
"É coma o fennento que unha muller 
amasa en tres medidas de fariña" 

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS 



EDITORIAL AIRES DA DEREITA 
PROFUNDA Que todo un portavoz da actual con
ferencia episcopal cuestione a pretensión do goberno 
popular de Madrid de reformar de cabo a rabo unha 
lei de extranxería que lles "coaron" na anterior lexis
latura, de recortartar e limita-los supostos "privile
xios" que se lle conceden ós traballadores inmigrantes, 
é sinal da dimensión do golpe de dereita que se quere 
dar. Das declaracións dos gobernantes dedúcese un 
pánico a irén por diante dos demais países europeos 
no que é lexislación social para os extranxeiros. "Hai 
que ir co pelotón europeo", din, nunha perfecta decla
ración de mediocridade. 

A dereita vaise coando na sociedade e nas nosas 
vidas desde arriba. Hai toda unha utilización de 
medios públicos ou privados amigos e subvencionados 
para face-lo 'traballo sucio. A sensibilidade social a 

' 
capacidade de indignación fronte á inxustiza vaise 
diluíndo no pragmatismo máis frío e calculador. 

Un bo sinal dese aire de dereita é .o descaro de 
Manuel Fraga nas súas declaracións en Santiago de 
Chile, afirmando que o proceso contra Pinochet foi 
unha anécdota e punto, que a sociedade e o goberno, 
"a travé do seus flscais", non lle deron apoio a seme
llant hist ria que o importante era o comercio 
'ntr d u paí 

m moitos gal gos e galegas que nos sentimos 
averg ñados por estas declaracións do noso primeiro 
embaixador, que teñen reminiscencias do máis reseso 
talante da dictadura. Tódolas sondaxes indican. que 
aquí á xente repúgnalle a impunidade de Pinochet; os 
mellares xuristas interpretaron a admisión a trámite do 
recurso de extradición pola xustiza británica coma un 
triunfo do principio de xustiza humanitaria universal; 
e, para rematar os fiscais non deben ser nun estado 
democrático os portavoces do goberno. . 

Aires de dereita sopran. E cómpre recordar con toda 
a enerxía que o mercadeo non está por riba da digni
dade nin da xustiza. 
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Daniel López Muñoz 

o TRASNO ¿PASAREMOS ó PLAN 2? 
Ternos aí o resultado das pescudas do Bienio 
Irmandiño: . á xente agrádalle o galega na liturxia. Por 
maioría absoluta. O que pasa é que fan máis ruído e 
están máis cheos de razón hístórí(a os que non o queren, 
que son minoría absoluta, entre un 12 e un 18% como 
moito, pero deben ser xente de Igrexa de toda a vida, dos 
supernumerarios parroquiais. Se cadra noutros ámbitos 
máis laicos, eses que non o queren aceptarían resigna
dos a opinión maioritaria, pero no útero eclesiástico 

funcionan as 
causas 
outra 

con 
lóxica 

misteriosa e 
. máis vale unha 
opinión cualifi
cada e altiva
mente opinado
ra ca cinco sen 
cualificar e cala
diñamente asen
tidoras. 
Pero unha cousa 

nos iguala <liante da Igrexa: a declaración da renda.Velaí 
que, nese punto, nin concordato, nin estados pontifi
cios, nin farrapo de cornamusa de garda suízo. Aí vaise. 
polo civil, e cada quisque vale polo que é. Un decla
rante, unha cruz. 
E ei-la pregunta ¿será o momento de reto~a-lo plan 2? 
Si, o que alguén propuxo cando o profeta Chao lanzou 
a idea de mobilización organizada do Bienio 
Irmandiño. Un plan consistente na insubmisión fisco
lingüística contra a castelanización vía eclesiástica, que 
vén ser algo así de simple: 
Paso primeiro, acción: na declaración da renda, poñámo
la cruz no cadriño de "outros fins de interese social". 
Paso segundo, comunicación da acción: redáctese 
unha carta ó bispo de cabeceira desta guisa: Benquerido 
amigo (bispo, irmán maior na fe, Xulián, .... ou o que 
mellar cadre á idiosincrasia do escriben te): Levo tempo 
procurando unha misa en galega e non dou con ~la en 
dez parroquias na volta. Para min é moi grave que a 
Igrexa siga indiferente a todo o esforzo que estamos 
facendo por recupera-la nosa identidade e normalizar e 
dignifica-lo noso idioma. Creo que esto é un pec;do 
contra a xente máis humilde <leste país, que segue vivin
do convencida, entre outros gracias á Igrexa, de q~e para 
ser algo hai que renunciar ó idioma propio. Etc., etc. 
(adórnese á vontade). Polo tanto en sinal de protesta 
pu,"'<en a cruz no cadriño .... Unha aperta. Fulano, arroba, a. 
Paso terceiro, coordinación: remítase copia ó apartado 
de Irimia. 



