"E, durma ou acorde,
a semente xermola e medra"
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Pero hem viscut per salvar-vos els mots,
per retorna-vos el nom de cada cosa,
perque següíssiu el recte camí
d'accés al ple domini e la terra.
Varem mirar ben al lluny del desert,
davallavem al fons el nostre somni. (. .. )
Ara digueu: "Nos~J es escoltem
les ve s del vent per I' Ita mar d'es ig.ues':
Ara digueu: "ens a indrem fldels
per sempre més al
i d'aque~t poble':

. e ser, co rostro erg · .
mariñeiros, labre os da l"nguaxe,
- remo i árado, proa e rella sempre.
C.E. Ferreiro

EDITORIAL

Daniel López Muñoz

SEPARATISTAS Numerosos e

substanciosos son os despropósitos que se teñen

OTRASNO

escoitado dos dous partidos. maioritarios no Estado,
PP e PSOE, nas semanas que sucederon á declaración.

YA VI EN ELN EGROZUM BÓNSUDANDOCALLOSALSÓN

Para innovadores, nós.

de Barcelona e a tregua de ETA.
Son especialmente sonoros e arbitrarios os dun
partido socialista nervioso que se ve fóra de xogo, ·

Primeiro esnaquizamos tódolos
récords do enteiro mundo na

desbordado por unha situación polarizada entre o
goberno e os nacionalistas e, ademais, cercados pola
xustiza. Só así se explica que todo un Felipe ·

legua e media, montes de
marisco ó vapor, cocido en
piscina olímpica, containers nos
que ferve o polbo á feira, ...

sección paparotas: tortillas de

González, en Lisboa, comparara a Ardanza con
Milosevic, o xenocida serbio, facendo trampas ó

·~ como cousa chusca e parrandeiÍa,

conta-la Historia: é tan clara a diferencia de talante e
de estilo de aqueles, como que, no caso do

~ converteuse

mandatario iugoslavo, representa o poder centralista

<

erbio, represor ata o exterminio das minorías
periféricas que reivindican dignidade e soberanía.
Pero o máis chusco, como case · sempre,

O que fai falla é xente decidida a
remater coa fame

no
sinal
imprescindible. de que unha

comunidade veciñal estaba viva
e vizosa, tanto,

como inxente,

correspondeu á ministra de Cultura, qüe, nun

montañosa ou descomunal era a súa paparota colectiva. Era o
Tótem da tribu, o rito .da abundancia, o esconxuro da fame, a

arrinque patriótico, declarou semanas atrás que en

celebración da prosperidade ,

·O·

sinal de identidade, unha

Cataluña hab ría que facer un liceo español, onde se

esmorga para fabricantes de vasos de usar e tirar.

pu id , e - p r fin- aprender só . en español, idea moi

Pero hai máis. Acabamos de inventa-la enchente descomunal-

aplaudida pola radio nacional de España.

solidaria. E quen había ser, senón o descomunal alcalde do

Afirmar cousas así, desde o goberno das Españas, é
graví imo polo que ten de separatista. Se toda unha

Porriño, todo un símbolo vivo dos callos con garavanzos. E así,

ministra de cultura española pensa que o único
español é o castellano, está tomando unha postura
separatista e anticonstitucional. Se fosen intelixentes
ela e os seus -e Felipe en Lisboa-, tomarían en serio,
como Maragall, a declaración de Barcelona e o que
conleva de cambio de mentalidade, e admitirían outra
idea

de

España,

plural

e

integradora,

plurinacional, ... Porque España non. é unha nación,
son varias, que é máis, pero distinto.
E, nese ca o, a sra. Ministra defendería sinceramente

se cadra como quen non quer a .cousa, acas.o entre lene arro.to de
chourizo e regusto acedo de comiño, quizais cos seus case
douscentos kilos de humanidade debruzados nunha sufrida
cadeira, poida que mentres o telexornal botaba as imaxes de
fame no Sudán .. .. ¡Clic! encendéuselle a bombilla, e espetou
móbil en man: "deixaime a min o choio este de Sudán, ponme
. con Frigolouro".
Así que, ama,ñando ó paso o problema de stock dos amigos de

Louriño, que xa intentaran colocar a tres ou catro ONGs sen
éxito, dispúxose a endosar á África subsaharia uns 10.000 kilos
de callos con garavanzos e chourizos en lata, que ·é, en

a cultura catalana, vasca e galega, porque, con
esoutra visión .... tamén serían españolas. E
defendería ·o seu ser, e o seu predominio dentro do

definitiva, o que aquela xente necesita. Agora, solucionado o
tema terceiro mundo, que siga a festa, Ponme la del negro

seu pequeno territorio, única posibilidade de futuro,

Queda u seguinte paso, que será o requetedefinitivo toque de

.... porque on unha riqueza de toda España, e faríao

gracia do paparotismo solidario. En xusta correspondencia, nas

en complexo , desde o seu ser castelán, coa

sucesivas edicións gastronómicas teremo-la seguinte minuta:

tranquilidade cultural do vencedor, esa que dá saber

sesos crus ben fiesquiños de mono centroafricano, tarántula do

zumbón, e a comer coma bestas, que carafio.

que o propio dioma é unha lingua poderosa con máis

Amazonas á grella e térmites vivas de. Kenia. Todo iso, xaora, en

de 250 millóns de falantes e tódolos medios de

cantidades industriais, e ben regado de leite fermentado de

difu ión e defen a imaxinables ó seu serviGio.

mandioca, ... .que aquí, en Galicia, ¡róncalle o callo!, ninguén

O

demai

é

separatismo,

sra.

Milose1 iquismo cultural, sr. González .
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E máis tarde, o que empezou

Aguirre.

Ou

pase fame.

BOA NOVA
O· ECO

Tereixa Ledo Regal

P-a ... Pa .
L-a ... La
O poder da Palabra (e da palabra).
1

B-r-a .•. Bra

Pa-la-bra

Capaci.dade de consola-ción e pacificación.
Util idade para sandar; sabedoría para o ben.
Vitalidade para enxendrar e criar e facer medrar.
Forza de transformación e eficacia ·para a liberación.
O poder da Palabra (que non dos cantos nin das lerias).
Sábeno ben as indíxenas de Chiapas
e tamén os campesinos q ·eqhís de Altaverapaz.
Sábeno tódolos da terra quiché (a terra das matanzas silenciadas).
Tras horas de camiño (unha, dúas, ... seis horas ¿qué máis ten?).
Tras horas de camiño, chega á xunta.
No macuto : a Palabra ¡vaia tesauro!
Na vida : a Palabra ¡que boa nova!
Tras horas de camiño ...
Para escoita-la Palabra
e abrirlle o corazón ...
Para comprende-la Palabra
e compartila
(coma quen nada sabe e quere aprender ;
coma unha humilde, coma un descalzo ¡como o que él)
Para adora-la Palabra
e convertela en silencio ...
Para dici-la Palabra
e animará comunidade.
Para vivi-la Palabra. Para servila.
O poder da Palabra ("douche a miña palabra").
Os humildes da terra saben do seu vigor :
só eles a poden admitir;
só elas a poden comunicar.
Só eles...,elas a poden utilizar para volver novo o vello
e para cantar.
O poder da Palabra (fíxose carne e habitou entre nosoutros: Xesús).
- (Faise carne en min, tamén en ti)
O poder da miña debilidade.
O poder nos meus tempos descalzos.
O poder da Palabra nas entrañas do me_smísimo mal.
Señor, creo no poderío da túa Palabra.

·A CLAVE

1

·

.Xoán C. Rodríguez Herranz

Rompendo unha lanza polos escribas
Nos seus estudios sobre a comunidade cristiá máis antigua de fóra da terra de Israel, a de Siria, Eduard Schweizer di que se fundaba
sobre tres clases de discípulos: os xustos, os profetas e os escribas. Esa comunidade, que había de manter vivo ata o século' IV un certo
cristinanismo autóctono, estaba formada por pobres e peregrinos unidos nunha forma de existencia sinxela: memoria subversiva de
Xesús de Nazaré, memoria prospectiva do Reino final, traducción do presente en clave de Espírito. A iso chamábanlle "camiño", ou
"pequenos", eran os cristiáns normais pero coherentes que máis se significaban no "seguimento", renunciado a todo se fose necensario.
Dos "pofetas" sabemos que eran ambulantes, que iban palas casas recordando os ditas (fonte O) feito e usos do profeta de Nazaret e
interpretando os signos relixiosos e políticos dos tempos .. . ¿Qué facían daquela os "escribas "?- Pois a s~a tarefa era "atar e desatar"
con decisión válida diante do tribunal de Deus .. É dicir: decididir cal era a significación da Escritura oCJ a súa intrepetación polo Espíritu
de Cristo en arde ás cuestións do presente: "Todo escriba que se fai discípulo do Reino saca das arcas novo e vello">(Mat. 13,52).
Aqueles escribas son unha chamada para hoxe: superada a lectura fundamentalista e acientífica, así como a dogmática e apoloxética,
ternos que valva á Biblia cunha lectura a dous niveis: a) informándonos ben sobre o qtJe ten de acontecemento actual (arqueoloxía,
cosmovisións, xéneros literarios" b) léndoa no que ten de acontecemento actual, volvendo á lectura do "profundamente humano", á
Palabra interior libera9ora individual e comunitaria, insertada na vida, da que é paradigma. Entón e_ntenderemos que Efesios 6, 17 fale
da "espada do Espíritu, que é a palabra de Deus"; que 2 Timoteo mesmo en 2,9 diga que "a palabra de Deus non está encadeada", e que
Hebreos 4, 12 s. proclame: "a Palabra de Deus é viva e dinámica, máis cortante que unha espada de dobre fio e penetra máis alá de onde
se diferencia a alma e o espírito ... ,etc".

APENEIRA
O VOLUNTARISMO é un dos activos máis xenerosos da Cruz Vermella
e agora mesmo está a solicita-la vontade das persoas mai?res que que,iran facer de
monitores para un programa de axuda a domicilio: entreter,dar clases, charlas, etc ..
Estamos a fa lar de . persoas adultas que queiran axudar a pasa-lo tempo libre a
minusválidos, maiores ou calquera que sufra problemas de soidade. En Lugo xa están
~

captar voluntarios e é ali onde nos ofrecen esta tarta de datos sobre como

consumiron os cartas recibidos na Cruz Vermella: 54,340/o con toxicómanos; 35,400/o
coa terceira idade; 6,50 cos reclusos; 3,31 con minusvalidos; 0,44 con enfermos do
sida (Tfno. 982-231613).

