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. . 
. EDITORIAL . . . 

Ecoloxía e Apoc3Iipse 
O apocalíptico significa, para moita xente, algo catas

trófico. ~on tal: a apocalíptica é un xénero literario bíblico 
que dura tres séculos: dende douscentos anos antes de 
Cristo ata cen anos despois; de tal xeito que pilla de cheo 
os catro evanxeos e bo número de escritos do Novo 
Testamento. 

É literatura clandestina, de enfrontamento contra o 
poder estranxeiro que invade Palestina e pon en perigo · a 
relixión e maila cultura xudías: ·a súa identidade. Algo así 
coma ese poder do liberalismo económico que hoxe invade 
o globo terráqueo e que pon en perigo "idiomas, culturas 
e, o que é máis de temer aínda, a mesma existencia da 
Terra. 

De ningún xeito a apocalíptica é catastrófica, senón 
profética. Denuncia, pero tamén anuncia.· Nada estraño, 
logo, que haxa teólogas eco-feministas e profetas que 
volven .ó estilo apocalíptico para denunciar que o poder 
económico é coma unha máquina apisoadorn que quere 
esmagar toda paiticularidade ou diferencia para se faceren 
cun mercado universal que atope á xente uniformada e 
disposta a consurp.ir, a gastar o que non ten. 

Para a Romaxe <leste ano elaborouse unha liturxia que 
denominamos Eco-apocalipse. Denunciando as desfeitas 
ec tóxicas, o abuso sobre a Nai:-Natureza, anúnciase, co 
Apocalipse de Xoán, o advento dunha Mufü~r e mailo 
nacemcnto dun Xermolo, ese refillo que é nova criatura, 
nova creación. Irnos adquiri-lo compromiso de ir cara 
adiante polo camiño verde, como reza o lema da Romaxe. 

Poida que a alguén lle pareza unha ousadía que fagamos 
unha relectura da obra do vidente de Patmos, . Xoán, 
actualizada dende os desafíos ·da actual crise ecolóxica: a 
enfermidade do noso planeta_ e a morte diaria de rrioitÁs 
especies vexetais e animai.s que poñen en perigQ a mesma _ 
existencia da especie humana. 

. ' 

Tal atrevemento, se 9 houber, está avala4o polo.s últimos 
estudios sobre o misterioso libro de Xoán, que se refire 
ó poder económico e políticQ da Roma imperial e o· 
sufrimento das comunidades cristiás. Maior actualidade, 
imposible. 

Cando na carballeira de Rosario se abran os 7 selos e 
soen as 7 trompetas, o noso corazón encherase de carraxe 
polos abusos -denuncia profética-, perq tamén de emocio-' 
nada e·speranza porque os signos dos tempos anuncian que 
podemos betTar eufóricos: «Cando empece a suceder todo 
isto, poñédevos de pé e erguede ben a cabeza, porque chega 
o dfa da vosa liberación» (Le 21, 28). 

Cantamos, con Ramón Cabanillas, na obra Da Terra 
asoballada: « ¡Irmáns! En pé, se.renos / a limpa fronte 
erguida / envoltos na brancura /da luz qL!e cae de riba, 
/ o corazón aberto / a toda verba amiga, / e nunha man 
a fouce /e ~outra man a oliva. / Arredor da bandeira azul 
e branca, / arredor da bandeira de Galicia / cantémo-lo 
dereito / á libre nova vida». 
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Bóveda no 
,, 

corazon· 
Daniel López Muñoz 

Resulta de escándalo que desprezado polos vocei.ros da 
unha figura coma Alexandre cultura l aic~ \ e galegui sta. 
Bóveda sexa tan ignorada . pola Alexandre Bóv_eda seica é de 
oficialidade católica galega . .. fóra, é propiedade intelectual 
Podería ser desinformación, de los galleguistas. 
pero, tristemente, non o é. O seu Sorprende o mal dixerido 
talante sereno e honesto de que está aquelo de que a Igrexa 
crente e servidor do seu pobo é servidorá do mundo, mensaxe 
ata a morte, é un dato tan impre- fundamental da herdanza con-
sionante coma evidente. É o ciliar. Non se pode servir a 
dato, o resumo dunha vida se- quen se condena ou despreza. 
gada no 36 en Pontevedra, polos Porque · a cuestión está aí, en 
cruzados salvapatrias. Nunha recoñecer que haí cousas mag-
recente entrevista na prensa, níficas que non son miñas, 
unha filla <leste galeguista fusi- vidas admirables que " non 
lado falapa con admirable op- · pensan coma: min, causas xustas 
ti.mismo de que chegaría .a subir que non nacen dos meus, avan-
ós altares. Por algo será. ¿Non ces. do amor e da humanidade 
lle picará a curiosida~e ás -do Reino-, que se producen á 
xerarquías para saber quen é ese marxe e mesmo a pesar da 
do que tal se di? Igrexa. 

Non é ignorancia, é endoga- E non é mal lembrar isto 
mia cultural, cerrazón psi.coló- agora que se cumpren sesenta 
xi.ca, paVOJ.i Ó mundo; que é O . anos XUStOS dos fusilamentOS 
demo en carne viva. Endogamia máis catolicamente bendicidos 

· é casar só cos do propio clan ou na nosa historia. Pero co agra-
fami!ia. E , o gran pecado da vante, neste noso caso, de que J 

cultura católica 'do anticoñciliar Bóveda quixo morrer con 
papado de Wojtila é e~e : rompe- tódolos requisitos imaxinables -
lo di&logo coa sociedade non- · dun católico da súá época. 
católica, fuxir de todo intercam- Sería ben preguntarse onde 
bio fecundan.te, opus con opus, estaba Deus·: no crego que 
opus '"cadrado ... e xa se sabe, da bendicia a execución ou no 
endogamia· saen os fillos con corazón. rebentado de 
certos problemas. Alexandre. 

' Efectivamente, Alexandre E 60 anos despois, anda-
Bóveda, .esa magnífica desculpa mos con · estes pelos, 
para encontrar un punto común convertendo aquel evanxélic<;> 
coa cultura laica e galeguista, é ·e cordial o que non está contra 
olimpicamente .desprezado polo min, está comigo, nun 
catolicismo oficial, polas mesquiño e ratzingueriano o 
mesmas razóns irracionais que que non está comigo, está 
o catolicismo en xeral é contra min. 

' 
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BOA NOVA 

Coida-la Terra 
Silvia (filia): Boh, xa logo se acaban 
as vacacións, ¡ co ben que ·eu o estaba. 
pasando! 

Aveli~a (nai): ¿Pasáchelo ben? Xa 
eu sabía que che había gustar ir para 
a aldea; a aldea éche o rrtellorciño 
do mundo; non mo digas a min, que, 
como o teu pai atopase alí maneira 
de gaña-la vida, agora mesmo 
arrincaba para alá. 

Marcelo (pai): Non vas porque .-non 
qu~res, ¿quen cho priva? Se fosemos 

para a aldea, mal sexa que non 
desemos feíto vida, que· sempre a 
:fixe;mos: A min . tainén me vai o 
campo. 

Tucho (filio}: Ai, ho, pois co que 
está a cho ver este Verán... Eu 
aburrinme ahondo este ano na aldea, 

o vai enchendo todo de frescura, de 
verde, de vida ... 

Silvja: Si, avoa, pero mira o que Hes 
fixo a aqueles pobriños do_ camping 
de Biescas. 

Toña: Iso pasou al~, pero aquí case 
·. nunca pasan esas cousas; a nosa terra 

é filla da chuvia, está afeita a elá, 
está feíta por ela; aquí a auga e nós 
levámonos moi . ben. 