A PALABRA 
Me 6, 7-6 

Saíndo de ali, foise para a súa vila, acom

pañado polos seus discípulos. Cando che

gou o sábado, empezou a ensinalos na 

si na.gaga. E moita da xente que o escoitaba 

dicía abraiada: 

-¿De onde lle veñen a este todas esas 

causas? ¿Que sabedoría é esa que lle 

ensinaron, e como pode facer tantos 

milagres pala súa man? ¿Non é este o 

carpinteiro, filio de María, e irmán de 

Santiago, Xosé, Xudas e máis Simón, e 

as súas irmás non viven aquí connosco? 

Estaban realmente escandalizados. Pero 

Xesús díxolles: 

-Non hai profeta máis desprezado que 

na súa terra, na súa casa, ou entre os 

seus parentes. 

E non pu ido realizar ali ningún mi!agre, 

fóra dalgunhas curacións que fixo 

impoñendo as mans. Estaba sorprendi

do por aquela incredulidade. E adicouse 

a andar por aquelas aldeas dos arredo

res, ensinando. 

BOA NOVA 
lo ECO Bernardo G. Cendán 

O MAL DE OLLO 

Cando era nena contáronme a historia dun cura que estaba moi preocupado 

porque sempre que cbllía unha moeda para lla dar a un mendicante esfarelába

·selle entre os dedos, facíase po miúdo e, polo tanto, o santo párroco non era 

quen de facer con xeito unha obra de caridade. Por máis que rezaba non atopa- . 

ba remedio que lle permitise exercer a súa indubidable xenerosidade. Un dos 

·seus fregueses, que era vello e con moita sorna, repetíalle sibilinamente que a 

súa doenza era u~ha rara variedade de mal de olla, pero non lle explicaba máis. 

O cura non lle podía facer moito caso a aquelas andrómenas dun vello retran

queiro e supersticioso. Pasou o tempo e, cando. estaba a piques de morrer, 

decatouse de que o seu menosp.rezado fregués adiviñara con certeza a orixe do 

·seu mal. A causa era que o bo do cura sempre tratara de dar esmolas cando era 

observado polo olla dalgún veciño. Efectivamente, era .un mal de olio algo raro. 

Cantan que aquel coitado curiña puido evitar moito tempo d·e purgatorio por

que, no derradeiró minuto, tivo o tempo xustiño de mandar retirar unha placa 

que el mesmo mandara po.ñer, co seu nome, nun muro da igrexa que se erguera 

co esforzo de tódolos veciños 

mantidos no anonimato. Esta é 

unha historia que quedou na · 

miña memoria de nena. Tamén 

debería dicir que puiden convivir 

con outro cura que era especia

lista en non humillar a ninguén 

.coas esmolas que, sen embargo, 

repartía a cotío. Hai moitas his

torias de curas, leigos·e· ateos 

que aliviaron penas no silencio, 

pero non se poden contar porque 

só Deus as coñece enteiras. 

XAGG 

A CLAVEi "O carpinteiro de Nazaret..." (Me 6, 1-6) 

A clave.deste texto é valora-la humanidade real.de Xesú de Nazaret. Este texto é un dos que de xeito mais realista salienta a huma

nidade de Xesús situada no seu contexto social e familiar; nel aparece Xesús como "o carpinteiro" de Nazaret (a Mt non lle gasta 

este calificativo e no texto paralelo dirá "o fil lo do carpinteiro"). enclavado nunha familia normal, impotente para facer milagres (a 

Mt non lle gastará eso de que "non puido" e dirá "non quixo facelos") e extranado, como se non conocese a falta de fe dos seus 

paisanos. . 

