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Estamos no
·a arrio da esperanza

EDITORIAL

O TRASNO

Julián Barrio Barrio

Sobre a violencia.

Coma agasallo de Reis recibímo-la boa nova de que
o bispo auxiliar de· Santiago, un zamorano de 49 anos
que leva coma bispo auxiliar tres, era nomeado arcebispo
de Compostela. lrimia fai un achegamento a don Julián
en tres tempos.
Na nosa revista nº 404, de febreiro de 1993,
amosabámonos críticos e irónicos, tanto que algún
subscritor se manifestou ofendido dándose de baixa, que
moi alta tampouco debí-a de te-la estima pola nosa
publicación porque o humor non era ofensa, senón
simple relativización non exenta de tenrura.
Lembramos aquel parágrafo que acompañaba foto
de monseñor fronte a una mitra que sostiña coas mans: .
«¡Tremenda foto! A persoa de Julián Barrio enfrontaba
ó personaxe. A mitra é o símbolo do poder e npn é
casualidade se as dúas cintas que penduran da mitra
se chaman ínfulas e se este vocábulo pasou a significar
arroga ncia. Confiamos en que a don Julián lle caía a
mitra e mailas ínfulas ó chan e que, espido de poder,
se achegue ó pobo. Un pobo que, ben o sabe el, posúe
unha cultura e unha tala distinta do seu. Don Julián
¡sorrfa por fa vor!».
Don Julián foi demostrando non ser arrogante nin ter
ínfu las: achegouse ó pobo e vai sendo un novicio da
nosa cu ltura. Fíxose querer día a día. Por iso no nº
456 de lrimia, de setembro deste ano pasado de 1995,
no editorial titu lado Bilbao xa ten bispo, Compostela non,
dici mos: « Tampouco desbotámo-la posibilidade de que
quede don Jullán Barrio y Barrio, actual Administrador
apostólico, bo cristián e. excelente persoa».
Nesa liña, hoxe tanxémo-las campás saudando a
monseñor Barrio, persoa de aparencia humildosa e moi
sinxelo no trato, pero que sabe ser enérxico e sempre
independente; home de lgrexa, non de capelas
eclesiásticas, que garda fidelidade á memoria dos seus
devanceiros e dos compañeiros bispos, p~ro que se
afirm a a si mesmo coma independente de partidismos.
Polos medios de comunicación escoitámoslle palabras
que non adoitan ser frecuentes: o seu afán de estar
cerca do pobo, o coidado de non querer que o
identifiquen coma progresista ou conservador, sabendo,
coma profesor da Historia da lgrexa, que a fidelidade
á tradición implica camiñar cara adiante e fuxirlle ó risco
do integrismo. O momento actual hai que querelo porque
é o noso e a nosa sociedade non é melJor nin peor
cás pasadas.
No contexto deste moderado optimismo, salientamos
esta frase: «A min satisfaime moitísimo ver na nosa
sociedade galega como nos podemos encontrar cunhas
persoas, cun pobo que non se resigna á pura
supervivencia, senón que é un pobo que quere asumilo seu propio destino, e isto significa que é un pobo
con esperanza.
A don Julián, que solicita de todos unha axuda crítica
perante a complexa angueira que lle agarda, lrimia dille:
se lle servimos para algo, conte connosco. Nós contamos
con vostede.

Disque hai dous tipos de
violencia. A que lle molesta
a El, o Supremo, e tamén a
El, o Faraón, e outra que Hes
molesta menos.
As dúas son parte do mal
co que convivimos, que nos
fai e nos desfai. Todos estamos manchados. Eles teñen
· as mans máis finas , pero non
· máis limpas. O pecado
orixinal non se transmitirá
polo chinga-chinga pero aquí
non hai miñas xoias.
A violencia que molesta a
don Supremo Rexional e a
don Faraón Local é a das
manifestacións de traballadores nas que hai bandeiras
con estrelas. É a dos
opositores. Si, certamente
resulta
triste
ver
a
traballadores cabreados,
estragando o patrimonio
público, queimando pneumáticos , pinturas e todo
aquilo que provoque fume
negro, como se o civismo e
a sensibilidade ecolóxica
fosen patrimonio dos patróns.
Pero a aqueles señores
moléstalles menos a violencia
á que incitan os seus e a que
provocan as súas decisións.
Non incomodou tanto a
don Supremo Rexional a
violencia en Teis, violencia
que, de feíto, preparou o terreo
para o triunfo electoral da
dereita en
Vigo. · Unha
violencia ben eficaz, pero que
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Daniel López Muñoz
abriu o camiño do aquí vale
todo . Por certo que a algún
cóncelleiro do BNG lle
zoscaron no lombo. Certamente hai violencias de
tódalas colores.
Tampouco foi tan repudiable a violenta ocupación e
posterior pirula montada por
populares e afíns no caso da
Confraría de Noia, que debe
se-la única que non está
debidamente controlada,
facendo burla de todo
principio democrático e
aceptando mal despois a
derrota nun proceso electoral.
Certamente hai violencias de ·
tódalas clases.
Violencia tamén
é
faraónica, pero é, a non
aceptación desde o poder das
normas democraticamente
elaboradas. Non por levar
chaqueta e gravata e falar
-máis ou menos- castelán xa
se é un exemplo de afabilidade e antiviolencia. Declararlle a
guerra ó idioma e á cultura
galega, c·onverter o propio
autoodio en política cultural,
conseguir que na Coruña
ninguén sexa estranxeiro agás
o galego practicante, é unha
forma de provocación e
violencia. Non fai falta ser
nacionalista para ser garimoso
coa propia cultura. Hai outros
alcaldes socialistas distintos.
Certamente hai violencias de
tódolos acentos.

_ . . FEITO EN
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BOA NOVA

Man~lo

Regal Ledo

O novo arcebispo
Andar con Xesús
Silvia (filia): P'a pá, ¿que é un
arcebispo? _

cristián de cada zona, como se facía
noutros tempos na lgre~a .

Mar~elo

(pai): Un arcebispo é coma
un bispo,'pero un hispo que en algo
está á cabeza doutros ·bispos.

Avelina: Tucho, moi informado te
vexo das cousas de lgrexa, ¡que .
milagre!. _

Silyia: Papá, non te entendo.
Marcelo: ·Non me estraña, ~illiña.
Pero, ¿por que mo preguntas?.

Tucho: Non, é que me quedou
gravado o que pasara no País Vasco
cando Hes mandaron para Bilbao un

- Esta é a foto. "agresiva " á que nos referimo$ no naso Editorial, páxina 2. Hoxe amosámonos
ledos de que o novo arcebisp o poida soster vigoroso, a mitra compostelá.

Silvia: É que nos dixo a mes.tra no
· colexio, na clase de relixión, que
mandaran un arcebispo _novo para
Santiago de Compostela.
Tucho (filio): ¡Ah si, home!, Julián
Barrio, e é de Zamora. Pero, papá,
¿pódesme die ir que f ai un cura de
Z amora metido de arcebispo en
Compostela? ¿Non ternos aquí curas
que vallan para nos gobernar coma
bispos?.
Marcelo: Eu penso que debemos ter,
pero -sonche decisións dos que mandan
. na lgrexa, que en cousas fan o que
queren e acabouse. Non queren saber
de democracia, nin de fraternidade.,
Tucho: ¿Pedírorivos consello ós que
andades con ianto grupo, con tanta
comunidade, con tanto Evanxeo, con
tantas músicas <lesas?.
Marcelo: Pois non, non nolo pediron;
ou se llelo pediron, pedíronllelo a
certa~ persoas especiais. E somos
moitos os que eremos que deberían ter
en conta para iso o parecer do pobo

hispo que era de Palencia. Aquí parece
que nolo poden mandar da"China, que
tanto nos· ten.