-Marcelo: Non 1 sei que lle diga, 
mamá. Pero é certo, con eso da auga 

ternos unha terra preciosa, ' somos 
mis privilexiados do mu11do, e ¡ co 
que se v~i botar en falta a . auga no 
adiante! · 

Tucho: Qüe Galicia é o máis. bonito 
do mundo, niso estou de acordo, v,es. 

Avelina: Ternos unha terra ben boa, 
, non sei por ,que, pero nunca me pero tamén · témo-lo mandado de 

pasou · isto. Deus e dos nosos maipres de coidala 
Avelina: Porque ti xa empezas a para . que siga sendo boa. Porque 
remosquear, e xa che se fai cativa · ternos moito poder para a estragar-, 
a aldea, e á parte a1í non tíña-la túa e iso estánnolo dicindo os que 

- trópa; pero, tranquilo, que se fosemos entenden diso. 
, para a aldea, tamén alí habías ter con Marcelo: Nada, pois haberá que ir, 

quen troulear. , logo, á Romaxe de Palas de Rei, que 
Toña (avoa): ¿E queixádesvos de - este ano se titula «Polo camiño 

, .que chova? E a min coque me gusta verde», e trata da ecoloxía, para 
· como cae a auga, mansiña, mansiña, aprender a coida-la natureza e ser así 

como vai encf10upando aterra, como mellores cristiáns. 

Manolo Regal Ledo 

•

11 F A C E R 
COMUNIDAD E 
Domingo 23 tempo ordinario 
Mt 18, 15-20 -- 8 de s~tembro 
Para os cristiáns a comunidade 
sempre foi moi importante. E 
ségueo-sendo. De aí que haxa que 
coidala, velando para que os 
irmáns máis débiles, en todo, se 
poidan fortalecer. O irmán débil 
é o irmán pecador, o que vacila 
na fe, o que é pobre, o , que non 
ten traballo, o que anda deprimi
do, etc. A comunidade é a gran 
tarefa e o gran regalo que Deus 
nos pon diariamente nas mans. A 
comunidade, por humilde que 
sexa, métenos no corazón de 
Deus. 

* * * 
. . 

FIL LOS DO 
PERDÓN 
Domingo 24 tempo ordinario 
Mt 18, 21-35 -- 15 de setembro 
Todos nós s_omos fillos do per
dón. Se sómo-lo que somos, é 
porque moitos teñen ollado para 
nós con tenrura, e se teñen posto 
ó noso lado para camiñar 
connosco no camiño da vida, 
comprendéndonos, aturándonos, 
velando o noso cambio, pagando 
as nosas inconsecuencias. Non 
ten sentido ningún que, sendo 
fillos do perdón, nos convertamos 
en axentes de exclusión pechan
do portas e erguendo barreiras ó 
noso redor. · 
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A -PENEIRA 

~~F"1-:-"":"!17.:''i"'.'-:::-~rr11~~~ A &EN OVACIÓN 
PEDAGÓXICA 
enche as actividades da 
Asociación Socio
Pedagóxica _Galega 
neste setembro. A Co-· 
ruña e Lugo na semana 

!L~~~~~~::J do nove ó trece abren 
todo un abano . de tráballos para mellara-lo noso ensino e 
que van a desenvolverse tamén noutras sete. vilas e.cidades. 
As tecnoloxías e as manualidades serán un dos eixos <lestes 
encontros, o mesmo que a música, os. medios de comu
nicación, o teatro, a artesanía, etc. Para matricularse ou para 
outra información: Tfno. 981-278259. 

BEMPOSTA, a ~"<Cidade dos Rapaces», 
acolleu a décima Romaxe en mil 
novecentos oitenta e sete, celebrando 
os seus trinta anos de loita. Nestes 
días comenzan as celebracións dos 
seus cbrenta anos cun encontro de 

antigos membros da comunidade, que 
queren estreita-lo seu compromiso creando unha Organi
zación Non Gobernamental que . siga a desenvolve-lo 
obxectivo primeiro; «unha experiencia cristiá de vida 
comunitaria que urxa a participación total e activa de cada 
membro». Hoxe hai «bempostas» en Seixalbo de Ourense, 
Colombia, Venezuela, Nicaragua e Bolivia ... , para o padre 
Silvia, o seu fundador, aínda segue a ser unhá «utopía». 

A LOITA CONTRA A 
SUPERTAXA LÁCTEA 
obriga a definirse, pois está en 
xogo o futuro do noso agro. ~ 

Urxe unha negociación . das 
cotas con Bruxelas · ó mesmo 
tempo que ·se rexeitan as 
multas e nisto teri que mpllarse 

Alfonso Blanco Torrado 

a X unta · sen pag'ar ser\ridumes ós seus correlixionarios de 
Mádrid. Os cinco millóns de toneladas de leite que 
producimos non chegan para o noso consumo; aínda hai 
qu~ importar outros dous·. Tanto a patronal láctea coma os 
sindicatos están decididos a entenderse para acadar da 
Unión Europea unha-cota real con toda clase ,de presións. 

OS CARTOS MERMAN O DEPORTE, 
punto que hai descarados que xa prognostican unha 
baixa na cualidade deportiva desta liga que está a 
comezar, cando o baile de fichaxes foi escanda
loso; pois rebordaron os vintecindo mil millóns &..........:::;;;::::;:;;~;;;;:;;J 
de pesetas; estes números asustan se os comparamos cos desti
nado_s á investigación científica e a outros eidos da actividade ,, 
humana. Boa culpa disto é a afección masiva da televisión que 
fixo medra-los ingresos dos clubs ata o infinito; así o Celta medrou 
de menos de mil a dous. mil millóris. / O Deporti~o, que a pasada 
tempada recibiu trescentos cincuenta e Uií da tele, nesta cobrará 
dous mil setecentos, o que lle permitiu facer unhas fichaxes de 
dous mil douscentos cincuenta millóns. O presuposto do Compostela . 
depende nun cento dezaseis por cento do que vai cobrai da TVG. 

< 
O semanario ''ANOSATERRA'' 
f ai un martiroloxio gal ego_ 

-E -_. 
-
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A editorial A Nosa Terra acaba de presen
tarnos un estimable servicio ·ós galegos publi
cando un cademo titulado "Os Mártires do 3 6", 
na súa sección de Historia. Van sendo horas 
de recoñecer que todo s'angue é vermello, non 
necesariamente «roxo», e que non hai sangue 
azul, ·aínda que os que o verteron tivesen a 
camisa desa cor. 

Sen coñecer aínda este valioso cademo de 
52 páxinas e 500 pesetas, o noso Trasno, 
Daniel López Muñoz, publica unha suxerente 
columna neste número de Irimia (páx. 2), a 
propósito da memoria do mártir cristián 
Alexandre Bóveda. 
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«LES NOTICES» é o primeiro. xomal todo en bable que 
acaba de nacer en Xixón cunha periodicidade semanal e 

.. unha tirada de mil cincocentos exempiares. o seu obxectivo 
é sensibilizar ó .pobo de que a súa lingua é fundamental 
pqra o desep.volvemento da_ cultura de Asturies. 

UN HAS 

SÓ' A RENUNCIA DE 
ÁMBALASDUAS PARTES 
a todo tipo de violencia é o 
cammo que Fernando 
Sebastián, arcebispo de 
Pamplona, debuxa paiá pór 
fin ó terrorismo . en Euskadi. 
Aposta polo diálogo e polo 
achegamynto con tódolos 
medios ·hmµanos para busca
la reconciliación de todos. A 
súa mensaxe é o froito da súa 
experiencia pastoral en Na
v arra, enchoupada de 
sensibilidade polos proble
mas cidadáns de tódolos días. 