A CREBA DO
CAPITALISMO
GLOBAL na recesión que están a
sufrilos mercados no mundo está a
supor unha crise de identidade cun
deterioro económico sen precedentes no
sur de Asia, Rusia, Latinoamérica ... e ten
que supor un novo horizonte nas
relacións económicas e políticas cunh.a
consecuencia a curto plazo: a
incapacidade de que os poderes dos
gobernos dos estados- nación, tal como
se conciben agora, poidan controla-los
intereses das multinacionais que son as
que están a. marca-lo xogo a nivel
mundial, desentendéndose dos plans
estata is. E mentres como unha saída
máis real, que pode incidir con máis
enerxía nos nasos mercados o binomio
Unión Europea e as distintas nacións
deste continente que como Galicia
buscan un crecemento a part ir dos
propios recursos e con entidades
financeiras que non ·especulen desde
outros centros de poder distantes da

A BANDA DE MÚSICA DE SOBER

está a facer un gran

esforzo na educación musical do país, sobre todo das clases máis populares, non só a
· través da escala de Música na comarca que xunto coa aprendizaxe de instrumentos
ofrece un ciclo sobre a música e outros eidos da cultura:humor, poesía, tradicións
populares, etc., que comeza o día 17 a ca(go de Siro; despois intervirán Manuel
María e Xosé M. Carbal lo.Pero tamén reivindicando ·a creación do compositor
Gustavo Fr~ire do que neste ano están a cumprirse os 50 anos da súa marte,
pasando esta efeméride esquecida para a maior parte das institucións. Esta banda
dirixida por Luís Guitián acaba de publicar carteis e dípticos que -remarcan a obra
deste músico de Lugo autor de pezas como "Festa na Tolda "ou a "Carballeira".

nasa eco nomía real.

ANTÓN SANTAMARINA, Director do instituto da Lingua Galega,
vai le-lo seu discurso de ingreso na Academia Galega o vindeiro 24 de outubro no
Salón Rexio do Circulo das Artes de Lugo cun tema: "A linguaxe e_as lingu'as" que é un
achegame.nto ó discurso de Ramón Piñeiro 30 anos despO-is. A teima_deste filólogo

da

Fonsagrada no 42 é o di_cciona~io histórico do galega moderno no que está a estudiala historia d_
e máis de 1O-millóns de palabras: etimoloxía, valores con documentación,
pronuncia a información sobre a súa localización xéográfica. Aínda que hai
colaboración entre o ILG e a Academia, agardamas que a memoria do que dá nome ó
Centro "Ramón Piñeiro" que agora celebra o .profesor Santamarina axude a limar
interferencias deste co instituto que el

· · ···· ··· e

presid~

pala saúde do naso id_ioma.

Alfonso Blanco Torrado

OS MISIONEIROS

son lembrados tódolos anos na celebración do

Domund. Uns 239 deles naceron en Galicia, case a metade son de Ourense (114) e case
todos de familias moi numerosas xa que 140 pertencen a familias de máis de 6 irmáns,
como a que aparece na fotografía, a da misioneira Adelaida López" que traballa no
Zaire, aquí cos seus nove irmáns, algúns na emigración ... Esta monxa de Lugo é _un ha
das vintetres que foi destinada a -África.porque 154 dos misioneiros galegas están
incardinados nas Américas, 13 en Asia, 5 en Europa e só un en Oceanía.Hoxe son xa
moitos os voluntarios integrados en ONG's que están a traballar nestes países, algúns
con va~ios anos de compromiso, outros aproveitan unha excedencia no seu traballo .

.o

NOSO MUNDO ESTÁ EN PERIGO . cada vez

máis. Agora mesnio o buraco na capa de ozono acadou unha superficie
semellante a dúas veces e medio o tamaño de Europa. Estados Unidos é o
máximo responsable desta contaminación pero todos estamos á contribuír
porqüe as substancias químicas que afectan a este dereito están presentes nos
aerosois, sistemas de refrixeración e de aire acondicionado, etc. Greenpeace está
a denunciar e sinalar co dedo ós máximos responsables desta desfeita:produ_
ctos
de clor.ofluorcarbonos e consorcios químicos que debían ser abrigados pola ONU
a investir para pór remedio a este mal antes de que remate co planeta .
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Formi~ueiro

UN ENCONTRO DE
ASÓCIACIÓNS
CULTURAIS vai ter lugar no
Albergue de Gandarío os días 19 e 20_de
decembro para recupera-la actividade
da Federación de. A.C. de Galicia. Leva
uri par de anos no dique seco, a pesar
do traballo inxente que estos colectivos
seguen a facer no noso país. A
Asociación Alexandre Bóveda da Coruña
vai propor varias iniciativas para
encamiña·r este proxecto como son
unhas "Xornadas Técnicas sobre Xestión

AS ELECCIÓNS EN EUSKADI
perfil político que está

a tomar este

están a ser un sinal do novo

estado desde Declaración de Barcelona cun

Cultural nas Administracións Públicas". É
unha chamada a que todos botemos

reforzamento dos dereitos das tres nacións históricas pero tamén de acaso pola

unha man para que neste marco

banda doutros partidos con outro sentido nacinalistas. Euskadi· esta a vivir un dos

poidamos intercambia-las experiencias

intres máis álxidos da súa política nacional mentres en Madrid; a. tras·pés case

comerciais. Ilustramos esta convocatoria

sempre de dinámica dos outros pobos da península, non é capaz de asimilar que o

coa portada do primeiro número do

recoñecemento destos dereitos nacionalistas son xa moi anteriores ó conflicto de

boletín de Federación na súa anterior

ETA. Nestas semanas de campa _
ña electoral son moitos os colectivos galegas que se

etapa.

senten solidarios deste proceso de paz que os bascas están a acadar para o seu país
e que n_ós queremos plasmar nesta apertura do vello galeguista Avelino Pausa Antelo
á arbore de Gernika.

e ·_
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CHARO
RILO CHAS, IRMANDIÑA:
OU TOMAMOS
.
,
CONCIENCIA OU PERDEMO-LO TREN.
.

Fa/abamos no anterior número de lrimia do Bienio lrmandiño, do que foron espallados na Romaxe
uns folletos explicativos. A constatación de que nas nasas parroquias e cancel/os, na sociedade
galega, a lgrexa está senda a institución máis remisa a facer do galega o seu vehículo normal de
expresión -unha resistencia só comparable á do Cancel/o da Coruña- é o estímulo que provoca este
movemento organiza.do. Trátase de aproveita-lo kairós, o momento histórico, un momento que, no fin
do milenio, está pre.ñado de simbolismo. Agora ten que ir. Este é o convencemento que transmite
Charo Rilo Chas, a coordinadora dos novas irmandiños desta hora.
Os nasos lectores e lectoras xa t~ñen

en Galicia, como a de Home Novo da

algunha información sobre o asunto,

Coruña e do Padre Seixas de Vigo·; está a

decisivo da súa

pero gustaríanos, Charo, como- secretaria

Coordinadora de ·Crentes G·alegos que

conciencia da súa cultura e do seu

do Bienio lrmandiño, que nos digas como

agrupa diversas comunidades e grupos; o

idioma, ou perdémo-lo tren.

nace e de que vai esa iniciativa.

colectivo de cregos Encontros no Adro·; as

¿Cal é o primeiro paso a dar?

do sano. Galicia está nun momento
historia: ou toma

É un proxecto que se presentou na Festa

revistas

/rimia;

Xa está dado. O primeiro paso foi falarlles

do Lume en febreiro deste ano e que

movementos como o Rural e o de

ós bispos galegas -mesmo os que están

qu~re

Mulleres

conseguir que, por fin, a fe cristiá

Encrucil/ada
Cristiáns

e

Galegas;

outros . fóra de Galicia-, a uns persoalmente, a .

sexa vivida dende a nasa cultura e a nasa

formados por xente nova como o da

outros por carta'. Os bispos poden lidera-

fala. Serán dous anos de estudio e

Pascua Xove e Urca; e os diferentes

lo · proxecto se quere_n, porque son

mobilización.

grupos das que chamamos Pasantías

totalmente autónomos na súa diócese.

¿Ouen convoca este proxecto?

Teolóxicas.

¿Que faredes no caso de que os bispos

Son varios colectiyos de crentes galegas,

¿Por qué precisamente neste momento?

se desentendan desta acción?

leigos, leigas e cregos, coordinándose e

Porque é tempo de cura-lo naso pobo

Lamentariámolo

Hai

dunha ferida histórica . Cremas que os

sentiriámonos na liberdade e na abriga

actuando

conxuntamente.

comunidades de base con moita tradición . tempos son chegados e hai que espertar

moral

de

moito,

levar adiante

pero

a xestión,

convocando pala nasa canta a tódolos
grupos culturais que teñan sensibilidade
polo tema. Aínda que soe m_oi forte, a
lgrexa está participando nun xenocidio
cultural.
¿Como pensades levar adiante a idea?
O proxecto consta de tres fases. No
primeira

tratarase

de

or.ganizar: A

segunda fase é de sensibilización. A
terceira é de actuación. As tres fases non
irán necesariamente unha tras da outra,
senón que poderán simultanearse . .
Falernos desas fases. ¿En que vai
consistí-la de organización?
Xa organizamos dous grupos. A un deles

_

.............

chamámoslle fundacional, formado por
Charo, a terceira pola esquerda, na presentación do Bienio lrmandiño

22 persoas, pertencentes ós grupos que

D.L.M.
convocan. Este grupo é o que toma as
decisións.

E ternos

[Jnha

Comisión

Permanente, formada neste momento por
seis persoas, que se fai cargo do labor
burocrático, recibindo subxestións e

~ 27891 CERVO (Lugo)

emitindo propostas, facendo xestións e

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax :
982'- 55 78 04

coordinando.

~ O CASTRO DE SAMOEDO

Nesta primeira fase queremos establecer
contactos con persoas
traballando

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04

que xa ve_ñen

eficazmente

poi a

~ - Rúa Nova, 16

galeguidade, e tamén queremos buscar
algún

mecenas

que

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf. : 981-581905
Fax:
981 - 5818 88

· axude

economicamente ó proxecto.

~ Provenza, 2.7 4

¿E ·a segunda fase?

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79

Nesta segunda fase a idea é que a xente
comprometida co movemento barrene

tríptico, un folleto, un boletín, unha

veciñais; organizacións e grupos de

~~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 31 O 48 30

enquisa e dúas Romaxes.

crentes

~~ Habana, 20

sobre a fe cristiá e a galeguidade. Todo

Charo cavila no proxecto que ten por diante

isto·pretendemos conseguilo a través dun

¿Que me dis da . última fase,

de

e non

comarcas;

crentes

celebración

de
da

tódalas
Memoria

actuación?

Histórica (recuperar persoas e feitos que

Xa están pensadas moitas actividades.

foron importantes para .Galicia e que

Entre elas direiche: establecer contacto

están esquecidos); organizar un grupo de

con institu.cións, asociacións culturais e

volu·ntarios que se ofrezan a dar charlas,
etc ...
vós?
Convidamos a tódolos galegas e galegas
-crentes ou non- a esta pacífica loita
irmandiña e supoño que haberá moitos e
moitas que se unirán. Dígoche pacífica
porque pretendemos unha mobilización
xeral, sen máis armas cá palabra e o
diálogo. O noso lema é o dos irmandiños:

{ Feitos 2,4-6).

