao oficial, aquela que, em relatórios, divulga dados como se fosse oposi9ao ao governo e, na prática, se mantém inerte como se nao fosse o próprio
govemo.
Freí Betto

O NOSO TABOLEIRO

Vilán'95: acollendo o espírito
O encontro
En Vilán, preto de Pomelo de Montes, tivo Jugar entre os días 11 e 16 do
pasado me de agosto o terceiro encontro de reflexión e oración convocado
por Irimia. O lugar de acollida foi a casa
que ten a Parroquia viguesa do Cristo da
Victoria nese precioso recuncho galego.
Xuntámonos arredor da Palabra de
Deu preto de trinta persoas de toda Galicia, e me mo regalóuno-la
úa pre encía Mari a, unha
antanderi na moi coñecedora da ac tividade de Irimia.
Xo 6 Antón Miguélez, o
gu i iro d st r tir , prepar u trabal l

ng
ne nlr
t mp para moi ta
u a ' : ración per oal e
munitaria, e coita do
evanx o, e 1 bración , conviv ncia, de frute da natureza baño no río, deporte
mú i a, fe ta, ... e tamén,
como non, ervicio de intend ncia de limpeza. Como
v de , o menú foi variado.
h

poñibilidade, a súa tenrura, o seu amor, ...
Só así "podemos crer que foi enviado por
Deus, o que nos quere tanto como a El".
O luns, ·ec.uador do encontro, fo i o
punto de inflexión: chegaba o intre de
acolle-lo Espírito de Xesús coma cumio
da súa obra salvadora e medio de "facernos entrar na vida". Foi un día intenso.
Xosé Antón guiounos dando pistas para
que a nosa oración nos levase á acóllida

Marisa en plena reflexión.

Deixándonos traballar
Introdu índono xa no
pr grama do encontro, sinalar q u o v nre 11, día da
ch gada, foi tempo de acollerno uns ós outros e d
pr
nta-lo qu ía e-lo
n

analiza-la úa fi 0 ura, a úa i -

de e E pírito, abedore de que ternos que
nac r de novo cada día polo Bautismo e o
amor podero o de Deus. Cómpre destaa-la oración comunitaria que esa noite
tiv mo bai o a estrelas para darlle graia a Deu polo que viviramos cada un
d nó naqu 1 día.
a o marte tentando de afondar

máis no tema, acollemos no Espírito a
nosa vida coma pecado e gracia. Na
celeb rac ión démoslle gracias a Deus
polos dons e pedímoslle forza, acollidos
pola Comunidade, para cargar coa nosa
cruz no servicio e no amor. Pola noite
chegou o momento da fosta coas cancións
e os xogos. Estivo amenizada polos máis
c~tiv os (Pancho Peco e, os seus mariachis).
E coma en todos estes
encontros; chega a fin: foi o
mércores, día de San Roque.
Tratábase de deixarnos
l~var polo Espírito. Nada
do aquí traballado tería
senso se non fose para camiñár na procura do Reino.
Posiblemente é a hora dos
. pasos máis difíc.iles, pero
témo-la confianza de estar
acollido s no Espíri to de
Xesús e de ser fillos do amor
de Deus. Houbo tamén
tempo para a avaliación e
para comentar pro xectos'
futuros.

De todo un pouco
Non rematariamos ben ·
esta crónica se non nos lembrasemos dalgúns intres de
moita inten sidade ó longo
do encontro: o baile da
Veneranda cos mozos do
encont:fo, a historia da "Her~
man a Clara" musicada, o
derbi "Celta-Depor", a choi- ·
va· de esfrelas do luns, o
"yakuzi" _do río, o parking e
a central telefó~ica do Xosé,
a cociña de catro estrelas (xa
quixera Arguiñano), a chisteteca do martes , e, como
non, o aviso de naceniento
da Sabela.
Por último , agradecer á
Pan-oquia do Cristo . da Victoria por brindarnos a ocasión de .desfrutar duns preciosos días no seu lar.
COMUNIDADE "RAXEIRA"
· Última hora: Sabela naceu por fin o día
21, despois de ter escrita a crónica.