ELECCIÓNS 
COMPLEXAS son as que están 
a prepararse en Bosnia, dividi
da en <lúas entidades: a Fede
ración Croata-Musulmana e a 
República Serbobosnia. Tres 
millóns e medio de cidadáns -
poden .escoller entre corenta e nove partidos, cinco coalicións 
e máis de vintesete ·mil . candidatos en se te comicios 
diferentes nunha mesma xomada. Os que o teñen aíhda 
máis escuro son os refuxiados, -a metade dos votantes-, 

· que viven espallados en máis .de corenta e dous países, e 
que están suxeitos a moitas arbitrariedades e manipulacións 
p'olos caciques e dictadores correspondentes. Os acordos 
prevén unha presidencia rotativa e un Parlamento dividido 
a partes igufils ·entre' musulmáns, croatas e serbios. 

VILAR DE DONAS, que 
nos vai acoller nesta Romaxe, 
celebrou as súas festas 

' patronais polo San Salvador, 
e a1í . esti.vemos... Todo un 
estoupido de natureza a carón 
do antigo mosteiro, agora en 
restauración, e do seu 
cmceiro... A Asociación A 
Capela celebraba a quinta 
edición do «Día adicado á 
Galicia verde» cun forte be
rro: «A dona verde morre; 
non o consintam~. As súas _ 
carballeiras zumegaban pre- . 
ocupación polo medio ambiente. Na foto, o San Faustino 
é levado en procesión polas mozas do lugar. 

O LÍBANO segue a ~lixir ós seus 
represen tan tes nestes cinco do
mingos nun clima de inesta
bilidade, despois de superar quin
ce anos de guerra civil, que supuxo 
a morte de máis decento cincuen
ta mil persoas; agora é víctima 
dun Israel que lle ten ocupado 
oitocentos quilómetros cadrados 
-do seu Sur e da guerrilla de 
Hezbolá apoiados polos chiítas. do 

Irán, que loitan contra a ocupación daqueles= Siria traballou 
pola paz ~ ·mantén trinta mil soldados neste territorio, onde 
tamén acampan trescento~ cincuenta mil refuxiados 
palestinos, que viñeron escapando de Israel , desde ' a; 

primeira gue~a árabe-israelí no corenta e oito. 

O TROLE é a nova 
publicación de Ponte
vedra, na que teñen 
eco tódolos colecti
vos sociais da bisba
rra; cunha periodici
dade bimensual supón 
un refacho de aire 
fresco no medio de 
tanta frivolidade co
mo hoxe nos invade. 
Cun bo deseño, no 
que non falla o cómic 
e a información sobre 
tódolos eidos culturais 
da cidade. 
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DENDE AGUIÑO ' 

Aquela Illisión do Inar 
Francisco Lorenza Mariño 

No ano 63, en febreiro, o ISM (Instituto 
Social da Mariña), organizara unha daquelas 
misións por parellas de frades ou «padres». 
Tamén viñeron ás parroquias . desta bis barra. Era 
a primeiros de febreiro, e mesmo, a carón do 1 

mar, caera unha nevada como non. vin outra por 
estes lares. 

Os que viñeron eran a clásica parella do bo 
e do malo; do que contaba chistes e do que 
sempre estaba ameazando co infemo. · A min · 
preguntáranme sobre os temas convenientes, e 
suxerinlles , unhas falas que respondesen ás ne
cesidades de Aguiño. 

Poi inútil porque os temas sabíanos chap~dos 
e tanto valían para Alcantarilla de Murcia ~orna 
para Carrión de los Condes, de Palencia. 

Nos oito días que apousaron na rectoral, non 
lles vin ler un libro nin preparar un esquema. 
Ademais de predicar de memoria, o que querían 
era ve-la tele· que tiñamos comprada para rapaces 

. e mozos e mozas que acudían, a aquel localiño 
parroquial. Os «padres» non s~an do sitio pois 
a tele era incipiente en Galicia, e supoño que 
tarr'lén en León, de onde viñeran. 

Durmían unha chea de horas, e ¡ vaia sestas 
q~e se pegaban!. Por outra banda, tamén eran 
de bo dente. Mais isto é o de menos. Para min 
o peor de todo era a mensaxe que daban ó pobo. 
Para decatarse, vouvos relatar un feito. 

Nunha das súas predicacións estaba un señor 
da vila, moi sonado polo seu rexeitamento de 
tódo o relixioso. Algúns señores da parroquia 
convencérano para que acudise. Nin máis 1 nin 
menos, naquela charla o predicador soamente 
falou de, Franco, levantándoo sobre ós coros 
celestiais; para el o Xeneralísimo era o exemplo 
máis perfecto para tódolos españois e tódolos 
cristiáns, conceptos que se identificaban. MoÚa 
vergonza pasei oíndo aquilo. 

Ó rern_ate, xunto á porta, encontrei ó señor 
arrelixioso, pero moi bo home, que lles estaba 
a comentar ós que saían: «Para que me falen 
de Franco xa me chegan os xomais e mailo 
radio». Eu que tal oín respondinlle: «Ten vostede 
toda a razón, señor X». -

Un daqueles días . pedinlles contas por non 
falaren nada do que eu lles recomendara. 
Re pondeume o P. bo: «Es que Ud. quiere 
metemos en política». «¿Política o que suxerín? 
¿E falar de Franco? Iso si que é política, da que 
separa ós que acoden aquí». 
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HORIZONTE 

Outra forma · de face-lo indio 

Varias veces a televisión, ago
ra o semanario do xornal El País 
[nº 1.035, 28 xullo 1996], 
ocuP.áronse deste catalán do que 
o referido semanario afirma: «ten 
nome de santo e traxectoria de 
heroe. Vicente Ferrer, dedicou 44 
anos da súa vida ós desherdados 
da India. A súa organización, 
RDT [Rural Developement Trust. 
ou Consorcio 

1 

para o 
Desenvo?vemento Rural], dá 
. traballo a 790 persoas, const'ruíu 
4. 000 pozas, 240 encaros, 3 
hospitais e 450 escalas. O seu 
esforzo benefic.ia a 600 
poboacións e a máis dun mi~lón 
de persoas. 

Unha luz no horizonte 

A guerra civil 1pillouno no lado 
republicano e disque estivo nun 
campo de concentración de Betah
zos. N1:mca .pegou un tiro, por non 

· matar a ninguén. Unha noite, e·s- . 

tando na fronte do Ebro, tivo esta 
experienCia luminosa: «De súpeto 
vin a miña vida coma unha ·gran 
escuridade e, ó fondo, unha luz 
pequena. Pareceume que tina que 
tomar postura. Por un lado estaba 
a noite, polo outro, a luz. ¿De que 
lado quería estar eu? » . Coma o 
. cardeal John Henri Newman, Vi
cente ,Ferrer p~de dicir:· «Nunca 
pequei contra a luz». 

Tiña 19 anos e meteuse a 
xesuíta, solicitando ir de misio
neiro á India; pero dedicárono á 
espiritualidade e a el fervíalle o 
sangue pola acción. O resultado 
era óptimo: ·en 3 anos daban clase 
e alimeñtab~ a 1.500 estudiantes 
e daban acubillo a 800 orfos. Cun 
carro do país tirado por dous bois 
fa distribuíndo semente e abrindo 
pozos. Nin os compañeiros 
xesuítas o entenderon nin os 
indíxenas-budistas o recibiron ben . 