A síntese entre c ultura e fe
non é só unha esixencla. da
c ultura, senón !amén da fe,
porque unho fe que non se
fai c ulturo é unho fe non
ocolllda plenamente, non
entelramente pensado, non
fielmente vivida.
(XoánPauloll)

"Deus e os irmáns de Galici a".
¿Que pasará despois destes dous anos?
O

f~ Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 3716
Fax:

~ Pza. Sto. Domingo, 4

¿Quen máis credes que colaborará con

Quedaron cheos do Espírilo
Santo... Cadaquén sentfaos
· falerno propio lingue

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

Bienio

é

o

principio
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As referencias a situación do audiovisual galega medraron nos xornais de forma considerable antes
do verán: o motivo tiña moit9 que ver coa tramitación da prometida Leí do Audiovisual Galega, á que
Fraga calificou coma unha das estrelas desta lexislatura, á apertura do novo curso político levará por
fin o proxecto ó Parlamento. Pero no mundo cinematográfico esíxese un compromiso meirande que o
de aprobar unha leí e declarar o sector coma "industria prioritaria", agárdase que dunha vez por
todas haxa unha aposta polo cinema galega.
Algo de historia

A situación productiva galega no terreo
do sétimo arte non gozou nunca de moi
boas

espectativas.

Aínda

que

o

cipematógrafo tardaría menos dun ano
en

chegar a . Galicia dende a súa

presentación en París (decembro de
1895) e que A co·ruña ten ata hoxe ·o

privilexio de ser a cidade do estado onde,
de mans dun realizador español, se
impresionou o

p~imeiro

filme totalmente

alleo á empresa francesa Lumiere, o certo
é que nunca se lograría establecer na
nosa terra unha estructura de producción
propia.

Con "'Sempre
Xonxa"
albiscouse a
posibilidade de
que puidese
existir un cine
galego

As iniciativas que comezaban a agramar
nas primeiras décadas deste século e que
podían poñer as bases para que o sector
se fora asentando dentro da sempre
embrionaria

estructura

empresarial

galega víronse truncadas polo estalido da
Guerra Civil. A dependencia que durante
os anos do conflicto bélico se creou con
respecto a producción allea non

marco incomparable para comezar a dar
un debate serio sobre a situación.

onde a rodaxe en exteriores abaratara os

Aínda que o debate xiraba entre apostar

custes .

por unha liña industrial ou por unha

que

aquí

provocaría

a

construcción de decorados.

popular, como defenaía Carlos Velo nas V

Un certo rexurdir

Xornadas ·de Cine de Ourense, todos

Habería que agardar pois ós últimos

ano~

confluían, · mentres se ía impoñendo a

nunca superada. E os realizadores que

de dictadura e primeiros de democracia

primeira, que a chegada da autonomía, a

por aqueles anos comezaban a traballar,

para que o panorama se volvera máis

constitución dun órganQ de goberno

caso de Carlos Velo ou José Suarez,

esperanzador. Por un lado comezan

pasaron practicamente o resto dos seus

surxir grupos vencellados o mundo

días no exilio. Galicia perdía así a súa

nacionalista e coñecedores da realidade

punto

primeira oportunidade de montar unha

cinematográfica internacional que, cos

embargo nada sairía como eles sonaban

estructura

seus traballos en 16 mm., reflexionan

na década dos 70 e pouco a p9uco

artística propia.

sobre a cultura e historia de Galicia.

deixouse de falar dun cine galega para

Pero as causas non mellorarían baixo o

Paralelamente todo este movemento

talarse dun cine feito en Galicia.

réxime
gal egos

económica,

que
co

productiva

e

a

propio e creación dunha suposta canle de
televisión galega poderían marcar un
de

arranque

definitivo.

Sen

Os

empresarios

vaise ver respaldado pola aparición de

Os tempos prometedores de Pausa

tiñan

iniciativas

xornadas e festivais, caso do Semana de

A aposta da Xunta polo sector nunca foi

franquista.

relacionadas

,... . . ...9

s~ría

nosa terra. O clima reforzaba · adema is ó
argumento de buscar terras máis secas,

sector,

caso

Cine de Ourense ou a do Carballiño, que · clara, aínda que o audiovisual non precisa,

especialmente Cesáreo González e a súa

a vez que permitían a exhibición destes

alomenos hoxe en día, de estradas de

Suevia Films, preferían asentarse fóra da

pequenos traballos prestábanse coma un

comunicación que pasen polo Piorneda ou

SOMOS IGREXA
por Antón Martínez Aneiros

Este foi o tema elixido para a Festa do Lume deste ano que celebramos alá polo mes de
febreiro en Galegas. A exposición que aquí se ofrece é a mesma, con algún retoque, que se
presentou alí. Dende a redacción queremos disculparnos polo retraso habido na publicación
deste importante documento feíto por Antón, unha das persoas que máis leva feíto pala nasa
causa nesta Terra. Os numerosos cambios que levamos fido ó longo deste ano, xunto co
tamaño do escrito, non nos axudaron a cumprir dun xeito máis rápido e preciso a encomenda
que desde a Festa do Lume nos fixestes chegar. Hoxe, por fin, cumprimos co encargado
daquela, polo que agardamas nos saibades perd9ar pala tardanza.
Os leigos tamén teñen capacidade para sentir,
pensar e decidir
No número cento tres da revista Encrucillada
aparece un traballo de Manolo Regal sobre cómo ser
segrares nunha igrexa de irmáns. Unha aportación ben
suxerente e densa en contidos. Pero hai a quen lle gusta
máis a palabra leigo, laico, laikos = popular. O ser
humano antes de adscripción algunha, limpo de
adherencias, tal como vai saíndo do túnel da creación.
Certo que a expresión agora xa está contaminada, como
lle cómpre a toda realidade histórica. Por eso, leigo
tamén o é o non ilustrado, o inculto e, nos conventos,
aquel que facía os traballos caseiros. A partir da
modernidade, cando vai aparecendo a dialéctica
profano-relixiosa, leva así mesmo consigo a idea de
autonomía do humano, unha afirmación da natural
identidade persoal como valor fundamental, algo na liña
do Vaticano 11. Por segrar, parece que se entende
preferentemente o que non está ordenado, aparecendo
relativizado dentro do ámbito do relixioso, sen cuestionar
radicalmente a dicotomía clérigos/leigos, ainda que
enfrontado ó desmedido poderío clerical. De tódolos
xeitos, o traballo de Regal entra polo camiño da análise
do desenvolvemento da personalidade, moi acertado
para comprender como veu sendo o rol de cada quen
dentro da trama eclesiástica. Non estariamos onde
estamos se houbese algúns máis coma Manolo Regal,
principalmente tendo en conta o seu xeito de vivir como
un segrar comprometido coa liberación das persoas
marxinadas.
Dito esto, hai que recoñecer que o movemento
"Somos lgrexa" non podía nacer máis que no ámbito do
laicado, porque por moito que se queira remendar, e
dada a división operativa existente, os leigos non son

igrexa como Deus manda senón clientes dela, porque
lgrexa son efectivamente os que ordenan e mandan
nela, mentres os leigos acuden a ese supermercado do
relixioso e, en certa medida, poden tomar do que alí
ofrecen, pero a tenda ven sendo dos herdeiros dos
apóstolos que, segundo os xerarcas din, son eles. A
teoría do corpo místico de Cristo para semella-la lgrexa
resulta tremendamente desafortunada e inxusta, porque
si funciona no campo das ideas e non no das actividades
prácticas da vida nin no das sociedades formadas por
persoas reais. Non serve para unha sociedade
participativa, democrática, feita de persoas con
necesidades, que loitan pola igualdade en tódolos
aspectos da vida: na distribución dos bens materiais, no
acceso á educación, no reparto do traballo, etc, e non ía
ser no ámbito relixioso onde as desigualdades de ser
cabeza ou pés, corazón ou traseiro fosen disimuladas
tan descaradamente.
As persoas forman non un corpo social senón
sociedades con dereitos e obrigas semellantes para

O movemento "Somos lgrexa" non podía nacer
máis que no ámbito do laicado
j

.

todos, moito máis despois da aparición, coa
modernidade, de formas democráticas para se organizar
socialmente. Crean asociacións de membros libres e
iguais, grupos de afinidade, familias, comunidades, e a
lgrexa está formada do mesmo xeito por persoas reais
de carne e óso que pensan, sen.ten e viven, sabendo o
que buscan libremente no mundo que queren contribuír
a facer co seu esforzo . Por eso, é necesario determinar
as regras de xogo. Non vale xa seguir cubrindo co manto
de verbas bonitas como fraternidade, caridade, etc. as
desigualdades máis inhumanas. As persoas do século

seguidores de Xesús. Nela se pon en cuestión
radicalmente o poder sacerdotal ata facelo desaparecer.
O sacerdocio, a intermediación entre Deus e a
humanidade xa non terá sentido despois de Cristo
porque o centro de gravidade non será o templo senón a
persoa humana. A lgrexa será a comunidade e o sanctasanctorum, a tenda-casa de Deus, será o corazón
humano. Deus inmediato, sen máis, -título tamén dun
sustancioso libro de Uxío Drewermann- Deus directo,
sen intermediación. Queda deste xeito abolido o templo
e o seu servicio sacerdotal: Ritos, ofrendas, sacrificios,
pureza ministerial, dádivas para aplacar a Deus. Agora a
relación persoa-Deus pasa a ser existencial para o ser
humano. A vida·real, principalmente en común, en grupo,
será o novo espacio para o encontro entre Deus-Pai-Nai
e as persoas.
Hebreos di que o sacerdocio de Xesús é semellante
ó de Melquisedec, de quen non se sabe máis que da súa
existencia. Por eso os dirixentes das primeiras
comunidades apostólicas non foron sacerdotes senón
servidores, xa que cando Hebreos se retire a XesúsCristo como sacerdote céntrao nunha existencia civillaica, vivida en fidelidade ó Reinado de Deus ata a súa
morte, e aí se comprende enteiramente o sacerdocio de
Xesús.

