"¿Por que non xulgades por vós
mesmos o que cómpre facer?"
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EDITORIAL

Daniel López Muñoz

COUSAS DE ELECCIÓNS

Á espera dunha análise con máis fondura sobre as
eleccións que acabamos de vivir, podemos avanzar
varias consideracións.
Na campaña houbo certas navidades. Inauguro use,
xunto a centros soCia1s, ~amiños e . demais, · a
introducción na cidade do estilo de campaña rural.
En especial o partido maioritario, chegou a facer
campaña urbana de porta por porta, usando técnicas
de venda política tan "incisivas" coma pouco
orixinais. Chegouse a emprega-la máis que dubidosa
técnic~ de chama-la xente por teléfono para indagalas
súas
i.n tencións.
Quizais
houbo
un
condicionamento psicolóxico, ·algo así como: irnos
derrota..:.lo Bloque na cidade coas mesmas armas que
usamos na aldea.
Estas foron, quizais, as elecccións máis telefonadas,
pois a aquel ·curioso método de persuasión por parte
dun dos contendentes, engádese o sistema extenuante
do barómetro electoral publicado diariamente nun
x ornal. U nha técnica tamén perigosa para a
intimidade da xente, pois o que informa, se é que
informa, nunca pode te-la seguridade de a quén
informa e qué se vai facer con esa información. Este .
ntiI nto provoca un ocultamento do voto real que
in ide na fiabilidade <leste sistema, pero, sobre todo,
provoca malestar e enfado na xente.
Anúncianse cambios no mapa político galega.
Cambian as maiorías en ·importantes áreas 1:1rbanas e
iso anticipa, ou.
pode
anticipar,
outra correlación
de forzas no país ..
Hai
unha
emerxente
conc1enc1a
da
propia dignidade
e unha necesidade
de saldar cantas
cun
pasado
político de dependencias persoais e de renuncia á
propia afirmación colectiva. Ese é o activo do
Bloque.
Pero quizais sexa tan certo que o(s) goberno(s) de
Galicia necesitan unha pasada polo BNG, como que
o BNG necesita unha pasada polo(s) goberno(s) desta
Terra. Xestiona-la causa pública axuda a madurecer
po icións e personalidades, a decidir e a errar, a
relativizar, a entende-la lentitude dos procesos e a
importancia das estratexias, a enfrontarse ás mesmas
t ntacións nas que caeron outros e a recoñecer que o
mellar é, por veces, inimigo do bo.
Fotos portada: Jose Luis Tejero
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¡TOMA PAZ SOCIAL!

Ó contundente delegado do Goberno central en Galicia
convíñalle cambia-la militancia. Debería darse unha
pasadiña polo partido da Lei Natural, un dos máis
chuscos que se presentaron ás eleccións Europeas e que
prometía, á parte doutras marabillas como erradica-la
metade das doenzas actualmente existentes a base de
medicina natural, rematar coa guerra . -¡hui, perdón,
Solana!- , digo, co conflicto e as operacións de paz nos
Balcáns, mediante o envío de 7. 000 expertos en
meditación trascendental.
Desde lago que Milosevic quedaría estupefecto vendo
chega-los sete mil expertos meditando en peregrinación,
¡Ohmmmmmmmmmmmmmmmmm!. Pero, xa postas,
cun Diz Guedes reconvertido, ¿Non sería moito máis
orixinal enviar a Cedeira cincocentos expertos en Taichi e control' mental ca unha brigada especial de
operacións disposta a repartir estopa á primeira
provocación dun cabreado percebeiro?
Porque a causa ten a súa semellanza e o seu paradoxo:
unha desproporción así, ó máis puro estilo OTAN,
xustiñcase co mesmo discurso: "A actitude rebelde e
desobediente abriga, en determinadas circunstancias, a
ter que intervir para mante-la paz social" Aí queda iso para
quen o queira. Toma paz social. ¿Que diz que non o
entendo? ¡Agora vas saber ti o que digo, rebelde,
toma,toma e toma .... e toma esta de propina, paz social!
No fondo hai un problema moi serio que queda
agachado e entoldado pala actuación brutal. Os recursos
pesqueiros son limitados, as comunidades pescadoras son
· numerosas e hai que regular o acceso a eses recursos .
¿Son menos cidadáns os percebeiros dunha vila cós da
outra? Esa regulación nunca debería ser causa dun só
partido, por moi absolutistamente maioritario que sexa,
senón, coma outros temas inaprazables, de todo o arco
parlamentario: son cuestións nacionais. E non caben
parti.cularism.os do que goberna -este é o meu plano e
non o negocio- nin demagoxias do que oposita, ~ quen
lle tocará dicir non a alguén, cando goberne. E dicir que
non, <loe. Outra causa é cómo se Diz.
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O ECO

Manuel Pérez Blanco

Fa lar de RESURRECCIÓN leva a moita xente a
pensar na vida no "Máis-aló". A relixión, en xeral,
é vivida como un simple modo de acada-los
favores dos santos ou de logra-la salvación eterna
ben para si ou para os seus achegados. O relixioso
desvincúlase do compromiso coa construcción
deste mundo e da propia persoa aquí e agora.
Se nos fixamos en San Paulo, veremos, sen
embargo, que a resurrección de Cristo ten efectos
"rectroactivos" para o bautizado ata o momento
do seu bautismo e, polo tanto, afecta ó comezo e
ó posterior desenvolvemento da súa vida como
crente e como persoa neste mundo.
Cristo toma carne humana nesta terra
concreta, non tanto para salvar "almas", senón
máis ben para dar vida, e abondosa, ás persa.as e,
a través delas, ó mundo. Por iso a súa resurección
ten · consecuencia no "máis-acó". O bautizado
debe vivir xa aquí como "resucitado"; esto é, vivir
con valores de saúde, salvación e vida; a súa
existencia ha ser un traballo por acadar unha
primavera constant e de anovación persoal e
colectiva. O pecado, persoal ou estructural, é o
fracaso da vida: escravitude, fa me, guerra, falta
de horizontes e de futuro .. . A resurección é unha
chamada, desde a meta que se agarda, a vivir ó
estilo de Xesús de .Nazaret.

XAGG

A CLAVE IRom 6,3-4.8-77. INCORPORADOSA CRISTO.
Esta é unha idea eixo do pensamento paulino: o home crente e bautizado é un home incorporado a Cristo. E isto exprésao San Paulo
con múltiples verbos compostos: "padecer con" (Rom 8, 17), "crucificar con" (Gal 2, 19) •."morrer con" (2Cor 7,3). "sepultar con" (Rom
6,4; Col 2, 12), "resucitar con" (Col 2, 12), "glorificar con" (Rom 8, 17), "vivir con" (Rom 6 8), "reinar con" (1 Cor 4,8). Son tódolos
verbos referidos ó misterio pascual, porque en realidade esta incorporación dáse co Cristo morto e resucitado.