Dobre expulsión 

Os políticos e . os c·apitalistas 
fixárons.e nel: era un tipo perigoso, 
porqu~ Hes aprendía ós .indios a 
independencia económica denun
ciando que a: salvación eco:µómica 
·non está no capitalismo liberal. 
Botárono da India (27 .IV.1968); 
pero daquela xa era tan pdpulai 
que miles de campesiños peregri
naron a Bombai e a opinión 
publica internacional conmoveusé, 
sendo candidato ó Premio No bel 
da Paz. A presidentalnd.ira Gandhi 
tomou unha decisión salomónica, i 

enviando a un mitin de 30.000 
persoas unha telegrama: «O padre 
F errer marchará ó estranxeiro ... 
por unhas curtas vacacións e será · 
benvido á s_úa volta» . 

Ciceladq pola dor, o cancro de 
pel qú'e hoxe padece é unha 



• , 

apelídandoSe .. Ferrer, chámase ·Vicente. 
anécdota · ó lado do seu sufrimento 
moral: ó ano seguirite - 19~9- botárono 
os xesuítas, acaso pola súa mentalidade 
pouco proselitista: «Eu non vin aquí a 
aumenta-la · estatística de bautiZos ». 

1 '. 

Os seus métodos non eran académicos. 
Pacía con frecuencia 250 quiiómetros 
para, en Bombai, re~adar cartos cun· 
compañeiro: «facían o indiQ>> en res
taurantes e andaban á esmola. 

Fendendo o fatalism9 · 

• · O seuJabor realízase entre os parias 
da casta ··máis baixa: os· intocables, 1 

porque contaminan coa sti.a impur.eza. 
Un áno antés dt? nacer el, en 1975, a 
enorme, rexión onde el traballa era un 
bosque; lioxe · ~ un , des~rto. Pero . o 
padre Ferrer está demostrando que non 
existe o . fatalismo da ,mis~ri~: plantou 

\ \ IIláis de dous millóns de árbores, fixO 
vi veiros en cada zona, .. construíu unha 
colonia d~ casas con enerXía solar e ten 
564 plantas de biogás, enerxía alterna
tiva. que converte o excremento dos 
animais en estereo e tamén en' enema 
que proporciona gas e füz. 

1 

Os inválidos son máis desprezados 
cós pari~s; a organización de Vicente 
Ferrer axudoun0s a concientizarse e 
sentír~nse un colectiyo q~e reivindica 
os seus dereitos: 1.800 nenos recibiron 
muletas e pernas ort9pédicas. 

Liberación da Muller ' 

Este teimudo ecoloxista, ·que en 
1994 redbiu o Premio ' N aciomtl ó 
Mellor .Proxecto Ecolóxi~o, que outorga 
o Goberno holandés, tamén se amosa 
executor pragmático da teoloxía da 
liberación. As mulleres, escandalosa
mente marxinadas, agora saben orga
nizarse e 20. 000 . mulleres . fundaron 
unlta Banca propia coa que financian 
os seus peque:ó.os negocios. 

_Corrío o problema da: natalidade 
escraviza a moitas mulleres, dendé hai 

25 anos no hospital ·da RDT foron 
esterilizadas.· voluntariamente 20.000 
mulleres; despois dun curso de plani
ficación famifü · · de prevención da 
sida," -acompañauo de vacinación . e 
formación das comadroas, moitas 
mulleres escollen face-la ligadura de 
trompas despois do terceiro fillo. 

Esta liberación vai acompañada duh 
labor de formación: as 450 escolas 
reciben 32.000 alumnos cada ano. En 
1970 o analfabetismo nas castas baixas 
era t~ endémico coma as enfermidades 
e a mortalidade: a e~peranza media de 
vida pasou, na zona, dos 50 ós 65 anos. 
Pois ben, hoxe o 70% dos nenos e o 
50% das nenas acoden diariamente a. 
clase . . Máis de 5.000 alumnos 

aprenderon electricidade, carpintería 
ou costura en 10. talleres. 

Ana Perry 

Ten 49 anos, é inglesa. Cando tiña 
16 foi á India e alí estudiou. Coi;na 
xornalista, cubriu a · información das 
manifestacións de campesiños que· 
protestaban· pola expulsión de Ferrer. · 
Formou parte cunha ducia de .volun
tarios universitarios que o acompaña
.ron ó desterro: ~ ano despois de 

. expulsáreno dos xesuítas Ana Berry e 
Vicente Ferrer casaron, e hoxe tefien 
d~as fillas e· un fillo, todos entre 22 
e 26 anos. 

Mario Cambeiro 
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ROMAXE 

Este· ano a Romaxe de Crentes Galegos 
chega á súa XIX edición, e vai ter lugar 
nas terras da comarca de «A Ulloa». 
Concretamente no Rosario (parroquia de 
Lestedo, concello de Palas de Rei) e Vilar 
das Donas (parroquia do mesmo nome, 
concello de Palas de Rei). Os motivos da 
elección destes dous lugares están en re
lación co seu sig1:ificado cultural e relixioso. 

Rosario 

Por unha banda · o Ro~ 
sario é o punto onde por 
primeira vez o romeiro 
que peregrina a Com
postela polo Canriño Fran
cés di visa cara o Oeste o ' 
Pico Sacro, o cal anuncia 
ás romeiras e romeiros a · 
proximidade ·de Compos~ 
tela, rezando un rosario 
no lugar en agradece
mento. Desde o Rosario o 
peregrino tamén pode con
templar cara ó Sur o Monte 
Faro de Chantada e a súa 
ermida. 

Vilar das Donas 

Por outra banda Vilar 
das Donas, lugar de visita 
de moitos peregrinos, onde 
do mosteiro fundado no 
século XII destaca a súa 
igrexa · románica, cons
truída no século XIII e 
declarada monumento 
nacional no 1931. Na 
igrexa destacan os seus 
sepulc~os e as interesantí
simas pinturas murais 
medievais. Alén disto, 
Vilar de Donas ofrece ós 
romeiros e visitantes a 

contemplación da 
capela de S anti() 
Antón (neoclá~ica 
e ·cun enlucido ex
terior típico , do 
rural do s. XqC), 
tres cruceiros de 
diferente estética 
(un dos cales ten 
unha inscrición in- . 
descifrable polos 
estudiosos), carba
lleiras, <lúas áreas 
recreativas, .e 
¡como non!, a 
magnífica hospita
lidade dos veciños, 
concienciados dó 
valor dos seus re
cursos e sempre 
_dispostos a ~ecibir ós vi
sitantes. 

.Pero no. concello de 
Palas e na nosa comarca 
contamos con outros .bens 
culturais dispóstos a ser 
utilizados dun xeito 
respectuoso co Medio, en
tre eles e por citar algúns: 

Cultura e turismo 

-O Castel9 de Pambre, 
rexa fortaleza do _s. XIV, 

As· terras d« 

encravada na parroquia do podemos gozar de fondos 
. mesmo no~e, fito simbó- arqueolóxicos, etnográ

lico da Galicia Medieval, ficos, numismáticos e ar
e que conta: no seu interior · tísticos (ouri'vería, mobi

- cunha capela románica do liarlo, téxtil, pintura). 
século XII. Resulta· de 
grande interese o seu con
torno paisaxístico (o cas
tro de Remonde, os 
muíños no río Pambre, 
ullha ponte medieval). 

-O Museo Parroquial 
de Monterroso, instalado 
na casa rectoral da vila 
(construída no 1926), nel 

-O _Pazo de . Laxe ou 
Casa Torre· de Monteiroso, 

· construído no 1520 e re
formado no 1700. Destaca 
a súa cheminea, os s'eus 
mobles, q arquivo fami- . 
liar e a súa capela exenta', 
cun retablo neoclásico e ' 
unha imaxe da N osa Se
ñora do' s. XVI. 