A tradición xudía sobre Xesús reflexaba a primeira experiencia vivida: aqueles disc.ípulos andaran con un Xesús extraordinario ·sí 

pero home normal tamén, home real con tódolas súas consecuencias. A tradición de orixe grega salientaba o seu ser divino, "home 

baixado do ceo", co perigo· de facer de Xesús un ser celestial sen auténtica realidade humana, cunha humanidade aparente, o que 

se veu a chamar un século despois "docetismo", unha corrente cristiá que debeu ser combatida xa que non respetaba os datos da 

tradición vivida e transmitida. 

Nós, pala nasa orixe cultural grega, somos dseque "docetas'.': góstanos un Xesús tan divino que xa non é home. Tampouco respe

támo-la tradición recibida. 

e ............. .. . 
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A PENEIRA 

Volve o rango universita;i9 á Teoloxía do INSTITUTO TEOLÓXIC~ 
COMPOSTELAN, despois de moitos ano.s de loita de xeracións de 

mulleres e homes que querían recuperar un centro dunha teoloxía enraizada na nasa 

identidade. Esperemos que isto supoña a unión. de tódalas dioceses nesta iniciativa, 

que ata agora non estaban camiñando á par. Un lembra aquel pulo da Universidade 

Pontificia con facultades de teoloxía e cánones nos tempos do cardeal Xosé Martiño 

de Herrera (1889 -1922). Tamén foi un soño naquela primavera auspiciada polo car

deal Quiroga; agora é un agasallo del rio centenario do seu nacemento. Na foto, a 

escaleira da Cámara de San Martiño Pinario sé de Teoloxía, testemuña do ir e vir de 

moitas xeracións de teólogos. 

AS A·LFOMBRAS FLORAIS que visten as rúas e corredoiras na 

celebración ·do Corpus son unha mostra de devoción pero tamén de arte popular e de 

saber facer en grupo. Na foto unha das que puidemos ver o ano pasado en Sarria, 

onde hai 300 anos, os veciños tiraban espadanas, fiúnchos ou rosas desde os portais 

das súas casas ó paso da procesión. Aínda non fara pisada por ninguén; so o orballo 

da mañá destinguira algunha cor ... Xesús triturado e maído como para para o cami

ño e as flores, sempre cunha vida coma un salouco, deixándose pisar e desfacer 
-

polos qu~ queren compartir este traxecto da existencia. 

O MÉDICO MANUEL GARRIDO 
VALENZUELA, pediatra ourensán e misioneiro en Bolivia, xa se asomou 

varias veces a esta sección, pero nestes días noticia pala visita que recibiu do 

Presidente da Xunta na maternidade que el creou no oriente boliviano, nunha rexión 

moi pobre. Comezou a ir alía traballar coa súa dona nos veráns e no resto do ano 

buscaba fondos para poder erguer esta obra agora rematada. É o único hospital 

nunha poboación de 200.000 persoas das que o 400/o son nenas/os e c:_unha grande 

mortaldade infantil. Desde estudiante quixo traballar como voluntario nas misións, 

pero só desde hai 12 anos está a facer este fermos~ labor que apreciamos na foto. 

O novo imperialismo ruso de 

PUTIN é de armas tomar polo que 

preocupa a todos, como a este manifes

tante .demócrata que, traducido, o di 

todo: "Putin comezou en Chechenia e 

rematará con todos nosoutros". Mentres 

o Producto Interior Bruto caeu nun 

500/o, esta mesma pr.oporci.ón é na que 

están a medra-los gastos na compra de 

armamento. Segue a facer oídos xordos 

ás denuncias, moi lixeiras, que está a 

recibir pala masacre de Chechenia, e 

.aínda non principiou a que pode se-la 

loita máis longa ·e sanguinaria: a guerra 

de guerrillas. Rusia está a fabricar un 

novo misil intercontinental e invertendo 

en armas atómfcas, querendo construí

lo seu futuro na potencia militar. 



'AS ELECCIÓNS 
MEXICANAS, o día 2, son un 

síntoma máis da saúde da democracia 

naquel continente, despois da mingúa que 

está a sufrir nos países andinos, onde só 

hai arremedas de liberdade que están a 

crea-lo caos. México leva 71 anos domina

do polo autoritarismo dun partido único, o 

PRI, que tampouco está a axudar a que a 

democracia medre por aqueles lares. En 

estados como o de Chiapas non pode 

haber liberdade de voto porque están blo

queados polo medo e pala inxerencia de 

tanta forza de arde que os acosa a· cotío. 