A relación persoa- Deus pasa a ser existencial para o ser humano

XXI queren feítos e non palabras, comportamentos e non
sermóns. Pouco importa talar de caridade se logo come
quen ten e quen non pasa fame, traba!la quen pode e
quen non está no paro, sabe quen puido estudiar e quen
non ten que se sentir humillado. Porque os clérigos
saben e os leigos deben seguir escoitando e calando
nesta lgrexa fraternal só de nome en moitos casos.
A lgrexa tería que se sentir parte, servidora dun
pobo, o pobo de Deus, a humanidade enteira que
camiña no mundo e non na estratosfera, atenta ela ó
feito histórico concreto de tódolos homes e mulleres
queridos por Deus. A lgrexa debe encontrar polo tanto a
súa razón de ser en relación coa humanidade á que ha
servir, do contrario a súa existencia carece de sentido.
Porque o pobo de Deus descubríu o segundo comezo
histórico nas ensinanzas de Xesús o nazareno, que
inaugurou un estilo de comunidade do que máis tarde a
lgrexa se foi apartando co paso dos séculos,
esquecendo o xeito de vivir das primeiras comunidades
apostólicas.
O aval dos leigos é a carta ós Hebreos
A carta ós Hebreos é un documento ben revelador
para situar o cambio que están a urxir hoxe grupos de
ll

Neste mesmo senso, a Lumen Gentium do Vaticano
11 insiste: "Tódolos bautizados son consagrados como
sacerdocio santo". Con esto, o Concilio busca moi
timidadmente, no C_. 11, a superación do clericalismo
existente hoxe na lgrexa. Porque en toda a lgrexa, como
di Pedro en I» 2, 9, o sacerdocio é común. E non podería

As persoas forman
non un corpo social
senón sociedades
con dereitos e abrigas
semellantes para todos

ser doutra maneira, segúndo diciamos antes, xa que a
casa de Deus está agora na vida humana sen división
nin separación entre o relixioso e o profano. Un teólogo
como é Karl Rahner di incluso que o sacerdocio común
é superior ó ministerial na lgrexa, razoamento que con
humildade pode ser entendido, porque o sacerdocio
común, de tódolos bautizados, pertence á esencia
constitutiva da tradicción cristiana, mentres que o
ministerial, de entrada secundaria -s. 11-111-, chega
despois de se ir desvirtuando a función da diaconía ou

a crítica o que debe ser é obxectiva, logo a actitude das
persoas será o que sexa e cada quen responderá dos
seus actos. Realmente a historia da lgrexa
institucionalizada, tal como a coñecemos, non comeza
ata o segundo milenio, no s. XI. Non quere esto dicir que
antes non houbera bispos e Papas, claro que os había,
pero non exercían ainda o poder absolutamente. Non
mandaban, víanse na necesidade de investirse da
"autóritas" porque non dispoñían de leis propias que os
amparasen, e por eso en xeral era necesaria a
confianza, a fiuza para que a organización puidese

A lgrexa debe
encontrar polo tanto
a súa razón de ser
en relación coa
humanidade á que ha
servir

A historia eclesiástica debe ser mostra dun xeito de camiñar lúcido

servicio ás comunidades, sobre todo a partir da época
constantiniana.
Pero, os leigos non deben ter medo a que cou$aS
que antes figuraban como moi firmes na tradicción hoxe
se descubra que, nalgúns aspectos, non eran máis que
cobertura de intereses ó servicio do poder eclesiástico.
Esto non debe poñer medo a quen sexa capaz de
comprender as debilidades e limitacións propias da
natureza humana das que, se ninguún está libre,
tampouco o estiveron nin o están as xerarquías da
lgrexa. ó que de veras se debe estar atento é as
artimañas de certos grupos e organizacións
eclesiásticas dispostas actualmente a impedir que o
camiño inaugurado polo Vaticano 11, signo de liberación
de tanta escuridade, se siga abríndo cada día máis.

funcionar. Cando nace o corpus xurídico diminúe a fiuza
porque están en proporción inversa un da outra. Canta
máis forza normativa menos necesidade de se fiar uns
dos outros. Despois de que todo quedou normativizado,
para cada caso existe forza legal e por eso non é
necesaria a fe para o funcionamento da máquinaria
eclesiástica, chega con aquelo de, "serva ordinem et

Os valores eclesiais do principio, de orixe carismática,
pasaron a ser xurídico-legais

O coñecemento da historia, luz para o camiño

Para recibir luz sobre todo esto cómpre botar unha
ollada á tradicción eclesiástica. Irnos intentar primeiro
ver e xulgar, para logo ser capaces de actuar na vida con
algo de garantía. Ver, porque a historia, neste caso a
eclesiástica, debe ser mestra dun xeito de camiñar
lúcido. Xulgar, porque a crítica non é en si mesma
positiva nin negativa, non é constructiva nin destructiva,

ordo servavit te", cumpre con tódolos requisitos e estarás
salvado. O Papa é quen é, os bispos son quen son, sen
espacio para a dúbida, os sacramentos son sete, etc,
etc. Así está decidido e así será para sempre. A
xurisprudencia é logo quen lle dá á lgrexa a firmeza da
que dispón actualmente, porque a tradicción primeira e o
Evanxeo xa non son importantes para unha estructura

m

tan organizada. Para excomungar a un teólogo
actualmente non hai que apelar ó Evanxeo senón á
norma. Co seu corpus xurídico en funcionamento a
lgrexa -a xerarquía, por suposto- podía dicir, e así o
facía, estes son os meus poderes. Porque o ius xera
dereitos e impón abrigas, e para facer cumprir as abrigas
é necesario ter poder e exercelo, o que demanda logo a
existencia de xerarquías, que por eso a lgrexa ten que
ser xerárquica.
O metabolismo da lgrexa comeza a cambiar no s.
XI, cando xa se sobrepuxera a tódolos imperios co seu
dictatus Papae que no párrafo oito di: "Ninguén senón o
Papa ten facultade para usar as insignias imperiais".
Como consecuencia desto se dirá despois que o Papa
dispón de tan omnímoda potestatade incluso para
depoñer emperadores. Así nace a teocracia, co pretexto
utilizado polo papado a propósito da necesidade dunha
potencia supranacional que free os excesos dos
Estados, e para eso está providencialmente disposta a
lgrexa. Xa o Papa, xefe supremo dunha institución divina
se impuxera, despois de tenaz loita, ó resto das
xerarquías eclesiásticas como sucesor de Pedro e agora
con este ascenso pasa a ser considerado vicario do
mesmo Xesús-Cristo. A nosa tarefa -dirá Gregario VI 1estará en subministrar armas de humildade ós
emperadores e ós outros príncipes, de maneira que
poidan conter o propio orgullo.
Esixencias da institucionalización

Pero este asalto do papado ó poder debe ser
lexitimado canto antes, e para eso nace a lgrexa
institución, labor do que se foron encargando os Papas
canonistas especialmente cualificados para tecer a rede
xurídica que se precisaba. Foi unha tarefa complexa pero
enormemente importante para as pretensións de
afianzar a organización eclesiástica de Roma. Hai que
ter presente que no s. XI é cando se produce a
separación da lgrexa de Roma, co papado, da de
Bizancio, co Patriarca de Constantinopla, dando pé a
outras divisións e separacións que se estenderán ata o
s. XV cando xa cae Constantinopla no poder dos turcos,
para empalmar, un século máis tarde coas sucesivas
rupturas ocasionadas pola aparición do protestantismo.
A gravidade da fractura que se produce no s. XI pode ser
entendida, se ternos en conta que é Roma quen busca
someter ás igrexas das que tiña recibido literalmente a
catequese, a teoloxáa, e o mesmo Xesús-Cristo, porque
durante o primeiro milenio cristiano tódolos concilios
ecuménicos tiveron a súa sé en Oriente, baixo a
iniciativa dos emperadores de
Bizancio ou
Constantinopla.
O
mesmo
Símbolo
nicenol\

constantinopolitano, é dicir, o credo católico ata hoxe,
síntese de tódalas nosas crenzas, foi feíto alí, sin
intervención directa de Roma. Se despois da referida
ruptura, os Papas de Roma puideron convocar un
concilio ecuménico e presidilo. Nada desto se fixera
antes, cando xa pasaran máis de mil anos de
cristianismo e ían celebrados nada menos que oito dos
vintetrés concilios ecuménicos que celebrou a lgrexa en
toda a súa historia. É no ano 1.123 cando, por primeira
vez, un Papa, Calixto 11, convoca o primeiro concilio de
Letrán.
Esta é a clave da historia coa que agora nos
atopamos: Os valores eclesiais do principio, de orixe
carismático e de fe no Reino de Deus, pasaron a ser de
carácter xurídico-legal. Desde entonces o papado
empregará preferentemente a linguaxe legalista que non
poña en perigo a institución eclesiástica e receará de
calquera cambio que limite o seu poder absoluto. E, na
medida en que se afirma dese modo o centralismo papal
romano, a lei pasa a constituír o valor máis importante na
lgrexa, situándose na practica por enriba da fe e do
amor. É máis, a lei definida polo vicario da divinidade é

A crítica non é en si
mesma positiva nin
negativa, non é
constructiva nin
destructiva, a crítica o que
debe ser é obxectiva
tanto polo menos coma a lei de Deus. Polo tanto quen
"contra canones facit contra legem Dei facit". Do que se
trataba con esto era de levar a igrexa ata o espacio no
que a historia se decidira de acorde cunhas normas
determinadas, unhas leis santificadas e sacralizadas, de
xeito que quen ousara desafialas tería que se enfrontar
co mesmo Deus e a súa xustiza. De agora en diante
comeza a aparecer certa bifurcación ou encrucillada que
chega ata os nosos días: Por unha parte, Roma, o
papado e o seu entorno oficial con todo o aparato
Vaticano, a curia cos tres mil funcionarios e as
nunciaturas, que se van alonxando da traxectoria inicial
da igrexa familiar, comunitaria e carismática; por outra,
certo tipo de igrexa periférica, sen sentido unitariouniforme nin polo tanto centralist~, xa que a súas señas
non son xurídicas senón existenciais, cualificada en
moitas ocasións de rebelde e condenada a andar
sempre á busca das primeiras fidelidades. Ata que punto
quedou grabada a impronta xurídica no código xenético

da lgrexa institución demóstrao o feito de que, mil anos
despois, agora nos nasos días, permanece a mesma
tenaz resistencia a calquera cambio que leve consigo un
recorte do absolutismo papal: O control do Vaticano
sobre as conferencias episcopais, o nomeamento dos
bispos, o ensino da relixión nos colexios, a permanencia
do celibato como estandarte pastoral, son mostras máis
que suficientes que confirman o dita. O arcebispo Carlos
Wojtyla, agora Xoan Paulo 11, durante unha sesión do
Concilio Vaticano 11, levantouse varias veces para
rexeitar a noción de Pobo de Deus porque non transmitía
adecuadamente a idea clave de "societas perfecta" que
é a lgrexa, segundo a oficialidade eclesiástica entende.
A xerarquía mantén ainda, despois do Concilio, que nada
se pode comparar á seguridade que ofrece o concepto
xurídico para o ben da lgrexa. Os galegas tivemos perta
de nós un exemplo ben significativo desto na fulgurante
carreira eclesiástica do vilalbés Anonio Mª Rauco Varela,
un canonista de prestixio, que con este último ascenso ó
cardealato queda ás portas para chegar a ser Papa, sen
que se lle coñezan outras singularidades para o cargo
comparables ás que ten no campo dos cánones. O home
de leis é lago dos preferidos ainda hoxe na Jgrexa para
situalo como mestre, exemplo e guía do seguimento de
Xesús, o humilde crucificado.
Os tempos parecen chegados