"' 'j 
1 



<<A. Ulloa>> 
I 

· -O 
1 

Pazo:..Fortaleza de tómago, úlceras, intestino 
An:iarante (San Estebo de e para · certas infeccións 
Amarapte-Antas de Ulla). internas coma diarreas e 
Construído no s. XIII, e hepatites. Situado a catón 
moi danado nas guerras do Ulla e perto da incrible 
de 1823, pero moi visita- . paraxe natural dos Saltos 

· do aínda, destaca· da súa · de Mácara sobre o río 
fábrica a súa capela. Ulla. 

-O Balneario de 
Frádegas (Antas de Uila), 
hoxe en ruínas pero á ex
pectativa de s~r recupera
cb. Ten o balneario un 
manancial de augas 
axofradas, boas para o es-

• 1 

-Pero tampouco nos po
demos . -esquecer doutros 
recursos , patrimoniais 
enchidos de significados 

-· cultura.is e relixiosos como"' 
són os castros, as 
construccións rura1s, as 

Vista posterior do castelo de Pambre·. 

ig'rexas ·, románicas, os 
cruceiros, as fontes, os 
muíños, as presas, as car
balleiras, as celebra-cións· 
festivais, as feiras, etc. 

Animamos a todos a 
.achegarse_ a estas . terras da 
Ulloa na vindeira Romaxe 
e noutras ocasións nas que 
un poüla visitar ·estas 
romeiras terras. 

Xerardo Pereiro Pérez 

Xosé Manuel Pérez Paredes 

PROGRAMA 

O Rosario 

10.30 h. Benvida e 
Agasallo ós Romeiros 
con productos típicos da 
Comarca. 

Actuación de Grupos de 
Danzas e Gaitas. 

Apertura <;le postos de 
exposicióris e informa
ción. 

12.30 h. Liturxia 
Eucarística. 

14.30 h. Xantar Cam
pestre de 
Irmandade. 

16.30 h. O Grupo de 
Teatro Metatése repre
sentará unba adaptación 
de «Paixón», de Edward 
Bond. 

17.00 h. Actuación do 
Grupo de Música Folk 
«Saraibas>~. 

18:00 h. Peregrinación 
a Vilar das Donas. 

Vilar das Donas 

18.30 h. Actuación de 
Grupos de Danza e Gai
tas. 

19. 00 h. Ofrenda ante ó 
Mo numento á Galicia 
Verde. 

19.30 h. Oración despe
dida da XIX Romaxe. 
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DE AVÓS A NETOS Clodio González Pérez 

San Amaro de San · Ainaro 

H ai uns días estiv~n no Sa~ 
Amaro, pequena vila ourensa 

que é capital_ do concello do mesmo 
nome. Cadrou que había festa, 
porque xa vén de vello o celebrar 
dúas veces ó ano ó seu patrón: o 
15 de xaneiro e o 15 de xullo. Pero 
esta vez houbo algo especial, un 
feíto a ter en conta nos anais da 
historia da poboación: que foi in
augurada a primeira igrexa, que veu 
a substituír a antiga capela dedicada 
ó Santo Amaro dende hai moitos 
séculos, pasando dende agora a ser 
parroquia, e non a p~rtencer á de 
San Fiz de Navío e San Martiño de 
Beariz. 

É esta unha terra de moita his
toria, poi a cur:ta distancia, e dentro 
do eu concello, atópanse as impo
nentes ruínas da cidade galaico
romana de. Lansbrica, na parroquia 
de San Cibrao . de Las. 
Recoméndolles que suban ata o seu · 
emprazamento. 

Igual que sucedeu co lindeiro 
concello de Cenlle, as parroquias de 
San Amaro pertenceron durante 
séculos á xurisdicción de Roucos. 
Ó constituírse os actuais cóncellos, 
pasaron a ser do de Salamonde, que 
máis tarde trocou de denomi~ación, 
chamándose «de San Amaro». 
Daquela a pequena aldea xa era ben 
coñecida na zona, pois dende 1830 
na carballeira da capela celebrábase 
unha concorrida feira, que 
desapareceu na posguerra. 

· Santo Amaro 

Santo Amaro é un santo popular 
que non figura no calendario 
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litúrxico oficial. A súa vida non é 
máis que unha lenda, na que se 
refire que era fillo dunha familia 
moi rica, pero un día dediciuse a 
gastar todo en fundar hospitais e 

1 , 

asilos para os pobres. ,Logo 
emprendeu unha longa peregrina-

• " 1 • 

ción por todo o mundo -por 1so se 
· lle di tamen «Santo Amaro o pere
grino»-, na que pasou toda a vida, 
na procura de ~topar na terra o. 
Paraíso no que Deus creou a Adán· 
e a Eva. Cóntase que estando ·nunha 
illa deu cunha porta moi grande, na 
que facía de gardián un velliño. 
Rogoulle unha e mitra vez que lle, 
deixase ver o que había alí dentro. 
Despois de moito insistir, permitiulle 
axexar non máis que por unha 
estreitiña fenda. Foi un instante, 
pero de súpeto · pas.aran na terra · 
trescentos anos, polo que xa non 
coñecía. a ninguén, nin tampouco 
sabía onde estaba. Por fin, despois 

de tanto tempo, Amaro descubrira 
·o Paraíso. Ramón Cabanillas 
deixounos un fermoso poema dedi
cado a · este santo, O bendito San: 
Amaro, ilustrado con debuxos do 
xenial Castelao. · 

Quizais proveña dun nome,celta, 
polo que Amaro significaría «in
mortal»; ou do .xe~ánico, «célebre 
na loita»; ou me~mo do latín, «amar-

' / 

· go»,' ou. do grego, «escuro». O non 
figurar no c4lendario litúrxico, 
tentouse ·de substituílo por un santo 
de nome semellante, sendo o 
escollido San MatJ.ro, monxe· bieito 
de vida tamén, lendaria que se sitúa 
cronóloxicamente no século VI. E 
para o feminino, Santa Maura. 

Esta idel)tific~ción foise facend~ . 
cada vez máis forte por parte da 
igrexa, sobre· todo dende o século 
XVIII, ·anque por iso non deixou de 
haber persoas que seguisen levando 



o nome de Amaro ou de Amara. 
E non só en galego, porque -
cómpre. aclarar para os que non_ 
o saiban-, que en castelán tamén · 
é ·Amaro, .~ non Mauro, ·que é 
outro nome. -

Fachendoso debe estar Santo 
Amaro coa . súa nova igrexa, 
porque aínda que é un dos santos 
máis populares, non tivo a sorte 
de que se · lle dedicasen moitas 
parroquias en Galicia, pois só 
hai tres, .contando esta: a das 
Regadas . (Beade) e a ~e Arra 
(Sanxenxo). 

Non sei a denominación que 
lle darán. Non me estrañaría 
nada que, oficialmente, se 
chamase «San Mauro de Santo 
Amaro», p~is mesmo nos carteis 
da festa, redactados en galego, 
dise ,que é rta honra de «San 
Mauro». Curiosa incongruencia. 
Parece ·que se av~rgonzan de 
quen lle deu nome á súa parro
quia. ·Para mín será sempre «San
to Amaro ·de Santo Amaro», 
como San Fiz (e non Félix) de 
Navio, San Martiño (e non 
Martín) de Beariz, ... 

Santo de Moitos Milagres 

Meus avós, que eran de 
· Cenlle,' sentían moita devoción 

polo Santo Amaró, asistindo 
sempre a algunha misa o día da 
súa festa, tanto na que se celebra 
no inverno coi;no na do ver~n .. 
Devoción que seguiron profe
sando os anos que estiveron au- : 
sentes·, indo tamén-a unha capela 
a el dedicada. 