Afeé o primeiro paso desta incorporación e o bautismo é a súa realización sacramental e celebrativa; un bautismo que se celebraba
en dous momentos: inmersión (marte-sepultura) e emersión (resurrección-vida nova). De .aí xorde outra clave do pensamento
paulino: este "home en Cristo" é un home novo.
A súa novidade consiste, primeiro, en recibi-la vitalid.ade .-do Cristo resucitado: "un vivir para Deus"; e, segundo, en ser "un home

libre" porque foi l_iberado dunha triple escravitude ou mellar aínda, liberado dos tres poderes que encadean o home: a leí como
abriga, o pecado como poder dominante e a marte como límite total. Estes tres poderes foron destruidos na morte e resurrección
de Cristo e por iso o home en Cristo xa se pode realizar en plenitude, ata límites mesmo de eternidade.
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A PENEIRA
A inauguración dun

CRUCEIRO

no Monte Arraitz de Euskadi o día 20,
propiciado pala Casa de Galicia en
Bilbao, vaise converter nun
achegamento a estes sinais da nasa
cultura relixiosa que concentran sempre

•

· a nostalxia dos nasos emigrantes. O
Bispo de Bilbao, Blázquez, celebrará a
misa no naso idioma, despois de escoitar
textos de Castelao, Manuel María e
Brouza Brei e do último Pedrón de
Honra, Xosé Estévez, sobre estes
monumentos. Na derradeira fin de

Neste "Ano dos Maiores" queremos lembra-la

IRMÁ CONCHA

das

semana de maio tivo lugar o "XIII Día de

Franciscanas Misioneiras que cos seus 90 anos segue a axudar, día e noite, os_máis

Galicia" arredor do monumento a

·necesitados no Asilo Divina Pastora de Vilagarcía. A monxa pasou case toda a súa vida

Castelao no Parque Txurdinaga coa

traballando con enfermos en várias cidades portuguesas. Neste centro son _acollidas

participación do lehendekari lbarretxe

persoas maiores desta comarca con problemas para valerse por si mesmas e é

que lembra Galicia con emoción desde

xestionado por un padroado ó que pertencen institucións da vila. Son moitas e moitos

que o seu pai foi represaliado e exiliado

como a lrmá Concha, as anónimas que están a dá-la súa vida a pral dos máis febles.

en Betanzos na posguerra polos seus
ideais nacionalistas~

OS MIL CEN ANOS

da~ terras de Nemancos, Soneira e Bergantiños .

van ser estudiados no "I Simposio de Historia da Costa da Marte" en Baio, os días 18,

19 e 20. Esta celebración arranca do documento da consagración da Catedral de
Santiago do 899 no que por primeira vez se fala das terras de Soneira. Neste simposio
vanse estudia-las idades Media e Moderna:

irmandiño~.

moste iros, devocións,

xeografía, liñaxes e arte ... , coordinados por Xosé M. Lema, Manuel Suárez e Manuel
Vi llar.

MIL CEN ANOS ·
DA.S TEfl...JV>...f DE NEMA.Neos,

SONEIJV>... E BE¡¡,,_c;A.N11ÑOS
111¡gmg41111n ;

;¡;a;;;JfftM

·A ASOCIACIÓN 1 º DE
MA/O está a buscar socios e fondos
para a construcción dunha Maternidade
en Bolivia. O seu coordinador é o
médico de Ourense, Manuel Garrido

AUl>ll'ORIO
DO l'OllDl!PORTI\'O DR llA.IO

Valenzuela, que aparece na fotografía, e
que desde 1988 está a traballar no
Hospital 1º de Maio de Santa Cruz de
Sierra naque! país que _non ten
seguridade social, nun centro custeado
polos ourensáns. No verán volverá á
misión pero quere levar este agasallo
dos galegas para remedia-lo maf de 416
por 100.óOO nais que _marren pqr falta
de recursos sanitarios. Para axudar:
Caixa Ourense 2046-0000-0-2-

············e

304015098-4.

Alfonso Blanco Torrado
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PROSAC"

(Profesionales Sanitarios Cristianos") veñen de xuntarse

en Poio para estudia-la situación da muller no mundo da saúde. lsto fainos lembrar
moitas mulleres e homes que, dun xeito anónimo e calado, están a traballar cada día
a carón dos enfermos, abrindo un camiño evanxelizador nos seus centros de traballo.
Hai que subliña-lo seminario sobre "O dereito á información e á comunicación co
enfermo" onde estes sanitarios están a marcar cada día a súa entrega acolledbra,
unhas novas relacións cos enfermos. Promocionáronse as experiencias de equipo dos
profesionais que traballan en cada centro.

Noraboa ó MOSTEIRO DE
CAAVEIRO nas fragas do
Eume, que á fin pode respirar, xa que
neste mes a Deputación da Coruña
comeza a súa restau ración, despois de
séculas de abandono. Esta.mas ante un
dos

fi to~

paisaxísticos, arquitectónicos e

históricos máis importantes do noso
país, Fundado por San Rosendo no
século X, o seu contorno é dos máis
fermosos, xa que está mergullado no
bosque atlántico máis importante de
Europa. Aug usto Lendoiro quere deixalos planos dun albergue, aulas da
Natureza e da Historia e unha área de
acollida para un paseo só a pé de 10
km s.

No centenari o da marte de XOÁN

MONTES~ o 24 de San Xoán,
queremos convidarvos a escoitar
algunha das súas pezas: "Doce Sono" ou
"Negra Sombra"· de Rosa lía, "Un ha noite
na eira do trigo" de Curros .ou "Lonxe da
terriña" de Aureliano J. Pereira ... Un dos
actos máis senlleiros desta xornada vai

UNAI GONZÁLEZ, O POETA DE AGHIÑO,
irimego, co laborador desta revista, veu publicado o seu primeiro libro de poemas De

min para vós. Unai ten gañado varios premios e xa canta con algunha publicación.
Neste libriñ o, parido co vento liberador de Aghiño, atopamos experiencias, emocións,
preguntas .. . A fe tamén ten o seu recuncho nun fermoso poema, dedicado ó cura de
Aghiñ o D. Pa co.

se-la presentación do libro: El músico

Juan Montes y los poetas gallegos de
Juan Bautista Varela de Vega no
concello

de Lugo, onde se analizan

poemas de Pondal, Leiras Pulpeiro,
Curros ... , dedicados ó xenial composi t or.
Formado no Seminario de Lugo, unha
das súas primeiras pezas foi: "Las siete'
palabras de Cristo en la Cruz".

e ·········· · ·
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HORIZONTE UNIVERSAL

OUTRA VQLTA ARREDOR DO P,ODER DA
XERAROUIA NA IGREXA CATOLICA
- #Os textos conciliares debuxaban unha face amable da lgrexa.' .. Pero agora temo-la
impresión de que foi botado o freo a esa apertura ... Os laicos tbmaron conciencia do seu .
papel. Xa non queren máis ser tan só a lgrexa que escoita pasivamen.te, abrigada á
obediencia cega. Numerosos fieis agardaban ver nacer un ha lgrexa de irmáns ·e irmás, ·
_na que todos, homes e mulleres, clérigos e leigos, se puidesen recoñecer fguais en
dignidade, tal como se anunciaba .... Agardábase a fin do poder sagrado exercido por un
pequeno número de xerarcas sobre un gran número de fieis, así como a entrada da
liberdade dos cristiáns na lgrexa Católica romana. Pasado o tempo, a decepción foi cada
vez meirande para moitos ~,
unha aportac10n ós encontros
Estas verbas non son dun irimego,
nm tan sequera dun teólogo federais do movemento . Somos
progresista. Son µada menos que dun Igrexa de Alemañaa, que tiñan como
experto en Dereito Canónico, dos lema ¿Liberdade do cristián en lugar dun
que, normalmente, tenden a ser tan poder sagrado? .
Un Código novo que naceu xa
rixidamente legalistas. Son palabras
vello
dunha conferencia pronunciada a
.O profesor xermano dálle . un
finais do ano pasado por un canonista
completo
repaso ó estado actual do
al mán (¿a que outro deses señores
dereito
na
Igrexa. O actual Código de
coñezo eu?), de nome Werner
Dereito Canónico (nomeado CIC,
B ·· k nforde, un cura que é coengo
polas
iniciais en ·latín) veu a luz
mérito da catedral da cidade
dezaoito anos despois do Vaticano II,
xermana de Limburg e profesor de
·
promulgado
por Xoán Paulo II,
dereito canónico en Frankfurt.
col)lo
unha
actualización
do vello
A conferencia chegounos por
Código. Pero este novo Código xa
Internet, enviada polo Synode du
naceu vello, sendo pouco fiel ó
Parvis ou Sínodo do Adro", e foi
espírito do Concilio, tal como
subliña o canonista alemán: "O
lexislado_r da Igrexa -ert última
instancia tan só o Papa- manifestouse
decidido non só a esganar toda posta
· en cuestión da estructura xerárquica
da Igrexa, senón aínda a reforzala
máis". Por iso, a diferencia do
Concilio, o lexislador non fala máis
ca do papa como "representante de
.Cristo", nin sequera os bispos, e
moito menos os curas, semellan
compartir con el tal título.
O papa "posúe -o poder supremo e
directo na Igrexa", detentando
mesmo un poder ordinario ~obre os
bispos
diocesanos.
Consecuentemente
-tal
como
comenta o canonista- "non e:Xiste
recurso ~rídico ningún contra os
Mons. Gail lot un dos "afectados" dos
excesos abso lutistas da lgrexa
seus veredictos e decretos, mesmo
·············e

