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EDITORIAL

ENTRE
O
SÍNODO DOS BISPOS E O
FORO ALTERNATIVO. o pasado 23

de Otubro, remataba o Sínodo Europeo, que se
desenvolveu co lema "Xesús Cristo vivo na súa
Igrexa, fonte de esperanza para Europa". Pese ó
rotundo da afirmación, non semella que fora un
encontro xerador dunha esperanza nova.
É obvio que a Igrexa, na secularizada Europa de
fin de milenio, ten un peso e un prestixio '
baixa. E abofé que a culpa non a ten a figura e
mensaxe de Xesús Cristo, senón unha
institución que debe renovarse en algo máis que
nas formas exteriores.
Os vaticanólogos sinalaron que este Sínodo
(encontro dos bispos e algúns invitados co papa)
nin sequ era interesou á Igrexa, que mirou o
evento con escepticismo. A experiencia doutros
sínodos non axuda: silenéiouse o máis rico do
que se expuxo na aula sinodal.
O máis chamativo do Sínodo foron as verbas
que pronuncio o Cardeal Martini, arcebispo
d Milán e repetidamente papabile nos últimos
ano . Est prelado, de talante progresista, dixo
gu , como 11 acontecera a Martín Luther King,
'l t m ~ n "tivo un soño" dunha Igrexa
vcrd, d irament r novadora, ilusionada ... e veu
pedir un novo Concilio Ecuménico, corenta
ano despoi .do anterior: "Que fernioso e útil
ría, nunha Igrexa cada vez máis diversificada
nas súas linguaxes, repetir aquela experiencia de
comuñón ... do Vaticano II", dixo. Ó contrario
que en Italia e Europa, entre nós non tiveron
eco estas palabras.
Nin tampouco non tiveron eco nos medios de
comunicación <leste país as palabras contestatarias
que un grupo de leigos fixeron oír fóra da aula
do Vaticano. Tratábase do movemento Somos
Igrexa, que fixo polás mesmas datas o seu
particular Foro en Roma: "Foro europeo de
cristiás e cristiáns". O traballo das súas
esións resumírono nun particuLu Credo que
publicaremos proximamente.
O amplo Documento final do Foro é interesante,
sobre todo como contrapunto ó reseso discurso
oficial, aínda que non recolla toda a riqueza do
d bate qu , en Santa Severa, se deu entre os
r pr entantes de Portugal, Latinoamérica,
E paña, Francia, Inglaterra e sobre todo os
paí e
c ntroeuropeos. (Recollémolo en
p' ina c ntrais) :
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O TRAS NO . ROSTROS

Hai rostros que nos
producen un terremoto interior, como o dese pai turco,
chegado da aldea, sentado nun tallo en fronte do escombro
que agacha o corpo da súa filla estudiante, en silencio,
esperando. Ou quizais o deses africanos nunha praia do sur,
aterecidiños, penetrados da luz dos reflectores da garda civil,
derrotados ás mesmas portas do paraíso, tatabexendo "por
trabajo, por trabajo".
Isto ten que rebentar. E non ten traza de cambiar porque os
desta beira entremos en razón, pacte1nos coas nosas
conciencias primeiro e os nosos políticos despois, un plan
qe vida distinto, un modelo de trabilla e economía ·que non
teña por motor un remexido dos sete pecados capitais, unha
educación estricta na austeridade, na responsabilidade pola
saúde do planeta e no compartir.

~-

Cando os nosos periodistas e gobernantes van a Cuba a dar
leccións de humanidades, deberían levar serigrafado na
camisa, xuhto ó croc'odilo, algún deses rostros, que son a
mellor marca da verdadeira natureza das nosas economías
libres. Ou quizais, non iría mal que o discurso cerimonial e
admonitorio aznar-realista sobre a liberdade e os dereitos
humanos,
fose acompañado por unha montaxe de .
diapositivas con rostros do neoliberalismo nos países libres
de Latinoamérica: "porque a liberdade, clic, e o democrático
futuro de mercado libre, clic, e a mobilidade libre dos
capitais libres, clic, ..."
Témolas mans manchadas de sangue e irnos dando leccións
a Cuba, coa súa pobreza compartida onde os ~ellos e os
nenos son os primeiros. Mentres·, os ministros do
discurseador malabarista marea-lentes, poñendo camabdelas
á nova lei de estranxería. Todo porque supón a legalización
de 70.000 inmigrantes sen papeis, cónxuxes, pais, fillos dos
que xa están legais.
Vai ser duro para todos, pero _algo ten que ir cambiando, ou,
en estricta correspondencia, deberán os nosos ministros
escoitar, con santa resignación e diplomacia, a voz de Fidel
mentres viva.

BOA NOVA

lo eco

Tereixa Ledo Regal

"¿Ouen es ti?
· ¿Que dis de ti mesma?"
(Todo ha quedar ben definido, no seu sitio;
todo coma nos ·límites apropiados: ben encadrado).
-"¡Ai Amor, Berce da Vida,
Conforto de penas e tristuras,
Señor de toda curación:
ando _á deriva, indo a pique,
coma barquiño de papel en alta mar!
Presa dunha distrofia no espirito
que me agarrota .e me deriva
e me tumba ata arrastrarme polo chan
(como a ti, amiga Rosa, irmá na dar,
que por segundos me reanimas e consolas nestes tempos
de aflición).
Mesmo se afunde o chan baixo os meus pés
coma en sismo turco de grao 7 en escala de Richter.
¿A que bota-la man? Fáltame vida.
Nin tan sequera sei quen son. Nada me queda .
... tan só o pranto e mailo laio ... "
-E o Mestre do Amor toma a palabra ¡Eterno Comunicador!:
"Ti, miña mandada, voz no deserto, testemuña de luz,
ti es cabra montesa de monte comunal.
Ti, turrona buscádora de Terras Prometidas,
ceiba e graciosa,
e Eu, o teu ,Pastor Lanza l.
¡Axiña, vente pró monte! ¡é tempo xa!"

A CLAVE

1(Xn1,ó-8.1928)

A comunidade xoánica, en rivalidade cos seguidores do Baptista,
constrúe este relato lembrando que os primeiros discípulos de Xesús
foran seguidores do Baptista: Xesús é maior có seu Precursor. Os
xefes do pobo realizan un inquérito oficial por ver quen era Xoán o
Baptista: "Eu son unha voz".
O Profeta do Consola,
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lsaías, imaxinaba o retorno dos exiliados

coma unha procesión triunfal paralela á deus Marduc por Aninovo
en Babilonia: un grandióso atallo chaira a través do deserto,
achandando os montes e erguendo os vales. "Una voz clama " ¿Cocal
é o seu clamor? "No deserto preparádelle o camiño ó Señor" (Is 40,3).
Ningún profeta berra no deserto, a nasa civilización é un ermo
inhóspito, e nese páramo hai que te-la valentía de proclama-lo
Advento :- a próximoa chegada da liberación. A fin da escravitude
neoliberal.

e · ··· · . · ··

'A PENEIRA
FÉLIX VI LLARES MOUTEIRA foi homenax~ado polos veciños,
concello e asociacións de Mondoñedo pola adicación á cidade no seu tempo como
Rector do Seminario; agora foi nomeado Vicario da diocese. Este centro converteuse
nun foco de vida para toda a comarca. Coma ningún outro a~riu as portas e ventás
non só ós seus veciños, tamén á xente da cultura de toda Galicia. Foi un novo
rexurdimento que fai lembrar aqueles tempos do Seminario que foron fundamentais
para a nos.a literatura: Noriega, Le iras Pulpeiro, Crecente Vega, Iglesia Alvariño, Díaz
Castro e outros. Agora está no ·prelo o libro "A carón do lume" coas lendas, refráns,
tradicións que foron recollendo os seus alumnos nestes anos.

A xubilación abrigada de

MANUEL ESPIÑA no·seu
labor de ensinante na Universidade de A
Coruña está a producir ·un

fort~

I

desacougo neste centro que se traduciu
en centos de si naturas por parte dos
alumnos, que a consideran unha medida
antidemocrática e mesmo de castigo
promovida polos eclesiásticos que a

SEMPRE
SOLIDARIO

induciron. Urxen reconsiderala porque
para eles este mestre aínda está a
compartir con eles unha mensaxe chea

SEMPRE

de vida e de frescura ... Non se pode

SOLIDARIA

privar a un centro do ensino, a
investigación e a testemuña dunha
persoa que está a da-lo máximo das
súas posibilidades como ensinante. É
un.ha ruina para a sociedade e mesmo
para a lgrexa que sempre contou en
Manuel Espiña cun dos mellares
transmisores do Evanxeo.