Sábados bíblicos
Novo servicio de ·lrimia
Motivos dun proxecto
.Non se pensa en conferencias nin
Non estamos afeitos a facer unha discurso~. Unha lectura simple,
lectu~a seguida dos evanxeos; coñe- . espontánea que, en todo caso, po-de
cémolos por anacos soltos, incrusta- estar asistida por ~lgún dos p~rtici
dos- na hturxia de cada domingo, .que pantes qu~ teñan. máis hábito e estunon nos proporcional)., as máis das dio da cuestión bíblica. De momento
asistirán ás-reunións, coma responsaveces, unha visión de conxunto.
Mesmo pode suceder · que eses bles- <leste labor, Manolo Regal e
anaqltiños r~spondan a intereses, Pepe Chao.
máis ou mena-s conscientes, de
Insistimos: o método de -traballo
defender unha afirmación teolóxica, non quere ser maxisterial e deductiou 'ideolóxica, e,
polo tanto, está_n os
pobriños tan illados
do. conxunto; que se
podei: pre.star a ser
manipulados.
Polo dem~tis, son
4 os evanxeos e, a
simple vista, a lo
menos tres deles -os
chamados por iso
sinópticq-s-, parece
que din o mesmo.
Nada máis distante
desta apreciación , .
porque os evanxeos ,
elaborados dende
diversas comunidades, teñen cadansúa teoloxía. Elas vo: · partir dunha exposición erudita
apoiáronse na memor~a de Xesús de para ir dedu-cindo consecuencias ,
N azaré, pero, afortuna_damente e senón inductivo e ascendente: a propola forza do Espírito, non foi .pouco pósito das rnestións que nos vaia foro que elas crearon en resposta ós mulando o Evanxeo iremos ascenintereses e preocupacións de cada dendo ata descubri-lo sentido e mailo
comunidade.
contexto en toda a Biblia e na vida
·das primeiras comunidades.
· Isto é o que queremos _
Interésanos descubri-lo que dixo
o .evanxelista, pero tamén o que hoxe
Organizar, cada segundo sábado
de mes, de outubro a xuño, unha lec- nos pode dicir a nosoutros.
tura pública dos evanxeos. Tratatíase
Pode ser así
de que alguén fose lendo os diversos
Reuniriámonos ás 11 da mañá -en
parágrafos e, tras de cada t].n deles, punto-, para rematar ás 3 da tarde. o
irmos Iacendo, entre todos, comenta- ' primeiro trimestre estes serían os
rios, cuestións, preguntas.
días: 14 de outubro, 11 de novembro

e 9 de decembro: Tras desa experiencia decidiríamos se é conveniente
continuar. A dinámica do traballo
será marcada polos propios participantes.
Cadaquén debería levar unha
Biblia -a oficial será a Galega- para
seguir máis atentamente o texto. Principiaremos .co primeiro dos evanxelistas, Marcos, por seguírmos-la orde' de
composición dos evanxeos. Máis adiante seguirán Mateo ,
Lucas e Xoán.
O lugar

¿Quen non sentiu fal_ar de Bastabales, das súas campás
que aseñoran o val
de Amaía, a 18 quilómetros de Compostela? ¿ Quen non
lembra a Rosalía ,
que morría de soidades ó escoita-lo tanxido dos sinos desa
parroquia?
Alí empréstannos
unha casa. Apárcase no adro da igrexa
e camiñando cara á esquerda, a uns
300 metros bátese -co indicador de
Bemil, aldea cun pequeno recinto no
que hai un hón:eo grande e_un p~rtal.
Os que queiran participar cómpre
que avisen a algún dos teléfonos de
conexión con Irimia. Lembramos: 14
de outubro ás 11 en punto -si, principiaremo s en puntiño- , ata as 3 da
tarde, tamén puntualmente. Algúns
dos eventuais participantes indicaron
que quer~n unha sesión de traballo e
que o xantar se deixe ó arbitrio de
cadaquén , sen que ob ste o qu e, os
que queiran levalo, poidan consumilo
no mesmo local.
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CARTAS