Avelina: Tanto nos ten, non. Somos
moitos os -que preferimos bis pos de
Galicia, pero q~e entenden e amen o
noso pobo, a nosa historia, a nosa
cultura, a nosa fala. Houbo e hai
bis pos galegos · en Galicia que
demostraron pouco des to. ¡ Vaia
peni~a! .

Silvia: Pois a nós díxono-la mestra
que este arcebispo era moi bo, que nos
había de traer proveito .
. l\farcelo: O tempo dirá, Silvia; pero
non ten por que ser mal home. A min
gustáronme unhas cousas que lin del
na prensa. Parecía que poñÍa moito
interese en que os cristiáns e as
comunidades cristiás arrimasen moito
ós máis marxinados. Todo o que
arrima óS marxinados leva as trazas
de Deus.
Tucho: Xa estás, papá, xa estás
botando sentencias.

:r;>omingo
, ordinario

3

do

tempo

Mt 4, 12-23 -- 21 de xaneiro
Xesús empeza o seu traballo
para regalar ó pobo coa
abundancia de vida que hai en
Deus. Chama a homes e
mulleres que se comprazan no
que· el lles propón, que estean
dispostos a deixalo todo polo
seu proxecto _de irmandade. ·E
con eles lánzase á aventura de
falar cousas sinxelas e de
ánimo á xente e de liberalos
dos padecementos que tiñan.
Así lles pasa a Boa Noticia de
Deus. ¿Como facer nós esto
hoxe?.

*

*

*

Felices con Xesús
~omingo

4 . do

~empo

ordinario

Mt 5, l -12a -- 28 de xan"eiro
As benaventuranzas, é dicir, ·
aquelas .causas · que, segundo
Xesús, poden facer fondamente
feliz a calquera persoa, a
calquera de nós. Houbo e hai
moita xente que se fiou de
Xesús, e non se sentiu
defraudada. A oferta de Xesús
non vale soamente para as
persoas; son .opcións de vida
que serven para calquera grupo,
para calquera comunidade
cristiá, para calquera pobo
incluso. ¿Cremos nós neste
Xesús?.
RlltlA
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

T R E S
MILLÓNS DE
MINAS , que
algúns chegan a
dobrar, están a
producir mortes
nos camiños de
BosniaHerzegovina, e
mesmo acochadas arredor das súas aldeas e cidades.
Algunhas das víctimas están a se-los soldados da Otan,
en saber que esta sementeira de rnorte foi comprada a
algúns dos seus países de orixe. A morte segue planeando
no corazón de Europa disfrazada con moitas andrómenas.

REBAIXASATA
O TRES DE
MARZO é ó que
estamos a asistir
neste circo preelectoral: rebaixas
da mili, dos tributos, da ética ... e
mentras tanto o
cidadán séntese e~tafado por unhas mensaxes que non
inciden nos seus problemas reais. Mes~o a meirande parte
da mercancía política que se está a vender en Galicia está
cociñada alá na meseta e cando chega aquí néganlle toda
sombra de sal e pementa.

OS CENTO DEZ
ANOS DO
NACEMENTO DE CASTELAO van
celebr rse o trinta de xaneiro, e mentras
n te país está a darse unha manipulación
d pensamento do senlleiro rianxeiro, a
Deputación de Vizcaia e a Irmandade de
ntro GaJegos e Asociacións Culturais
al gas n Euskadi organizan no mes
d
unha actividade sobre
asl la , m sm erguéndolle unha
s ·u lt tw1 n Parque Txurdinaga de
ral celebra de te xeito os eus cen
ilbao.
an s. Na i 1ustración o scud de Galicia deseñado por
ast la
que ·tá a vender A No a Terra como insignia.

ALGO ESTÁ A MOVERSE NO
PRÓXIMO ORIENTE, por unha
banda as negociacións entre Siria , e .
Israel; estes teñen que cede-la rexión
do Golán, pero a cambio -acadarán a
seguridade no Líbano onde hai roáis
· de corenta mil soldados sirios e desde
onde é atacado Israel. A cambio destas
negociacións o Líbano pode perde-la
.....cRabln
pouca liberdade que ten. Por outra
banda, o novo líder de Arabia aposta
máis polos seus veciños que polos intereses ·americanos
obsesionados en converter ó Irak nunha «segunda Cuba»,
e tamén a Libia. Na fotografía Isaac Rabín.

A FESTA DO LUME

<
··w
Rllt A -4

(3 de Febreiro)
Lugar
Parroquia de Galegos
(Lugar do Pazo - Casa das Monxas)
- Dende Ordes, dirección Ponte Carreira
(10 Kms.).
- Dende Lugo, Ponte Carreira - Frades
(10 Kms.).

Horario
Asemblea anual daAsociación Irimia.
Sesión de traballo.
Descanso.
Revisión de compromisos· e proposta
de proxectos.
2,00: Xantar compartido. Que. ca~aquén
leve comida.
4,00: Eucaristía (Levar cirio para a festa
da Candeloria).

10,00:
~ 1,00:
12,30:
1,00:

Victoriño Pérez Prieto, teólogo irimego, co-fundador e primeiro director da nosa
revista, fará unha exposición sobre o tema Ecoloxía e Creación.

CANDO . GALICIA ESTÁ
ACOSADA :eoR MINICENTRAIS, . ·encaros,
parques
eólicos ... , máis do trinta por cento
da enerxía eléctrica que producimos vai parar fóra. A zona rural
que é a que máis está a padecelas desfeitas do medio; · é a que
menos enerxía eléctrica consome: ·
só un 0,6%, debido á falla de
estructuras e de equipamentos. E
.mentres os nosos recursos enriquecen ós outros, a Galicia rural
segue sen recibir o apoio necesario
para o seu lanzamento económico
o que lle permitiría o gasto de
moita desa enerxía excedente.

A INTOLERANCIA segue
a medrar entre nosoutros, e
así o Valedor do Pobo de
España vén de acusar ó
Goberno de Madrid de non
cumprir coa Lei . de Asilo
porque non estudian con
obxectividade as peticións de
asilo e desbótanas superficialmente; moitos dest~s
cidadáns proceden de países
do Terceiro Mundo. Jso que
somos un dos países europeos
con menos estranxeiros: só
un dous por cento comparados con doce de Alemaña ou
os dez de Francia.

O CONGRESO
INIFBNACXNAL

DE ATENCIÓN
TEMPERÁ que
vai ter lugar do
doce ó catorce de
setembro
vai
tratar tódolos
temas sobre este
eido tan importante da Psicoloxía Evolutiva: prevención,
detección- dé disfuncións do organismo, síndromes, déficits
psíquicos e físicos. O prazp para enviar comunicacións
remata o quince de maio na Facultade de Psicoloxía de
Santiago (157-06-Santiago), Tf. 56 31 00, ó . nome de _
As~ciaéión Galega para a Docencia e a Investigación do
Retraso Mental (A.G.A.D.I.R.).

A.Ga..D.I.R.

EUGENIO GRANELL agasallou a súa obra a Santiago;
despois de pasar· longos anos no exilio, agora e ata o
dezanove de febreiro pode volver a verse unha mostra
antolóxica da súa pintura no Pazo de Bendaña de Compostela.
N aceu ha Coruña en mil novecentos doce, aínda que pasou
a· súa nenez e adolescencia en Santiago onde tratou a Carlos
Maside. Na fotografía o seu cuadro: «A hora puntual de
acende-la aurora».