Comezámo-lo mes de Nadal cunha xornada dedicada á información sobre

A SIDA que é un dos problemas máis graves en amplas zonas do mundo como
África, Brasil, etc ... Mesmo en Galicia en 1993 chegou a se-la primeira causa de
mortandade os 25-44 anos. Cada día aproducíronse máis de 9.000 casos de
infección no mundo dos que 1.000 son nenas ... Cómpre un labor moi grande
prevención. Hai comarcas cunha máis grande incidencia: Pontevedra, O Salnés,
Ferrolterra, Vigo, A Coruña ... , e a causa de transmisión máis frecuente é o consumo
de drogas por vía parenteral.

O primeiro de Nadal cúmprense os 20 ano~ do pasamento de

BLANCO Al\(IOR,

EDUARDO

poeta, creador de teatro, pero sobre todo un dos

nasos grandes narradores coas súas novelas de temática urbana: A esmorga (1959),
Os biosbardos (1962) e Xente ao lonxe (1972), de nesgo realista pem lonxe do estilo
rural-costumista doutros, do realismo social de Neira Vilas ou histórico de Otero
Pedrayo. Non só recreou a sociedade ourensá, tamén a través da súa obra fustigou a
falsidade de moita xente. Moi amigo de García Larca conta~tou despois con
escritores como Borges ou Sábato ... Foi soterrado no Cemiterio de San Francisco de
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Ourense que xa é patrimonio da nosa cultura .

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

Alfonso Blanco Torrado

...................................................................................................................................................................... .-................................................................................................................... .
No '])ía dos Derei.tos Humanos", 10 de Nadal, achegámonos ó grupo de

AMNISTIA -INTERNACIONAL DE VIGO que cumpre
10 anos de tra.ballo e sensibilización na cidade e que a súa fin é facer cumprilos
dereitos das persoas. Máis de 80 voluntarias/os que comezaron cunha campaña
contra a pena de marte, despois moitas outras: a pral do dereito de

a~ilo,

contra as

"desaparicións" e presos de conciencia de países coma Marrocos, etc. Publicaron
guías didácticas sobre a. situación dos refuxiados e ofrecen a miúdo conferencias
sobre tantos dere.itos que son esmagados decote, pois para eles todos son "día dos
dereitos humanos''. Na foto as/os responsables_de Amnistía en Vigo.

MÉDICOS SEN FRONTEIRAS vai

recibilo Premio Nóbel

da Paz, pero hoxe queremos lembrar a tantas voluntarias/os que están a traba llar
en tódolos recantos do mundo, como Helena Grandío, que aparece na fotografía,
unha sanitaria de Lugo que é. a coord·inadora dos traballadores da saúde de
"Médicos sen Fronteiras" en Honduras. Antes xa traballou en Somalía, Angola,
Kenia, etc. Este labor incide tamén aquí: nestes días ten lugar en Santiago un
encontro de "Médicos do Mundo" con traballadores e voluntarios de ONG's ou
asociacións vencelladas á saúde sexual e reproductiva e este mundo da
cooperación.

Os VIXILANTES DO
CAMIÑO é unha serie de
Miguelanxo Prado que vai ser estrada no
Nadal pala TVG. Son trece capítulos que
van a cautivar aínda máis ós moitos
seguidores d.o Xabarín, pequenos e
grandes, nos que todo xira ó lombq do
_O mercado político dalgúns representantes do PP está a acosa-la

TREGUA

iniciada por ETA. A presión que están a sufrir algúns dos intermediarios como o bispo
Uriarte e mesmo a detención dalgun dos dialogantes de ETA pon en risco o que
tanto tempo custou aca·dar. A estes políticos interésalles máis enturba-lo amoiente
para gañar un voto cá reconciliación urxente de Euscadi. O ministro do Interior
prefire mima-la tenza particular de par!ido, a b.usca-lo ben común do país. Así se
explican os continuos cerrollos cosque están a illar ós presos. Na foto un mozo de
Xestoras Pro Amnistía pedindo unha consideración cos presos.

Camiño, pero con máis aventura que
· nunca. Xa puidemos disfrutar dun
adianto do que vai ser unha obra
maxistral de a.nimación deste creador,
que aparece na fotografía cos máis
pequenos.

Tintxu
AIRES DE CAMPAÑA

f~GAL€RIA!

!ARGAD€LO!

$i

27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 · 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16 ·

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 · 58 19 05
Fax:
981 - 5818 88

$-

Provenza, 27 4
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 · 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79

«t Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O48 30
Fax:
91 - 310 48 30

«t

Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 · 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

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

~f Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982. 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13

~~ Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74

~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 4216708
Fax:
95 - 4216708

~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99

«f Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: . 986 · 85 25 84
Fax:
986 ! 85 7918

_
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Esta fin de semana un tercio dos monfortinos daban .o seu veredicto final
sobre a continuidade de Nazario Pin na alcaldía, completando o pro~eso
electoral que o trece de xuño se vira afectado por defectos no escrutinio.
As semanas previas estiveron cheas de polémiCa, perante a decisión
xudicial de que o único que había que rep.etir era a votación e non a
campaña previa. O' presidente provincial do PP estimou contrario á
Constitución ó non estar autorizado a mandar/les ós votantes as
papeletas as súas casás.

O asunto deu lugar a cruces de graves acusacións e á actuacións contradictorias
das xuntas electorais central e de zona: parece que aínda non ternos claras as
.cuestións xerais de procedemento, que case sempre serven para agochar
diverxencias políticas ·de fondo. Pero a dureza das reaccións políticas sitúannos
nunha atmosfera preelectoral que mira xa á convocatoria do ano que vén.
Ternos outros síntomas moi claros. Un deles foi
a insólita rolda de prensa na que nada menos ca
· dous m.Ínistros, os nosos deputados, aproveitaron
unha das súas viaxes de fin de semana para nos
explicar a tódolos galegos as marabillas que
esconden para nós os orzamentos do Estado
para o 2000. En anos anteriores esas
explicacións quedaban nas mans de deputados
menos distinguidos; será que nesta ocasión
resultan máis dificiles de. a~opar explicacións
para a conxelación ou mesmo descenso dos
investimentos destinados, non só ás autovías case
rematadas, serrón tamén ás vías férreas e outras
infraestructuras.
Seguramente nesta liña hai que meter tamén a
nova actitude dos euro deputados populares e, en~ ~;-<-1
menor medida, socialistas. Despois dun par de
lexislaturas sen facer ve-lo seu traballo rriáis ca por medio de raros comunicados
de prensa, agora convocan ós xo.rnalistas para explica-las súas actividades..
'
¿Terá algo que ver niso o activismo de todos coñecido do eurodep~tado
nacionalista Camilo Nogueira?. Algo cliso debe haber, .cando populares e
socialistas chegaron a acusa-lo de manipulación dos servicios administrativos do
Parlamento Europeo,_ cousa que obtivo titulares a varias columnas nun par de
xornais galegos. En cambio o desmentido . oficial dos servicios de prensa dese
organismo non se publicaba máis ca nun xornal, cun titular a unha columna.
Curiosamente tivo que chegar ó Parlamento Europeo o citado eurodeputado
para . que un grupo numeroso de xornalistas galegos tivesen a primeira
oportunidade de achegarse a esa institución. E .se a iniciativa partiu do
eurodeputado, os fondos precisos para tal experiencia pro~e.dían, en bqa medida,
do diñeiro que o Parlamento Europeo pon ó dispor deses deputados para fins
semellantes. Algo parecido ocorrera pouco antes con representantes do sector
pesqueiro afectado polos acordos con Marrocos.
Mentres tanto, os grupos parlamentarios n:aioritarios subliñan que eses xestos
non teñen relevancia ningunha e insisten en que ese eurodeputado non conta
sempre co apoio do seu propio .grupo, integrado por nacionalistas e ecoloxistas.
SegUramente que os populares e socialistas van contar co apoio -unánime dos
seus respectivos grupos cando xurda un ~onflicto de intereses entre España e
Francia, Gran Bretaña ou Alemaña, por exempló .
.
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.O PINIÓN