Contaban varios · rnilagres, 
sobre todo da curación de persoas 

ei vadas que nori podían andar ou 
move-los br~zos e que, gracias 
á intercesión do santo, acadaran -a curac1on. Aínda que _ cura 
tód.olos males, Santo Amaro é 
avogoso das enfermidades reu
máticas e das · dores _de cabeza. 

A igrexa inaugurada o pasado 
14, de· xullo, é, arquitect?
nicamente talando, moi digna, 
~eita toda. ela de granito; contan
do na fronte coa tradicional 
espadana para as campás. Ocupa 
o mesmo emprazamento da 
capela, pero, por · ser moito máis 
grande · e con diferente ·orienta
ción, houbo que desfacer parte 
do conxunto de hórreos que alí 
hai dende antigo. 

Dedícolle estas palabras a 
tódolos que se chaman Amaro 
ou Amara ( unha delas foi unl).a 

, das fillas , da nosa -Rosalía de. 
Castro), e, en especial, á miña 
filla Amara; que se sente orgu
llosa de chamarse así, non como 
recordo das. santas que levaron 
este nome, senón como fen;rinino 
re Amaro. Do peregrino que 
nunca perde a ilusión de atopar 
o que deveza, .que mesmo tenta 
de procurar nésta terra o impo
sible sin)bolizado p~lo Paraíso. 
·Por iso eu quixera que Santo 
Amaro fose declarado patrón de· 
todos aqueles que loitan sen 
desfalecer por un ideal, por facer 
realidade· os soños, por querer 
acadar -~ que para os demais é 
unha utopía, ... 

Clodio González Pérez 
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· REPORTAXE 

S on dous homes ós que o Vaticano 
mandou ó paro. A un deles, Jacques 

Gaillot, hispo de Évreux, ó norte de 
París, hai máis ·de dous anos que o 
destituíron e déronlle unha diócese. 
ficticia, Partenia, outrora florecente 
na África cristiá, hoxe deserto marro
quí no que tódolos fiezs están corco
vados: son camelos ou dromedarios. 
Inventou unha nóva Partenia e está 
comunicándose con todo o mundo 
mediante o sistema de ordenador 
chamado Internet. 

O outro profeta desocupado é un 
alemán, Eugen Drewermann, teólogo 

Piropo$ mutuos 

Gaillot: Fala-la linguaxe da 
moderni.dade estando achegados ó que 
se vive e se busca, e sobre todo coa 
paixón que Xesús tiña polo ser huma
no, é unha angueira urxente e magní
fica: A experiencia amosa que é roáis 
difícil crer no ser humano ca crer en 
Deus, pero as dúas cousas van unidas. 
¿Como se pode crer en · Deus se ,non 
se ere no ser humano? 

Xesús tiña paixón polos humanos 
e páixón por Deus. Cómprenos dicilo 
hoxe nunha linguaxe. que poida ser 
comprendida. O que me gusta de 
vostede, Drewermann, é que o seu 
discurso non é repetitivo, norm~tivo, 
coma o que a lgrexa reitera con de
masiada frecuencia, pero que a xente 
xa non comprende. En cambio, canqo 
se lle escoita a vostede, capta a aten
cron. Vostede sabe proclamar unha 
mensaxe de esperanza e dicir con. 
márabillosa tenrura que Deus nos ama. 

Drewermann: O meu soño é que 
a xente tome a palabra. Hoxe a palabra 
na lgrexa trocou en propaganda. Pensan 
que poden seguir repetindo as mesmas 
palabras que se dicían na Idade Media 
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que f oi apartado da dqcencia e do 
ministerio pastoral po,la razón de que, 
ademais de .a Xesús Cristo, foi 
descubrindo a Sigmund Freud, apli
cando a clave psicanalítica . á vida da · 
lgrexa. Certo que ás veces nos resulta 
algo reduccionista: ten pouca conside
ración polos factores políticos e socia is . 
ou económicos, e reduce todo bastante 
ó elemento psicoióxico. Pero é un 
profeta e un crego exemplar, que non 
ten toda a razón, pero ten . razón. 
Este é o diálogo entre ambos, que nos 
serve o boletín italiano de documen
tación AD/STA: 

Jacques Gaillot 

·e que ahonda con utiliz~-los sat~lites 
artificiais. 

Pero, en definitiva, non se pode 
falar · se non é na medida da propia 
forza vital interior. lsto é o que eu . 
a~miro en vostede, J acques Gaillot: 
non soamente a súa palabra, que é 
libre, senón que o é toda a súa persoa. 
Velaí o meu soño. Un bispo coma 
vostede, e t9do se pon en marcha ... 

. -

J acques Gaillot e E 
Dous .. profetas 

A liberdade faravos verdadeiros · 

Gaillot: Sempre me sentfü seduci
do polo xeito en que Xesús se com
portaba e da liberdade que demostraba , 
fronte ás-institucións, ás estructuras. El 
é o home que .rebentou as· barreiras 
sociais, litúrxicas~ rituais. Eu querería 
gozar cada vez niá1s. desta liberdade, 

. e ·decidín que debería rematar con iso 
de pedir en cada. momento permiso 
Pat:ª facer isto ~u aquilo. E chegou _o 
momen,to en que xa tomei tal liberdade, 

Pero tamén pensei que a Biblia non 
pertence . ós eséxetas; que nosoutros 

· debemos descubrir de novo a forza da 
palabra de Deus. Foron -con frecuencia 
os pequenos, os pobres, os estranxeiros 
os que me axudaron a . comprende-la 
palabra de peus, a actitude '<le Xesús. 
gµstaríame que os cristiáns, pero tamén 
moita xeilte máis, _ d.escubri§en.., ~ 
marabillosa mensaxe de liberación do 
Evanxeo. 

· Quixen levar esta -loita na lgrexa · e 
dentro da institución. Pero decateime 
de que a institución non acepta que se 
interfira no seu funcionamento. Pode 
ser moi misericordiosa para tódalas , 
eventuais faltas (<<cada pecado ten a . 
súa absolución»), pero se se quere 
toca-la institución, ela non o pepnite. 

. Como bispo, eu pretendía precis'1;Illen-
te estar no corazón da institución coma 
quen intenta modifica-lo xeito· de fun
cionar. E esta ~oi a nai do año. Quixen 
que houbese liberdade de expresión. 
Non so amente para min, senón tamén 
para os homes ~ as mulleres na Igrexa, 
para que puidesen toma-la · palabra, . 
dieiren o qll:e Hes prestaba dicir. 

~n hispo liberado 

Gaillot: Tal liberdade de expresión 
non cuestionaba a fe en Cnsto., Non -
tocaba minimamente o dogma en canto 



gen Drewermann .. 
,, • I .. • 

a 1ntemper1e 

tal, senón unicamente os problemas da 
sociedade: Tratábase da maneira de ser 
sacerdotes hoxe, do armamento mi.li
tarvdos estránxeiros, problemas sociais 
que requiren liberdade de expresión. 
Isto a Igrexa non o admite. 

O obxectivo da miña loita é este: 
unha institución que reacciona- en fun
ción do que ela estima que é bo para 
a xente. Hei continuar nesta loi ta. 
Agora que xa no.n son un hispo encar
gado dunha diócese, ímonos encontrar. 
Quizais teñamos má~s fraternidade_ 
agora. Hei continu.ar talando con maior 
liberdade aínda, precisamente porque 
non estou a cargo dunha diócese. 