VENDER PRODUCTOS .DO
TERCEIRO . MUNDO é .o
'obxectivo .dunhas tendas que se
abriron en Vigo, Santiago- e
Lugo, nesta cidade co nome de
«A Cova da Terra». Nestes
comercios venden traballos
· feitos en cooperativas do
Terceiro Mundo. Ademais de
vender, facilitan información · NO ANO JNTERNACIONAL DA LOITA CONTRA A
POBREZA a Xunta só adica .un cero con dous dos seus
sobre a identidade dos productos
orzamentós ás Axudas de Emerxencia Social a través do
e dos seus países, así como
chamado Risga e que só chega e mal, a moi poucas persoas
sobre as Organizacións Non
deses trescentos oitenta e dous mil cincocentos pobres dos
Gobernamentais. Os beneficios
son destinados a proxectos de
que sesenta e seis mil cincocentos viven nunha situación
desenvolvemento do Terceiro Mundo.
extrema de pubreza.
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POLÍTICA

OPINIÓN

lgrexa e autoridades civís (e 2)
Francisco Lorenzo Mariño

No ano 1967 había na Coruña un santanderino
que exercía de Gobernador Civil na Provincia.
Don Antonio Avendaño, que era fiscal do
Supremo, por acusacións das autoridades locais, tivo
moito interese en coñece-lo meu pensamento, e,
cando viña ó concello de Ribeira ou mesmo aAguiño,
sempre tiña comigo longas conversas que remataron
no que eu cría unha verdadeira amizade.
Naquel sistema político era un horr:ie aberto· que
escoitou con atención a homilía dos cregos galegas
en protesta polas malleiras que os grises estaban a
facer cos estudiantes, e non tomou represalias nin
co cregos nin cos estudiantes.
A e te gobernador, inviteino coma amigo á
inauguración da igrexa parroquial <leste pobo. Era o
14 d xulJo do 67. A cerimonia relixiosa estaba
pre idida polo entón Cardeal Arcebispo D. Femando
Quiroga, d tan boa lembranza para os tempos que
c rrí n.
r. Ar
. abía que o gobernador ía asistir,
p r ), p r pr
familiar , non chegou
ntrou, vímolo todos ben .
pu tualm nt
p rqu ra un h me m i alto.
Tam "no viu o Are bi po que axiña me enviou un
r cad polo eu familiar para que mandase porlle
unha butaca a carón do altar ó Sr. Gobernador. Na
miña idea i o non cabía e respondín que non a tiña.
Un segundo recado: «De orden del Sr. Cardenal ... ».
Mire, conte tei, non me queda nin unha simple
cadeira.
Como chegara tarde, a cerimonia seguiuna de pé.
No remate da bendición da igrexa, no local que
ante fixera este mesmo servicio de culto, houbo unha
inxela merenda para os asistentes. No decurso da
me ma o Sr. Cardeal reprendeume cariñosamente
<liante de D. Antonio por non lle pór un asento
honorífico. Endexamais esquecerei a resposta do Sr.
Gobernador: «Sr. Cardenal, yo he venido aquí por
ami tad con el Sr. Cura y, cuando voy a misa voy
como fiel, no como Gobernador».
·
Pen ei moito en e cribir ou non este feito, e non
bu
gabanza ningunha, pero ¿non poderiamos
apr nder d D. Antonio de cara a funcións do voto,
tra laci "n d Ap " tolo erarquía ou cregos en actos
militar
civí ?.
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Listas electorais
Antonio Gómez, Belén do
Campo, Díaz Fornas, Mauro Varela,
Álvarez Paredes, Roberto Álvarez,
Antonio Rodríguez, Pilar N ovoa,
Carlos Mantilla, Antonio Pillado,
Por Tintxu
Elvira Femández, Constantino Méndez: non se trata dun equipo de futbol de segunda división.
Son os nomes . de doce dos representantes galegos no
Congreso dos Deputados. Algún <lestes só estivo alí dous
·anos e medio, pero outros levan no cargo doce ou máis anos.
Pero de seguro que case ningún .lector os coñece a todos,
nin sequera á maioría.
Claro que haberá qlien diga que na lista faltan os máis
famosos, os Francisco Vázquez, Abel Caballero, Augusto
César Lendoiro (demitido hai seis meses), Manuel Couce,
Xerardo Estévez (tamén demitido ), Xulio Padilla, Manuel
Cabezas (outro. demitido) ou Anxo Mario Carreño. Pero
seguramente tampouco todos estes nomes lles soan e algúns
son co~ecidos por outra faceta, como a de seren alcaldes.
Tamén haberá quen diga que se votan- listas, sen le-los
nomes. E daquela un citaría a Blanco Rouco, Álvaro
Someso, Xaime Barreiro, César Aja, Yebra-Pirnentel, Bermello
Fernández, Hervella Mártínez, Luís Milia, Xosé Luís Rivera
ou Xaime Rei: todos estes foron elixidos en listas abertas,
como senadores. Pero como xa os partidos nos dan a
papeleta coas cruces postas, ·nin sequera ternos que le-los
seus nomes.
Esta digresión sérvenos para meditar, riun momento no
que os partidos están facendo listas de candidatos, sobre
o papel que na .nosa sociedade representan deputados e
senadores e sobre o que deles estamos no dereito de esperar.
Se nin sequera coñecémo~lo nome da maioría dos 26
deputados e 16 senadores que tiñamos (e ós outros os
coñecemos máis por émtras facetas da súa personalidade)
iso quere dicir que algo falla no sistema.
Está claro que na súa inmensa maioría os deputados e
senadores non se distinguen pola súa capacidade de conectar
coas necesidades dos cidadáns, de escoita-las demandas
populares ou, xustamente, facer que desde a propia sociedade
civil xurdan alternativas e solucióris para moitísirnas cuestións
e problemas que van máis aló "(ou máis acó; segundo se
mire) da política.
Por iso habería que aplaudí-lo xesto de IU en Madrid,
de someter ós propios afiliadgs os nomes dos candidatos
a presentar. A áperiencia tería que ser moito máis ampla,
non limitarse ó momento electoral nin a ·unha lista de nomes .
A sociedade tería que atopar canles de diálogo coas
institucións que a representan e, en · primeiro lugar, cos
partidos políticos chamados a canalizar tal representación.
Xa se ten dito moitas veces que en Galicia e en España
en xeral a sociedade civil está moi pouco desenvolvida. E
os partidos no poder nos diferentes ámbitos senten máis a
tentación de controlar ca de desenvolve-la capacidade de
proposta e xestión das entidades veciñais, parroquiais,
culturais e similares.

A MÁQUINA MARABILLOSA

Pepe Coira

~

O cine bota a f alar
historia do cine divídese
Hollywood, popularinormalmente en dous granzado coa película O
des capítulos: o cine mudo
canto_r de jazz. A data de
e o cine sonoro. E logo, ¿tan
estrea, 1927, marcou o
importante é o son_? Xa vimos qué
inicio da etapa sonora do
o cine foi quen de desenvolverse nas
cine.
Iso non quere dicir
primeiras décadas do século ahondo
que desde o día seguinte
para acadar un alto grao de
tódalas películas fosen
sofisticación, forza industrial e, sqbre
todo, popularidade. E todo iso sen· sonoras. Aquela novidade
. técnica obrigou a grandes
precisar do son.
modificacións na produ¡Ollo! Hai moitos amantes do
cción das películas e, máis
primeiro cine que se irritan cando se
aínda, na súa exhibición.
usa a expresión «cine mudo». Din,
As salas de cine tiveron
con toda a razón, que o cine nunca
cambiar os seus "Tempos Modernos" critica a inhumana explotación do home polo
que
foi mudo, que sempre foi acompañado
home.
equipos; iso era moi caro
de sons. Así é; as películas primeiras
Pero realmente triunfou porque quen
e levou varios anos.
sempre tiñan acompañamento
paga manda. Quen pagaba era, por
musical; reproducíanse ruídos
Ó primeiro, xurdiron queixas .de
unha parte, o público, que botou a
grandes cineastas, como Chaplin ou
(disparos, caídas, etc.) e mesmo podía
aplaudir nada máis escoitar as voces
Eisenstein, que dixerón que aquel
haber un comentador que coa súa voz
dos
actores. O poder económico
invento danaba á propia esencia do
completase o espectáculo.
estaba, tamén, na man das grandes
cine. En certo sentido, non lles faltaba
Pero moitos botaban de menos
productoras (sobre todo americanas),
razón. O «cine mudo», coas súas
que a película tivese o séu propio
que apostaron polo innovador
limitacións técnicas, chegara nos anos
son, vinculado íntimamente á imaxe,
sistema.
vinte a unha altura estética se cadra
considerando que a .realidade que
E dese xeito o son deu un gran
nunca superada; e o cine sonoro
percibimos (iso que o cine podía
pulo á industria de Hollywood, que
inicial, polos complicados mecaniscaptar como ningún outro instrunos
anos trinta acadou a súa idade
mos dos que precisaba, resultaba
mento) tamén está feíta de sons.
de ouro. Hollywood foi naqueles
tosco.
Xurdiron por todas partes invesanos a Florencia do século XX, coa
De nada serviron as queixas. O
tigacións e trebellos de cine sonoro,
maior concentración de talento
son triunfou e co tempo chegaría a
pero o que triunfo-q foi o sistema
intelectual
e artístico que un poida·
dunha importante productora de _ser parte esencial (tanto coma a imaimaxinar. Bautizóuselle como «a
xe) da exprefábrica
de soños». E iso significa
sión cinedrlas cousas: que as películas de
matográfica,
Hollywood
se facían para entreter,
explotando a
ofrecendo ó espectador unha
súa capacialternativa á súa gris vida cotiá; e que
dade para
os seus responsables deran
crear espaorganizado un xeito de producir e
cios e facer
distribuír
películas puramente
chegar
ó
industrial, igual ó de facer
espectador
unha insos- . automóbiles, refrescos ou churros.
Esa tremenda habilidade é a orixe do
· peitable canactual dominio do cine americano
tidade de insobre o do resto dos p_aíses.
formación.
"/van o Terrible" de S. M. Eisenstein