A INSUBMISIÓN

UN RAPAZ NACIONALISTA

A oruña, 17-V II-95
Queridos compañeiros irimegos:
Emilio Granha acaba de ser xulgado polo "delicto" de insubmisión (mércores J 2-7 -95). Eu estudiei canda el a secundaria, no
"Agra do Orzán", e non penso estenderrne en eloxios .
É a súa actitude, firme e solidaria contra as inxustizas da sociedade e do dereito do Estado á conscrición (recrutarnento forzoso), a
que o leva a ser xulgado.
Pero a súa acción de desobediencia civil non violenta enmárcase no movemento co lectivo antimilitarista que en distintas frontes .
(grupos libertarios, Galiza Nova, Asernblea Nacional de Obxección
de Conciencia) traballa no país galego cunha estratexia converxente
común: o rexeitamento do exército e dunha prestación substitutoria
de dubidoso carácter social... a través da insubmisión.
O esperpento en que se converteu cada xuízo fíxoseme insoportable ne te caso, porque é amjgo que aprecio moito . Permanecín fóra.
Este ano os ga legas xa ternos asistido a unha ducia destas pantomimas. O poderosos non dan a umido que a única liberdade e
dignidade pasa por poder desobedecer se a conciencia o dicta.
Tal vez a revi ta deba ocuparse mái deste traballo colectlvo, e
da situaci n d tódol . pr sos en xera l, co cales estamos en débeda
d r sp nsabilidade so li daria.
P r c rto, gu tei moito da vo a última IRIMIA. .. a seguir así.
ra ias p r todo.
César Salgado García

27-Xullo-95
Saúdos!
Son un subscriptor de IRIMIA preocupado polo crecemento da
nosa publicación.
En xaneiro;en Galegos na Festa do Lume e en Asemblea decidiuse pór publicidade no xornal A NOSA TE~, ou facer intercambio de publicidade, isto é, que A NOSA TERRA poña pub1icidade súa en IRIMIA e viceversa Non se cumpriu isto aínda. Polo
tanto, non se sabe se é beneficioso ou non.
Agardando ver anunciada IRIMIA .no men~ionado xornal (falade con Francisco Carballo) despídome de todos e todas .
Un saúdo cheo de fe e solidariedade

HIPOCRISÍA NA POLÍTICA
•ri 1)S ·orn par i ros irim g s:
·i ar i d' ludo ·1 gu rra en Bosnia, ca o GAL e a morte de
1 osa María Zarra tras do impact dunha pelota de goma en Donostia, qu xa d ixar;
pasar i p r alt que o rector Darí Yillanueva fose delegado
r io pasase revista á tropa no Obradoiro;
martes 25, m ntre o bispo rep licaba 6 discur o "rexio", viam s na t 1 a xecución imu ltánea de 53 prisioneiros da cadea de
Lag (Nix ria) . E
e lle ocorre fa1ar do aborto e a eutanasia e
ond na-lo voto 6 partidos que o de penalizarían.
¿Por qu non condena a Jacques Chirac ou ós gobernantes chineses qu fan proba nucleare ? ¿E a toda a grea de políticos que gardan un ilencio culpable? É ó unha anécdota que José María Aznar,
en nome da di ua ión (nome da can-eira de armamentos no restrinxido código político), apoie explícitamente as probas francesas.
Martes 25 aínda, os voluntarios "de Greenpeace, encadeados á
pa arela do portavións francé en Barcelona, son vio lentamente
arrin ado de alí pola policía. Un escuro interese de Estado convertía aquela prote ta pacífica en perigo público. ¡Canta hipocrisía! A
única acción internacional semella ser unha pitada a Chirac no Parlamento Emop o ... pero lamentablemente os as ubíos non deteñen a
de int grac.ión dun i ótopo radioactivo (aínda que duren un millón
de ano
e an do Frauti ta de Hamelin).
E ta hi toria (d l aac A imov, creo) contouma un amigo hai
an nunha cafetería d Compo tela:
Era ano vint mil de d o e tablecemento da Nova Orde Intergalá
ell n argad do Rexi tro de Civilización Avanzadas
ita om haman á porta. Era o u axudante, moito. máis novo ca el.
f , o rgani mo do t rceiro planeta do ol fixeron a súa
primeira p ri ncia t rm nuclear.
-L go i
ignifi a -di ' O o vello collendo o eu caderno de
ñ n a t en lo ía para ia
d env rgadura -apunu libriño- qu p d mo
ntactar con ele ...
-inl rr mp u
a udant - fi érona no u plan ta.
11 . altou da illa ta hou inm diatam nte o
qu
, ar algado García
ti
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ARXIMIRO DENDE O ECUADOR
Borbon.- Esmeraldas (Ecuador)
7-agosto-1995
Benqueridos Ca.rrnela e Agustín:
Tal corno vos dixen , estou por dous meses aquí na frontei.ra
entre Ecuador e Colombia, nunha Misión dos . Combonianos. Xa
levo preto de dúas semanas por estas terras ? toda esta zona habitada
·
nun noventa por cento de negros.
Como é natural e debido, non me esquencín da Rornaxe. En
Lugo xa tiñamos falado de levar autocar, como fixeramos a Bande e
a outros (non a Ribadeo por quedar a man para os máis) . Eu estaba
medio tranquilo, sabendo da boa disposición e bon facer de V alentín
Arias. E, antes de saír eu de Lugo, chameino para recordarlle (ou
Jernbrarlle) e encomeódarlle a cousa. Pero díxorne que, lamentablemente, tampouco ía estar entón en Gé;llicia, senón en Mallorca. Eu
faleille, entón, de ver se Pedro Pedrouzo podía organizar algo . E
ocórreseme agora escribirvos desde aquí estas letras precipitadas
contándovo-lo caso por 'Se vosoutros podedes animar a Ped1:0 ou
algún outro lugués coma Abel Quiroga, xente de Cáritas, Euloxio ou
alguén que vexades . De modo que se poida ir a Agú.iño e recibir "o
ramo" para o ano que vén en Palas de Rei.
Que resulte todo moi ben, que resultará, sen dúbida . E que
tóda-las cousas vosas de Irirnia, da Romaxe e la Coordinadora, etc.
vaian ben.
Como vos digo, eu aquí ben. Coopero o pouco que podo na
zona. Case todo é en canoa, pois está toda a selva sulcada por ríos
(Santiago, Cayapar, etc.), Ata primeiros de outubro, logo. Lembranzas para Engracia e toda a nos a fermosa xente. U nha a perta.
·
Arxirniro López Rivas