Peñso que estou prestando un ser
vicio, á Igrexa; ela podería ter unha . 
mar.abillosa mensaxe se fose máis 
evanxélica. Afirmo que a opción polos 
desherdados, os desfavorecidos, non é 
facultativa. A Igrexa debe ir aló onde 
se xoga hoxe o destino do ser humano 
en dificultade. TaI é a actitude de 
Xesús Cristo: el acudía ·sobré todo a 
onde a situación da xente era tráXica. 
Pero está claro que este. camiño pon 
en dúbida o modo de funcionar da 
Igrexa. 

á institución que garantise 
ministerialmente a· verdade. Co paso 
do tempo, esta. lgrexa chegou a ser 

Eugen Drewermann 

empachosa incluso para si m~sma. 

Hoxe . non ternos ' outra opción cá de 
retornarmos ó exemplo de Xesús. 

Hai que encontra-la linguaxe 

úrewermann: Estou verificando 
que os pais non poden hoxe educar ós 
fillos coas palabras da Igrexa. Mesmo 
o ensino da relixión, que é obrigatorio 
nas escolas alemanas~ non pode reco
rrer a esta palabra. Ternos unha nova 
xeración que xa non coñecerá a Igrexa, 

Unha palabra gastada pero que nin tán sequera coñecerá as 
Drewermann: Totalmente de .. relixións. Non coñecerá nin a Xesús 

acordo co que acába de dicir. Penso .: porque o ensino está a facerse nunha 
que na historia da Igrexa moi axiña se lingua que deixou de ser viva. 

. teñe~ cometido · erros semellantes, Este é o motivo polo que eu procurei 
quizais inevitables, pero preñes de axiña unha linguaxe distinta da que é 
consecuencias. Transformaron en normativa na Igrexa ... Resulta indis
ensinanza, en doutrina, o modo moi pensable que cadaquén poida encontra
libre en que Xesús falaba á xente e la esperanza en si mesmo, na propia 
vivía con ela, amosando ásf un ,.Deus vida. Razón pola que admiro moito a 
próximo. Foi . daquela :necesaria . unha aquel hebreo ateo que foi Sigmund 
institución capaz ·ae soste-la verdade Freud. Hai cen anos que el comprendeu 
desta doutrina. que l)iOn se podía axudar ó outro máis 

Un paso máis,- e .sentiuse a que só a cpndición de relativiza-los 
necesidade da autoridade infalible do ·propios prexuízos morais e sociais; 
maxisterio eclesiástico para permitirlle que éumpría ollar ó mundo a través dos 

ollos do que sofre, que cumpria 
escoitalo e, sobre todo, que era preciso 
saber cuestionarse a si mesmo para 

sermos verdadeiramente úti
les ó outro. 

Os verdadeiros proble
mas 

Drewermann: Ó mesmo 
tempo, o problema de moitos 
xa non é o de saberen se as 
mulleres poden set sac~rdotes 
ou se soamente os pastores 
católicos teñen o dereito de 
cambia-lo pan e mailo viño 
no corpo e no sangue de Noso 

Señor Xesús Cristo. O que as novas 
xeracións queren é que haxa un com
promiso contra a guerra, contra a vio
lencia, contra a inxustiza, contra o 
esnaquizamento do Terceiro Mundo: 
tales son as cuestións ás que se Hes 
piden respostas. Por desgracia hai que 
constatar que, na República Federal 
alemana, a lgrexa oficial nunca toca 
nin un só <lestes problemas. · 

Gaiílot: Eu pregúntame cómo 
podería ·a lgrexa falar unha linguaxe 
clara para todos. Penso que isto suce
dería se ela falase a linguaxe dos feitos, 
dos xestos de solidariedade cos -
excluídos e contra as armas atómicas, 
contra as inxustizas e contra o 
neoliberalismo ... 

Drewermann: Non dou crido que 
hoxe asistamos a unha crise de fe, ·ou 
a unha crise de Deus. ¿Como podería 
Deus entrar en crise? O que estamos 
a vivir é unha crise do Deus da Igrexa. 
Son as ideas a través das que a Igrexa 
intenta · convocar á xente as que en 
realidade non obteñen o seu fin. 

AD/STA 
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CRONICA 

Urca 
·Unha 
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experiencia . galega 

«Urca» Nqn son unhas siglas rnáis 
para sumar a esa sopa de letras coas 
que nos atafegan os xornais; é tan só 
o nome dunha embarcación de orixe 
celta. Urca quere ser unha nave que 
leve ós crentes polo camiño da «~xpre
sión, solidariedade e encontro» -verbas 
coas que se autodefinen-, · en Galicia, 
traspasando as fronteiras dos grupos, 
movementos e parroquias, para buscar 
novas formas de sentir, vivir e expre
sar-[ a fe. Pretenden crear un espacio 
de encontro, comunicación e festa , no 
que se re.coñeza -coas súas propias 
verbas-, «que a Igrexa se constrúe na 
medida en que todas e todos irnos 

1 

facendo camiño desde .as nosas reali-
dades cotiás, tomando a palabra, 
compartindo ... » 

Expresión, 
encontro 

solidariedade, 

Expresión, para entrar en contacto 
e potenciarlas capacidades de creación 
artística que xorden da fe, por medio 
das linguaxes plásticas, musicais e 
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'dramáticas. Solidariedade, para · 
recofiecer liñas dy · cq_mpromiso cos 
.desfavorecidos e esquecl.dos, d~ man 
dos que traducen.-esforzos en proxectos 
de axuda real. Encontro, potque queren 
ser máis intercambio e interco
municación que exposición; un traballo 
no que todos son protagonistas; todos · 
mestres e alumnos a un tempo . . 

Non son ideas novas, pero si ne~e
sarias, e que_ precisan ser constante
mente reactualizadas; e,_ sobre todo, 
facelas operativas ianto por parte dos 
crentes cóma 'dos non crentés .. Somos 
«homo/mulier faber», pero tamén 
«homo/mulier ludens» e «homo/mulier 
~elebrans»; sei: a festa ata ,, a mesma 
praxe liberadora resulta alienante e 
escravizante. «Só quen é · capaz de 
alegrarse pode sentir dor . polo seu 1 

sufnmento e o d~s demais»' di o . 
teólogo J. Moltmann. O cristianismo 
predica que c.elebra a súa fe cada 
domingo, e noutras numerosas datas 
festivas, cunha «jesta de · aqción de 
gracias» (=eucaristía); mesmo o ano 
cristián~ vén marcado polas distintas 
festas de. N adal a P~scua. Pero 
Nietzsche -tan reivindicado polas novas 
corren tes de pensamento-, criticaba 
particularmente o cristianismo dun xeito 
especial pola s~a falla de . espírito 
festivo; o seu razoamento era inexo
rable: a vida é festa, o cristianismo é 
inimigo das festas, logo, o cristianismo 
é inimigo da vida. «Danme pena eses 

· sacerdotes ... -di enAsífalou Zaratu,stra
Aparecen coma prisioneiros e estigma
tizados. Aquel que chcunan o seu re
dentor atounos con cadeas ... ¡Non saben 
.amar a Deus senón crucificando ó 
home! Deberían cantar ~~llores 
cancións se queren que eu aprenda a 
crer no seu redentor». Non lle faltaba 
razón. Por algo a mocidade actual, tan 
festeira ela, foxe das igrex~s porque se 
aburre nelas. 

orixinal 
Experiencjas semellantes 

A experiencja de Urca, aínda be,n · 
pouco coñecida en Galicia despois de 
catro anos de andaina, mesmo. nos 

· sectores de · lgrexa, ten a súa orixe 
':ñoutras seillellantes espalladas pola 

· xeografía ibérica.. Sobre todo ·o 
«Multifestival David», que recibe o , 
nome daquel rei xudeu 1que danzou 
medio espido ante a sagrada arca da 
alianza e a quen se lle atribú~n moitos 
dos salmos, -que cantaba ó son da sua 
harpa. O catalán P~oxecto David orga
niza este festival desde hai máts de dez 
anos; un enc<:?:rit.t;'O de catro días que vén 
sendo unha mestilra de congreso de 
teoloxía, escala d~ catequistas, convi
vencia de niocidade, taller de oración 
e celebración, e festival de rock cristián. 
Na · edición <leste verán, xuntáronse 
nun mosteiro de Lleida máis de 3 .000 
persoas. Con menos concorrencia 
celébranse expenencias semellantes en . 
Euzkadi (KRISART) -e Andalucía (VI-
VAR). . 