A
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Unha lgrexa de mf

TESTEMUÑO

(Testamento espiritual dun teólogo)

Heinrich Fries, nomeado teólogo alemán,
publica ós seus 83 anos un libro que titula
«Fronte á decisión ¿Resultan superfluas as
Jgrexas ?». Amigo do defunto Karl Rahner,
escribiu con el un ensaio sobre ecumenismo:
¿Superflua?
«Ningún país ten a garantía de que
a lgrexa continuará existindo e vivindo
nel». Pódese prescindir dela e de feíto
prescíndese, nos asuntos da vida cotiá
porque perdeu significado para a xente
e vén resultando algo superfluo.
O cristianismo estaría en perigo
dunha volatilizaci6n da fe.
I t n ta e tamén na tendencia
actu 1 de que cada per oa se constrúa
a
úa propia fe: hai unha
ubx tiviza i n da ~ . É re ultado
1 xi da ut n mí dun mundo que
s fix adult . ad m is r , ultad
tdxi d qu a Igr xa as Igr xa n n
raf
ri tiá do
que é unha hi toria
A Igrexa
u o eu propio
J

H inri h Frie profunda
na diverxencia entre o chamament á liberdade implícito
n anunciq cristián e os medo e prohibicións con relación á modernidade por parte
da institución' eclesiástica.
Cando a liberdade moderna e vol ve contra a persoa
humana -de vío coma o materiali mo e utilitarismos-, a
Igrexa non é ·capaz de
denuncia-la traizón á úa
orixe cand o er humano se
eman ip u de todo tipo de
pen am nto imp to porque
i
ma verdadeir
e
d finitiv .
V laquí algunha da
cu tión d te te tam nt
t olJ ic .
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«Unión das Ig rexas, posibilidade real». Fries
analiza casos específicos de intransixencia para
alertar sobre o pechamento da Igrexa na lei, no
gueto eclesiástico, denunciando unha actual
intransixencia católica -que el considera oficial.
Irnos ver algúns dos p untos dos que se ocupa o
vello prof esor.

A moral sexual
«Ü gran teólogo Karl Rahner,
morto hai uns dez anos, díxome unha
vez que desexaría que a Igrexa católica
calase durante cen anos sobre temas
de moral sexual [ ... ] . A situación
agravouse sobre todo porque as
directrices da
Humanae vitae
[encíclica de Paulo VI sobre o control
da natalidade], foron rema-chadas
despois del e, sobre todo, polo papa
actual, e p'a recen xordas a todo
argumento, mesmo ó da explosión
demográfica e dos 40.000 meniños
que cada día morren de fame; ademais
do argumento de que a distinción entre
medios naturais [de control da
natalidade] e medios artificiais é moi
problemática, dado que os chamad~s

medios naturais son, en gran parte, de
natureza técn~ca e polo tanto tamén
artificiais [... ].
Agravouse a cuestión por culpa
dunha afirmación de Xoán Paulo II,
qu en nun congreso de teólogos
moralistas en Roma non soamente
aprobou a definición -sostida -por un
teólogo ultraconservador [Carlo
Carrara]-, da contracepción artificial
coma asasinato [¡ollo! , o control da
natalidade, xa non o aborto], . senóri
que ademais engadiu que nas
cuestións sobre as que se pronunciou
o maxisterio supremo non é '" posible
apelar á conciencia individual.
Existen hoxe na lgrexa católica
correntes que quererían eleva-las
afirmacións da H umanae
vitae ó rango de dogma[ ... ].
Sería un caso único na
hi storia dos dogmas e
ocasionaría, coma consecuencia, un cisma e un éxodo
enorme da Igrexa».

Ordenación das mulleres

Pasma fer hoxe o que noutrora chegou a escribir o Cardea/ Joseph
Ratzinger, executor da intolerancia eclesiástica.

A cuestión da ordenación
sacerdotal das mulleres, que
na Igrexa anglicana e
nalgunhas lgrexas protestantes xa foi resol vida en
sentido positivo , non · é
propiamente unha cuestión
que atinga á fe, senón que
atinxe á disciplina e ó
dereito, sometidos a cambios
históricos [... ].
A isto engádese a
urxencia de tratar á muller
como corresponda a un

1

dos e

p~hibicións~~~~~~~~~

momento de equiparación co
varón e recoñecida en todas
partes, incluídos os cargos
_estatais e sociais máis altos.
Todo cambiou con relación á
situación da muller no país e no
tempo do Novo Testamento.
Esa posta ó día resúltalle
indispensable á Igrexa. Aínda
máis: unha decisión negativa e
·definitiva a propósito <leste
asunto non conxenia cunha
Igrexa que afirma ser pobo de Deus en camiñó e unha Igrexa
capaz e necesitada dun continuo anbvamento. Que moitas
mulleres se sintan dolorosamente feridas na Igrexa católica
por esta declaración é algo que
debemos agardar e temer.

Pillo de Deus. Tal Cristo é
conservado e defendido pola
Igrexa e, ó rp.esmo tempo, .
reivindicado por ela coma
propiedade privada. Dese xeito
tamén a lgrexa exáltase e
elévase a si mesma.
A acción e mailo comportamento da lgrexa vense,
~en máis, coma unha acción e
un, comportamento que representa a Cristo 'e coma acción e
comportamento do mesmo
Cristo.
Isto tradúcese nunha lexitimación de canto de feito existe
no momento actual e fai correlo perigo de ide~tificar arrogantemente a lgrexa con Cristo.
Falta a referencia autocrítica ó
Evanxeo, falta a orientación á
totalidade da figura, da
mensaxe e da misión de Xesús .