por parte dos bispos". Estes só
exercen un poder ordinario nas súas
dióceses. Habería que engadir que
ese poder dos bispos nos seus feudos
diocesanos é case tan omnímodo
coma o do papa na Igrexa universal:
"Eu veño ser a o párroco de tódalas
parroquias da diócese; pero como
non podo atendelas todas, para iso
teño os curas", chegou · a dicir un
hispo hai poucos anos na súa visita
pastoral.
Como o Papa é o superbispo da
Igrexa Católica, dicta normas para a
escolla dos novos bispos e o seu
"xuramento de fidelidade". Nos
criterios de aptitude para poder ser
hispo ~stán os da verdadeira Je e os da
disciplina. Entre os primeiros cómpr.e
destacar: "A adhesión á doutrina e ó
maxisterio da Igrexa. Especialmente
no que concirne ... ós documentos da
Santa Sé sobre o sacerdocio, a
ordenación sacérdotal das mulleres, o
matrimonio e a familia, a moral
sexual e a xustiza social". Referente ó
segundo: "Fidelidade e obediencia ó
Santo Padre .. . adhesión e submisión
ás normas eclesiásticas, e
particularmente as concernentes ó
cumprimento do servicio divino e ás
vestimentas dos ministros da Igrexa" .Con . razón comenta o canonista:
"Desprezando tódalas teoloxías e
ideoloxías que teñen · falado con
. entusiasmo sobre a comuñón, é. a
antiga .interpretación da Igrexa como
societas inaequalis (sociedade inigual) a

.

.

Victorino Pérez Prieto
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repetidamente á submisión á
autoridade xerárquica. Hai ben deles
coñecidos a través dos medios de
Igrexa, mesmo algúns foron xa
comentados n.estas páxinas; pero a
meirande parte ddes só foron lidos
polos especialistas. Posiblemente, nin
sequera os bispos teñen lido tódolos
documentos e encíclicas deste
prolífico Papa:
1. A Instrucción Donum veritatis da
Congregación para. Doutrina da Fe
(1990); sobre o papel dos te6logos
católicos, en actitude submisa mesmo
sobre doutrinas . que non son
definitivas.
2. A Instrucción fl Concilio da
~ mesma Congregación (1992); sobre
~ utilización
dos
medios
de
comunicación social para transmiti-la ·
O acceso .da muller ó sacerdocio é un dos
do u trina.
tabus do momento (Na foto ünha muller
3. A Carta Apostólica Ordínationis
ordenada na lgrexa Anglicana).
Sacerdotalis
de Xoán Paulo II (1994);
que domina n9 dereito canónico
actual"; destacand9 que para o CIC · sobre a imposibilidade de as
".os · leigos están . subordinados ~ á accederen ó sacerdocio, decisión que
4erarquía e abrigados a obedecer en o Papa cualifica de "definitiva",' é
dicir, irrefutable.
conciencia as súas leis
4. A Encíclica Evangelium vitae de
De calquera xeito, como é sabido,
Xoán
Paulo II (1995) ; sobre como é
unha cousa é á teoría e outra a
un delicto moral grave a supresión da
realidade, que é un abismo entre o
vida
humana (aborto e eutanasia). É a
esixido por Roma e o que se fai
realmente na Igrexa. O abismo prÜ?eira vez que o Papa reclama a
maniféstase, sobre todo, entre o clero infalibilidade para normas morais
e os leigos, pero tamén entre bispos e prácticas ·e concretas.
5. A Instrucción Sinodal De sinodis
curas; e mesmo entre os bispos e o
diocesanis agendi da Congregación dos
· Papa. Por moito que · queira
impoñerse a xerarquía, a realidade é. bispos (1995); para a "boa conducta"
dos sínodos diocesanos.
que a autoridade na Igrexa ·.vaise
6 . . Un Vademecum do Consello
exluíndo. Ultimamente liamos datos
Pontificío
da Familia para uso dos
rotundos: a meirande parte dos
confesores sobre algunhas cuestións
católicos centroeuropeos non lle
recoñecían
autoridade
moral morais da parella (1997), incídese
sobre ·
a
ningunha ó mesmo Papa, porque o particularmente
contracepción como .delicto moral
vían totalmente ancorado no pasado.
grave.
De pouco valen así os títulos
7. A -Instrucción vaticana sobre
eclesiásticos.
cuestións
relativas
á
Dez anos de ordenanzas Algunhas
colaboración
dos
leigos
no
ministerio
romanas
. Bockenforde presenta unha longa sacerdotal (1997); levanto u unha grand
rin.gleira de documentos vaticanos polémica en toda a Igrexa, sobre todo
des tes
anos
que
incitan na centro eu:ropea, onde mesmo

algún bispo se manifestou en contra
do documento.
8. O Motu Proprio papal Ad
tuendam fidem (1998); sobre algunhas
normas introducidas no CIC, entre
outras causas referentes ás penas
canónicas
ós
católicos
que
contraveñan a declaración oficial
sobre o ordenación sacerdotal das
mulleres. Aínda que o título latino
significa: "Para defende-la fe", algúns
sectores da igrexa :francesa traduciron
malevolamente á lingua gala "Pour
· tuer la foi" (Para matar-la fe).
9. O Motu Proprio papal Aposto los
suos (1998); sobre a natureza das
conferencias episcopais, para que non
se excedan nas súas atribucións e
sexan
totalmente
submisas
á
autoridade romana, pois . so as
funcións do papa e do bispo na súa
diócese son de dereito divino".
Un pequeno colofón
Como é sabido, a palabra xerarqufa
significa literalmente poder sagrado,
poder de orixe sagrado. Moi heavy
isto... porque supón que se o que
diga o papa ou o meu bispo segue a
ser como se o dixese Deus n~esmo,
está claro que a liberdade cristíá dos
fieis (e dos curas rasos ... ) realizase tan
só na obediencia. Non pode haber,
consecuentemente, unha liberdade
aposta á xerarquía e o seu maxisterio;
por se non quedara suficiente~ente
claro, .a encíclica papal Veritatis
rotundamente
splendor afirmao
¿Onde qu'e da, logo, a presunta
''' soberana liberdade" do chamado
"santuario sagrado" da conciencia de
cada un?
·c on todo ¿Non será perigoso
passar
dos
no sos
bis pos
representantes máis directos do
sistema xerárquico- e de todo o que
atinxe ás leis na Igrexa? ¿Non será
suicida a ausencia de oposición ás
afirmacións doutrinais da xerarquía e
unha actitude de non darlle
importancia a todo o que vén de
Roma?