E unha lgrexa así estructurada como está a Católica
non lle quedan moitas máis saídas cara ó futuro que ir
un
reducto,
amparada
no
quedando
coma
fundamentalismo, porque neste clima postmoderno no
que viven sobre todo as sociedades desenvolvidas non
se ve acomodo fácil para ela, e no terceiro mundo vai
xurdindo a conciencia de rexeitamento do colonialismo
do premeiro, tanto no campo político coma no
económico ou cultural e relixioso. Mentres tanto verase
abrigada a ceder terreo a todo tipo de organizacións, non

Esta lgrexa non

é o único e exclusivo camiño de salvación

gubernamentais e tamén das outras. ¿Ata cando?. Ata
que se perciban indicios de cambio de rumbo.
Dependerá das xerarquías e das congregacións
relixiosas, aferradas hoxe ó tradicionalismo e
empeñadas en impedir por tódolos medios a renovación
inaugurada polo Concilio. De momento hai poucas
esperanzas de lle poder poñer freo ó proceso de
decadencia. Pero, ¿a quen lle preocupa esta situación?
Certamente, moito ás xerarquías, ainda que as súas
preocupacións non estean formuladas en clave eclesial,
senón na da reducionista e medosa política eclesiástica.
a
Elas compraban con certa desesperación
desaparición dos restos que ainda quedaban da vella
cristiandade, feito que non se esconde ollando o
abandono das prácticas relixiosas por parte das
maiorías populares bautizadas. Parecida preocupación
xa a padeceran
no s. XVI, ainda que daquela
encontraran a saida na contrareforma, logo de
convencer a un Carlos Borromeo que logrou a

Trátase de que esta
lgrexia non é o
único e exclusivo camiño
de salvación e que
polo tanto fora dela
tamén se pode atapar
salvación
reconversión da curia vaticana, e a un lñigo de Loyola,
que crea a "societas Jesus" cun cuarto voto de servicio ó
papado. Pero, foron tempos. Daquela o problema de
fondo non quedou resalto -que non é causa de santossenón que só remozou a estructura, gravemente ferida
pala ruptura protestante, para seguir tirando outros dous
ou tres séculas e así comparecer na apertura do
Vaticano 11. Hoxe, a xerarquía non controla ben a
situación nin tampouco canta cos apoios, sobre todo do
brazo secular, que tivo fronte á crise do protestantismo.
Por citar de paso algunhas diferencias, agora atópase
enfrontada singularmente: Cos valores comunmente
aceptados da autonomía do humano, coa praxe en todo
o mundo de formas de participación democrática, co
ilimitado poder dos medios de comunicación, con que os
crentes van deixando -sen gran pesar- as seguridades e
firmezas de verdades definidas e con que aceptan o
cuestionamento de dogmas e de principios morais
tradicionais. Pero o que vai facer resentir a estructura
eclesiástica dun xeito novo pode que- sexa algo que non

calou nas conciencias da maioría dos que se veñen
confesando católicos, ainda que a sospeita xa anda por
aí. Trátase de que esta lgrexia non é o único e exclusivo
camiño de salvación e que polo tanto fora dela tamén se
pode atapar salvación. É máis, Xesús-Cristo non é
propiedade da Católica senón que o ha compartir con
outras igrexas e confesións. Dalgunha maneira esto xa o
insinuara o Concilio ó recoñecer e valorar positivamente
as aportacións das outras relixións. A todo esto, ainda lle
debemos sumar un fenómeno inédito que pula con forza
por todas partes e que supón un dos meirandes retos
para a lgrexa como institución . É o proceso de liberación
das mulleres. A esixencia da igualdade de dereitos
destas cos homes está poñendo en solfa o dogmático
machismo católico -pilastra ben simbólica da instituciónmoito máis que tódolos avanzados discursos teolóxicos
e comisións bíblicas.

O espacio da lgrexa
é tan máxico
e difuminado coma real
e histórico

Que se faga a luz por dentro
Os historiadores, ás portas do s. XXI, e quizais no

medio dunha grande crise que posiblemente non fixo
máis que empezar, teñen pendente un gran desafío:
Investigar seriamente o proceso que veu transformando
a dinámica duns grupos débiles, que ata o s. 111 viviron
practicamente na clandistinidade e a intemperie, na
estructura de poder máis sólida de Occidente e que foi
capaz de sentar no trono do Cés8:r ó sucesor de Pedro.
Unha realidade histórica esta, con independencia de que
na lgrexa aniñe tamén en boa medida a tradicción
cristiana e a fe no Deus de Xesús-Cristo. Tendo esto en
conta, pódese descubri-la razón do por que para moitos
seguidores de Xesús se converte en esixencia a busca
de claridade sobre das causas da crise na que está
metida a lgrexa dos nosos días. A aventura é demasiado
apaixoante pero tamén moi arriscada, así se explica que
durante cinco séculas a tarefa fora quedando sempre en
intentos. O espacio da lgrexa é tan máxico e difuminado
coma real e histórico. El está dominado por eclesiásticos
de graduación e por algúns leigos de probada fidelidade,
pechados todos eles dentro dun halo de segredo (o
segredo dos curas, según o dito popular) moi preto da
masonería nalgúns aspectos. ¿Que hai escondido máis

aló do que se ve na lgrexia?. Profetas, reformadores,
santos, fracasaron sempre no intento. Dise que un
profeta desarmado é home morto, (Osear Romero,
Ignacio Ellacuría e tantos catequistas latinoamericanos
dan testemuña desta verdad e) e con armas non é
profeta. ¿Quen saberá compoñer este puzle? Pode ser
que. só os místicos, os poetas e os pobres con
imaxinación (Pere Casaldáliga). Para os grupos e
comunidades de base en Galicia queda o recurso de
aprender a asubiar e o de ser capaces de se rir de si
mesmos, armados cabaleiros "de la triste figura" para
poder camiñar polo mundo adiante facendo o ridículo ó
pretender diálogos e conquistas imposibles; ainda que
aceptar esta dura realidade non lle deba quitar nada á
firme disposición de seguir traballando esforzadamente,
sabedores de que foron sempre uns os que plantaron e
outros os que segaron, porque a esperanza non a pode
matar quen non ten armas axeitadas para tal cousa.
A utopía ainda conserva algunha clientela
Hai moita xente no ámbito do relixioso que se fía da
intuición. ¿Que quer esto dicir? Nada máis nin nada

menos que Deus se dá gratis a tódolos seres humanos
sin distinción, comezando polos máis marxinados:
Pobres, ignorantes, sen interese social algún , ainda que
na vida real esto sexa moi difícil de comprender, porque
a presencia do espírit.u de Deus nas persoas só a poden
certificar oficialmente os eclesiásticos e a súa
perspicacia habitual raras veces alcanza a chegar ó
fondo dos corazóns . De tódolos xeitos parece que canto
máis esforzo fan as xerarquías por acaparar a liberdade
de expresión e para poñer atrancos á libre participación

Para os grupos e
comunidades de base en
Galicia queda o
recurso de aprender a
asubiar e o de ser capaces
de se rir
de si mesmos
dos leigos nos diversos ámbitos e ministerios eclesiais,
máis semella que Deus se vai deixando aprehender das
persoas e dos grupos que o buscan con corazón sincero.
Estamos baixo o signo do relixioso, ainda que resulte ser
este un fenómeno de moi dificil intrepretación. Os grupos
e comunidades de base terán que saber ler os diversos
signos dos tempos -cantas veces de contradictoria
aparencia- porque este proceso que se está a vivir leva

dentro corda para largo. Pero, ¡olla!, a intuición, tan
apreciable ela, non está libre de riscos xa que a súa
función non consiste máis que en facer de motor de
arranque e non resiste moito. Por eso o labor require
certa programación e método de traballo, algo do que
desgraciadamente se carece bastante nestes casos
actualmente en Galicia. Porque, se despois do que se
levan visto e xulgado como negativo neste percorrido,
nos contentaramos co que ternos, coa imaxe que
transmite a lgrexa, significaría que aceptabamos a
derrota humana e case que tamén o desencanto co
proxecto de Xesús de Nazaret.
Polo tanto haberá que seguir co traballo de buscar a
realización dunha igrexa, como indicaba J. Gaillot, dos
excluídos e rexeitar a da exclusión de tantos coñecidos,
en tempos pasados e na actualidade, na que mandan
uns poucos, mentres a maioría dos bautizados deben
permanecer mudos e inactivos. É preciso facer presente

O espacio da igrexa

é tan máxico e difuminado como real e histórico

esa igrexa dialogante, que devolva a voz ó Pobo de
Deus, comezando polos grupos e comunidades que na
base van xermolando e se van organizando e por tantos
crentes que illadamente viven e se estarzan por dar vida
o Reinado de Deus no mundo actual. Porque aquí non se
está a inventar nada raro nin nada novo. A igrexa que
queren e buscan as comunidades, o movemento "somos
igrexia" e moitos crentes non está máis nin menos que
en lle sacar punta ó que dixo, ainda que tamén, ó que
quixo dicir e ó que estivo a dicir o Concilio, sobre todo no
preñado concepto de Pobo de Deus, do que se agarda
que poida parir tódolos tillos que leva no seu ventre. A
suxerencia recobra actualidade ó ter en canta o que veu
acontecendo desde hai un cuarto de século ata agora.
Só dous botóns abondan para mostra: a) O caso Lefevre,
pala dereita, contra o Concilio e b) as comunidades de

base, coa teoloxía da liberación, pala esquerda e na liña
do Concilio. No primeiro, Lefevre configurábase coma
fundador dunha igrexia contracorrente do Concilio,
asumindo o nacemento dun cisma, unha separación e
división real. Non aceptaba as linguas vernáculas vivas
para que o pobo comprenda e se poida expresar. Creou
seminarios propios con formación reaccionaria. Deu o
paso definitivo para a división coa consagración de
bispos. Ata a súa marte, Lefevre mantense firme e
seguro mentres o Vaticano negocia saídas e amaños
que impidan o escándalo. No segundo, as comunidades
camiñan a busca da encarnación da mensaxe evanxélica
na vida e cultura popular, van ó encentro dos excluídos
da lgrexa, adquiren compromiso social e político ó lado
dos pobres, atraen á causa cregos, teólogos e algún
bispo. Non cuestionan en xeral a lgrexa nin a súa
organización, nunca pensaron en romper e resistiron ata
o esgotamento despois de padeceren acusacións,