POR TERCEIRA VEZ
A Coruña, luns 31-VJI-95
Compañeiros da revista Irimia:
Desculpade a molestia que vos suporá a rniña terceira carta do
mes;
Pero é que a un .férvelle o sangue cando ve,certas cousas, e precisa facer denuncia pública;
A fo lla parroquial da que vos acompaño extracto proclama,
falando do 'sexo, que certas conductas sexuais son desviadas , metendo nun mesmo saco causas tan distintas como a masturbación e a
pro titución.
Semella tamén que a comunidade debe ratificar séxualidade e
amor de persoa (que eu coidaba tiñan vida privada), para que sexan
plenos e naturais ...
¿Por que debería ninguén xulgar moralmente a rrpña sexualidade? Comecemos por ser crítico con aquelas conductas que ameazan
a seguridade fí ica dos dernais.
O amor non manca a ninguén. A.s pistola sí.
César Salgado García

u·NHA GABARDINA
SOSPEITOSA
Santiago , 24 de Julio de 1995
Sra Dª Carmen Puente Fernández
Me dirijo a usted, como Directora de la revista IRIMIA,
y por lo tanto, responsable de todo lo que en ella se dice.
Cayó en mis manos, por pura casualidad, el nº 463.
Solamente quisiera hacerle unas preguntas. por si le
sirve de reflexión para mejorar la revista:
- ¿Cree que Manuel Beiras, viviendo en ese "chalecito"
de la Rosaleda, y vestido con esa buena gabardina, es un testimonio válido, para sostener por un extre,mo, una pancarta,
reivindicando derechos a favor de los labregos gallegos? ·
- Su revista se titula de "crentes galegas"; la palabra
"crente" significa también católico? Leyendo sus artículos,
no se descubre en qué creen esos "crentes galegas".
- No está muy claro si ustedes condenan o defienden el
aborto; más bien parece lo último. Lo mismo ocur.re éon la
cuestión del acto matrimonial, ~ntes de ser contraído éste'.
- Algo que me sorprendió en gran manera, la crítica que
hacen del Nuncio Mario Tagliaferri. Hay muchas frases en el
Evangelio, (si lo leen bien), que no justificaría esta dura crítica: "no juzgueis ... " "el que esté exento de culpa ... " etc. ,
- otra cosa que no parece muy oportuna en una revista
cristiana, es definirse en contra o a favor de Partidos políticos. Si no gobierna el PSOE ni el PP ¿quién le gustaría que
gobernase? ¿El BNGA?
Para terminar, una opinión: Que hablen más -de Jesucristo, de cómo se puede conocer mejor, y que empiecen por
practicar la pobreza, en todos los sentidos (pobrez'a es no
sentirse dueño de toda la verdad)
Le saluda atentamente
Carmen