O CAMPO
RETOS E ESPERANZAS PARA UN MEDIO -RURAL VIVO.
No pasado nº550 da revista demos canta da convocatoria do 2º FORO POR UN MEDIO
RURAL VIVO que tivo Jugar os días 19, 20 e 21 ·de marzo en EL ESCORIAL. Unha vez
conciuído tiráronse unhas conclusións .deste encontro, que son estas que hoxe traemos
á revista da man de Fernando Veiga, membro da. cooperativa A Carqueixa, que estivo
presente ne/.
Os que estabamos
Representantes
de
organizacións
agrarias, organizacións sociais e colectivos
ecoloxistas, agricultores /as que apostan
pola producción de alimentos de calidade,
grupos que deseñan estratexias de traballo e
de desenv_o lvemento para a bisbarra onde
viven, experiencias de comercialización
directa, cidadáns que entenden a xestión
municipal coma un verdadeiro espacio de
participación cidadá, colectivos que
traballan pola cultura rural, grupos de nais,
pai e educadores que defenden unha
scola de calidade para o Pobo, iniciativas
de cononúa ocial, proxectos sociais que
contemplan unha xestión integral do
territorio e un uso máis racional das novas
tecnoloxías, proxectos de turismo rural
integrado, iniciativas para xestiona-los
recursos locais, colectivos (inmigrantes,
temporeiros, anciáns, mulleres rurais,
nenos, ... ) que se autoorganizan para
res postar
ás
súas
problemáticas, ...
encontráronse durante os días 19, 20 e 21 de
marzo de 1999, en El Escorial.

Do que falamos
Analizáronse colectivamente os feítos
socioeconómicos · e
políticos
máis
significativos que van ter incidencia na vida
dos nosos pobos nos próximos anos.
Afqndouse, moi especialmente, nos efectos
da AXENDA 2000, os acordos da
OMC, ... Tan1én se deron a coñecer outras
ituacións e realidades do medio rural
noutro
continentes, así como as
alternativa que se defenden desde os
medios rurai e campesiños. Por último
compartíronse e intercambiáronse as
experien ia
e
m1c1at1vas
de
de envolvem nto rural que se están
levando a abo no conxunto das rexións e
nacionalidad do estado español.
ncontro re pondía á convocatoria do
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2º FORO POR UN MEDIO RURAL
VIVO, feita
pola PLATAFORMA
RURAL, e co apoio da Dirección Xeral VI
da Unióti Europea.

Unha análise da situación actual:
mundial. ..
Durante o conxunto de sesións de
traballo e coa axuda dos diferentes relatores
e expertos púidose . constatar como ·o
espacio rural segue a vivir nun proceso de
marxinalidade permanente: mantéñense en
todo o mundo as dinámicas de . éxodo
campo-cidade; desmantélanse as culturas
. locais, os sistemas autónomos de xestión de
territor:ios; desparecen os labregos e
labregas e por tanto a agricultura familiar;
impo.nse o modelo de agricultura intensiva,
industrial, favorecendo eón iso o descenso
da poboación activa que traballa
directamente na agricultura. Os estados
perden
autonomía
de
soberanía
alimentaria, deixando esta función en mans
do mercado planificado pola agroindustria
multinacional. Tamén a actividade intensiva
da agricultura industrial provoca a
desertización e contaminación de grandes
áreas da terra, a falta de auga por
esgotamento e contaminación dos
acuíferos, ríos, ... a mingua do patrimonio
agroxenético, a perda de biodiversidade.
Ademais, a pesar das superproduccións,
estase a producir unha perda global de terra
fértil que fai diminuí-las reservas de
alimentos. Isto fixo cae-las reservas, na
década dos 90, por debaixo dos sesenta días
de consumo mundial. O nivel núnimo de
seguridade alimentaria considérase cando
existen uns stocks que cubran setenta días
de consumo mundial.

... e no Estado Español
Pero tamén no Estado Español, a pesar de
ser locomotora da Europa do Euro, o
medio rural vive situacións de deterioro e

marxinalidade, constatando a perda
permanente
de
poboación
nas
comunidades r~rais (1131 municipios
desparecidos na segunda metade de século,
dez millóns de españois mudaron a
residencia nas tres · últimas décadas) . A
diminución da poboación activa agraria
ós/ ás
labregos/ as
menos
afecta
competitivos/ as, que son aqueles que viven
nos Pobos (de 1984 a 1997 desapareceron
un millón de agricultores).
Outros problemas importantes son:·
A dependencia dos/ as agricultores/ as do
sector agroalimentario 1 agudizado ante a
imposición da biotecnoloxía: híbridos ,
transxénicos, semente terminator, ....
O deterioro vertixinoso dos · recursos
naturais como consecuencia das prácticas
agrícolas e industriais, ...
O desmantelamento dos servicios _locais:
escalas, servicos sanitarios, transporte,
carteiros, educación de adultos,etc.
O paro estructural (33% de paro agrario)
en rexións agrícolas ricas como Andalucía e
Extrema dura.
A aparición de novas bolsas de pobreza:
persoas maiores que viven situacións de
marxinación e soidade, nen os/ as sen escola, ·
mulleres ás que non se lles recoñece a súa
participación e aportación á econonúa
local, a atención e coi dado do fillos/ as e das
persoas con máis dificultades, xubilados
cobrando pensións ridículas que a penas
lles alcanza para vivir , xornaleiros e
temporeiros que se lles · nega un cacho de .
terra nos seus territorios, inmigrantes que
sofren humillacións, desatención social ...
Todo iso unido ás novas políticas de
desenvolvemento rural, que non superan o
concepto experin1ental, non contemplan a
recuperación dos servicios locais, aplicando
as migallas do fondos estrncturais, o que
upón 'm enos do 5% do orzamento total

. i

Esperta do teu sono

No debuxo que acompaña estas páxinas, un pequeno deus dos gregos:
chamábase Kairós, palabra que significa Ocasión, Tempo Oportuno. O
escultor Leucipo púxolle alas nos pés, coma disposto a fuxir, e case totalmente
ca 1v o : s ó
tiña u n p e q u e ñ o moño , di f í c i 1 de agarrar.
¿Non se adoita dicir que a ocasión píntana calva? ¿Non resulta certo
que, ás veces, as causas escapan e pillámolas polos pelos?
Galicia está nun momento decisivo da súa historia. Nunca, dende hai
centos de anos, o noso idioma estivo tan prestixiado -ensino en galega,
televisión galega ... -, pero tampouco tan ameazado pola invasión dos medios
de comunicación en ámbitos, coma o rural, ó que endexamais chegaran e
agora, por fortuna, chegan.
O movemento de
Crentes Galegas pensa que
tal "Kairós" ou Ocasión
constitúe unha oferta do
Espírito: o Hoxe de Deus.
Convidamos
a
tódolos galegas de
nacemento ou de adopción crentes ou agnósticos-, a
entrar na dinámica desta
ocasión irrepetible. O Bienio
Irmandiño son dous anos de
campaña de galeguización
dunha Igrexa adurmiñada,
para que o noso pobo erga a
cabeza e
recupere a
dignidade e maila
autoestima porque se
achega a súa liberación.

Os tempos son chegad.os

N on deas a esquecemento

¿Quen veñen sendo os Irmandiños?
Un auténtico mito, pero tanxible
realidade, de labregos galegos que se
ergueron contra os señores feudais que
abusaban deles téndoos coma servos. Eles
eran escravos, non propietarios, das terras
que cultivaban, e foron á súa conquista;
axudados por fidalgos e por cregos,
destruíron a maior parte dos castelos dos
__.ieus asoballadores.
Foi a experiencia máis prestixiosa de
España e acaso de Europa, <lesas Irmandades qu e se
puxeron en marcha. Durou 2 anos -i un bienio !-, de
1467 a 1469-, no século XV.
O noso Bienio pretende unha mobilización
xeral, non pola posesión das terras, senón pola
recuperación da Palabra, que nos roubaron os
novos señores, xa non feudais_.¿_e~ capitalistas, ou
alomenos das capitais.

"Deus e mailo Pobo" -os I rmán s de Galicia-, son os nosos
interlocutores. É dicir, o Evanxeo, que fala do "privilexio dos pobres".