Segundo os últimos estudios o 370/o -dos 

latinoamericanos non están satisfeitos coa 

democracia, mesmo en México o 340/o pre

fire un réxime autoritario. 

Alfonso Blanco Torrado 

Do 6 ó 8 de xullo ten lugar en Compostela un congreso dedicado ó creador 

EUGEN.10 F. GRANELL e ó surrealismo. Pintor, músico.escrito, 

defensor audaz do surrealismo, para el a pintura é literatura pintada que narra a 

experiencia da vida dos creadores. Despois de contribuir ó esplendor da República, 

tivo que exilrarse, e agora podemos contempla-la súa obra na Fundación que leva o 

seu nome, porque ata agora era máis coñecido noutros países ca aquí. Segue a ser 

un gran d~fe~so'. das liberdades. 

Xa está aquí o verán e case todos estamos a face-los naso planos para estes meses. 

Hoxe anunciamos o 111 Encontro de verán DUMIO cun tema eixe: "Os dereitos 

humanos", organizado pala Delegación de Pastoral Xuvenil de Mondoñedo, dos días 30 

de xullo ó 6 de agosto n.o Mosteiro de Vilanova de Lourenzá, con obradoiros e talleres 

e tamén: "o futuro do rural", "o problema da inmigración" e "¿quén está a traballar 

polos dereitos humanos?". Para ilustrar estes temas podemos ve-la exposición "Arte e 

dereitos humanos" de Siro. (Información: 626967950). 

A SOLIDARIEDADE multiplicase cando hai vontade. A Asociación 

Érguete de Vigo qué traballa con persoas afectadas pala droga está a montar un taller 

de emprego con persoas marxinais: desempregados de longa duración, drogadictos e 

presidiarios en rehabilitación, discapacitados, etc. Durante un ano van formarse e van 

ir construíndo unha escala infantil para .paralíticos cerebrais que dirixirá outra asocia

ción "Hoxe por Mañá". O obxectivo final é orientar a estes desempregados na busca 

dun traballo e na creación da propia empresa. Unha das teimas deste colectivo é a 

integración laboral de mozos con problemas. 

e .......... ..... .. 
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POLmCA Tintxu 

UN ANO NOS CONCELLOS 
. . 

As actuais corporacións municipais acaban de cumpri-lo seu primeiro ano de 
funcionamento. Nos cancel/os n"os quf! houbo notorios cambios, como foi o caso de 
varias cidades importantes, os protagonistas políticos fixeron rápidos balances: os 

acabados de chegar, para dici-lo moito que melloraron as causas; os que pasaron á 
oposición, para sinalar que todo fara a peor. 

""'n r ali dad un ano non é un período suficiente para 
poder facer balance de resultados, aínda que si para poder 
con tatar se houbo un real cambio de rumbo. Por iso os 
cidadáns en xeral non fixeron moito caso dos balances 
apr urados e interesados expostos polos protagonistas, 
activos ou pasivos, do cambio político municipal. 

Un punto no que poden coincidí-la maioría dos 
observadores da vida política local, incluídos os seus pro
tagonistas, é en destacar que un dos cambios máis noto
rios foi o da -imaxe pública dos novos rexedores. Pérez 
Castrillo, Xaime Bello, Fernández Lores ou o propio 
Clemente López Orozco dan hoxe unha imaxe de res
pectabilidade moi afastada da radicalidade. e agresividade 
que destacaba sobre todo nos tres priineiros, como candi
datos do BNG non precisamente identificados coa súa 
faciana máis amable. 

Deste xeito o alcalde de Vigo, que lograra primeiro a 
integración das diferentes familias do BNG na propia 
candidatura, conseguiu abri-lo diálogo co mesmo presi
dente da Xunta e con .outras instancias de poder político 

ocial. Curiosamente con quen lle custou máis enten- · 
d r foi co eu teórico aliado, o socialista González 
Prín ipe, que e ente mái rival ca colaborador leal. 

conc llo de Vigo s gue tendo, sen embargo, abertas 
dúa dura front de combate, vellas trincheiras herdadas 
m mo do ano anteriore á d mocracia. Por un lado un 

. urbani mo n p , nin cabeza, que vén polo menos dos 

tempos de Antonio Ramilo ou García Picher e non 
mellorou gran causa baixo o goberno de Soto, Príncipe e 
Pérez. E por outro un funcionariado sempre disposto á 
liorta interna e co goberno municipal de turno, con per
sonaxes que foron protagonistas de escándalos urbanísti- · 
cos ou de orde pública. Neste sentido a guerra de bom
beiros e policías dos pasados meses hai que entendela 
como unha batalla menor. 