Xoán García Rodríguez

A CULTURA DO LECER
·Algunhas
das
persoas
que
intervimos, dende hai tempo, no
mundo do tempo libre, coa grande
evolución que este faceta das nosas
vidas
está
a
experimentar,
decatámonos de que segue sendo un
tempo de segunda división (por non
dicir un tempo morto), que non
afonda abondo na calidade, eficacia e
equi~ade que debería ter dende unha
óptica tanto persoal como social. A
realidade social lévartos á conclusión
de que ternos que redimensionar e
encher de contido ese tempo que
como o seu propio nome di, está
libre, pero -que a súa mera existencia
non garante que sexa un tempo
interesante a nivel persoal. O elevado
índice de fracaso escolar~ o menor.
número de horas na escola, o paro
.xuvenil (e .outros paros se cadra mái.s
dramáticos),
o
crecen te
envellecemento
das
nos as
poboa~ións,...
preséntannos
un
. panorama social no que é urxente
reivindicar un uso cualificado do
lecer nas nasas vidas. O lecer como
contido do tempo libre é unha
oportunidade
para
promover
procesos de cambio social, é unha ·
oportunidade para vivirmos unha
experiencia significativa a nivel
persoal... e sobre todo, é unha
conquista social. Non esquezamos
que as sociedades máis adiantadas
disfrutan de máis tempo libre e que, .
actualmente
(e historicamente,
tamén), as conquistas sindicais
encammaronse · a
loitar
pala
reducción da xornada de traballo. De
feíto, hai moita xente que traballa
para poder facer no seu te:rnpo libre
·aquilo que realmente desexa. Por iso,
é tan importante este espacio nas
nasas vidas, porque é un espacio de
afeccións (descubertas ou por
descubrir), é un espacio de
autorrealización. Pero para que haxa

unha utilización positiva do tempo
libre non chega con enchelo dun
activismo acrítico ou de accións que
inhibán ou neguen os contactos
sociais mái.s íntimos actuando así
dun xeito destructivo e alienmte (
v.g. pasmar todo o día diante da T.V
ou perderse por ·ese mundo chamado
Internet).As tres D ou dimensións do
lecer son Descanso, Diversión e
Desenvolvemento
. da
· personalidade. Se planificámo-lo
tempo libre tendo en conta esas tres
dimensións unidas en íntima relación
estaremos dando _resposta . a esa
necesidade individual e social da que
aínda non deben ser conscientes as
nasas desorientadas administracións,
ern.presas, asociacións, ...
Non debemos esquecer tamén que
en torno ó lecer se pode xerar
negocio e que ante esta dimensión
económica as persoas non se atopan
en termos de igualdade. Mágoa que
as -clases sooa1s sigan senda tan

importantes no disfrute do tempo
libre (só hai que ir a un campamento
de vela da Xunta de Galicia para
compro balo) provocando unha i;:erta
frustración engadida nos sectores
empobrecidos
da
nasa
máis
sociedade.
Evidentemente, antes que o lecer
hai outras necesidades que satisfacer,
como o poder ter e disfrutar dun
traballo digno. Pero o traballo no
debe escravizarnos. Hai xente que se
pasa toda a vida traballando para
obter uns bens dos que, realmente,
·non vai disfrutar. ¿.Por que a maior
parte da xente di que non sabe facer
outra cousa que traballar? A re posta
está na ausencia da cultura do 1 cer,
en que nunca nos aprend ron a
disfrutar da natureza, das per oa , do
bens
de
creación
(literatura,
música, ... ) fronte ós ou tro b en
puramente materiais ou de natureza
mái.s prosaica.

_
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DEVOLVERLLE A
ESPERANZA A EUROPA
DECLARACIÓN FINAL DO "MOVEMENTO
INTERNACIONAL SOMOS IGREXA''
E·DA ~'REDE EUROP,EA IGREXA EN MOVEMENTO"
CON MOTIVO DO SI NODO DOS BISPOS PARA .
EUROPA REUNIDO EN ROMA EN OUTUBRO DE 1999
Procedentes de dez países de Europa e contando coa axuda dos irmáns e irmás de
América Latina e os Estados Unidos, encontrámonos nun Foro dos Católicos Europeos
(FEC) en Santa Severa (Ráma) do 7 ó 10 de outubro de 1999, co fin de debater sobre a
situación presente da nasa lgrexa Católica ante os desafíos que atrancan a súa m'isión de
e'(anxelización, e ·tamén para aporta-la nasa contribución ó Sínodo dos Bispos Europeos
reunido no Vaticano (1 - 23 de outubro).
Témo-la esperanza de que escoiten as nasas voces que se unen coas de toda ·a lgrexa.
Por esta razón rogámoslle ó Espírito Santo para que nos dea a nós, a lgrexa, o .valor
para fa/ar libremente e afrontar problemas complexos pero inevitables ·cós que chocan
tódolos que se dedican a anunciar o Evanxeo na Europa de hoxe.
As nasas reflexións só procuran unha causa: axudar á nasa lgrexa e a tódalas lgrexas a
convertérense á palabra de Deus e a promove-la xustiza, a paz e maila salvagarda da
creación.
1. Á ESPERA DUNHA RENOVACIÓN
1) "Nas rúa d Europa, a chamada á renovación non
para de gañar amplitude": estas .verbas do Cardenal
Milo lav Vlk, arcebispo de Praga, están a perseguirnos.
vento do cambio está a soprar nas catedrais e nas
fábricas, nas escalas e nos pazos. É a chamada á unidade
e á paz, á liberdade e á autonomía, á toma de
responsabilidade, á solidariedade e máis á esperanza.
; :
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Dende a súa orixe. Europa foi lugar de sanguentas
confrontacións .
···············e

Dende o seu amencer, o continente europeo v1vm
violentas oposicións, foi fonte de atrocidades
sanguiñentas protagonizadas tanto por cristiáns como
por non cristiáns. Aínda hoxe, caracterízase pola súa
inmensa diversidade tanto intelectual coma espiritual, e
-os 'cristiáns comprometidos vense reducidos á categoría
de minoría.
Algúns persoeiros oficiais da Igrexa só responden a estes
desafíos laiándose da "maldade do mundo" reclamando
que se respecte exclusivamente unha certa doutrina
irreal. N es tes tempos nos que todo está a cambiar,
converten a Igrexa institución en fortaleza; o que non
é, non pode e non debe ser: nós mesmos, Igrexa,
precisamos dunha nova evanxelización.
2) N ós, Igrexa católica, debemos . imperativamente
admitir a diversidade cultural de Europa e, ademáis, ver
nisto unha sorte: dende este momento, con toda
humildade podemos formula-lo regalo único da· nosa
fe. Pretendemos acepta-los desafíos da ciencia moderna.
Xesús ensinounos a vía da salvación. Pero os cristiáns
non son os únicos que a seguen. O fomento da unidade
e.da paz es·ixe o respecto da alteridade, a harmonización
das diverxencias e a común elaboración dunha
civilización que saiba, sen nega-los conflictos,
encauzalos por vías non violentas; unha cultura do
diálogo. O xubileo do ano 2000, instituí do por Xoan
Paulo II desprezando a outras Igrexas, non debe ser
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volver contaxiosas. Cómpre tomar especial conciencia
da·división do mundo entre o Norte rico e o Sur pobre,
e facer calquera cousa por que desapareza esa foxa.
Aínda que a Igrexa non sexa responsable directa da
débeda do Terceiro mundo, a organización financeira do
xubileo (indulxencias e peregrinaxes) desemboca
naturalm~nte
nunha colisión cos mecamsmos
económicos que orixinan esta débeda:

A causa das mulleres é a causa da humanidade.

unha celebración triunfilista, senon máis ben unha
oportunidade
de
reflexión
e
de
humilde
arrepentimento polas culpas históricas da nosa Igrexa,
no pasado e neste século.