¿Quen son os que teñen o galego coma idioma propio, no que se
senten a gusto, mesmo seguros e fortes? Non cabe dúbida: labregos e
mariñeiros; en parte tamén os obreiros, porque, ó viviren nas cidades, acaso
perderon a fala e ficaron mudos.
Hai quen afirma que non cómpre chorar máis porque seica disque a
choromiqueira de Padrón chorou por todos nós e para sempre. Non tal.
Rosalía tivo a sensibilidade de pulsa-las cordas do pobo, e da súa pluma
deitou unha sinfonía inacabada que habemos seguir compoñendo nosoutros.
Non existe posible Resurrección se non se avivece a lembranza do
Venres Santo: a memoria dos vencidos. Un imperativo do noso himno
alértanos: "Non deas a esquecemento da inxuria o rudo encono". O noso
territorio está sementado de cruceiros, do sinal da cruz.
Na consagración episcopal de don Miguel Anxo Araújo Iglesias
léronse estes versos do seu irmán, don Armando:

A loita pola Pal
ver dadeiros castelos no aire
escoitar. ¿A quen?
Antes de responder
"Deus Fratresque Gallaeciae"
son chegados" -como di o

Galicia crucificada,
todo o corpiño a sangrar,
polas feridas das rías
e os cravos de pés e mans
xongue o seu sacrificio
co de Cristo no Altar
e agarda o terceiro día
pra con El resucitar.
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Malia seren os mais deles fillos de labregos, os cregos
seguen adormecidos. Non buscamos culpas, pero tampouco non
é <loado admitir desculpas. Todo sucede entre o sono ou
adormecento e o soño ou ansia dunha Galicia liberada, que
recupere a súa fala para non seguir sendo menor de idade:
"infante", é dicir, non falante. Isto non significa que desprecémolo idioma castelán.
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Os piñeiros donoso himno, co seu fungar repiten: Os bos
e xenerosos a nosa voz entenden, e con arroubo atenden o noso
roucoson.
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FogQr de Breogán

Os bos e xenerosos

.

Nunca falto u xente da cultura e así mesmo da relixión,
galegas bondadosos e con xenerosidade. Xente que acaso tardou
en espertar pero agora sente o murmurio da Pomba da
Renancencia, que dixo Ramón Cabanillas. Esa Pomba que para
os crentes é o Materno Espírito de Deus que trae novidade, boa
noticia.
Como por regra xeral non é cousa de mala fe, senón de
alienación ou alleamento -estar psicoloxicamente fóra de si e da,
patria-, confiamos en que moitos burgueses urbanitas e non
poucos eclesiásticos se dispoñan a facer historia, convencidos de
que, se a fala é camiño, os tempos son chegados de botarse a
andar.
Sabemos que, logo de seren derrotados os Irmandiños,
os Reis Católicos, e máis tarde os Borbóns, e ata hoxe o poder
central, aldraxaron Galicia, pero tamén nosoutos ternos demitido
das nosas responsabilidades histó
ricas. Van sendo horas de pasar do Venres de Paixón ó Sábado
dunha nova creación .

Os cristiáns estamos urxidos por una re-lectura da Biblia. A ver se
somos capaces de repetí-la fazaña de Xosué, que cunha procesión litúrxica
dando sete voltas arredor da cidade de Iericó, conseguiu que as súas murallas
se derrubasen.
~ Ben sabemos que iso é nada menos ca unha metáfora para indicar que
a nosa liturxia ten que poñerse en marcha, en procesión cara á conquista, xa
non do territorio, senón da Fala. Ousadía fará falla para que esa fantástica
imaxe se converta en programa simbólico.

Un cristián e calquera herdeiro da cultura hebrea como somos todos
nós-, se quere ser fiel á historia, terá que pasar do patriarca Abraham ó
patriarca Breogán, do que somos nación, patria e lareira. Se a Biblia non é
actualizada e traducida á nosa cultura, paga a pena arrecantala nunha
biblioteca de luxo. É un perverso luxo que un libro revolucionario que lle deu
sentido e azos de liberación a un pobo, sirva para adormecer
,
A redención de Galicia, da que fala o noso himno, supón, coma toda
liberación da escravitude, un prezo para pasarmos da servidume ó servicio.
Mentres que a Biblia nos fala da historia de Israel, dos seus heroes, das fontes e
dos ríos, dos lugares e acontecmentos ¿que sabemos de Galicia pola nosa
liturxia?.
Xesús de N azaré foi un
bo xudeu que tivo
conciencia étnica e
carraxe pola ocupación
militar romana do seu
pobo. Falaba o arameo
popular, nin tan sequera
o hebreo; moito menos
o grego, cultivado nas
cidades de Palestina.

Palestina

Galicia

A nosa voz pregoa

..¿;oitA
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Festa do Bienio Irmandiño

Pouco se fai en dous anos. O Bienio Irmandiño ten vocación de Milenio.
Cómpre unha canle para que o río da galeguidade cristiá discorra regando a nasa
Terra mil primaveras máis, como queríaÁlvaro Cunqueiro.
Se ata o século XIV e XV, data esta dos Irmandiños-, a Igrexa de Galicia é
galega, a partir de aí, en cambio, faise toledana. Os Reis Católicos forzaron a súa
castelanización para termar das ambicións da nobreza laica galega. Os abades dos
mosteiros veñen de Castela e os estudianes de monxes e frades van formarse a
Valladolid, nova capital, levando para aló os nasos carriños ..
Durante 330 anos (l.500 a 1.830) houbo en Galicia 152 bispos de fóra e
soamente 15 galegas. N unha repartición artificial, correspondería a menos de 3
bis pos cada cen anos en cada unha das 5 dióceses galegas.

O sábado, 26 de xuño, no castro de santa Susana
(Alameda da Ferradura) , Santiago de Compostela,
de 12 a 14 horas, en remaría laica e militante.
@~~~· ~~®· ~~~; ~~~~~· ~~~~~~~· ~· ~·

Representantes da cultura galegaa r ti s tas, músicos , de bu x antes,
escritores ... amasarán o seu apoio á causa.
Interesa moito a asistencia dos máis
posibles, por mor de verificar a forza
popular da mensaxe da
nosa Loita polo
Palabra

X a n t a r
colectivo.Cadaqu
én que leve a súa comida

disposto a compartíla. A festa

Se podes facer unha achega económica, diríxete a
Asociación Bienio Irmandiño 2091-03 77-7 4-304000A'664
"Por Deus e mailos Irmáns de Galicia"

Jerónimo Aguado Martínez
supón menos do 5% do orzamento total
des tes.
Sementando no futuro
Qs participantes ó 2º FORO POR UN
MEDIO
RURAL
VIVO
comprometéronse a traballar dutante os
dous próximos anos, desde .os seus Pobos,
colectivos e organizacións por favorecer
un~a conciencia colectiva para que a
sociedade no seu conxunto demande o
espacio rural como un patrimonio de
todos.; propor que a sociedade no seu
conxunto se comprometa a revivilo e
con
criterios
de
conservalo
sustentabilidade, iniciando procesos a partir
da realidade actual e da poboación que nel
existe.
Será necesario crear estructuras e canles
para que a xestión do territorio rural sexa
unha tarefa dos que viven nos pobos, sendo
o seu custo asumido polo· conxunto dos
cidadáns; presiona-las Institucións con
responsabilidades
en
políticas
de
desenvolvemento rural para que asuman
. que non é posible a x.estión integral do
medio rural sen labregos/ as que practiquen
outro modelo de agricultura. Todo isto
· unido ó dereito de soberanía alimentaria de
tódolos pobos ·do mundo.
Tamén haberá que crear infraestructuras
e servicios nos pobos para impedir novos .
éxodos e facilita-lo asentamento da nova
pob.oación; fomentar outras actividades
económicas vinculadas á xestión dos
recursos locais, aumentando os programas e
as contías orzamentarias destinadas ó
desenvolvemento rural.
Pero todos estes procesos hanse de
desenvolver tendo en conta as situacións de
vida dos colectivos máis vulnerables e
marxinados da sociedade, :así como a
realidade dos países máis empobrecidos
como
consecuencia
das
políticas
económicas internacionais. Non é posible
un desenvolvemento harmónico e sostible
esquecendo os excluídos do modelo único
de economía mundial.
Un compromiso persoal e social
Para a consecución destes obxectivos os
part1c1pantes
do
2º
FORO
comprometéronse a traballar na defensa do
mantenemento dos labregos familiares,
productores directos, labregos ...un NON