Divorciados e -eucaristía
No principio do seu pon. tificado e na súa primeira
encíclica,. Xoán Pablo 11_
Perigo de ser superflua
anuncio coma JJropio este
A Igrexa, que ten o deber de
rograma: O camiño da Igrexa As directrices sobre control de natalidad parecen xordas .a todo
argumento, a ·toda realidade.
P
non aparecer superflua, debe en
é o ser humano. Hoxe témo-la
que viven nun segundo matrimonio conxunto concibirse a si mesma coma
fundada impresión de que tal proclama
des te tipo».
pobo de Deus, coma unidade na
e tal programa foi reformulado <leste
pluralidade, que non é o aposto, senón
xeito: O camiño da Igrexa é a lei. Isto
a única forma viva de unidade. Para
O
Catecismo
católico
maniféstase de xeito especialmente
· Velaí un pelello novo no que .realizar algo semellante ten necesidrástico nas novas disposicións de
botaron viño vello e que repite os dade continua da coraxe da liberdade '
Roma sobre a situación dos divorda vontade de comprender, de escoitar,
dogmas e os mandatos máis tradiciados que volveron a cas~r.
·
cionais da lgrexa. É o sinal e mailo de dialogar.
Pasma pensar que o mesmo Joseph
As Igrexas non se fan superfluas
producto dun centralismo romano _
Ratzinger escribira no libro Matrina
medida en que comprenden os .
cada día máis evidente. Un centralismo
monio e divorció : «Cando un primeiro
que intenta privar progresivamente de sinais dos tempos e ven n~les un lugar
matrimonio vén fallando polas dúas
teolóxico que encerra dentro de si
toda competencia e importancia ás
partes dende moito tempo e de xeito
Igrexas locais, ós bispos e á pre- mesmo unha orientación, lin deber e
irreparable, mentres que, polo conunha responsabilidade.
dicación,
que debería ser multicultúial.
trario, un segundo matrimonió conPero este é, precisamente, un camiño
As Igrexas terían aínda hoxe
traído posteriormente demostrou ser
cara
ó
gµeto
e
a
fin
de
todo
tipo
de
moitas causas que ofrecer coma lugar
durante un tempo suficiente unha
catolicidade.
de comuñón solidaria, de orientación
realidade moral e está cheo do espírito
relixiosa e de reflexión sobre as causas
da fe, especialmente no que respecta
realmente importante da vida.
Sacralización
de
Xesús
á educación dos tillos, nese caso, co
testemuño do párroco e dos membros
Nas Igrexas, o home Xesús aparece Realmente é tráx-ico ver que este
da comunidade, cumpriría conceder,
pouco. Nelas, na súa .palabra e na súa capital [simbólico] é estragado por
por vía extracanónica, ·a posibilidade
praxe, só batemos co Cristo da fe, o institucións inmóbiles.
de acceder á comuñón eucarística ós
Cristo glorificado coma Deus e coma
1
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HORIZONTE

Tres noticias para

a esperanza

de indiferencia, de silencio , nin
Palabras dun cardeal papable
mesmo de esmerada neutralidade ou
O pa'dre xesuíta Carlo M aría
de
tranquila
equ idi stancia » .
Martini, especialista na Biblia chegou
a arcebispo carqeal de Milán.
Coñecido pola súa actitude aberta
e non ambiciosa -quería retirarse
a Xerusalén para seg uir
estudiando e escribindo, non é
moi ben visto pola Curia romana
pero soa coma posible futuro
papa. ¡Non caerá esa bévera !.
Coma expresión d o se u
talante evanxélico viu a luz unha·
carta-manife to de dimensión
profética: «non é lexítimo hoxe
bxect ivo da
p rs g ui -1
ri , tianiza ión da ciedade con
in trum nt f rte de poder» . E
m ns ñ r p ta nas conciencias
r lamand
a 1 ita p la
d m
fac r p r
·a lqu ·ra va l r al 1i , m sm
qu r r da vi la,'qu p r utr
part
« 11 n
a nda
n
¡ r ·Jamar » and
«n n e
individualizan in trumentos de
traducci "n práctica que poidan
er participado ».
O razoamento do cardeal é
u ado· «Non e tá en xogo a
liberdade da lgrexa senón a
liberdade do er hu ma no»;
liberdade que deita do Evanxeo e Pedro Casaldálíga obispo de Sao Félix, BrasiJ.
e tá hoxe en perigo por culpa do
Tampou co non podemos atrinliberali mo económico utilitario que
cheirarnos na «inmediata traducción
ubxace á Con titución italiana: non
política dos valores cristiáns en canto
e trata de «salvagarda-lo futuro ~a
tales, con formas de tipo integrista ...
Igrexa senón o da democracia»,
co esquecemento práctico deses
porque
en unha democracia
valores no nome dun realismo político
auténtica, económica, igualitaria, non
que acepta todo tipo de comproxi ten al re cri tiáns.
misos» . Polo co ntrari o, hai que
. M n eñ r, contra bi po coma o
«opcións políticas que se
indicar
cardeal Ruini pre idente da
decidan pola coherencia e saben dar
onf r n ia epi copal italiana, que
razón dela».
tá pr
upad pola de cri tiani za i "n, inv cando proxecto
culturai ri tián , int r e atólico
A política, vía evanxélica no
, u i n d apartidi m Martini
Brasil
n t mpo
m nta: <N n tam
Os bispo brasileiros veñen
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recibindo recríminacións dende
Roma, que se acentuaron neste pasado
ano, con ocasión da súa visita
abrigada quinquenal a Roma,
denominada Ad límina. ·
O ano pasado, a Conferencia
episcopal brasileira ti vo coma
tema oproblema da marxinación
social. Para este 1966 o
documento-base trata da política,
que din que é moito máis ca
elecció~s e partidos: «É a arte do
ben común, un xeito esixe!lte de
vivi-lo compromiso cristián ó
servicio dos demais». E afirman:
«Nesta dirección vai medrando a
imp9rtancia dos movementos·
populares, das ONGs (Organizacións Non Gobemamentais), os
movementos campesiños e
cidadáns de carácter non
partidista, coma o da Ética na
política ou ~ Campaña contra a
fame».
Os bispos brasileiros non
falan en abstracto, senón perante
a veciñanza das próximas
eleccións rtmnicipais: «É urxenté
aproveita-la
oportunidade
histórica para a formación da
política loc~l, valorizando o
deber de votar. Para o cristián
non é unha simple opción senón ·
unha esixencia. E dispoñen que
nas catequeses, na liturxia e nos
cursos de educación política se
analicen os principais problemas do
municipio discutindo as propostas de
solución.

Feminismo e sacerdocio
Mentres que o bispo de Roma
hipoteca unha infalibilidade que non
é súa, -senón da enteira lgrexa,
prognosticando que ningún papa do
futuro ousará formular de novo o
problema do acceso da muller ó
sacerdocio, na Igrexa estadounidense
xa hai anos que existe un forte

movemento de feminino
En contra desta opinión
unha monxa da Orde de
cristián e teolóxico.
Loreto, sor Maureen
Dende o 10 ó 12 de
Fiedler, afirma que tamén
novembro pasados, a
a ela lle reina o roxecto
Conferencia par.a a
de Elisabeth: «Ü ideal é
ordenación . feminina
un discipulado de iguais;
(WOC), organización
pero se iso significa que
católica que naceu en 197 5
nosoutras non aspiramos á
para
promove -la
ordenación,
na Igrexa
ordenación das mulleres,
católica,
daquela
non
tivo un congreso nacional
·
acepto
nin
unha
letra
desta
m Arlington (Virxinia),
formulación» .
con
máis
de
mil
Sor Maureen maniparticipan tes.
U nha
féstase
non disposta «a
apaixonada · discusión
regalar
á
xerarquía desta
dividiu ás participantes en
Igrexa unha tal victoria: a
dous grupos, con dúas
de autoexcluírse da
actitudes distintas .
posibilidade
futura do
Por unha parte estaba
sacerdocio
para
as
o grupo capitaneado pola
mulleres . E outra monxa,
famosa teóloga Elisabeth
sor J eannine Gramick,
Schüsler Fiorenza, ben
ratifica este criterio: «Fai
coñecida en.todo o mundo
falla máis coraxe para ser
polo seu libro de teoloxía
ordenada sacerdote agora,
feminista titulado En
revirándose e opoñéndose
memo_ria dela. Pide unha
á. autoridade, que botarse
estructura eclesial sen Ju/es Cave Berguist muller sacerdote anglicana coa súa tilla Maria Louise.
fóra coma provocadora.
sacerdotes ord~nados, nin
Engade: «Na Igrexa ternos
homes nin mulleres, porqu~ non pode
é o noso desexo? ¿Que as mulleres da
necesidade de guías autorizadas ou,
haber verdadeira igu'aldade nunha
Igrexa por fin se poidan chamar
se non, virá o caos». Sor Jeannine
Igrexa tan rixidamente estructurada
reverenda, levar colarín de clergyman
sabe algo da autoridade, pois está
e traxe talar, acepta-los privilexios
segundo o . «modelo imperial
baixo investigación vaticana por estar
do _clero e a marca indeleble da
romano».
a favor dos gais e das lesbianas
diferencia?». Ela non quere unha
Elisabeth razoa <leste xeito:
católicas.
Igrexa Kiriárquica, (neolbxismo que
«Ordenación significa subordinación
procede da palabra grega Kyrios, que
e engade que sacerdo'Cio católico e
Mario Cambeiro
-significa señor).
feminismo son incompatibles: «¿Cal