Semella que Deus se vai deixando aprehender
de quen o busca con corazón sincero

descalificacións e sancións. Estas levaron sempre as de
perder diante do poderoso Vaticano. Con todo, o
lefevrismo e o seu invento foi esmorecendo, mentres a
experiencia e a dinámica das comunidades de base se
estendeu por varios países, constituíndo actualmente o
xeito mellar contrastado de renovación da lgrexa.
¿Que se pode facer hoxe dentro da lgrexa?
A situación actual supón para bastantes persoas

encontrarse nun camiño sen saída. Non se pode facer
nada, din, porque os atrancos para poder participar e
vivi-la fe dun xeito consciente e responsable, como
corresponde a persoas adultas, resultan imposibles de
superar na maioría dos casos. Así se explica o
crecemento do número dos que optan por deixar, por
abandonar: Aburrimento, decepción, apatía. No lugar da
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invitación, do reclamo ou da acollida se atopan coa
imposición, a intransixencia, a obrigación do
cumprimento do requisito e, sobre todo, con un
desmedido comercio das liturxias funerarias. Con esto,
pensar nalgún xeito de diálogo sería soñar, porque a
xerarquía e o clero están ainda na posesión da verdade.
Por outra parte tampouco resulta perceptible para moita
xente unha máis ou menos organizada alternativa, de
parte de grupos carismáticos, ó tradicionalismo formal e
acartonado que a estructura eclesiástica mantén en
funcionamento nas parroquias, sen que tal oferta lles
diga ren a aquelas persoas que desexan algo distinto ó
consabido consumismo relixioso. Veñen ó caso as claras
e firmes palabras dun teólogo nada sospeitoso de
veleidades, como é Jon Sobrino, cando manifestaba:
"Esta lgrexa na que se fai moi difícil e ás veces dolorosa
a convivencia no seu interior e que paraliza a busca da
verdade" (Espíritu de Deus e seguimento lúcido de
Xesús -Sal terrae).
¿Que facer logo? Permanecer inactivos significaría
morrer, cando menos socialmente e tamén no

É preciso
facer presente esa igrexa
dialogante,
que devolva a voz ó
Pobo de Deus
seguimento de Xesús-Cristo. Por eso, quen se decide a
exerce-los dereitos que corresponden ós crentes
bautizados nunha fe, sen sentir a obriga de ter que pedir
permiso a ningunha xerarquía, parece estar
proclamando a liberdade propia dos fillos de Deus, algo
no que Paulo de Tarso tanto in~istíu. O movemento
"somos igrexa" vai por este camiño e avanza polo mundo
adiante, aínda que con moito esforzo. Certo que o
número dos dispostos resulta escaso e a febleza das
organizacións fai máis patente a necesidade de que se
acheguen á causa persoas con estusiasmo, e neso
andan algúns. Polo tanto os primeiros esforzos deberían
ir dirixidos ó encentro organizado de todo canto en
Galicia se move nesta dirección. Sabido é que existen xa
encontros varios con obxectivos concordantes e con
realizacións concretas moi válidas, pero falta algo
fundamental como é a idea de sumar forzas, algo que
evidencie que coa aportación de todos unidos se
poderían vencer algunhas dificultades e encarar algúns
proxectos que os grupos illadamente non serían capaces
de lograr. É de urxente necesidade crear en Galicia un
\ 111

espacio común de encentro para tódolas organizacións,
movementos, grupos, comunidades ... coa idea de se
coordinar, sen que esto lles reste interese ás
singularidades e ós logros de cada unha das iniciativas
que xa están en marcha, algunha delas desde hai ben
anos e con excelentes resultados. Porque encontrarse
no é simplemente estar xuntos, como xa ven sendo
habitual para varias cousas, senón ter no horizonte unha
perspectiva unitaria válida e atractiva para todos en
conxunto. Hoxe en Galicia se dan as circunstancias que
posibilitan as relacións e os contactos desde os núcleos
máis importantes de poboación a través de persoas
comprometidas ou en relación con organizacións e
grupos dos que estamos a falar. Non aproveitar esto
agora sería unha grave irresponsabiliade histórica na
que non deberían caer aqueles que teñan capacidade e
sintan preocupación por estas cousas. Certo que
coordinarse leva consigo dificultades, pero parece
chegada a hora de xogar ou de apostar forte, aínda
expoñéndose a perder parte do que a un lle parece que
leva feíto ata agora, só ou en grupo. A posta en marcha
da idea require unha boa dose de xenerosidade. Hai que
superar o cansazo producido pola entrega sen ter, moita
veces, palpado resultados e por outra parte, vencer certo
parroquianismo propio das paternidades ou creacións.
Pero a coordinación da que estamos a falar non sería a
exercida por ningún poder usurpador e imposto senón a
do "demos", a da democracia, ben exercida e levada, con representación elexida- porque vai sendo hora de
que a estas alturas da historia se desperte en Galicia e
se lle abran as portas das institucións e organizacións
eclesiais, nas que leva petando tanto tempo, a tan digna
dama: Dona Democracia.

É preciso

facer presente esa igrexa dialogante,
que valva a voz ó Pobo de Deus
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en Galicia, case dez anos despois a
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Todas estas razóns son as que pouco a
pouco foron levando o sétimo arte a
situación actual, a unha situación na que
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da

euforia,

pensemos por exemplo cando no ano
1989·cando se estraron baixo o nome de .

Cinega/icia as longametraxes Sempre
Xonxa (Chano Piñeiro), Urxa (Carlos A.
López Piñeiro) e Continental (Xabier
Villaverde), a apatía total, e o que é aínda
máis grave o inmobilismo, o ano pasado
só se· estrarían tres películas producidas
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"A Coruña
Imposible" de
Paco Rañal
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apostar polo sector. As pezas encaixan: a
distribuidora Filmax e a TVG firman un
convenio para a dobraxe e posterior
estreo de películas no·noso idioma, Fraga
promete un apoio económico o centro
territorial da TVE-G para amplair a
programación do centro e reforzar a

INTERNACIONAL
¿COMUNISTAS POLO CAPITALISM.O?
Cando polo 23 de agosto Eltsin cesou a

perversas, no caso de non producirse

da biografía dos seus membros máis

Kiriyenko

unha operación masiva de axuda a

importantes:

Rusia".

Y.EVGUENI PRIMAKOV, refrendado por

Coa entrada dos Comunistas no goberno

317

parece un contrasentido que se sigan .as

comunistas), con 63 en contra (os de

rusa pasa pala

recomendacións do FMJ, pero iso vai se-

Zhirinosvki) e 15 abstencións como

incorporación do Partido Comunista ás

la verdade. Outra cousa será a retórica

Primeiro Ministro. Foi membro do Comité

tarefas de goberno para garantir o

propoñendo

de

Primeiro.

Ministro a Chernomirdin, decicín seguir
as informacións-desta crise para ver se se
confirmaba a miña análise da situación:·
A saída

da

crise

parlamentarios

P~US,

(incluidos

os

.que farán - de oposición ó FMI, ás

Central do

cumprimento das recomendacións do

privatizacións e, por outra banda, de

Supremo da URS.s, pertenceu ó KGB

F. M.I.

potenciar o sector publico da econo'mía e

(sendo Director adxunto da División de

Por iso non me sorprendeu que xa o 26 de

aumentar os gastos sociais ... igual ca fixo

lntelixencia Exterior .antes do Golpe de

agosto Chernimirdin se entrevistase con

aquí o ·PSOE ... Para facilitarlles iso, xa os

Estado contra Gorbachov en 1991 ),

Mich el Camdessus (director xeral do FMI)

principais

líderes

republicanos

do

do Politburó e do Soviet

Director do Servicio Central.de Espionaxe

en Crim ea. Tampouco me sorprendeu o

Congreso USA (Gringrich) acaban de

(1991-1996).

que escrib ía Tamames o 29 de agosto:

calificar de "¡socialista!" a Camdessus e

YURI MASLIUKOV, non:ieado Primeiro

rexeitar unha contribución de Estados

Viceprimeiro

Unidos ó FMI de 18.000 millóns de

anterior Ministro de lndus'tria, membro

dólares e deixala en 3.400 millóns

activo do Partido Comunista e antigo

(resolución que Clinton prometeu vetar).

responsable Soviético de Planificación.

Cando escribo estas liñas airida non está

Ambos

nun réxime económico e social m.áis

rematada a composición do Goberno

continua-las reformas ... , é dicir, de

pechado e autoritario, con secuelas moi

Ruso, pero chega con resaltar estes datos
,

traballar a prol do neocapitalismo.

"Algún comenta ri sta internacional de TV
dicía que podía haber unha ·volta o
Comunismo, o que, dende logo, non é
posible, pois a sociedade · Rusa

xa

cambiou demasiado. Pero si cabe pensar

Ministro,

declaráronse

no

goberno _

partidarios

de

Neste contexto convén subliñar que nos
primeiros días de setembro visitou Rusia
o principal servidor dos Conglomerados
Multinacionais (Bill Clinton) que ademais
de

ter

conversas

cos

membros

significativos do goberno en funcións
(entre eles Primakov, ministro de asuntos
exteriores daquela) tamén se entrevistou
con . Lébed (exXeneral e Gobernador",
Ziuganov (Secretario Xeral do P.C.),
Yablinski (líder dos liberais reformistas) e
Yuri Luzhkov (Alcalde de Moscov·a). Entre
·eles pode esta:-lo futuro presidente ou ·
polo

menos

. estructuración

son
do

fundamentais

na

poder no futuro

inmediato .. Ás multinacionais non lles
convén un líder sorpresa e descontrolado,

.. . . . . .

senón útil para os seus intereses .

Antón Negro

. Aquí xorde a gran pregunta: ¿Para que ·se

xerme da sociedade futura, debe ser

de Xenebra e que forma parte do Centro

fixo a Revolución de Outubro de 1917?.

dende agora a imaxe dos .nasos principios

Ruso Europeo · de Economía Política en

Os Comunistas, que capitalizaron a

sob·re

Moscú:

revolución e se quedaron c;:o poder para

rexeitando de plano calquera principio

destrui-lo capitalismo e construi-lo

que conduza á autoridade da dictadura".

comunismo, son agora os responsables
de asenta-lo capitalismo. ¿Serán capaces
de pedir desculpas por esta viaxe de ida e
volta? ¿Alguén pedirá perdón polo

a libertade

e a federación,

"... Agora

trouxeron

de

volta

a

Chernomirdin, que tiña como · ventaxa
. b)Dos acordos do Congreso da AIT

de

Saint lmier (Suiza, 1872) que declara:.

principal o seu inmobilismo. Demasiado
malo. Será ·outra persoa quen 'teña que

xenocidio de máis de 40 millóns de

"1º. Que a destrucción de todo poder
político pretendidamente provisional é o

persoas na Unión Soviética? (máis de 100

primeiro deber do proletariado.

millóns no mundo). Coido que se trata

2°. Que toda organización dun ·todo

dunha cuestión moi grave con moito

poder

sangue verquido, como para pasar sen

provisional e revolucionario_ para traer

máis dela e só decir que non hai outra

esta destrucción non pode ser máis ca un

alternativa.

engano e para o proletariado resultaría

de que se propuxera a Primakov, cunha

En relación a isto quixera traer aquí dúas

tan perigoso coma tódolos gobernos

claridade que ata axusta ó máis inxenuo.

citas:

hoxe existentes".