rotundo á desesperación de máis labregos:
- Promociona-la agricultura ecolóxica,
duradeira e orgánica, vinculada á xestión
integral dos territorios e ós seus recursos
naturais.
-Fomenta-lo desenvolvemento dos
mercados locais para facilita-la distribución
de productos e alimentos de calidade, sen
cristos engadidos, e ós que poidan acceder
tódolos cidadáns.
-Potenciar
sistemas
directos
de
distribución
de
alimentos,
entre
productores e consumidores.
-Consúva-las
sementes
e
razas
autóctonas e fomenta-las redes de
intercambio.
-Oposición á producción, distribución e
venda de productos transxénicos.
-Recupera-los valores da cultura rural.
-Mobilizarse presionando os poderes
públicos para que interveñan na
recuperación e posta en funcionamento
dos servicios dos pobos: escola, centro de
saúde, transportes, ... ofrecendo un serviciq
digno e µeitado á realidade social de cada
zona, evitando utilizar criterios puramente
económicos
-Fomentar novas iniciativas de economía
social, unha fiscalidade axeitada ás
iniciativas empresariais do me~o rural que
garantan a súa viabilidad~
- Traballar
un
proceso
de
desenvolvemento que impida o éxodo
rural.
-Reivindica-la importancia da muller
rural e pór en valor o labor da Explotación
Familiar ou o.utras actividades, potenciando
a súa incorporación en igualdades e
dereitos.
-Fornecemento en grupos de acc1on
local con estratexias de desenvolvemento
sostible, o acompañamento e cercanía ós
grupos dos Ínáis . maixinados: anciáns,
mulleres,
nenas,
inmigrantes,
temporeiros, ....
-Levar adiante unha proposta de
convenio marco que recolla os mínimos na
relación laboral dos temporeiros.
-A esixencia de ampliación orzamentaria
na Unión Europea, para apoia-los procesos
de transición da agricultura convencional á
orgánica e o fomento de iniciativas de
desnvolvemento rural, costeándoo cos

fondos
da
PAC
destinados
ós
especuladores. Dos 900.000 millóns de
pesetas aproximados que o Estado Español
recibe da Unión Europea en ·concepto de
acompañamento á renda dos "propietarios"
(non á dos labregos), 720.000 millóns teñen
como destinatario o 20% dos propietarios
(titulares de explotación que ·non exercen
como profesionais do traballo da terra). Esta
cantidade sería suficiente para deixa-lo 50%
ó fomento dunha agricultura duradeira e o
outro 50% a apoiar · iniciativas de
desnvolvemento rural.
Por último, desde a PLATAFORMA
RURAL quérese transmitir á sociedade
española a vontade de traballar polo
fornecemento da cultura das alianzas
(campo-cidade, consumidores-productores,
labregos-ecoloxistas,
sindicalistas,
cooperativistas,
axentes
de
desenvolvemento local, ... ) ofrecéndose
como instrumento que facilite o diálogo e
o encontro entre diferentes organizacións,
movementos, colectivos, grupos que
traballan e apostan decididamente POR
UN MEDIO RURAL VIVO.
EL ESCORIAL, A 21 DE MARZO DE 1999

-········· ·

··············o

ENIREVISTA

ALBERT NOLAN, SURAFRICANO: "CALOUERA
TEOLOXIA DEBESE A UN CONTEXTO':
.
-

Cando en 1983 foi elixido polos seus compañeiros dominicos para poñerse á fronte da
orde, renunciou con estas palabras: Na congregación hai máis xente en condicións· de
desempeña-la fünción de mestre xera l, .mentres que, neste momento, non hai moitas
que poidan ocupa-lo meu pasto na loita contra o ·apartheid en Sudáfrica. É Albert Notan,
suraficano de raza branca, nome vinculado á teoloxía da liberación sudafricana, director
da revista ecuménica Challenge (Desafío), quen confesa que, a 'través dos seus
compromisos concretos coa mocidade do seu país, chegou a descubrir gradualmente a
dimensión política e social do evanxeo e hoxe é un cualificado voceiro da interesante
corrente denominada teoloxía contextual. Extractamos unha interesante entrevista da
revista Mundo Negro.

convencidos de que expresan unha
sorte de verdade eterna, válida para
toda época e circunstancia. Estes
últimos non están en condición de
analizaren críticamente o contexto
no que viven. Durante o apartheid, o
medo a perder privilexios adquiridos .
era xustificado en termos teolóxicos:
a Igrexa está pola paz, non pode
implicarse na loita revolucionaria,
debe ser imparcial, etc ...
A Igrexa Católica sudafricana
admitiu
pérante
a
aquela
Comisión Reconciliación que o
seu silencio fronte ó apartheid
No
recente
informe
da
foi probablemente o seu pecado
Comisión sobre a Verdaqe e a
máis grande ¿Ahonda isto para
Reconciliación, dirixido por
promove-la
causa
da
Desmond Tutu, emítese un
reconciliación?
xuízo severo sobre as Igrexas
-Só en certo sentid-o. Resulta moi
durante o Apartheid. ¿Por que
a
calquera
institución
non tiveron a coraxe de se dificil
·
condena-lo
seu
·
pasado;
pero,
aínda
enfrontaren con máis decisión ó
que
o
faga,
iso
non
é
o
máis
réxime racista?
- En xeral as Igrexas tenden a importante. O que realme.n te conta é
a súa reacción actual perél,nte as graves
adaptarse ó mundo. O seu xeito de
comprende-la realidade está máis inxustizas sociais. Por exemplo, a
Igrexa
cala
no
tocante
ás
determinado pola sociedade na que
desigualdades
económicas
na
nosa
se at9pan ca polo Evanxeo, e a súa
teoloxía sofre a influencia do sociedade, onde os ricos son cada vez
contexto social. De · feito tódalas máis ricos e os pobres cada vez máis
teoloxía
son
contextuais. A pobres. E esta situacióri social é tan
execrable coma o apartheid. A
diferencia está en que, cando fan
teoloxía, uns son conscientes da reconciliación non consiste só en
influencia que exerce neles a admitir que fomos racistas, entoa-lo
sociedade, mentres que outros non mea culta e darse a man. Podemos
on con cientes desa influencia,
contribuír máis se nos chegamos a

decatar do condicionados que
estivemos e estamos desde o punto
de vista social. Cómo certas
valoracións e tomas de postura sobre
a realidade non están inspiradas no
Evanxeo, senón que reflicten o noso
c?ndicionamento social, xa sexa por
térmo-la pel branca ou por gozar·
dunha mellor situación . económica.
Temo que n'os atopemqs aínda lonxe

Se non
tacemos nada
por incluí-las ·
mulleres e a
súa perspectiva,
a nasa
teoloxía ·está
destinada a ser
irrelevante.
de comprender isto, porque non lle
damos importancia á influencia que
o contexto ten sobre o noso xeito de
pensar e xulgar. Aínda é común de
máis a idea de .que se pode predica-lo
evanxeo prescindindo do contexto
histórico. Hai que libera-la teoloxía.
Por
suposto
is to
entra
en
contradicción con Roma, onde
pensan que existe unha teoloxía