Algo polo estilo sucedeu no caso. de Ferrol, onde 
Xaime Bello semella ter con~ctado co que resta de socie
dade civil nunha cidade tan castigada e desfeita pola crise. 
Os desacertos de alcaldes anteriores e a división interna 
dos seus aliados socialistas e do grupo popular déixanlle ó . 
alcalde unha ampla marxe de manobra .. A relativamente 
feble presencia do PP no contorno próximo a Ferrol per-
mítelle por outra parte a Xaime Belló ser un referente de 
diversas reivindicacións, como a mellara das comunica-

. cións pola autoestrada, a Autovía Transcantábrica ou a 
mellara do tren. 

Curiosamente é o alcalde de Pontevedra, o que maior 
éxito político obtivo nas eleccións, o que menos gañou en 
imaxe. Dúas importantes bazas manexadas na campaña, o 
peche de ELNOSA e mailo traslado de ENCE, seguen 
pendentes de solución e Fernández Lores ten moi pouco 
máis que dicir nese asunto. Sobre todo cando a propia rei
vindicación choca coa oposición frontal de boa parte dos 
sindicatos. 

En canto a Lugo, López Orozco fai honor ó seu nome: 
o seu carácter moito máis pacífico e tranquilo semella tér
selle contaxiado á propia corporación, incluída a loitado
ra Branca Rodríguez Pazos. Por outta parte a forte opo
sición do PP pasou este ano un tanto ocupada en saber ata 
ónde lle correspondía a Cacharro Pardo centrarse e 
deixa-lo primeiro plano da actividade. 

A controversia ó redor. de SOGAMA foi o punto de 
encontro destes alcaldes, xunto cun Sánchez Bugallo con
tinuísta agora en pacto formal co BNG. Da confrontación 
inicial pasouse a un diálogo crítico e chegouse a un certo 
armisticio. N el vanse encontrar con alcaldes que viaxan 
en sentido inverso, os novos cachorros do PP que domi
nan agora no Morrazo, onde os do BNG tiñan marcada 
unha liña de oposición fron:tal a SOGAMA. 



ENIREVISTA José Antonio Lobo e Aurora Lapiedra 

GUSTAVO GUTIÉRREZ, TEÓLOGO DA LIBERACIÓN: 
"O ENCONTRO CO POBRE É O ENCONTRO CON DEUS" 
G. Gutiérrez participou no IX Congreso de Xustiza e Paz, celebrado en Vigo, no que tivo o 
relatorio de clausura, onde nos brindou ideas e pistas para a acción neste compromiso, 

nada fácil hoxe, de seguir crendo na esperanza 
e sementando sementes de xustiza e de solidariedade. 

Do trato con Gustavo e da conversaCión mantida con el saímos convencidos, por 
suposto, de que é unha persoa intelixente e un gran comunicador, pero sobre todo unha 
persoa sensible pola sorte dos últimos, dos que a penas cantan ou non cantan para nada 

dentro do actual proceso de globalización. Sensibilidade, por outra parte, que vai 
acompañada no seu caso da implicación e o compromiso pola súa liberación. Esta 

palabra, que xa define unha teoloxía, da que Gustavo é pioneiro e pode considerarse pai, 
reflicte un modo de eritende-la teoloxía e de facer teoloxía . 

. E disto quixemos fa/ar con Gustavo Gutiérrez. 

P. A teoloxía da liberación non 
nace só dunha reflexión teórica 
senón, sobre todo,. dunha expe
riencia e dun contexto vital, 
¿podías describirnos cal foi · a 
experiencia dende a que nacen? 

R. Fundamentalmente, do que 

podiamos chamar unha nova con

ciertcia, que xorde en América latina, 

no inicio polo menos, do que a 

pobreza representaba. Esta viñérase 

vendo sempre por moitas persoas, 

como unha cuestión de orden eco
nómico-social. Nos años sesenta, ·sen 

deixar de ser considerada así, comeza 

a ser considerada, ademais, como un 

desafio moi grande para o compro

miso cristián, para a vida da Igrexa, 

para a Teoloxía e, naturalmente para a 

fe . Así é como xorde esta teoloxía. 