O ABORTO, TEMA SERIO
Ben queridos amigos e amigas da Irirnia:
Quixera comentar algúns dos aspectos da carta aparecida no nº 463,
relativa o aborto.
¿Que concepción máxica?
Fálase nesta carta de que os antiabortistas vémo-la fecundación coma "un
momento máxico no que aparece un ser hllinano instantaneamente '... en fin, eu non
sei se para facer esa caria consultou unha meiga ou a un médico, de todas fom1as
voulle a contestar cunha afirmación de Alfred Kastler, Premio Nobel de Medicina
"Dende o punto de vista biolóxico, calquera práctica abortiva por temperá que
sexa, debe sér .considerada un homicidio". Por outro lado ¿a que idade temlina o
proceso de maduración?. ¿Pode ser considerado un rapaz unha persoa madura?.
O aborto: un atentado ós dereitos humanos
Unha gran parte das _persoas que nos opoñemos ao aborto non o facemos
alegando unha moral relixiosa ou natural senón porgue o aborto é un atentado
contra un dos dereitos humanos mais básicos: o dereito a vida. Se se demostrase cientificamente que o aborto non é un asasinato eu non tería ningún problema en admitilo coma un método máis de planificación familiar.
Legal non é sinónimo de xustiza
,
Na actualidade, tal e como está regulada a interrupción do embarazo,
pódese dicir que en España hai aborto libre, xa que coa actual lei a maioría
dos abortos acóllense a motivos "psicolóxicos". Que unha norma sexa legal,
non quere dicir que sexa xusta, aínda que estea respaldada por gran parte da
opinión pública (por outra parte, mal informada), a historia dános moitos
exemplos neste sentido, desde o sistema escravista, pasando polo goberno de
Hitler (elixido democraticamente) ata a guerra do Golfo (que tiña o respaldo
das enquisas nos países occidentais).
Conclusión
O aborto é un tema moi serio, tan só en España morreron por este
·método -o ano pasado- máis de 45.000 persoas. Hai que impulsar unha política preventiva e mitigadora do que significa para unha muller quedar embarazada. Desde unha maior información, ata subvención~, casas de acollida e .
tamén facilitar a adopción.
De ningún modo o recurso ó aborto supón un progreso, máis ben,
supón un retroceso que algún día será visto cos mesmos ollos ·cos que vemos
nós hoxe o sistema escravista.
Un a{ectuoso saúdo
X. Álvaro Arceo Beiroa
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HORIZONTE

Xesús Ferro Ruibal

1. O político Arzallus
vasco que foi xesuíta
non quere que Roma esqueza
o .qu'e o pobo necesita.

Noticias de Chiapas
A don Sam1,1el despídeno
Ou queren despedilo. Retoman os rumo res. lsto é o que nos informa a axencia italiana de noticias relixiosas, Adista, o 29 de
xullo:
"En América Latina -dixo unha vez Helder Cámara-, o Vaticano fai bispos pero os
pobres convértenos". Pode suceder, sen embargo, que se dea un paso máis: que, unha vez
convertido polos pobres, un hispo sexa arredado deles por Roma. Tal podería se-lo caso de
monseñor Samuel Rufa, enviado en 1960 a
rexe-la djóce e de Chiapas porque era considerado un modelo de ortodoxia e t:ransformouse
logo en apaixonado defensor dos dereitos dos indios .