2. AXUDAR A CONSTRUÍ-LA PAZ
POR
MEDIO DA XUSTIZA
1) Dende a súa entrada en Europa, os cristiáns rendiron
culto demasiadas veces á forza bruta. Unha e outra vez,
os xefes militares ou os soldados rasos loitaron uns
contra outros xusti:ficando a súa agresividade polos
mandamentos supostamente "sagrados" do "Señor da
historia" . Expedicións de convers10n ou de
colonización,' cruzadas e "guerras santas" sementaron a
ruína nas nacións e nas almas. No nome da "verdade",
rnillóns de homes e mulleres morreron nas cámaras de
tortura ou nos autos de fe. Mesmo a alegría da
liberación producida por mor da proclamación dos
dereitos humanos de 1789 evaporouse de contado.
2) Sen embargo, nesta mesma Europa ·onde poderes
eclesiásticos e seculares concluían alianzas ben profanas,
· certos intentos_ teolóxicos que procuraban conte-las
guerras non deixaron de progresar. Na Atenas clásica, o
primeiro esforzo por resolver un conflicto social por
vías do dereito foi un éxito. Os pensadores políticos
católicos do século XVI, teólogos calvinistas e
partidarios non conformistas da Lei Natural prepararon
o terreo no que poideron medrar a democracia e o
dereito internacional.
3) Nós, Igrexa católica, ó tempo que toda a xente de boa
vontade, debemos contribuír a fundar espiritualmente
unha orde social e económica xusta, capaz de facer d~
Europa un continente promovedor dunha cultura de
paz. Máis aínda: pedimos que se conceda seria. atención
ó dereito de intervención. A xustiza e maila paz débense

3. GARANTI-LOS DEREITOS HUMANOS
1) Dende a súa orixe, a visión do mundo xudeocristiá ten
a súa base no convencemento de que cada ser humano
está feito á imaxe de Deus (Xen 1, 27) e posúe a mesma
dignidade que tódolos demais. Para a nosa vergoña,
cómprenos confesar que precisamos de séculas para
comezar a recoñecer de verdade as consecuencia desta
afirmación. Polo lume e pola espada, os católicos
perseguiron a homes e mulleres doutras confesións, ou
tamén da súa propia comunidade.
2) Os conquistadores europeos escravizaron as Américas,
roubándolle-las súas terras ás poboacións autóctonas e
privándoas da sua dignidade. No s. XVIII, no intre da
proclama dos dereitos humanos, certos dignatarios da
Igrexa católica distinguíronse pola súa oposición.

Nós, lgrexa católica,
debemos; imperativamente,
admitir-la diversidade cultural
de Europa e, ademáis,
ver· nisto unha sorte.
_Demasiado tempo, mesmo pelexaron obstinadamennte
contra a idea dunha igualdade de dereito de toda a
xente. Hoxe, polo menos, a Igrexa católica quere se-la
vangarda da loita a prol dos dereitos humanos en
tódolos niveis da sociedade. Como é de supoñer, ¡tamén
na propia Igrexa!
3) Entre eses dereitos máis prezados está o
recoñecemento da igualdade das mulleres tanto na
sociedade como na Igre xa. Para os bautizados no nome
de Xesús Cristo "non hai nin xudeu nin grego, niri
escravo nin home libre, nin home nin muller" (Gal 3,
28). Ninguo.ha pa axe da Escritura declara á muller
bautizada inhabilitada para os ministerios ordenados.
Tampouco se pode atapar ningunha afirmación dese
tipo na doutrina eclesial.As estructuras da Igrexa deben,

e · ·· · ··
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polo tanto, admitir· a plena participación dos homes e
das mulleres. A causa das mulleres é a . causa da
humanidade.
4) O Dereito Canónico actual inclúe normas que
contradín directamente os dereitos humanos: como
mulleres laicas, as mulleres padecen imha dobre
discriminación (C. 230); non existe ningunha
separación de poderes: os bispos disp_o ñen
simultaneamente do poder lexislativo, . executivo e
xudicial (C. 391); o dereito está a ameazar co castigo ós
pais que autorizan ós seus filias a bautizarse ou a ser
educados nunha confesión non católica, tamén a
aqueles que se neguen
obedecer cegamente ó seu
bispo ou ó Papa (C. 1366); a continencia sexual,
presentada como unha "carisma divina especial"
convértese nunha disposición "permanente" para
tódolos membros do clero ordenado polo rito ·
occidental.

a

·cómpre tomar
_
conciencia da divisi.ón do
mundo entre o·Norte rico e.o
. Sur pobre, e facer
calquera cousa para que
desapareza esa foxa.

..............
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5) Nós, Igrexa católica, eremos que os tempos son
chegados de que a Santa Sé valva sobre a súa desastrosa
· negativa a firma-la Convención Europea c;los Dereitos
Humanos. Isto ten_que demostrar que defendemos sen
equívocos o dereitos da muller á igualdade na propia
Igrexa, e non só con palabras, serrón con obras.
6) Tamén estamos chamados a loitar a favor da abolición
da pena de marte en t()dolos países do mundo.
7) Na Igrexa católica, ten que remata-la represión e a
marxinación daqueles que buscan a forma de espalla-lo
Evanxeo e de dialogar coas outras relixións e mais co
mundo, e tatnén daqueles que queren promover unha
gran reforma na Igrexa. Pedimos que, no espírito do
Vaticano II, chegue xa o tempo do diálogo e ~a escoita
recíproca ·en exclusións nin excomunicacións.
) O ano 2000 ofr ce a oportunidade de lanzar reformas
ou ada da e tructuras da Igrexa e das decisións que fan
ufrir a moito cristiáns (tamén a negativa imposta ós
· m mbro dunha diocese para elixi-lo eu pastor; a
pr hibi ión do anticonceptivos; nega-la comuñón ós

A nosa m isión é facer mello r o mundo, restablecen do o seu
aquilibrio ecolóxico.

divorciados; o celibato obrigatorio; riega-la plena
igualdade ministerial para os homes e as mulleres; a
negación dos dereitos dos homosexuais; a prohibición
da inter- comuñón entre irmás e irmáns de diferentes
igrexas; a negativa a reincorporar ós curas casados).

4. SALVAGARDA-LA CREACIÓN
1) Despois de ter creado o mundo, Deus "ollou para a súa
obra, e viu que era moi boa"; (Xen 1, 31): Hoxe moitos
católicos, ministros ordenados e laicos, consideran o
mundo como se fara a obra do demo. Sen unha
afirmación leda e sincera do significado da creación e da
historia, ninguén quererá crer que pretendamos facer ·
mellar o mundo restablecendo o seu equilibrio
ecolóxico. Esta é precisamente a· nasa misión.
2) Ternos interpretado a arde de "cultivar e coidar" o
xardín do Éden (Xen 2, 15) como unha autorización·
divina para explotalo sen freo. Europa é, unha vez máis,
un continente de contrastes: ali foi onde se
desenvolveron o dereito e. a economía do estado
moderno, fundamentos da prosperidade polo menos
relativa de tódalas clases e de todolos grupos da
poboación. Pero tamén foi ali onde, no decorrer dos
últimos decenios, destruíron nunhas proporcións
inauditas as mesmas condicións da supervivencia,
abr.i ndo a porta a un exceso de desenvolvemento do
mercado que priva a grandes cantidades de· xente de
todo traballo significativo e de calquera esperanza.
Cómprenos poñer fin a este p_roceso dobremente.
destructivo.
3) Nós, Igrexa católica, ternos unha responsabilidade para
ensinar e predica-la bondade da creación divina e para
curar os danos e a destrucción do contórno.

l,

S. COMPARTIR O PODER
1) Non se pode cambia-lo mundo sen · a política. E non
existe política sen poder. Cristiáns e cristiás deben
chegar a ser exemplo de cómo cómpre facer uso dél. O
principio de reparto do poder (subsidiariedade), que a
doutrina social da Igrexa foi a primeira en defender,
pero que nestes intres está ancorada na le:Xislación da
UI?Íón Europea, veu a atender a esta esixencia. Xa
dende 1964, nunha asemblea de cardeais, Pío XII
declaraba que tamén había que aplicala "á. vida da
Igrexa".
2) Dando máis peso ás Igrexas locais, a separación dos

(Me 10, 43), segue aferrada a algunhas. E Xe ú
compartía a mesa dos pecadore , non a dos grande e
poderosos.
4) Nós, Igrexa católica, pedimo a celebración dun
concilio capacitado para decidir un estatuto de goberno
da Igrexa. Ese estatuto debe incluír:
- a participación de tódolos afectados polas tomas de
decisión, en especial en materia de n o m e a m e n t o
·episcopal e formulación común da fe do pobo de Deus
(sensus fidelium);
- a separación dos poderes e das responsabilidades;
- a regularidade dos xuizos;