Antonio Fernández Oca
eterna, abstracta, aplicable a calquera
parte do mundo.
Na loita contra o apartheid
nacen e desenvolveuse a teoloxía
. contextual sudafricana ¿Cales
son os contextos dos que hai que
partir hoxe para facer teoloxía?
-Sen dúbida a economía. As
grandes inxustizas e desigualdades no
eido . económico, a globalización dos
mercados, a ·débeda exterior dos
países pobres ... son o contexto no que
debemos tratar de comprender qué
di o Evanxeo. Pero debemos evitar
que inflúan no naso xuízo mitos
económicos como o do libre mercado
ou o da riqueza ó alcance de todos.
Non · recente documento o ·s
bispos sudaíricanos amósanse
críticos no focante á política
eéonómica do goberno ....
- Non estou de acordo sobre iso.
Ante todo a Igrexa debe ser crítica
fronte á gran empresa. Hoxe, en
Sudáfrica, o goberno leva · tódalas
· culpas, pero a quen hai que censurar
é ós empresarios. Os capitáns da
Industria e das finanzas están en
palrniñas; son considerados coma os
herois dos naso tempo, os mestres da
eficiencia. . .. detrás desa fachada
agáchase unha lóxica cruel: a do
lucro <liante de todo. A mesma lóxica
que fai que a riqueza vaia parar a

As
.

desigualdad~s
,
.

econom1cas
crecentes son
tan execrables
como o
apartheid
unha. minoría cada vez máis reducida,
privando a maioría dos bens
esenciais. Isto é inmoral .... Os bispos
deberían culpar non ó goberno,
senón a · quen detenta o poder

Sudáfrica acaba de
celebra-las segundas
· eleccións
democráticas co
trunfo do partido de
Nelson Mandela

económico.'Non o fan nin o faráil,
qué hai máis · criminalidade,... Outro
porque temen 6s ricos e poderosos,
contexto é o do feminismo, en
do mesmo xeito que tiñan medo de
rel~ción ó cal as Igrexas, sobre todo a
falar contra ó apartheid. A xente pensa · católica, deben traballar moito aínda.
que a ~nica forma .de ser profeta é Se non facemos n~da por incluí~las
criticando o goberno, pero a profecía mulleres e a súa perspectiva, a nasa
hai que exercela contra o poder teoloxía está destinada a ser
irrelevante.
económico.
¿En que outros campos debe
En canto á ecoloxía como
desenvolverse
.a
teoloxía
contexto, ata agora fornas tirando
contextual sudafricana?
cunha mentalidade herdada do pasado
-A cultura é un deles. Necesitamos
conforme á cal os seres humanos son
saber qué entendemos por cultura e superiores á natureza e están
cál é .o seu papel. E refirome non só á encargados de dominala. Non
cultura africana, senón tamén á .asimilamos,
e.n
absoluto · os
occidental. Por exemplo, o tema da descubrimentos realizados no ámbito
homosexualidade, que está a dividi-la científico: a nova historia do universo,
o Big Bang, a evolución ... iluminados
Igrexa, é un fenómeno cultural antes
ca un tema teolóxico. Pero sempre nos por esa outra idea da creación,
enguedellaremos en problemas se non saberemos definirnos non como seres
nos
decatamos
de
que
a superiores ás outras criaturas, senón
como parte do universo, conscentes
homosexualidade é aceptada nalgúns
de sermos un problema p~ra · a
~bitas cultuq.is, pero rexeitada por
natureza máis cá solución. E
persoas pertencentes a un contexto
chegaremos a unha comprensión
cultural distinto. Outio importante
totalmente nova non só de nós
contexto é o da moral, ... necesitamos
comprende-las razóns da actual crise mesmos; tamén descubriremos a Deus
moral, a extensión da corrupción, por dun xeito completam~nte distinto.
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CO PAN E CO VINO FACEMOS CAMINO
400 labregas e labregos celebrando o Patrón
Con este lema, simple e cotián, xuntámonos ·este ano -en San Clodio de Ouiroga os
membros dos grupos do Movemento Rural Cristián de Galicia con _todos aquf]les que
nos quixeron acompañar para celebra-la festa do Patrón dos labregos, San Cidre.
Fomos máis de 400 persoas as que nos xuntamos no precioso val de San Clodio de
Rivas de Sil; en Lugo; primeiro para un encontro-celebración levado a cabo na
fermosísima igrexa parroquial románica e, lago, para un xantar-festa a carón mesmo das
augas mansas e amplas do Sil. O tempo agasallounos, no medio da irwernía .que
soportamos, un día de sol espléndido.
Pan e viño: palabras e vida
simple e rica
N o encontro-celebración puidemos
contempla-la procesi6n dos pans, que
serviu para que a xente de diferentes
bisbarras de Galicia n os fosen falando
das súas zonas, dos seus traballos, das.
súas esperanzas, das súas penas, da súa ·
fe, do s u pan en definitiva. ¡Preciosa
a palabra dos labregos e labregas,
r todo labregas, que nos ían
comentando todo canto o pan, o
impl e diario pan, representa nas
nosas vidas rurais!
Os veciños de San Clodio escolleron
o viño como símbolo das súas vidas,
e das súas vidas nos falaron con

palabra quente e poética. Soubemos
algo máis do val de San Clodio e
parroquias do ·· arredor, os seus
habitantes descubríronsenos ante os
que iamos de fóra como sumamente
acolledores, como xente solidaria
coas necesidades do Terceiro Mundo,
como xente unida gustosa do
encontro festivo, como xente que
segue ·apostando por ·un presente e
por
un
futuro
fondamente
humanizado, e iso a pesar de que os
anos andan , de que a vellez se bot;,i
m oitas veces enriba, de que as casas se
abandonan e as parroquias parecen ir .
a menos . Descubríronsenos com o
xente de sinxela e fonda esperanza,

baseada na bondade de Deus
espallada nas vidas rurais que, co pan
e co viño, fan camiño persistente e
feliz.
Dos pans presentados -un anaco de
cada un deles: de Abadín, .d e
Rodeiro, de Filgueira e TrasanquelosCurtis, de Galegas-Frades , de
Pedrafita do Cebreiro, de Bazar-Santa
Comba, da Limia, ... fixéino-lo
pan da Eucaristía, que serviu logo
para comungar coa persoa e coa vida
de. ·x esús de N azaré, e tamén para
comungar, todos con todos, coas
vidas caladas e eficientes de tantos
homes e m ulleres qu e no campo
seguen a loitar p ola vida . e a gañar
honradamente o seu pan. ¡Que ben
sabían aquel pan e aquel viño que
Xesús nos ofreceu, feíto santo na súa
memoria e na memoria dos seus
preferidos!
O noso Manifest~, os nosos
soños
E, ó final da celebración, lémo-lo
manifesto, que recollia unhas liñas de
traballo que se pensaron nos grupos
do Movemento Rural, ó redor .dos
cales queremos seguir traballando e
vivindo a vida no medio rural. Por
veces son unha realidade, e por veces
son os nosos so.ñas, cara ós que nos
sentimos especialmente empuxados
nesa xornada do 15 de maio en San
Clodio de Rivas de Sil. Gracias a
tódolos veciños de San Clodio e
bisbarra que fixeron posible tanto
ben.

Manolo Regal
MANIFESTO

producir moito para gañar moitos
Como membros do Movemento · cartas, sen importar para ·nada as
Rural Cristián de Galicia, como formas . de boa conv1venc1a, a
solidariedade
internacional, . o
labregos e labregas que somos,
respecto pola sabedoría dos nasos
maiores, a felicidade dos máis débiles
AFIRMAMOS:
sobre todo.
Que o mundo rural é algo
marabilioso; que a nosa terra é moÍ
POR ISO SEGUIREMOS
productiva, e que
os nasos
antepasados souberon construír nela LOITANDO:
unha maneira de traballar e de vivir
Por seguir producindo sen cotas o
que causa admiración. O campo deu
que podemos e sabemos producir:
vida ós nasos maiores e ten leite e carne especialmente.
capacidade para nola seguir dando a
·Por un soldo digno no campo,
nós tamén.
coma o de calquera outro traballador.