. Polos seminarios, mesás redondas, 
obradoiros, celebracións,' concertos e 
exposicións de' Urca· teffen pasado 
persoeiros coñecidos-coma os teólogos 
Andrés Torres Queiruga e Manolo 
Regal, ~ilar Wirtz,, o mago e humorista. 
Xosé Manuel Carballo, o mimo e 
pintor Siro López, e grupos de música 
cristiá como · «Kairoi», 
«Zeroalaizquierda», «Brótes de Oli
vo»... Este ano ti ven a· ocasión de 
participar eu~ xunto coa teóloga femi
nista Margarita Pintos ' e ou_tro-s. Por 
outra ba'.nda, aínda que a participación 
da xente de fóra do páís é enriquece
dora e conflictiva a un tempo, non 
impide a identidade galega e en galego 
que os organizadores queren manifes:.. 

,/ 1 

taren todo mo~ento, desde·os folletos 
ás presentacións. 

Vzctorino Pérez P_rieto 
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O NOSO TABOLEIRO . ~ 

Retiro· de verán· 

A~r:edor do 15 de agosto celébran,ios en Vilán de Fornelos, na casa cedida 
unha vez máis pola comunidade do .Cristo da Victoria de Vigo, as xornadas 
de convivencia e oración que IRIMIA. vén convocando no verá'! desde hai 4 
anos. O grupo medrou. Mesmo agárdábamos a uns irimegos residentes en 
Mádrú(.. pero ótemáte quedamos a velas vir. Maruxa Pérezfainos esta sin:ipática 
crónica ~n forma de carta a estes amigos q,usentes. 

¡Ola <~Amigos de Madrid>>! 

Xa que non chegastes a tempo, 
(inda que nos dixeran que erades 
xente m<;>i puntual), irnos contárvo
-lo que fixemos· no retiro de Vilán. 
Desde logo, non vos caiba dúbida 
de que estabamos -desexando 
coñecervos, · sobre todo os nenas, 
que tiñan interese en facer algunha 
fichaxe nova para os nasos partidos 

- Norte-Sur, nos que inda sen a vosa 
axuda, gañaron- o primeiro día os Os asistentes, nun momento de lecer 

do Sur, e o segundo día os do · 
Norte, que non sei como, conseguiron 
un par de novas xogadoras estupendas, 
e tiveron toda a axuda do Espírito 
Santo, xa que o crego xugo:u da súa 
be ira. 

Nun segundo paso . analizámo-los 
modelos de Igrexa _ que conviven · ac
tualmente no noso mundo, ·o 

, preconcilíar (xerarcoc-éntrico ), os con
ciliares ( eclesiocéntrico e 
antropocé~t~co ), e o póstconciliar la-
tinoamericano. 

da tarde; ·o primeiro día, quizais pola 
toma de contacto, foi un pouco pobre 
e a vivencia da Eucaristía seguiu no 
mesmo ton. 

Os outros días, gracias, en parte, á 
reflexión que fixemos á fin do día, e 

~n parte ós efectos benéficos da 
boa convivencia, conseguimos que 
o noso traballo e a celebración da 
tarde fosen moito máis intensos. 

Quizais , fomos un pouco 
indisciplinados, xa que o agradable 
do contorno, un río precioso con 
pozas de auga fresquiña no que 
darse un mergullo, e unhas amplas 
zonas de bosque no que perderse 
xuntos ou sós, e a necesidade de 
atender ós nenas, facíanos un pouco 
preguiceiros. 

Inda así todo ten as súas 
compensacións, e o sábado pola noite, 
entre tódolos nenas, prep~áronnos 

unha estupenda velada, con teatro 
mudo, meigas adiviñadoras, cancións, 
poesías· e demais espectáculos. 

Retrasamos un pouco o comezo das 
actuacións por se chegabades para 

En total, corenta e unha persoas 
formando un gruplño do máis 
heteroxéneo: catro delas non pasaban 
dos· dous anos e outras once tiñan unha 
idade comprendida entre os 5 e 13 
anos. Ademais dun grupiño de xente 
que xa se coñecía doutros encontros, 
houbó xente nova, caras novas e ex-

Isto levounos ª unhá certa discusión gozalas, pero nada, que «os de Ma
sobor do que coñecemos nos nasos drid» non queriades chegar, e 
contornos, do que debería ou non . · comezamos sen vós. 

' periencias novas. Incluso o crego, 
Xavier, era novo nestas lides. Non vos 
vou nomear a todos porque non rema-

, taría coa descrición de cada un e o 
único que lograría sería· que sentisedes 
máis a pena ?e non chegardes. 

Respecto ó contido do encontro, a. 
nosa reflexión xirou arredor do que 
podería ou ' debería se-.la vida dun 
seguidor. de Xesús. Xavier propuxo, 
coma inicio, unha refle~ón sobre os 
ámbitos de acción da vida de Xesús, 
a súa opción polos p,obres e marxinados, 
e a súa relación con Deus. 

debería se-la· lgrexa e da nece_sidade de 
certas estructuras. De tódolos xeitos, 
propúxonos, fundamentalmente, un 
debate sabor das nasas propias actitu
des, a_ necesi~ade de oerta capacida.de 
de disidencia, de busca e, sobar de 
todo, de amar; xa 'o sábado, seguindo 
na mesma_ liñ&, centrámonos no que 
pensab~os que caracteriza ó seguidor 
de Xésús, chegando a certa concepción 
ecuménica, e fundamentalmente huma-
nis ta. 

Estes aspectos de reflexión 
quedaríannos coxas se non fose pola 
presencia cada día de momentos para 
celebra-la nosa fe. O centro do día era 
a Eucaristía, que celebrabamos ás oito 

Agora que xa rematou o noso tempo, 
seguiremos a esperar para coñecervos, 
quizais na Pascua ou quizais no próxi
,rno verán; sabemos que o voso proble
ma principal foi a dificultade para 
conectar cos organizadores, e para 
solucionar e~tes problemas e por iso, 
o domingo na mañá es ti vemos 
reformulando os temas estratéxicos e 
de infraestructura: cómo apuntarse, 
cómo organiza-la elaboración de comi
das, traballo cos nenas, etc). Espera
mos por vosoutros o ano que vén. 

Unha aperta · de todos . nós, que 
segmm?s a esperarvos. 

Maruxa Pérez. Vigo. 
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. ROMAXE DE CRENTES GALEGOS . "POLO . .CAMIÑO · VERDE " 
ROSARIO" e ºVI LAR . DAS , DONAS " (PALAS ÓE RÉI - LUGO) 

·, 

SANTJ AGO · 
DE 

COMPOSTELA 

SA.BADO 7 DE SETEMBRO DE t.995 

O ROSARIO G) .. 

N-547 Km 32 

VI LAR DAS DONAS (2) . 

A 1'3 Km de - O FERRAOAl 

~~-54 7 Km 28'5 

.CORREDOI.RAS ( 16 Km) 

BETANZOS (53Km) 
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