O ano 2000 ofrece a
oportunidade de lanzar .
reformas ousadas das
.estructuras da lgrexa e das
decisións que fan sufrir
a moitos cristiáns, como
nega-la comuñión ós
divorciados
I

poderes no seo da Igrexa católica reforzaríanse· as Nós, lgrexa Católica, debemos continua-lo diálogo ecuménico.
p.arroquias e as dioceses e, por conseguinte, á Igrexa no
- subsidiariedade en tódolos ámbitos e a tódolos niveis.
seu conxunt~. Isto facilitaría e~perimentacións
localizadas (v. g. tratando dos "viri probati", a - a garantía da liberdade de conciencia en tódolos casos.
O
Sínodo episcopal debe ser radicalmente
ordenación de mulleres, a administración dunha
transformado e converterse nunha estructura
parroquia por leigos, etc.) antes _d e estende-las reform~s
ó mundo enteiro. Animaríanse tamén novas formas de
permanente e regular con voz deliberativa; habilitada
liturxia creativas, artísticas e proféücas capaces de chegar
para goberna-la Igrexa católica enteira.
ó corazón dos fieis. O modo en que o Vaticano nomea
Debe estar aberto á plena participación representativa
bispos contra a vontade dunha parte dos diocesanos, ou
do povo de Deus.
humilla unha conferencia episcopal nacional, como a
recente do episcopado alemán con respecto ós centros
6. CONFIRMA-LA COMUÑÓN ENTRE AS
de consellos para mulleres que desexan abortar,
IGREXAS
constitúen graves violacións do prmc1p10 de
1) Segundo reza o documento que conclúe a Segunda
subsidiariedade.
Asemblea de Graz, en xuño de 1997, "-presentamos ante
3) Ó longo da súa historia, a Igrexa ordenou
o mundo o espectáculo dun cristianismo dividido".
progresivamente as súas estructuras administrativas. ·
Signos de esperanza: a firma da "Declaración común
Fíxoo pol~s moldes dos costumes profanos das
dos católicos e dos protestantes sobre da doutrina da
diferentes épocas. Durante séculas, adoptou os signos
xusti:ficación",
os adiantos acadados no transcurso dás
externos do poder temporal: roupas pomposas, títulos e
conversacións entre teólogos católicos e anglicanos e a
privilexios. Xa desbotou moitas destas insignias. Pero,
reanudación
do diálogo cos bispos e patriarcas
aínda coñecendo as advertencias de Xesús contra os
ortodoxos.
grandes de este mundo: "Que non sexa así entre vós ..."

e···········
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chamamento á comunidade cristiá no seu con.Xunto par
2) N embargantes non debemos ignora-los signos dun
que recoñeza o ministe~io e .os sacramentos de cada Igrexa
estancamento do ecumenismo. Este é tanto máis de
presentando
.des te xeito un modelo de unidade ó mundo.
lamentar que ben se puideran evitar as dificultades se,
5) Os cristiáns debe.n seguir tomando iniciativas en
no intre deses intentos de conciliación, a Igrexa católica
materia de celebracións eucarísticas comúns, co fin de
examinara con máis detemento as propostas de reforma
prepara-lo xesto significativo co que soñamos: o bispo
elaboradas ó ño dos séculos por individuos que ela
de Roma participando nunha celebración eucarística
condenara e moitas veces eliminara como "apóstatas" e
"herexes". Esta lección de historia forza a tomar novas
iniciativas nesta materia. Mentras a Biblia nos pon .en
garda 5 7 veces contra o medo, a ansiosa preocupación
pola "pureza da doutrina" evidencia, no mellor dos
casos, desconfianza e, nos peores, arrogancia do poder e
dos privilexios.
3) A inmensa maioría dos cristiáns e cristiás de Europa
teñen un desexo común apremiante de compartí-la
mesa eucarística. Se o Vaticano insiste para que
previamente sexa mellor clarificada a cuestión dos
ministerios, tócalle á Igrexa emprender novas iniciativas
con valor e perspicacia. Na súa encíclica "Ut Unum
conxunta coas outras Igrexas cristiás.
Sit", o Papa Xoan Paulo 11 convido u a un "diálogo
6) En conxunción coas outras Igrexas cnst1as, a nosa
paciente e fraterno", inclusive sobre o ministerio de
Igrexa católica debera sacar proveito da oportunidade
P dro. Esta invitación non debe ficar esquecida.
que lle ofrece o xubileo para facer avanzar o proceso
que leve cara a un concilio auténticamente universal de
3) A Igr xa de Cristo no seu conxunto ~en o deber de
t.odas as Igrexas . e susceptible de permití-la
dar pa o simbólicos estimulantes. Un deles poderla sela fixa i, n dunha data común de celebración pascual
reconciliación en Deus de tódolos discípulos.
para at, li o , reformados e ortodoxos.
7) . A Igr~xa católica romana debera aceptar ser copatrocinadora do foro das Igrexas e organizacións cristiás
4)Nós, Igr xa católica, debemos continua-lo diálogo
do 2001, como o propuxo a VIII Asemblea Ecuménica
ecuménico. As disputas teolóxicas deben de deixar de ser
de Harare, no Zimbabwe, en decembro do 1998.
un atranco para a inter-comuñón. Facemos un .

Facemos un·
chamamento á comunidade
cristiá no seu conxunto
- o
para que reconeza
ministerio e os sacramentos
de cada lgrexa.

Debemos ap·oiar un proxecto de
ética universal.

................................................................................................................................... ; .........................................·........................................................................................................... .

8.

¡PROCLAMADE
SINXELAMENTE
A
ALEGRÍA DE DEUS!
1) Segundo a Biblia, Deus é o amigo dos home , abio e
paciente, xeneroso e xusto. Pero nós caemo na conta de
que o noso discurso sobre Deus utiliza imaxe
insuficientes: só podemos evocalo a través dunha
linguaxe .h umana e limitada. Non podemos apresar a

Todos nós, incluídos
os altos dignatarios
da lgrexa, seguimos sendo
buscadores, que non
posuidores, da verdade.
A menos que recuperémo-la confianza dos xudeos, o transcurso
da nosa vida de crentes estará contami·nando a súa fonte.

7. EMPARENTADOS COS XUDEUS E OS
MUSULMÁNS
1) Os cristiáns europeos debemos deplorar séculos de
culpabilización cara ós nosos irmáns e irmás xudeus
historia penosa que culminou na apocalipse da Shoah'.
A menos que reconquistemo-la confianza dos xudeus,
o transcurso da nosa vida de crentes estará contaminado
na súa fonte .
2) O nosa raigame común en Abrahán religanos cos fieis
dun Islam que tamén- enchoupou a cultura medieval e
do que os crentes son hoxe integrantes de case todólos
países de Europa. É o noso deber dialogar cordialmente
cos nosos irmáns e irmás musulmáns, por moi diferentes
que sexan os nosos puntos de partida e inevitables as.
vol tas atrás. Crer á maneira de Abrahán significa avanzar

A biblia ponnos en garda
57 veces .contra o medo.
xuntos confiados na promesa · divina, sen te-la certeza
sobre o camiño e o de~tino.
3) Nós, Igrexa católica, eremos que Europa precisa, non
só da reconciliación dos cristiáns católícos, ortodoxos e
protestantes, senon tamén do diálogo entre as diferentes
tradicións relixiosas e as ideoloxías importantes. O
diálogo entre as tres relixións abrahámicas -xudaísmo,
cristianismo e islam- require unha atención e unha
sensibilidade especiais e xestos concretos .. N ós, Igrexa
católica, debemos apoiar un proxecto de ética universal.

Deus, tampouco á "verdade" nas redes das nosas
definicións. "Quédalle á fe cristá abarca~ gradualmente
todo o alcance (da revelación) no curso dos séculos";
("Catecismo da Igrexa católica", 66).
2) A imaxe dos discípulos de Emaús, punto d partida do
Instrumentum Laboris do Sínodo para Europa, é un bo
comezo para defini-la maneira exacta de falar d Deu
de Xesús e da Igrexa. É ese.ncial manter pr ent n~
espírito que Xesús Cristo está continuam nte · a
abrírno-los olios e, que, todos nós, incluídos os alto
dignatarios da Igrexa, seguimos sendo buscadores, que
non posuidores, da verdade.
3) N ós, Igrexa católica, pedimos ós bispos que participan
no sínodo para Europa que amosen ó mundo unha
Igrexa .que, promovendo a paz e maila unión na
diversidade, practica o que predica; participa de verdade
nas alegrías e as precocupacións dos pobos; que axuda
con delicadeza ós homes e mulleres do noso tempo a
descubrir máis fondamente o senso da súa vida.
4) Nós, Igrexa católica, ternos que anuncia-la Boa Nova
nunha linguaxe actual que fala ó corazón e á mente da
xente.
5) A Igrexa é a asemblea do pobo de Deus.
6) A nosa tarefa común é dar testemuña do amor de
Deus.

Presentamos as nosas propostas ó Espírito Santo,
ós bispos do sínodo e á comunidade dos cristiáns en
toda a súa amplitude.
Por esta declaración, queremos manifestar o ·noso de exo
de dialogar coa nosa Igrexa.

e . ... . .

DOS NOSOS VELLOS OFICIOS
10º CABODANO DO PASAMENTO DE "XOCAS"
O 20 de xullo cumpriuse o décimo aniversario do falecementó do Xocas, de Don Xaquín
Lorenzo Fernández. Por isa este primeiro artigo sobre os nasos vellos oficios ímolo
adicar a súa memoria; a lembrar -aínda que sexa en poucas liñas- o seu gran lab~r no
eido da Etnografía e da AntropoloxÍéJ galegas, non superado deica agora. en varios
temas, como acontece co carro e cos oficios.