®~mDbm@ ~ na'e!
~TEDES ~ON FANfbNTES.~
_ ~(AIJ Na! ~l\loeA. SO
UNH:Aa+AR)OÑA

aus CXJTAA ...
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Novena a Santa Isabel por
un devoto de Outeiro de Rei

RELIXIOSIDADE POPULAR

Día c·uarto ·
ActQ de contrición
Nada de canto existe é tan
gratificante como acompasar a
pouca vida que nos deron á música
da natureza, ás formas cambiantes
e marabillosas da paisaxe e a
harmonía das celestes esferas.
Sentir dentro de nós o lume e o
desasosego
da
seiva
primaveral correndo tumultuosamente polos regueiros
das nosas veas. Sorpréndemos
co agromar dos primeiros
rebent0 e de lumbrarnos
d di nte da primeira flor,
virx nova, aínda inocente e
d ncela. Despoi deixarse ~
g rimar p l ol e a bri as
rabillar

a la , lp r.

r n vad
cand h gue

aduro Out n , ateigado
xperi ncia
abedoría,
rd nar, d ntro de nós,
n oño
e sentimentos e
acomodalo no noso cor~zón do
me mo xeito que os nosos
devanceiros poñían o millo nos
hórreo . Ao chegar o inverno
escoitar os berros dos ríos
de bordados, o bruar do vento e
contemplar o lume dos toros de
carballo centenario ardendo no lar.
E agardar que a nosa vida se
apague, lenta e docemente, sen un
remor o como a alegre chama
que reduciu a cinza ao carballo
podero o. Esto é o que desexamos.
E pedimo . Amén.
t

d

Meditación
O ve iño da históri a vila de
Outerio de Rei teñen unha fonte A Ponte- da que xorra a mellor
au a do mundo. E tá ituada entre
latlA -12

a vila e a ermida da Señora Santa
Isabel. Da Ponte surtíanse tódolos
veciños. Nelafacíanse os namoros.
A auga sobrante utilizábana pra
un lavadoiro comunal, cuberto,
fachenda do concello que gastou
o presuposto de moitísimos anos
en erguelo. Por moita seca que

súa face na que quedaron unhas
pingas escintilando
como
diamantes. Cando a xente se
decatou, Santa Isabel xa estaba
novamente nas and_ias, a_brazada
a súa curmá a Virxe María. A ·
procesión seguiu nQrmalmente
cara á capela. En anos sil,cesivos
a procesión detíñase dediante
da Ponte e as mozas de
Outeiro de Rei cantaban unha
Salve en latín.

Oración
Desexam9s e pedimos que
non · veñan home·s sabidos,
seica competente técnicos,
ordenar a nosa paisaxe,
erguendo enormes rañaceos,.
contaminando ríos, torando
árbores, cultivando bonsais
, -ananos como a súa mente e a
s~a sensibilidade-, estercando
·con . química as hortas e
campos
de
· cultivo.
padecera o mundo, a Ponte
Agradecemos aparellos que
endexamais estiñou. Un ano no . liber,e n ao home dun traballo
que os veciños de Outeiro de Rei
esgotador e inhumano. Unha cousa
andaban divididos e pelexados e
é ordenar, organízar e cultivar e
non organizaron a festa de Santa
outra é depre~rar, contaminar,
Isabel, a Ponte secou supetamente.
extermi!lar. Que ~sas xentiñas -e
nós tamén- baleiren de lixo o .seu
Menos mal que aínda lles quédou
podre corazón, se purifiquen e se
o Pozo de Pardo, hoxe cegado
abran á luz e ao amor, sendo
pola Estrada N- VI. Por moitas
voltas que deron, consultando a· xermolos de creación ,,e non
incendio
incontrolado
de
entendidos e a estudiados, a Ponte
aniquilación. Amén.
non agromaba. Ao ano seguinte
de ter secado, o día da festa, ·a
procesión ao pasar rente da Ponte,
_ Propósito
a xente ollou abraiada como a
Concienciarémonos de que o
Señora Santa Isabel baixou das
mundo non é noso. Estamos nel de
andias, dirixiuse á Ponte, deu dúas
xeito limitado e pr.o.v isorio.
palmadas e a auga xorrou máis
Derramar o ben de todos é
abundante que nunca. A señora
monstruoso.
Santa Isabel lavou as mans naquel
xorro cristalino, pasounas pola
Manuel María

POEMARIO

Cántico das criaturas
Francisco de Asís
7. Loado sexas, meo Señor,
pola irmá Auga,
que .nos.trae a lentura
que ta,nto precisamos. ·
Humilde e f eiticeira
camiña cristalina.

8. Loado sexas, meo Señor,
polo Lome irmán
que na noite alumea
quentando co claror,
rufo, ridente e bel(}.

9. Loado sexas, meo Señor,
pola nosa irmá Nai Terra
que nos sustenta e rexe
e dela deitan froitos,
e flores de color, .
herbas co seo verdor.

10. Loado sexas, meo Señor,
por quen co teu amor
aprende a perdoar,
e mágoas e doenzas
é quen a aturar.

11. ,Benia ós pacifistas
tillos da Nova Boa
ós que ti has premiar
coa celestial coroa.

12. Loado sexas Ti, Señor,
pola irmá Morte
coa que o corpo ha pagar
soñando mellor sorte.

13. Malia a aqueles que morran
co pecado que mata
e benia ós solidarios
coa túa santa vontade
porque a morte segunda
ningún mal Des fará.

14. Loade e bendicide
todos ó meo Señor,
humildes, dáde gracias
servídeo con amor~

Francisco leva ó lombo ó irmán lobo, escultura deAsorey que se
encontra no Museo Provincial de Lugo. Evoca a imaxe do Bo
Pa.s tor das catacumbas.

l. Altísimo omnipotente,

bo Señor.
Túas son as loanzas, a
gloria e mailo honor
e toda bendición.

2. Só a Ti, Altísimo,
che cómpren,
ningún ser humano
é digno de amentar
o teu nome.

e

3. Loado sexas, meo Señor,
coas túas criaturas,
especialmente polo irmán
don Sol,
que é dono da luzada ·
e aloma para nós.

4. Fermoso é, radiante
con grande resplandor.
De tí símbolo é,
signo do teu albor.

5. Loado sexas, meo Señor,
pola irmá Lúa e Estrelas
que no ceo, f eitucas,
formaches claras, belas.

6. Loado sexas, meo Señor,
polo irmán Vento, _
polo·Aire e o Neboeiro, ,,
tamén polo Sel:"eno,
e por toda estación
pois nelas atopamos
sustento cotián.
Monumento a San Frañcisco de Asís, obra de Asorey, diante do
Convento franciscano de Oompostela.
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O NOSO TABOLEIRO

Festa do Lume
(Sábado, 3 de f ebreiro)
Paco, o ecoloxista
Polo camiño verá! é

o lema da
próxima Romaxe. Se a algún santo
avogoso non tivermo,S que acoller, aí
está o patrón dos ecoloxistas, Francisco
de Así . Non é que el fose ecoloxista,
que daquela non había o problema senón
que tratou a natureza -a creación de
Deus-, cun mimo especial.
Para ben entendelo, hai que situalo
dacabalo dos dous séculas nos que viviu:
nado a finais do século XII, ano 1981/
82, tócalle un tempo de profundos
cambios no que o mundo rural vai
dend a súa importan~ia -señores
f ud ais e erv s da terra-, 6 urbano, no
que apar c o valor do diñeiro: éntrase
nun . i tema de economía monetaria
prom vid
p r artesáns que se
ind p ndi zan
eñores feudais, e
viaxa~ p r t do o
mun lo.
~

en latín, como se adoitaba facer naqueles
tempos, cando en Galicia se comezaba a
trobar eri galego, pero en Compostela os
clérigos seguín compoñendo en latín.