TAMÉN DENUNCIAMOS:
Que desde a Xunta, desde·Madrid,
desde Bruxelas e .desde os Estados
Unidos nos queren meter unha
política agraria destructiva, porque
afoga ó pequeno e ás unidades
familiares de producción, acaba cos
nosós productos e coa vida saudable,
mete hormonas nos an1ma1s e
p~sticidas nas terras.
Que nos queiran introducir nuriha
mentalidade que soamente pensa en

Para que no campo teñamos cerca
os servicios básicos que ten calquera
cidadán: · médicos, escolas(ESO),
veterinarios, transportes públicos ...
Para ter unha boa información
sobre o que realmente pasa e non
pasa no mundo rural, porque só nos
din ~ qui; nos queren dicir.
Por unirnos e organizarnos para
defende-los nasos dereitos.
Por ter un campo habitado tamén
por xente nova:.

Por un campo con humor e con
festas.
Por sentirnos orgullosos de sermos
galegas e galegas da aldea.
Porque entre nó-los pobres e
pequenos
sigan
senda
ben
considerados.
Por
sempre,
prados,
non se
deserto.

coidar, como o fixemos
as nasas terras, os nasos
os nasos montes, para· que
volvan unha selva ou· un

Por . unha fe
animadora.

cristiá limpa

e

E FAREMOS TODO ISTO:
No nome dos nosos maiores que
agradecidos.

re~ordamos

_ No no me dos nos os fillos que
esperan o mellar de todos nós.
No nome de tódolos labregos que
se honran de selo.
No no me de Deus Pai que
mantén os nosos desexos diarios de
levar unha vida irmandada cos
veciños e con toda a natureza que
nos rodea.

e····· ···· ·
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O NOSOTABOLEIRO

RETIRO DE VERÁN

Os asistentes, nu n m oment o de lecer

Estamos a preparar intensamente (ou quizais non moi intensam~nte pero con moito cariño) o
E ncontro-retiro de verán deste ano.
O lugar será o das últimas veces, na casa que a parroquia do Cristo da Victoria de Vigo ten en
Vilán de Fornelos.
Para os novos/ as que se incorporen este ano hai que lembrar:
É. para tódalas idades.
Hai momentos de silencio persoal, de inte~cambio en grupo, de lectura compartida do
evanxeo, de celebración, de festa.
Págase a escote, de acordo co que custe.
Haise que anotar no seguinte teléfono antes do 30 de xullo:
982- 178143 (Pilar)
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MULLERES
.ALBANO-KOSOVARES "Muieres cristiás galegas"
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
SOLIDARIEDADE COAS MULLERES ALBANO-KOSOVARES
Sen chegar a saber do profundo padecemento das mulleres
albano-kosovares, sen poder imaxinar tanta dor, tanto
sufrimento e tantas bágoas. Sen sabe-lo que é perder casa e
familia, perdelo todo e ser violadas, atrevémonos a falar
desde o fondo de nós mesmas.
Gustaríanos que a palabra o:ficiaJ da nosa igrexa non sexa
para xulgar, condenar ou prohibir. ¿Cantas veces non sería
mellar o silencio repectuoso! G~staríanos que fose bálsamo
de comprensión, de acompañamento, de cariño fondo,
acollida e compaixón, como o foi a de Xesús para as
mulleres do seu tempo.
Dóenos como mulleres e como cristiás que se fag4n xuízos,
'que se tomen decisións, que se dean opinións no nome
dunha lei sen ter en conta as persoas. Cando se lles .nega a
estas mulleres e nenas violadas a píldora do día despoís
dicindo qude se fai en defensa da vida ¿que vida se
defende?
Queremos manifesta-lo noso desacordo cunha actitude que
sentimos legalista e pouco humana. U nha actitude que non
ten en conta a dignidade destas mulleres víctimas dunhas
feridas que non fomos quen de evitar. Deus está con el.as.
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Tintxu
...... ~.......................................................................................................................................................................

CHEGA A SEITURA
Para os partidos políticos, a colleita deste ano xa está nas tullas. Para
uns sóbralles sitio, outros mercarían, de seguro, novas huchas. En
artigas anteriores adiantamos algunhas claves para· que los lectores
poidan tira-las propias conclusións dos resultados e das declaracións
dos políticos á vista deles: Estas liñas escríbense unha semana antes
das eleccións e non procede extenderse máis nisto.

Mentres tanto mille}ros de alumnos de
ensino . universitario, medio · ou
primario están a punto de face-la súa
colleita dun longo curso que os
achegou un pouco máis a un futuro
incerto. Varios milleiros deles están a
punto de someterse á decisiva proba
da
selectividade.
Desde
a
· administración ofrécenlles agora o
triste consola de poder examinarse
cantas veces queiran para mellara-la
súa nota e poder mellara- las súas
opcións de carreira, pero a costa de agarda-lo tempo oportuno.
Tamén debe ser tempo de balance para os responsables da administración
educativa, para os que seguen .vixentes case tódolos problemas que viñan de
atrás. A Educación Secundaria Obrigatoria segue agardando pala súa
n olidación e os centros docentes en xeral continúan en penuria de medios
m teri i e co profesorado pouco motivado : esa é a explicación da demisión
masiva de directores de centros e dos seus equipos de colaboradores.
Que~ entran de cheo en época de seitura son os responsables ~acobeos, tanto
pa variante de Ano Santo Xubilar, como na de Xacobeo 99. A medida que
transcorría o mes · de maio -e xa non digamos en xuñ:o- empezaban as
aglomeracións de peregrinos, visitantes e turistas domáis v~riado.A Xunta fala
de tres millóns de visitantes nos cinco primeiros meses do ano, mentres a
Oficina de Acollida dos Peregrinos da catedral compostelá outorgaba máis de
dez mil Compostelas no mes de maio, a outras tantas persoas que fixeron polo
menos cen quilómetros a pé para chegar á catedral.
Días de colleita tamén noutros múltiples ámbitos. Por exemplo, para os
equipos de fútbol que seica representan a Vigo e maila Coruña, por levaren o
seu nome e gastaren .os cartas dos veciños destas cidades · en pagar a
mercenarios, moitos deles estranxeiros, para -como din tan poéticamentedefende-las súas colores. O seu traballo vailles permitir acudir na temporada
próxima ª. confronta-las s~as habilidades con outros equipos de diferentes
países de Europa.
.
.
Tempo de balance tamén para as máis diversas empresas, dos ámbitos
industrial, do comercio ou da agricultura, que terán que examinar como lles
foi nos primeiros meses de aplicación do novo marco _da moeda única
europea, no que terán que xogar a fondo as bazas da productividade e da
competencia.
Momento tamén de facermos todos unha reflexión sobre o mundo no que
vivimos, onde acabamos de vivir máis de dous meses e medio de guerra non
declarada contra a tiranía dun dictador, pero cun novo fracaso á hora de
defi nder eficazmente ás úas víctimas. O asunto deixa nas nasas conciencias
un amargo pauso e unha forte sensación de impotencia.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Levamos xa· varios meses
de campaña electoral
e a miña opinión é esta:
éche un asunto inmoral.
2. Para dicilo en directo
sen irmos de rama en rama
algún partido, alomenos,
quere levarnos á cama.
3: Escuse o irimego
que esta idea se me cruce:·
os políticos vi'ülan
· pero ningún me seduce·.
4. Cantores son matutinos
que co pobo in"tentari vodas;
coma ó mal poeta digo:
fai versos, pero non odas.
5. Levantan rúas a eito
e amañan a estrada
pró tempo das elecciórís;
resto do ano, ¡nada!
6. Cos seus soldas e propinas
Viven a todo tren,
E con certeira expresión
Din: "España me va bien:'.
7. O pobo, ignora.Ílte e cego
nada sabe do programa
mais sorrille ó cacique
que o quere levar á cama.
8. Un pobo ó que a eito drogan
para que sexa inmaturo
e renuncie a cavilar
cómo vai se-lo futuro.
9. Coa tele e outras andrómenas
Co naso pobo eles fan
coma o César cos romanos:
para que a xente non esperte
moito circo e algo de pan.
10.A ver se os nacionalistas
van medrando, co afán
de que esperte do seu sano
o Fogar de Breogán.