_

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

Ourense, Compostela,
seguinte
("Un · casamento
en se podía tachar de analfabetos a alumnos .
que publicaban traballos en revistas e que
Zaragoza
Lobeira"). O primeiro tiña 20 ·anos e
daban. conferencias, argumentando que o
Xocas naceu na capital das Burgas o . o segundo tan só .18.
problema
era que non estaban totalmente
día 23 de xuño de 1907. A nenez e a
Pero un día os . dous tiveron que
de acordo co profesor, co seu pensamento
adolescencia foinas pasando entre
deixar Composte1a, contra a súa
político
ou filosófico, pero que isa non se
esta cidade e o lugariño de Facós, nas vontade. Seu "irmán" Antonio
·
podía
ter
en canta á hora de cualifi~ar
tefras de Lobeira, preto da raia con Fraguas, testemuña excepcional do
(GONZÁLEZ PÉREZ: Antonio
Portugal, onde a familia posuía casa e sucedido, contábanos non hai moitos
Fraguas,
1998, p. 14).
terras.
anos o que pasou, non facendo nos
Abonda
con dicir que Viñas Mey
Un día chega a · Compostela· a máis que repeti-las ·súas verbas:
foi un dos primeiros propagandistas
cursar Filosofia e Letras, e na capital
Con mágoa lembra o día que tiveron
do fas~ismo en Compostela.
galega atópase con varios mozos que
que deixar esta universidade os irmáns
Escolleron Zaragoza, e alá se foron
pensaban coma el, que o seu devezo
Lorenz o Fernández , Xaquín e Xurxo, e
a
seguí-los
estudios
naquela
ra acadar unha Terra mellar, unha
marchar para a de Zaragoza, por culpa da
universidade. Pero sucedeu unha
ali ia de seu, rica e culta, entre os persecución de que eran obxecto por parte
desgracia, que para sempre marcaría a
qu
chaban algúns do grupo Nós
do profesor Viñas Meí, ó que non lle existencia de Xocas : o 3 de abril de
minaría de Estudos Galegas:
agradaban os contídos das súas 1934 facele de súpeto seu irni.án.
B uza- Brey, Filgueira Valverde, publicacións e os seus ideais galeguistas.
Ant nio Fraguas ...
Celebrouse un claustro, no que interveu
Ourense, Lobeira, ... e taméti
Lago tamén veu seu ir~án Xurxo.
para protestar, entre outros, Sebastián Compostela
Tanto un coma o outro publican na. González García7Paz ; pero tampoco
Don Xaquín pasou toda a súa vida
revista Nós: Xaquín dende 1927 faltaron profesores que os defenderan,
entre Ourense e Lobeira, como
("Cantos"), e os dous dende o ano
como Castillo Yurrita, que dixo que non profesor primeiro no Instituto e lago
nun colexio privado, adicando o
tempo de lecer a recoller notas, a
debuxar e a redacta-los seus traballos,
a participar en animadas tertulias, con
Otero Pedrayo, Risco, Cuevillas,
Ferro Couselo, .. A inauguración do
Museo do Pobo Galega o ano 1977,
do que el foi presidente do
Patronado, permitíalle xuntarse varias
veces ó ano cos vellos amigos:
·Filgueira Valverde, Fraguas, Ramón
Piñeiro, . Xosé . Mª.
Álvarez
Blázquez, ... Así como tan1én coa
xente nova que empezaba daquela a
publica-los primeiros
traballos:
González
Reboredo,
Martínez
Moblaxe da
García, Acuña Castroviejo, Ca.amaño
cociña
tradicional
Suárez, Fariña Busto, Arias Vilas, ...
(debuxo de
Dende que en 1927 publica o
Xocas) .

Clodio Gonzalez Pérez
primeiro artigo en Nós, non deixa de
traballar arreo, xa recollendo notas,
redactando,
facendo debuxos ou
deixándonos da súa autoría (ou en
colaboración con 01:Jtros) máis de un
cento de publicacións; entre as que se
con tan:
- Vila de Calvos de Randín, en
colaboración con Cuevillas (1930).
- "A muller no cancioeiro galego"

(1933). ,
- "No tas pra un cuestionario de
etnografía. Embarcacións" (1933).
- "No tas etnográficas da terra de
Lobeira. O liño e alá" (1933).
- "As dornas do Porto do Son"

(1934).
- "A arte popular nos xugos da
Galiza" (1935).
- Parro.quia de Ve lle, con Cuevillas e.
Fernández Hermida (1936).
- "Die Bremse am galizischen
Wagen" (1939).
· - "Lápidas sepulcrales gallegas de arte
.popular" (1940).
- . "La capilla
el santuario del
Santísimo Cristo · de la catedral de
Orense", con Ferro Couselo (1943).
- "El monumento protohistórico de
Augas Santas y los ritos funerarios en
lo.s castro" (1948).

y

- "Nosa Señora do Viso" (1956).
- "Nomenclatura del carro gallego"

(1956).
- "El carro en el folklore gallego"
(1957).
- Etnografía. Cultura material, Buenos
Aires (1962).
- "O mazo, a trompa e a moa"
(1963).
- "Vellas artes de pesca no río Miño"
(1966).
· - "Distribución dos xugos na Galiza"
(1967).
- Inscripciones romanas de Galicia. IV
Provincia de Orense, en colaboración
con Cuevillas, Bouza Brey e D'Ors
(1968).
- "La iglesia prerrománica de Santa
María de Mixós" (1972).
· - Cantigueiro popular da Limia Baixa
(1973).
- "El carreta en la Limia Baixa"
(1974).
- "O combarrizo" (1977).
-"Do
noso
antroido:
os
escabicheiros" (1982).
- Refraneiro galega (1983).
- "O outro mundo na tradición
popular galega" (1988).
- " María, Nai e Señora" (1990).
- "Introducción ó ·estudio dos

REFRANEIRH GALEGO

hórreos en Galicia" (1990).
Dalgunhas
obras
hai
reedicións, como ocorre

vanas
con

Etnografía. Cultura material (1962),
que se publicou en 19 2/83 en catro
volumes independente : A casa, A
terra, O mar e os ríos e Os oficios.
Xocas
pertenceu
a
vana
corporacións: Real Acad mia Galega,
l'v,l.useo
do
Pobo
Galego,
correspondente da Real Acadenua de
la Historia e da de Bellas Artes de San
Fernando, etc.
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OPINION
Agustín Bueno Rodríguez