A utopía franciscana

fhmci queiro
n ·se m m nt d

crisc n que
tá ch a d mendigo , Fran,ci co
r m ndicante. Nace a burguesía
ma las media ou intermedia entre os
maiores
minores pero o Francesiño
-franc e o, que de a nacionalidade era a
nai- rompe coa burguesía, co porvir que
lle pr paraba o eu pai comerciante, e
funda o fratres minores, irm.á ns
pequeno , de clase baixa, facéndose
mendigo: funa o franciscanos, Orde
mendicante.
Un movemento non franciscano
enón francisqueiro manipula a súa
imaf(e xa en vida espiritualizándoa e
facendo del unha e pecie de ignorante
inxenuo e un chi co toleirán. A verdade
é que tiña unha cultura atisfactoria,
on nte á úa cla e ocial, mais houbo
moito intere e en acarlle ferro á súa
figura e uaveza-la súa mensaxe.
Franci
renunciara ó poder que daba o
ab r -a lerecía-, e el m m foi un
laic n n anti-intelectual, re pectuo o
ler
admirador do teólogo .
A pr ba é
u Cántico das
c riatura
bra de m ita calidade
lit raria
, , a pe ar da úa
n lingua vulgar, non
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frades menores, proclamar unha
irmandade cósmica, coa irmá auga e o
irmán lobo.

Dama Pobreza
Nese clima literario de influencia
provenzal, no que os trobadores escollían
a súa señora idealizada, Paco de Asís
faille as beiras a Dama Pobreza. Practica
un ecumenismo co inimigo máximo da
cristiandade, o islam, mesmo viaxando
ós países árabes para dialogar, cunha
parresía ou valentía no falarlle ó sultán
que moitos ridiculizaron-por inxenua.
Entrou en conflicto coa súa Orde,
cos poderes eclesiásticos e civís, e nese
momento crítico, coma supremo a~to de
rebeldía, escribe o Cántico, obra de
madureza. El, que pensara unha lgrexa
pobre e igualitaria, é víctima de <lúas
violencias: a dos xerarcas que queren
apaga-lo lume do seu fervor evanxélico
e a dos seus seguidores ·que intentan
mitiga-la radicalidade da súa opción,
mesmo ocultando a súa biografía e
elaborando outras edulcoradas.
E candalizado pola vida confortable
que procuran algúns dos seus conventos,
retira e 6 contacto coa natureza para,
fraca ada en parte a fratemidade dos

¿Por que lle facemos unha
introducción á festa do Lume evocando
o franciscanismo do de Asís? Patrón da
nova idade soñada polo ecoloxismo
pódeo ser por varios motivos.:
1) pola súa relación non idílica, seiión
rebelde, coa creación, proclamando a
utopía dunha irmandade cósmic.a;
2) pola resistencia ó imperio do
diñeiro, que daquela comezaba coa
burguesía e que hoxe maltrata a natureza;
3) ·polo seu sentido ecuménico,
demostrado no trato ·cos musulmáns e a
renuncia a cruzadas relixioso-militares
para entrar na vía do diálogo;
4) pola súa sensibilidade para a
reconciliación dos sexos, que se traduce
nunha habelencios mestura no Cántico
entre o masculino e mailo feminino',
angueira da que non· está ausente a
influencia da súa boa amiga Santa Clara
de As.ís, seguidora de Francisco e
fundadora das clarisas.

A Festa do Lume
Sirvan estas consideracións para a
preparación da nosa festa en honra á
Candelaria, ·celebración mariana que ten
tradición en Galicia e na que o elem~nto
principal é a luz-h1me que fecunda as
nosas terras. Estamos no mes de febreiro;
o februarium dos romanos, que era tempo
perigoso de purificación, mes tan noxento
que o fixeron máis curto. Ese febreiro
cabriteiro do que . o noso refraneiro
engade: Febreiro curto, cos seus días
vinteoito, se duras máis catro, non
quedaba can nin gato, nin rato no burato.
¡E este ano .é bises to!
Na páxina contigua, a Utopía ofrécenola versión· galega _bastante libre e moi
provisional, do €ántico -elaborada a partir
do texto italiano, compulsado cunha
versión española, outra francesa e outra
galega. Na páxina ·4 incluímos
informacións sobre a celebración da Festa
do Lume.

CARTAS

Tere Mailly, dende Africa
N' Djamena 19/ 12/95
Queridos Irimegos:
Xa me tardaba Irirnia, fai un\mes que non chegaba por culpa das
folgas en Francia.
·
Recibin Irirnia é respirar «Airiños, airiños, aires, airiños da rniña
terrá>>, como di Rosalía e canta Amancio Prado.
Len~o ~a síntome perto de todos vos, eiqui no corazón de
Africa.
Estamos a vivir o quinto ano de folga13 na educación e na saude.
Non pagan os salarios os funcionarios . O único hospital da capital
(600.000 habit.) está fechado
dende o 23 de novembro. os · infirmeiros atenden, ós
erifermos que poden pagar, a
domicilio.
No ensino tamén empezou
a folga o 23 de novembro, de
momento hasta o 2 de xaneiro, ·
xa veremos como segue.
Pobre Chad, pobres mozas
e mozos que soio chegan a ter .
clases 3 ou 4 meses ó ano .
·os políticos enchen os
«petos» e o pobo a apáñarselas
como pode.
_A xente é admirable· busca
ganar uns pesos f acendo
buñuelos, vendendo 3 peixes
do río ... que Deus lles siga
dando coraxe.
Cando chegue esta carta
xa será 1996. Seguide adiante
redactores de Irimia que vale
a pena.
Dende o Chad unha
apre ta.
Tere Mailly.

A Coruña, 30-XII-95

Denuncia do nacional-catolicismo.
Queridos innáns irimegos:
Non me parece razoable nin argumentable nin decente nin edificante un
acto como o que estou vendo na TVG esta mañá de sábado, onde os oficiais
, eclesiásticps, militares e civís con mando en praza fan un paripé-ofrenda ó
Apóstolo (que mira con olios máis sorprendidos aínda) chmándolle ¡nacional!
co maior desprezo posible a Galicia.

É científica, cultural e politicafnente inxustificable. Tamén me ofende como
r.epublicano o feito de haber un delegado rexio e mante-la «igrexa oficial»
unha suxección submisa á coroa do monarca posto por Franco.