¡.Mais claro, auga !. Só resta compadecer ó

político

face-lo

traballo

de

estabiliza-la

economía de mercado, esa onde ou
pagas as túas débedas ou vas ó cárcere.

pretendida mente

Tan simple · como isa. Todo o demais é
falar por falar".
lsto o escribía o día 30 de agosto, antes

o

pobre pobo ruso, víctima de tantos

agardar dunha organización autoritaria o

parágrafo dun artigo de Ch. Wyplosz,

desaguisados e xenocidios. E pregúntame

nacemento dunha sociedade igualitaria e

profesor de Economía no Instituto de

¿por qué non se intenta máis en serio a

libre?.lsto é im.posible. A Internacional,

estudios lnternacionais da Universidade

Autoxestión ?.

a)Bakunin

(1871):

...¿Có.mo

poded es

Non

quixera

rematar · sen

citar

_

..............
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Victorino Pérez Prieto

UN PAPA PARA O TEMPO QUE DESPUNTA"
restablece-la plena
do pobo ·na · lgrexa,

Fa laba na anterior colaboración da

O documento arrinca dun significatrvo

Que

"síndrome NNA", esa que fai crer á xente

texto de San Paulo: "Agora é o tempo

participación

do "pensamento único" que hoxe non hai

oportuno" (2Cor, 6). É o kairós para unha

compartindo tarefas de goberno e toma

máis alternativa real e con xeito , no

nova era, como se canta por tódolos

de decisións. Que invite ós católicos e

mundo que o egoísmo organizado do • lados. Particularmente é o kairós para os

católicas a desenvolver un senso adulto

pensamento neoliberal e o seu sistema de

crentes, concretamente para os cristiáns,

de responsabilidade.

mercado; o demais son tolemias ou

dentro e fara da lgrexa católica, para

Un verdadeiro líder ecuménico que se

saiba

parvadas. Dicía que si hai alternativa
comprometa nun serio diálogo de tódolos
acadar un Concilio Cristián Universal nos
neste mundo inxusto, e na lgrexa tamén, · comezos do terceiro milenio, construíndo . cristiáns. E que aprobe e impulse o
seguindo a utopía de Xesús de Nazaré, o
unha lgrexa na que o diálogo, a
diálogo
interrelixioso
fór a
do
Cri sto
resucitado.
Somos lgrexa igualdade, a liberdade e a xustiza sexan cristianismo.
represe nta hoxe un elemento importante

algo máis que unhas palabras bonitas.

nesa alternativa, e apuntábanse as

Neste novo modelo de lgrexa para o naso

raz ón s.

Falábase

ó

remate

dun

tempo, compre un papa que:

docum ento sobre o papa que queremos

Sexa un verdadeiro líder con capacidade

pa ra o te rceiro mil enio; un documento

para fer "os signos dos tempos" e camiñar

que ve a luz en t odo o mundo nesta

xunto co

~eu

pobo, que. saiba escoitar e

sema na, con ocasión dos vinte anos de

proclama-las voces

Xoán Paulo 11 como bispo de Roma e á

que saiba dialogar e ensinar.

fro nte da lgrexa Católica.

Un líder que recoñeza particularmente o

de~e

pobo de Deus,

Ou.e sexa un
verdadei ro 1íder
con capacidade
para ler
"os signos dos
tempos."

espertar da conciencia das mulleres e
saiba respecta-las diferencias.
Que saiba distinguir entre o seu papel de
bispo de Roma e respecto de toda a
lgrexa, como "presidente dun ágape

Que abra os seus brazos ~n so/idariedade

mundial", para o que terá que ·reforma-la

sobre todo cós máis pobres e oprimidos.

Curia.

Que sexa un profeta que promova

Que acolla á xente para o ministerio

eficazmente a xustiza, a igualdade, a paz

sacerdotal sen ter en conta xénero, · e a non violencia na lgrexa e no mundo.
En fin, un amante da Terra, que defenda
estado matrimonial nin ori~ntación
a integridade da creación.

sexual.

Respectuoso coas . conciencias

dos

católicos e católicas, impulsando un
xenuino diálogo no seo da teoloxía e a
moral.
Por isa, debe 'ser .tamén un pastor que

anime á liberdade dos teólogos e
teólogas. Que acolla a liberais e
conservadores para traballar e dialogar
na mesma lgrexa.
Que recoñeza o pluralismo cultural na

lgrexa e celebre a súa diversidade.

· · · · · · ·e

E un espírito xeneroso con senso do

humor, pero con valentía e decisión para
saber

denuncia-las

trampas

dos

poderosos deste mundo.
Alguén pode dicir que ... por pedir que non
quede,

pero

transformadora

só
pode·

a

esperanza
neutraliza-fo

síndrome NNA e tódolas síndromes
paralizadores na lgrexa e na. sociedade. E
non se pode esquecer a revolución daquel
galileo iniciada hai dous mil anos.

BIBLIA POPUI A.R
GALEGA (BPG-104)
,

Xosé Chao Rego

,

A SABEDORIA DO REPTIL
(Xénese .3a)
1

A serpe era o máis arteiro de tódolos animais que o Señor

6

A muller reparou que o froito da árbore era saboroso,

Deus fixera. Díxolle á muller: -¿Seica Del.is vos prohibiu

atraente, e bo

comer

muller

colleu do froito e comeu; lago deulle ó seu home, e tamén

respondeulle: -"Podemos comer do froito das árbores todas

comeu. 1Entón abríronselle-los ollas ós dous e decatáronse

do xardín. 3Soamente da árbores de alá no fondo nos mandou

· que estaban espidos. Entrelazaron follas de figueira e

do 'froito

das

árbores

do

xardín?". 2A

Deus: Non comades dela nin a toquedes, non sexa que
morrades".

1

para adquirir entendemento. E coa mesma,

cinguíronse con elas.

4
•

Deixamos aquí o texto, para emprendérmo-/o camiño na

En Cdnaán, existía o culto ás cobras, por representaren a

próxima BPG, pois quedan cuestións tan importr;mtes coma a

fertilidade da natureza. Representan o mundo subterráneo

do "pecado orixinal", non tan das orixes como cabería pensar.

onde e/as penetran, evocando o falo masculino fecundador.

2

A serpe pprfiou: -"De ningún xeito morreredes . .5É que Deus

4

ben sabe que o día en que comades dela, abriránsevo-los ollas
e seredes coma Deus, sabedores do ben e do mªI".

3

A muller leva a dianteira no diálogo coa Cobra, porque ambas
representan a fecundidade da terra. Xa sabemos que as
primeiras cfiv~ndades foron femininas: a Deusa Nai, a Terra
Nai. Non é por febleza feminina, senón pota importancia da
súa fertilidade polo que ocupa o primeiro lugar. Xa sabemos
que, lendo a fondo o relato bíblico, a muller é o primeiro ser
humano cre~do. Ata o de agor~, o home non apareceu, só un
anaco de barro indiferenciado {bpg-103).

Hai que renunciará idea de que a Cobra represente ó demo. É ese réptil intelixente, que penetra nas profundidades da terra
-animal ctónico ou da terra-, que gota de moito prestixio en numerosas culturas pala súa sagacidade e pala cape?cidade de
renovación da pel, que evoca noa vida, resurrección . .Representaba, entre outras moitas causas, a saúde. No templo de Asclepio
ou Esculapio, deus da Medicina, había serpes, o mesmo que no templo de Xerusalén: a cobra de bronce que disque Moisés .mandara
facer no deserto contra pas picadoras de animais velenosos. O rei Ezequías fíxoa destruir.
2

Algúns estudiosos galegas pensan que en Galicia houbo culto ofidio ou· ás serpentes, e así aparecen petrogfifos -gravacións

nas pedras-,e mesmo h~i quen .afirma que foi o animal representativo da tribo galega dos Saefes.En Gondomil, Corm.e, está a Pedra
da Serpe, e sobre dela, un cruceiro; expresión do triunfo do cristianismo sobre os antigos
símbolos pagáns.
3 _ O relato bíblico depende da epopeia mesopotámica: "
Guilmamex viu unha lagoa de augas frescas. Baixou a elas para se bañar. Unha serpe sentiu
o recendo da planta. De súpeto, desfíxose da súa vella pel. Aquel día Guilgamex ficou alí e
chorou: as súas bágoas esborrexen ó longo do seu · nariz". Este mito pu ido influir na Biblia,
pero máis aínda os cultos das parellas divinas cananeas: os baales e as astartés.
4

Estamos co documen.to iavista, así denominado porque a Deus chámaselle lavé. un dos

catro que estár:i na base do Pentateuco ou cinco primeiros libros da Biblia, este pertencente
ó século X ou IX antes de Cristo .. Os outros ~on: o P ou sacerdotal, escrito por sacerdotes ou
Prestes catro séculas despois -no VI-, senda o derradeiro d.ocumento ou fonte; xa antes
houbo o documento E ou elohi?ta -Deus é coñecido por Elohim (século VIII e o
deuteronomista ou fonte D (s.Vll).