Engracia Vidal Estévez

Muller en branco
sobre fondo negro
O 22 de Outubro saía do Congreso a aprobación da lei
de opción nos apelidos. A partir de agora os fillos non
terán que recibir forzosamente o apelido do pai en
primeiro lugar e o da nai en segundo. A parella pode
acorda-la orde. Aínda que, iso ·si, no caso de desacordo,
terá que se-lo do pai o que prevaleza. Parece dificil atopalo branca sen negro. A min ocórrenseme outras solucións,
como que o decida o cónxuxe de máis idade, ou ó chou.
Pero non. No desacordo parece que debe seguir
imperando o home, sempre máis experimentado no
liderado, indiscutiblemente. Con . todo, alegrámonos da
diminución das diferencias.
Así mesmo, ampliaba os permisos "postpartum" coa
posibilidade de que afecten tamén ó home. Vemos en
branca o maior compromiso dos homes coa súa
paternidade, pasada moitas· veces por alto ante as súas
abrigas na creación do mundo, que non lle deixan atender a
esa outra creación que fi.x o no fogar, e que non deixa de
ser creación do mundo.
N e mesm.o día, o Príncipe Felipe dedic:aba en Asturias
unha boa parte do seu discurso a pedir xustiza e igualdade
para a muller no mundo. Habería que dicir
" cnav n turado os que escoiten a súa palabra e a poñan
'11 prá tica" ...
ntre nós, Don Xosé Diéguez, Bispo de Tui-Vigo,
nunha ntrevista no Faro de Vigo do día 8 de Novembro,
anima ás mullere a seguir denunciando os malos tratos e
pide penas máis fortes para os autores. R .esulta branca e, en ·
c rto modo novo, que a Igrexa oficial nos estimule á
rebeldía máis cá submisión.
Parécenos moi branca o Foro de ENCRUCILLADA O
desafio do f emi'nismo á Igrexa, a participación e grao de
aceptación polos dous xéneros son esperanzadores. As
mulleres quedaron a boa altura dirixirido e levando o peso
dos relatorios. Os home~ ali presentes tamén. Só hai un
pouquiño de negro, que teñamos que subliñalo. Ternos que
chegar a que sexa normal.
Ali souben unha nova negra: Pilar Pena .Búa, a nosa
priineira única doutora en Teoloxía, vaisenos para Avila,
á Universidade Eclesiástica. ¿É que sobra aquí? ¿Non a
necesitan10 ? ¿ Non podería ter un pos to de traballo
corr spondente coa súa preparación onde puidera vivir e
eguir a úa formación como teóloga? Gustaríame que
algu , n no de e re posta para dar unha nova branca.
A últirn.a hora 1 o que tamén nos premios Esquío de
po ía, fallado o venres en Ferrol, na modalidade galega
gafrou unha muller e quedo u finalista outra. Na castelá
pr miaron a un hom e quedou finalista outra muller. Se
a í guimo vou qu dar en novas noticiables. ¡Ben polo
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Hai máis de 180 anos
Nunhas declaracións publicadas no
diario El P~ís, Felipe González
manifestouse en contra da intervencion
do xuíz Garzón no caso Pinochet,
argumentando que "fai mais de 180
anos que España perdeu a capacidade
de impartir xustiza nas colonias" .
Indubidablemente o que Felipe González dí é unha
verdade histórica pero, como toda situación histórica, está
suxeita ó paso: do tempo e á concepción da acción da
xustiza reducida estrictamente ó propio país do
delincuente, xa non ten vixencia real. Lembremos algús
feítos.
Cando finou a guerra europea de 1940-1945 fixeronse ós
famosos xuizos de N uremberg que tiveron duas
navidades importantes. Unha consistiu na definición dun
novo delicto o de "crime de xenocidio" e a outra en que
os delincuentes alemáns foron xulgados na propia
Alemaña pero por un tribunal internacional.
Hoxe -é unha práctica normal que calquera delincuente
fuxido do seu país, sexa detido no estranxeiro e devolto o
seu propio lugar de orixe para ser ali xulgado.
Ultimamente puidémonos informar polos medios de
comuni.cación do inicio das conversas na Unión Europea .
para camífrar cara a un espacio xudicial único.
Estes feitos estannos dicindo que a administración da
xustiza está evolucionando nun senso moi distinto ó
indicado por Felipe González. A mentalidade actual vai
por outros camíños e, a xulgar polas reaccións vistas no
caso Pinochet, cada vez máis xente no mundo pensa que
un xenocida debería poder ser xulgado por calquera ·xuíz
de calquera país, pois non é bo que un excesivo respecto
á soberanía dos Estados nos leve á impunidade real de
moitos criminais.
Abríndonos máis ó futuro parece lóxico pensar que
chegaiá o día en que calquera delincuente de calquera
país, poderá ser xulgado por calquera xuíz de calquera
país.
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OPINIÓN

Unai G. Suárez (d'Ajiño)

O CONSELLEIRO
DE OZ
Quixen deixar .enfriar un pouco o
aceiro da impotencia e da rabia para
adicar unhas modestas palabras ó que
se chamou vulgarmente o "Decreto
do Polbo" (norma que declara o
polbo especie ·prohibida na pesca
deportiva).
Como o ma1s profesional dos
trapalláns, dos quinquilleiros e dos
fu~abolos que amenizan coa súa
presencia as fe iras e festas de Galicia.,
o amigo Landín sacou da chisteira un
decreto doloroso e inxusto para a
xente ·que aprendeu a todos a
respectar e traballa-lo mar.
Os vellos e o polbo
Esperando a que a cita das urnas
esgotara a súa xornada, e cando os
populares amj.gos seus revalidaran as
súas monarquías absolutas, o señor
Conselleiro de Pesca visitou ó señor
Fraga e agasallouno cun decreto
máxíco obra .da súa varíña de marfil.
Saltándo comisións de asesoramento
marítimo, sindicatos do sector, e
asociac10ns vecma1s de pobos
mariñeiros, deu. vida c::oa potestade
que o seu cargo, conseguido a
dedocracia fraguista, lle permite, a un
decreto absurdo que non produce
máis ca dano entre as xentes do mar.
Isto é só a miña modesta opinión,
quizais influenciada polos rostros de
tristura, impotencia e desosego dos
moitos vellos que nos portos
mariñeiros se sentan a escoita-lo mar,
e que de vez en cando tiñan a ilusión
de ir a colle-la caldeiradiña de polbo,
para sentirse útiles ou para darlle o
gusto dun polbiño á parentela.
Quen aprendeu a . colle-lo polbo
nesta terra foron os vellos, con esa
arte tan fermosa á que chaman
cotelo, un pauíño cunha pedra, feitos
P.o r eles mesmos, e onde ~e pon un
pateiro, e por iso o polbo do cotelo

sabe tan ben. Non son os vellos, con
cinco quilos de polbo os que
esquilman o mar, os que acaban coas
capturas. Os vellos polbeiros son os
amigos do mar, os que pescan coma
fai cincuenta anos.

teso uro de Galicia?. Pois se o pensa,
está moi trabucado. Vostede non só
prexudicou ós vellos mariñeiro .
Vostede fixo dano ás familias, ós
veciños, ós amigos, e a toda a xente
amante do mar. ¡Pregunte por aí a ver
quen está de acordo co seu decr to!.
Quizais algún despistado, algún que
Vixia-la vixilancia
non sabe quen mirn.ou á auga
Señor Landín, hai que vixia-la
sa1gada, alguén que é tan egoísta que
vixilancia,
aínda
que
sexa
pensa que cinco qui_1=os de polbo que
redundante, para que se ocupe do
seu, de mirar tamén ós activos, ós que leve un vello poden facelo
levan cen nasas de máis, ós que as inmensamente neo. Pero polo
demais, os que vivimos na costa, os
botan onde non se lles permite, a eses
que respiramos cada día das nosas
furtivos que queiman. o mar, e que
paradoxalmente son os que s.empre vidas a brisa mareira, e os que nos
deitamos co arrolo do mar estamos
protestan.
en contra dun decreto que como o
Hai moitos vellos que teñen .pouca
máis falso Mago de Oz, vostede
pensión e que gustan de colle-la
quitou da manga nun día que debeu
caldeirada, e outros que o fan porque
erguerse
coa perna dereita, propia do
sen o mar non viven. Non se pode ir
pescar outras especies, porque os . goberno do que forma parte.
.Cando catro, e moitos máis de
vellos non poden arriscarse a .ir lonxe
coa súa dorniña, eles van pegados á catro, vellos mariñeiros van a
costa, porque así están seguros e protestar e demandar x ustiza en
ledos. Sempre foi o de polbeiro o Vilagarcía, no Grove, en Santiago, etc,
oficio dos vellos, toda a vida, e agora e cando se toman tantas mo'restias por
quere quitarlles tamén iso sen reclamar algo, é sinal de que ese algo
decatarse de . que así arríncalles un lles pertence. A í que non sexa
anaquiño da súa alma mariñeira.
cabezón, e garde a variña para outras
cousas. Devólvalles ós vellos a ledicia
¿Cre vostede señor Landín que os
nosos vellos queren destruí-lo .rnaior de bota-lo cotelo ó mar.
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O NOSOTABOLEIRO
,

COAS COMUNIDADES DE ANDALUCIA
Dous membros da Comunidade de Coruña tivémo-la sorte 9e participar no XI encontro
Andaluz das Comunidades Cristianas Populares de Andalucía, que se celebrou en Cádiz
baixo o lema de ''A Pobreza dunha cultura sen utopía nin esperanza" do 29 de Outubro
al 1 de Novembro.
Nada máis chegar atopámonos con
que as Comunidad~s anfitrionas de
no
hospital
Cádiz, . estaban
acompañando nos seus últimos
momentos a una compañeira, que
faleceu esa mesma noite. Á mañá
anunciáronnos que Carmen xa estaba
con todos nosoutros participando do
encontro para o que tanto se
prepararan e colaboraran. Fomos
testemuñas desa fermosa fe na
resurrección.
E desa maneira 1mc1amos un
encontro que nos pareceu fascinante,
no só polo que ali .se dicía, pola xente
a que batías, senón tamén polo
cará t r tan aberto espontáneo dos
parti i pan tes. Estaban representadas
t, dala provincias andaluzas e tódalas
idade , d nde os moi noviños; ata os
más velliños, polo que ás veces
tiñamo que xogar coma rapaces e,
outras, poñern9s a reflexionar sobre
problemas moi serios e profundos.