'·

Dende Portugal
Que natal?
Nao percam, boje, o apetite 9a q~ldeirada de Natal.
Mas, por favor, parem um momento para a redescoberta do
sentido da festa natalicia.
Com esse propósito, reproduzimos aquí a mensagem de Natal
do hispo de Setúbal, D. Manuel da Silva Martins.
«Nao sei porque, mas o Natal faz-me lembrar um período préeleitoral ou eleitoral. É que ainda o Natal vem longe, e já nos
torpedeiam com urna propaganda intolerável. ,
«De paz?
«De fraternidade?
«De aten9ao aos marginalizados?
«De partilha de bens por tantos a quem falta· tudo .ou falta algo
,de essencial?
«De presen9a, de sorriso, de perdao?
«De trabalho, de casa, de pao, de melhor qualidade de vida?
«De urna forma honesta que deixasse de vez de cheirar a esmola,
' nao obstante o a9ucar em que vem envolvido o seu aumento?
«De um espa90 de esperan9a a sério p-ara tanto e tanto jovem
que nao ve jeito de encontrar o primeiro emprego?
«De urna garantía de quen o único critério das relas:oes entre os
homens (a ~omen9ar e, sobretudo, pelos do Poder) seria a verdade e
só a verdade?
«De tudo isto é que nós precisávamos e tudo isto está na alma,
na mensagem e no cora9ao do Natal.
«Mas, e infelizmente, o que esta propaganáa nos traz é gastos
desnecessários, é festas alienantes, é publicidade enganadora e
· agressiva, é, no fundo, maior pobreza de bens e de humanidade.
«E, enquanto que, nos «outro~» períodos pré-eleitorais e
eleitorais, já boa parte das pessoas reage com indiferenc;a, aquí todos
(ou quase) se deixam atingir.
«Assim, o Natal é negócio. E ~o meio do negócio. Jesus Cristo
nao encontra lugar. Mesmo que o tal negócio se pretenda fazer,
«piedosamente», a Seu pretexto ...
«0 nosso mundo vive mergulhado numa.profunda fome de Natal.
Sentimos esta fome por todo p lado. Se fosse saciada esta fome de
Natal, a sério, todos os outros bens viriam por acréscirno.
«É que o Natal é Íesus. E Jesus, bem acolhido, é fonte e garantía
de urna sociedade diferente.
«Entao, nao brinquemos com o Natal. Nao brinquemos com
Jesus . A exprienencia diz-nos que esta brincadeira fica cara>> .

Os nenos reclaman novo
testamento
·Editorial Sept.
Vigo
.
Traba. Castriz 15-11-1995
Es~ados señores:
Mandámosvos estas cartas
para que os poderemos
recompensar.
Nos queremos ler os novos
testamentos en galego porque
estan todos en cas~elán. E nós
somos· gal~gos:
A ver se o facedes os
recomposaremos.
Chao. Un agarimoso saúdo. Facédeo, facédeo, facédeo. Facédeo por
favor.

Se visen isto os italianos, para
os que democracia e liberdade
teñen sido por décadas sinónimos
de república, chorarían ou riríanse
de nós.
Non-é para rirmos desde logo
o que leo hoxe mesmo na edición
galega de «El Mundo», 56 persoas
executadas nos EE.UU. este ano,
a metade en Texas onde gobema
George Bush Filio. E hai Estados
que se ,s uman á aplicación da pena
de morte (New York hai un mes) a
pesar dos esforzos pola'abolición.
Recomendo a lectura deste artigo,
que vos adxunto, como reflexo das
Forzas contra as que debemos
loitar (o 77% dos estado-unidenses
están a favor da pena de morte,
disque).
Envíovos copia do pago pola
subscri~ión do 96. Son 3.000 ptas.
A algún pode despistalo o da
«subscrición ordinaria», como ó
compañeiro
Bouse
de
Mondoñedo. Eu mesmo non
recordo qu<? paguei o ano pasado.
Por se alguén quere contactar
comigo, estudio Maxisterio en
Compostela
(especialidade
Educación Musical) e paso o día
alí, pero os meus datos son:
César Salgado García
Ronda do Outeiro 248, 3ºE
15010 A Coruña
Tel. 981-275180

Mondariz a 15-10-95
Interese por Irimia
Benqueridos/as amigos/as de
Irimia.
Entereime de que editades
unha· revista da Asociáción e eu
como galego nacido nunha familia
de crentes cristiás quixera ter
información a respeito da Igrexa
galega comprometida coa
sociedade, é por este motivo polo
que vos escribo e polo que interesaríame que me enviarades algún número
para facenne unba idea do que é Irimia. Sen mais, recibe unha calurosa aperta.
O rneu enderezo é: Xosé Mera Iglesias. Avda. do Val, 15. 36870 Mondariz
(Pontevedra). Graciñas por anticipado.
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UTOPÍA

O CANTAR DO IRIMEGO
l.·O sexo évos un enigma
para todo ser humano
que disque seica é misterio.
¿Quen o di? O Vaticano.

Pintada ecuménica

2. Vaticina o Vaticano
que é un asunto sagrado '
e polo papa e os bispos .
·territorio controlado.

A pintada nas paredes, os graffitti , hai veces que teñen unha inspiración
merecente de ser recollida en documento. O xenio do ~ anónimos do pobo
con frecuencia atinan, coma aquela que se lía hai anos en Madrid, ó pouco
de ser legalizado o partido comunista. Aparecía nas paredes unha ameaza:
Hai que matar el cerdo de Carrillo. Pero o que pasou ~historia foi a réplica
dunha enxeñosa man anónima: Carrillo, ten cuidado, que te quieren matar.
el cerdo.
A que hoxe transcribimos aquí apareceu en Suíza, sen dúbida escrita por
algún emigrante, en todo caso por unha persoa ben sensible á inxustiza do
feíto da xenofobia. Velaquí o texto do _autor anónimo.

3. Se un día tes un descoido
ou corres unha aventura
¿a solución? De xeonllos
ir contarllo ó señor cura.
4. ¿Especialistas en sexo
os homes do celibato?
Iso é o tal da aguillada
pra nos dar por lebre gato.
5. Pero o colmo chega agora:
prá conducta sexual
a curia de Roma escribe
todo un señor manual.

O te~ Cristo, xudeu .
O teu automóbil, xaponés

6. ¿Que saben os monseñores?
¿Quen hoxe deles se fía
se o que afirman desentoa
co que di ·a antropoloxía?

A túa pizza, italiana
A túa democracia, grega

7. Sabe ela de moitos dramas
e xa se di con sarcasmo
que non hai que ser ilusos
pois non todo o monte é orgasmo.

O teu café, brasileiroAs túas vacacións, turcas
Os teus números, árabes

8. Atenta a clerecía
debe· estar a Santa Rita
que dende séculos dinos
que o que se dá non se quita.

A túa escritura, latina
E o teu veciño ...

9. E a Biblia xa nos den
sexo desacralizado
ánque á nena Isabel digan:
«Onde hai amor hai pecado».

¿só un estranxeiro?

Irimianza en Ferrolterra
Os irimego de Ferrol e comarca convídannos a todos á súa irimianza,
que se ha celebra-lo domingo, 2? de xaneiro, no local parroquial de San.
Xoán de Filgueira. O tema: Fe e Galeguidade.

r

10. O aprencliz de teoloxía
sabe, e moitísma xente
que a sacralización do sexo
é da relixión do Oriente.
11. Pero chega a Biblia e dinos
que o sexo non é divino
e que meter a Deus nel
pode ser un desatino.
12. Por suposto que hai abusos
que aparecen día a día,
· pero non é competente
niso a sacra teoloxía.

Sobre un escrito de Suso Ferro
Na paxma centrais do anterior número, o no so colaborador Xesús Ferro
Ruibal e cribía obre a situación do idioma galego. Ó final da introducción
en 1 tra cur iva unha frase sobre Irimia quedou a medias por culpa do que se
chaman
tra nos da imprenta. Velaquí o parágrafo completo:
"Sorpréndeme emellante profecía [pesimista] que 'contradí a esencia da
hi toria da lingua (do latfn ó inglés son as clases baixas as que definen p
futuro da /in ua, as la es altas só son donas da norma), senón que contradí
o e pírito de lrimia, que empre le o mundo dende abaixo, porque nos pobres
e tá a erdade".
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13. As ciencias humanas saben
o que é sexo con saúde
e apréndennos a todos
o camiño da virtude.
14. A penas falou Xesús
do sexo; si da xustiza
A lgrexa porfía-.nel.
;:Por morbo ou por preguiza?
15. O teólogo Karl Rahner
coa súa voz sabia e rexa
dicía que por cen anos
debía calar a Igrexa.