fa louse insistentemente da carta que lle dirixiu
a Ruíz o prefecto da Congregación para os bispos, cardeal Bernandin Gantin, na que parece
que se lle pedía a demisión. Pero a acción contra o hispo, comprometido coma mediador nas .
conversas entre o Exército Zapatista de Liberación Nacional e o gobemo mexicano, foi conxelada, quizais en espera de "tempos mellares".
Para sábermos se os tempos son chegados,
intentamos preguntadlo telefonicamente, na
tarde do 21 de xullo, ó secretario da Congregación para os bispos, monseñor Jorge Marí~
Mejía. Claramente molesto, este foi o ton da
resposta: "Ah, ese é o voso
problema . Eu nada teño
que dicir. E non se telefona
a casa de ninguén ás catro
da tarde para preguntar
estas causas".
Sen dúbida é o noso
problema. Per.o, sobre
todo , o daqueles indios
que, tralas repetidas agres ións á catedral de San
Cristóbal, relevábanse para
vixiar día e noite diante da
catedral e da casa do bispo,
para protexéreno. Indios
incapaces de defendelo das
acusacións do Vaticano e
m ns ñ r amuel, ó qu
dalgúns bispos. mexicano.s,
inculpan no Vaticano erros ·
e¡ ue lle botan en cara a
doutrinai
unha aclividaoposición a un gobemo co
d pa toral contraria ó
que a Santa Sé estableceu
hai tres anos relacións
mini terio da Igrexa: e pe- Don Samuel flanqueado por Carmucha
diplomáticas.
cialm nte o v rán pa ado e Antonio Martínez Aneiros.

Carmucha despídese
O 23 de xullo, María del Carmen Martínez Aneiros, misioneira no Estado mexicano
de Chiapas, que nos trouxera ó hispo Samuel
Ruíz a Galicia, escríbenos esta carta de despedida:
D poi de de can ar xunto á familia e
d vivir día ine quecibles entre vó , chega o
momento de r tomar a Chiapas á diócese de
San Cri tóbal de la Casa .
A travé d ta páxina de Irimia quero
agrad cer a todo a acollida que me brinda tes, o p d r compartir o meu e tar aquí con
dif r nte amigo , coñecido per oas e gruqu ante non m relacionara. Todo
nti e máis galega, que apreque m
Subvencionado por:

ciase e valorase máis as miñas raíces aquí.
Ó compartir _estes días con vós acurtáronse as distancias; voume e quedo; vós permanecedes aquí e vindes comigo. Alédame e
anímame ser parte de vosoutros, deste pobo.
Gracias por serdes como sodes: sensibles,
acolledores, festeiros, preocupados polos
demais, solidarios coas causas dos excluídos e
empobrecidos dentro e fóra da nosa terra.
Continuamos unidos. Unha forte aperta
para cada un. Quérevos moito.
Carmucha.
María del Carmen Martínez Aneiros
Apartado 290 ·
C.P. 29200
San Cristóbal de las Casas
Chiapas - México
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O CANTAR DO IRIMEGO

CONSELLERÍA DE CULTURA

.
1

2. Para bispo de Bilbao
-soa un nome castelán
e Arzallus di coa súa xente
que estas causas non se fan.
3. Non lle falta a razón
mais Roma quer desafío
- e cada día que pasa
menos lle importa o lío.
4. Tendo dous dedos de fronte
pode calcular calquera
que un bispo para Euskadi
ha saber falar eusquera.
5. Iso veo quen ten ollas
se non é- vulgar morcego:
un bispo para Galicia
terá que falar galega.
6. Ninguén debería ser
bispo, nin sequera cura,
se non está embebido
do idioma e da cultura.
7 . E sen eses requisitos
non pode, segundo ·creo,_
ningún pastor exercer
· o espiritual pastoreo.
8. A causa é evidente,
resulta tan esencial
que riso dá que se-a,peie
a que a Igrexa é universal.
· 9. O bispo de Monqoñedo;
· monseñor Gea Éscolano
debería entender isto
pois que el é valenciano.
10. Pero non resulta estraño
pois por todo o que sei eu
non é sensible, e nunca
de valenciano exerceu.
11. "O castelán é entendido
por todos"; razoa mal
pois reduce este problema
a cuestión gramatícal.
12. En canto a Compostela
eu asina ante notario
pra que quede un astorgano: .
don Julián Banio y Barrio.
13. O político Arzallus
coma calquera outro crente
ten dereito a opinar
como o ten toda a xente.