continuación aportámos algunhas
conclusións resultantes dos debates:
O neoliberalismo no só afundiu a
grandes maiorías da humanidade na
pobreza
serrón
que,
ademais,
roubóulle-la súa propia cultura, a que
lles dotaba dun sentido da vida,
deixando, a cambiq, unha violenta
cultura da exclusión.
Para o neoliberalismo a utopía é
cousa de soñadores e poetas, de xentes
que non teñen o máis mínimo sentido

Para o·
neolibetalismo a
utopía e cosa .
de soñadores e
poetas.
da realidade, ou o que é moito peor,
de xentes fanatizadas, fundamentalistas
ou demagóxicas. Hoxe en día
chamarlle a un utópico resulta cando
menos un insulto. Pois o vello.soño da

Unha reflexión compartida
Durante os tres días do encontro
desenvolvéronse diferentes talleres nos
que participamos tódolos · asistentes e
humanidad: do home novo, sen
nos que fomos analizan~o diferentes
aspectos dunha mesma realidade. A · fronteiras fixose realidaqe. Chegamos
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xa ó final da historia. Difúndese unha
globalización da cultura e do
pensamento único, sen posibilidad de
discrepancias. Fóra do sistema, xa que
logo, non hai ·salvación posible.
Polo tanto . só resta recluírse nas
tarefas domésticas da familia, os
arrugos, etc.. Da conciencia crítica
pasamos a "adaptarnos" ás necesidades
do presente e a instalarnos no mesmo
pois constatamos, cun certo fatalismo
histórico, que non é posible o camoio.
Este empobrecemento ideolóxico .
das nosas democracias leva implícito
unha. ausencia das referencias éticas
que invaden tódalas nosas actividades,
comezando polas de tipo económico:
"os negocios sonche os negocios", e
proseguindo polas demais.
Propo_stas para o camiño
Ante esta realidade envelenada que
intenta sofocarnos e que nos inculca a
ideoloxía neoliberal a través dos seus
axentes: partidos políticos, medios de
comunicación, etc... propoñémo-la
utopía dunha sociedade sen exclusións
onde:
Contra
a
iniquidade
da
globalización do poder mundial do
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mercado a favor duns poucos
contrapoñémo-la
xustiza
da
globalización do compartir: todo para
todos, contando con todos.
Contra o racismo e maila xenofobia,
propoñémo-la comunidade de seres
iguais, non clónicos.
Contra a d·e mocracia formal,
propoñémo-la
democracia
participativa.
Contra
o
cristián
pasivo,
propoñémo-lo suxeito da fe, vivida en
.comunidade, xunto a otros irmáns.
Contra
a
corrupción
xeral,
necesitamos una política cun forte
contido moral, situando a esixencia
ética no centro de toda actividade
·humana, proxectando na defensa dos
· dereitos dos marxinados o centro do
discurso político: a cultura do m~estar
contra as proclamas triunfalistas
actuais.
Microclimas utópicos
Libera-la naturaleza da escravitude á
que a somete o novo sistema,
relacionándonos con ela non coma uh
obxecto, serrón de suxeito a suxeito.
Todos somos criaturas dun mesmo
Creador.
Crear microclimas . utópicos donde
poidamos respirar coas nosas pequenas
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Hai que crear microclimas de utopía.

utopías e onde poidamos axudar a
outros a atopalas, practicando de
parteiros da luz que levamos todos e
todas no noso interior. Para o cal
debemos
fomentar
experiencias
intercomunitarias, politizando tódalas
actividades humanas, retomando a rúa
e rompendo silencios .
Contra a sobredose de autoestima
individualista e estética, propoñémo-la
autoestima que se dá no encontro co
outro.
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E para rematar esta experiencia tan
rica, que difícilmente se pode plasmar
neste espac10, queremos r matar
cunha pequena oración qu vén ó
caso:
Que Deus nos conceda
SERENIDADE para acepta-la
ccmsas que non podemos cambiar,
VALOR para cambia-las s1
podemos e
SABEDURÍA
para
podelas
distinguir.
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¿Que til?, digo ¿que tal?
¡Ei! ¡¡Ola!! ¿Como vai iso? ¿Que tal? ¿Practicastes moito?Tende (ou tecle) ben ·
clariña unha cousa: se q1:1eredes estar en forma, se queredes te-la lingua en
forma, ¡hai que prac.ticar tódolos días! ¡e todo o día! Ben, témo-la certeza de
que sodes uns alumnos aplicados e, seguramente, quereredes máis exercicios
para esta quincena, así que ¡alá irnos! Por certo, ¿non vos importa que vos
atuemos?, ¿e non?
A lección de hoxe é para traballar na escrita e titúlase "O til diacrítico" E ¿iso
que é? O til é a raíña esa que se lle pon a algunhas palabras para .marcar cál é
a sílaba, o anaquiño, que
se pronuncia ruáis forte.
¡4i!, ~nha cousa: duri
tempo a esta parte din del
os estudiosos que non se
lle debe chamar así, serrón
acento gráfico, porque
se1ca · o
til
é
o
reviragancho ese que lle
espetamos ó eñe na
cabeza e mailos dous
puntiños que lle poñemos
ó "i" de "c;;ando o o!amos
..
"
.
sa1amos , que tamen se
denominan diérese, así
que nós irnos falar ben e
· ímoslle
chamar
ACENTO GRÁFICO,
¿vale? E o de . diacrítico,
que non é un mal día,
chámaselle así porque se
usa ·nas palabras que polas ·
Este non é tm acento diacrítico, senón unha postura
regras de acentuación non .
crítica en forma de circunflexo.
terían que levar acento
gráfico, pero que si· o levan para se diferenciaren do u tras que se escriben igual.
Pois agora abride ben os olios porque isto é moi importante: "O mozo vai ó
cine e a moza vai á disco" . Te1nos un "o" e un "a',_ sen acento gráfico, que se
chaman artigas e que tamén os hai en plural ("qs'\ "as"), pem ó lado aparecen
"ó" e "á" con acento gráfico para se distinguiren dos outros, ¿e por que?, Pois
es tes dous son o que se coñece como unha contracción da preposición "a" cos
artigas dos que falabamos antes, así que xa sabedes, en·galego a+ a=á, a+as=ás,
a+o =ó, a+os=ós. ¡Ah! , e as ás tamén- son as da bolboreta.
Outro caso de diacrítico é o que atopamos en "Ti dás unha das túas e el dá a
metade da súa":"dás" e "dá" son do verbo dar, e "das" e "da" son a contracción
da preposición "de" e mailo artigo "a" e "as", así que de+a=da, de+as=das.
Ata aquí todo claro, ¿non? Entón continuamos: "Se vés agora xa ves a película
comigo" e "eles ven que el non vén" ¡Miña nai! ¿Que .é o que ternos aquí?
Poi simplemente o verbo VIR (vés, vén) vai levar acento gráfico para non
confundilo co VER (ves,ven).
·
E xa é hora de rematar, e mira ti por onde que nos saíu outro par de amigos
de te : "é", do verbo ser, e mais "e", a conxunción copulativa. Xa veredes,
pouquiño a pouco habémolo de ir vendo todos.
/
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Xa vai vencido o outono
xa chega o mes de N acial
e o inverno trae ó N eno,
·persónaxe principal.

2. Propaganda de consumo
con abondo de arrogancia
de todos nós solicita
que retornemos á infancia.
3. Un retorno artificial
e o engado pouco dura:
Nadal é para moita xente
unha festa de tristura.
4. Tristura porque o retorno

malia o tópico afectivo
faite volver ás historias
que viviches de cativo.
5. Non sempre equilibrado
foi o clima familiar,
e a .ti, criatura, infante,
tocábache apandar.
6. Ben sei que para os máis
a infancia non foi traxedia
pero a publicidade
converte todo en comedia. ·
7. Ela, cos grandes recursos
sempre madruga moi ~edo
para lembrache a obriga
·de ir poñéndote ben ledo.
8.

Porque ó son das panxoliñas
e das campás de Belén
¿quen resiste a tentación
de gastar a todo tren?

9. E dori Capital, sen alma
por todo medio procura
abusar dese gran clima·
que se creou, de tenrura.

10. E ¿que dicir desa festa ·
na que seica ·os Reís Magos
premian nenos ~studiosos
pero castiga ós vagos?
11. Ben outra é a cantarela:
quen dispón de moitos cartos
ten xoguetes máis careiros:
¡do abuso x:a estamos fartos !
12. Todo, todiño contrario
ó que o Evanxeo ensina
e a maxia dos cartos xoga
contra a xustiza divina.