CARIJ\S
iNORABOA MARICARME!
SANTA: EDIHT STEIN. 1891 - 1942
Be.nqueridos lectores e lectoras de lrimia: estoü segura de que vos
¿Ouen é esta muller que o día 11 deste mes será canonizada -declarada
ides alegrar coa nova que compartimos con Maricarme Carballal.
Santa- por Xoán Paulo 11.
Nace en Alemaña no seo dunha familia xudía de on~e irmáns.De
Maricarme foi secretaria da Asociación lrimia e responsable da
pequeniña queda arfa de pai. De mociña perde a fe xudía, relixión na que
publicación de Angueiras . O 20 de setembro logrou abrir unha
nacera e se criara. Dos 14 ós 21 anos vive un baleiro e indiferencia
farmacia en Noal ~a. O feito de que Maricarme levara 12 anos
relixiosa,anque no seu interior "buscaba". Decídese a estudiar filosofía
loitando por esa causa, e que malia -ó seu dereito recoñecido en
coa esperanza de atapar esa luz interior que deixaba. Estudia con palxón.
tres tribunais, a lentitude da xustiza (e outras incidencias que non
Atraída palas ensinanzas do profesor Husrerl, vai a estudiar a Gottingen.
veñen ó caso) fixo que pasaran 12 anos ata que viu logrados os
Encóntrase tamén ca profesor M. Sheler, que marqi a súa cidade.
. seus desexos. Os amigos e amigas compartimos con ela "tristuras
lnterrompe os seus estudios para ir como enfermeira. Volvería á Cruz
e angueiras" durante estes anos, e quixemos compa-rtir tamén
Vermella, pois o seu país esta en loita. "Cando a loita acabe, se vivo,
"gozos e esperanzas" nese día. Ali fornas diversos grupos a unha
pensarei nos meus asuntos privados", di. · Con entrega xenerosa e
festa que promoveran os ·veciños e veciñas de Noalla. A xente
abn egada, cumpre con esta misión nun hospital de campaña.
aledouse en primeiro lugar porque chegaba un servicio ó pobo, e
Ó regresar da fronte vai a universidade Suiza de Friburgo. Fai o
lago porque nos contactos con Maricarme souberan capta-la súa
dout oram ento en filosofía coa maxina calificación, e por un tempo
sinxela presencia. Como captan xa a súa incondicional entrega.
queda coma profesora impartindo clas.es nesa universidade.
· Na celebración da misa de 12 houbo gaiteiros e beovida a
O encont ro coa viúva do seu amigo filosofo marta na guerra, Ana, muller
Maricarme . .E lago invitación a xantar que prepararon no adro.
cri stián, qu e lle fala dende a súa dar de Xesus Cristo e da súa cruz "foi
Non nos fixemos de rogar, e, aínda que non tomos capaces de dar
o mom ent o no que a miña increnza rachou e resplandeceu Xesus Cristo",
.canta de todas aquelas viandas, gozamos ca xanta r, bailamos ó
dira Ediht. Foi o principio dun novo camiño na súa busqueda.
·
son das gaitas , talamos á calor da amizade. Pais e irmáns de
No ano 192 1 pasa ndo uns días na casa dun matrimonio amigo cristianMaricarme acolleron e participaron especialmente._· O cura
lutera n, enco nt ra o libro da autobiografia de Sta. Tereixa de Xesús. Leeo
interpretou o senti r de todos na beízón do local e Maricarme
e impacta ll e de ta l maneira , qu e leva a mercar un catecismo e un mi_sal.
apenas puido dicir "graciñas".
Pide o ba utis mo e in gresa na vid a da igrexa católica . En 1922 recib é o
Dende aquí dou as gracias ó pobo pala acollida a Maricarme e a
bautismo e po nse ll e o nom e de Terixa. Vivi - lo bautismo. Estudiou a
felicitación a ela, á súa familia e ás súas moitas amizades que nos
oración. Coñece-la ig rexa. Son estas· as tarefas da súa vida.
alegramos con ela.
Por ser mull er non pod e aceder a cátedra univarsitaria, como é o seu
Noraboa tamén a lrimia polo novo formato. Pero non
desexo. Dá clases no· colexio das reli xiosas dominicanas de Espiro. E empequenezáde-la letra nunca. Queremos lela toda ou
tamén co nfere ncias, con gresos, por todo o seu país e nalgúns países do _seleccionada por nós.
estra nxe iro.
Engracia Vidal.
Por disposicións das au t ori dades alemanas en 1933, t en que deixar de
impartir clases por xudía. Algo que vi ña madurando no seu interior, va ina
SOLIDARIEpADE COA COOPERATIVA "O CAXIGO"
realizar agora: entra no convento Carmelita de Colon ia par-a vivi r coma
A coope rativa "O Caxigo, da Pastoriza (Lugo), está a vivir uos
relixiosa de vida conte mplativa. Te rei xa Benecd ict ina da Cruz é o nome
dificiles momentos por qüe Facenda embargoulle as cantas por
que toma na súa nova vida coma rel ixiosa. Debido ó poder nazi qu e
cu lpa da mu lta láctea. Aínda que chegue con retraso queremos
manda no seu país, foxe para o convento de Echt, en Hola nda.
mostrar dende lrimia a solidariedade ca Caxigo e con tódolos
Estando nese convento, en 1942 a xestapo detén, e despois de levalas
afectados, que se manifestaron o pasado día 8 en Lugo. O
por varios campos de con centra ción pa ra xude us, marre de
Caxigo, qu e asocia a máis de 80 gandeiros, tense mostrado
Auschwitz.Foi o seu grande abrazo coa Cruz, que levaba no seu nome
sempre coma un exemplo do que se entende por unha
coma relixiosa.
Vicente Cerdei ra
cooperativa.
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CINCO REFLEXIÓNS/PROPOSTAS
EN . FAVOR DO BOSáUE
Unha vez rematado o verán e despois dun
saldo estremecedor en canto ós incendios
forestais,

ás . pragas

as-asinas,

a

enfermidade dos carballos, pode se-lo
momento para darlle a entrada ó Outono.
cunha proposta realista en favor dos
nosos bosques. Cinco claves abertas para
que non teñamos que adoecer cando nos
decatamos da desfeita ecolóxica no que
se converteu o país chamado Galicia.
EDUCAR, concienciar, sensibilizar, facer
madurar a unha sociedade para que se
decate da riqueza que vive ó. seu carón e
se responsabilice do seu coidado. Educar
non só ós nenos senón ós maiores, non só
nas escalas, senón tamén nos barrios, nas

PROTEXER, o bosque tódolos días do ano

REPOBOAR os montes con especies

aldeas, nas empresas, nas igrexas ...

con traballos de inventario, limpeza,

autóctonas

RECUPERAR, o papel do bosque nunha

control, ordenamento forestal axeitado a

biodiversidade

sociedade, esquecido e abandonado no

realidade medioambiental do país. Dotar

afectado polos cultivos de crecemnto

rápido transcorrer dunha cultura rural de

de medios e mellorar un servicio de

aproveitamento e conservación ata unha

extinción profesional que poida . axiña

cultura do despilfarro, onde o bosque

responder a calquera cambio de clima

paseniñamente fica desaproveitado.

que propicie os incendios foresta is.

tentando
do

noso

recupera-la
ecosistema

rápido (eucaliptos en especial) mofto
máis proclive~ ó lume. Crear reservas
específicas nos contornos de ma ior
riqueza

do

país

cuns

planos

de

proteccións confortes investimentos que
· garantan a súa ·conservación (Fraga do
Eume, Courel, Aneares ... )
FOMENTAR, a participación de toda a
sociedade na xestión do monte e na súa
protección a través da creación de foros
de traballo en parroquias, concellos de
toda Galicia coa participación de veciños,
especialistas,
.bosque,

persoas cencelladas

(cazadores,

micólogos ... ),

ó

madeiristas, ·

representant~s

das

i nstitucións.
Nota: e sobre todo pedir que chova a
miúdo para que Galicia en vez de se-lo
país da cinza volva chamarse o país da
choiva, mais tamén

6 país

das árbores.

.............

O CANTAR DO IRIMEGO

Tintxu
MIRANDO PARA EUSKADI

Ospartidos políticos galegas levan máis dun mes con tortíco/.e: quen
máis quen menos ten os seus o/los postas en E.uskadi, nas esperanzas de
paz olí abertas e tamén no proceso electoral en curso. Os nacionalistas,
seguindo a ro ta marcada polos contactos empezados alá polo .
primavera, mentres populares e socialistas ven en Euskadi unha dura
pr.oba para as súas ideas sobre a unidade de España.
O BNG prepara un novo encontro cos seus aliados nacionalistas de Euskadi e
Cata lunya, para fi ns deste mes. Precisamente vai se-lo primeiro grande enco.ntro
destes partidos despois das eleccións de Euskadi, un momento axeitado para ver ata
que punto a ap roximaci ón entre eles é algo máis ca un movemento táctico para algún
grupo, coma o PNV, de ca ra ás citadas eleccións.
Por outra parte será esa cita un paso decisivo para consolidar ou non o proceso de
acercamento entre os partidos nacionalístas das tres nacionalidades históricas e para
resolve- la trampa saducea de ab rir eses acordos a unha caterva .•de grupos de diversas
comunidades, que seme lJa n reco rda r aqu ela.vella táctica do café para todos.
O Partido Po pular leva xa varios meses
prepa rando

en serio . as

convocatorias

elect orais do ano que vén e xa ten moi
adia ntad o o ese nci al, os cabezas de lista das
sete prindpais cidades e de boa parte
dou t ros concellos. Isa vaille supoñe r aló pala
primavera algún outro movemento, xa que
será precis.o facer algún cambi9 na propia
· Xunta. Pero levan a causa con man de ferro
en louva de seda e poderían mesmo .afrontar
unh a posible - convocatoria de eleccións
·2 xera is sen máis problemas.
~

5 Para os socialistas o camiñ9 .emprendido vai
se r moito

mái~

arduo. Teñen, antes que nada,

que asimila-los resultados do recente co ~greso , que vai deixa r fe ridas nos perdedores,
por moito que se intenten disimular. Por ou t ra part e a recomposición ·da estratexia dos
seus órganos dirixentes de Madrid segue ofrecendo facetas pouco claras: ~ candidato
Borrell ten as mans moi atadas e os ou t ros dirixentes est án moi marcados polos
asuntos que levaron ó cárcere a xentes como · Barrionuevo, Vera ou mesmo Roldán e
Urralburu.
Todos estes factores han servir para interpretar posturas sobre o debat e do Estado da
Autonomía, celebrado estes días. Manuel Fraga tivo a oportun id ade e maila ousadía de
identificarse coas posturas dos socialistas do sur de Espa ña, sob re a unidade patria ;
Xosé Manuel Beiras tiña tamén clara a vía aberta no seu di ál ogo na cionalista , de cara
á revisión da Constitución.
Por outra parte o presi.den~e da Xunta, lago da semana de boato pasada á beira do
Príncipe de Asturias, ten agora a oportunidade de recibir en Baiona ós di rixen t es da
dereita civilizada americana, de camiño entre o cum io do Port o a _o utra xuntanza de

_

alto nivet en fy1adrid.

1. Cando nas cidades gr~gas
... ninguneaban" ·un home,
no "óstrakon" sepultaban
para sempre o seu nome.

2. Falo dos homes, pois era
·a "polis" grega machista
e nin escravos nin nenas
nin mulleres na súa l'ista.
3. Padecían o "ostracismo"
nomes que. eran enterrados
nas "óstraka; uns cachar.ros
de barro, esnaquizados.
4. O irimego ho'xe sente
moita ledicia e afago
porque o Nobel lle der'?n
ó portugués Saramago.

5. Orixinal literato,
a todos non !les dá gusto
pois un saramago évos
bravo e esgrevio arbusto.
6. Este José Saramago
se fo i borra'do da lista
é porque segue a ser
un ardente comunista.
5. Aí téde-lo Vaticano
que ó ostracismo ·11e ten lei
berrando contra tal premio
e o porqué, eu ben o sei.
7. En novela do Evanxeo
a Xesús fíxoo obxecto
e o lrimego no xornal
denunciou pouco respecto.

8. Un ateo e comunista
na súa 1iteratu ra
ridiculizar non-pode
de Xesús Cristo a figura.
8. Mais-·sobre_ Paco de Asís
nunha obra de teatro
do Xograr de Deus deseña
fermosísimo retrato.
9. Noutra obra teatral
cóntano-la gran traxedia:
loita entre anabaptistas
e católicos ¡comedia!
10. Este lrimego lector
pouco dado ás novelas
doce obras de Saramago
tivo o bo pracer de lelas.
11. A Ministra de Cultura
fixo literario estrago
dicindo que lle gusta
a señora Sara Mago.

12. Ata o de agora faltaba .
un Nobel _en portugués
idioma moi merecente:
podes lelo, ·aí o tés .