Poderíase dicir que é o intento de 

responder a unha pregunta: ¿como 

dicirlles ós pobres que Deus os ama? 

Trátase, desde logo, dunha pregunta 

máis ampla cá nosa . capa.cidade para 
respondela. Pero, en todo caso, paré

ceme que este foi o punto de parti

da da teoloxía da liberación. 

os ama, e punto. P.ero trátase de res
ponder con seriedade, de maneira 
auténtica e con algún tipo de com
promiso solidario co que apoiar ese 
anuncio. Este, segundo me parece, é 
o punto de partida desta reflexión 
teolóxica, que tivo lugar a comezos 
dos anos sesenta, foise formulando 
pouco a pouco e, nun momento 
dado, presentouse como teoloxía da 
liberación. 

P. A todo nacemento séguelle 
un crecemento, ¿cal foi o desen
volvemento deste modelo de 

Claro que hai unha primeira e moi reflexión teolóxica? 

fácil forma de responder, que consis- R. O máis deGisivo no itinerario 

te en dicirlles sinxelamente que Deus - desta teoJoxía foi o afondamento no 

significado da pobreza. Este reto é o 
seu punto de partida histórico e é 
por aquí xustamente por onde cami

ñou, pois ó principio tratábase siiu5.:e
lamente dunha intuición, que logo se 
desenvolveu na práctica dunha maior 
solidariedade, dunha inserción nos 

ambientes pobres. E isto, natural
mente, levou á formulación de novas 

cuestións. 

Por iso diría que a liña de forza da 

evolución desta teoloxía foi a entra

da cada vez meirande por parte de 
moitos no mundo do pobre, na com

plexidade da situación do pobre. 
Creo que esto foi o decisivo. Tamén 
aportaron a súa evolución, natural-

e················ 
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NI REVISTA 

"Que cando se deixe de falar de teoloxía 
da liberación se siga falando de opción 
polo pobre:' 

m nt , utra correntes de teoloxía 

a Igr a, c as que esta entrou en 

iálogo, o mesmo que influíu nela as 

r accións e críticas recibidas. 

P. Sen dúbida este modelo de 
reflexión teolóxica terá produci
do os seus efectos, ¿podías falar
nos da incidencia que tivo tanto 
na vida da Igrexa como ·na do 

pobo? 

R. Un dos elementos coñecidos 

desta pequena historia da teoloxía da 

liberación é que, moi · rapidamente e 

por circunstancias determinadas, 

ñxose presente no maxisterio da 

Igrexa latinoamericana. Estou pen

sando en Medellín. Esta teoloxía 

xurdiu co nome de teoloxía da libe

ración e cunha primeira sistematiza

ción pouco antes de Medellín e, 

naturalm.ente, pa ou a esta conferen-

ia piscopal, onde tivo unha reper

cu ión moi grande. Non esto u pre

tendendo dicir que documentos de 

M dellín on a imple expre ión 

d ta t oloxía, p ro é evidente que 

esta marcou moitos dos documentos 

de Medellín como os de Xustiza, 

Paz, Pastoral das elites e outros máis. 

Ali hai unha repercusión moi grande 

desta teoloxía e foi a través destes 

textos como marcou moi fortemen

te á Igrexa latinoamericana. Este foi 

unha das canles para a súa difusión. 

Unido a isto, esta reflexión teoló

xica caracterizouse por subliñar un 

dos temas centrais da revelación 

bíblica, que se non estaba en total 

eclipse, fara deixado bastante de 

lado: o desafio da pobreza. Creo vol

vemos a pór sobre o tapete este 

tema. Na realidade, aquí e para a . 

pequena historia desta teoloxía, hai 

aparece como importante e, en con
secuencia, tena que ser tamén para a 
reflexión teolóxica. E éo precisa
mente porque é amado preferente
mente polo Deus que Xesús veu 
anunciarnos. 

P. Se esta teoloxía ten eviden
tes raíces bíblicas e o seu tema 
central é resaltado no maxisterio 
da Igrexa, ¿cales poden se-las 
razóns das reticencias que fron
te a ela se teñen manifestado 
polo menos desde certos secto
res da Igrexa? 

R. Se me permites, as reticencias 
atopeinas sobre todo fóra da Igrexa. 
Isto non hai que esquecelo, porque 
ás veces nos se lle dá relevancia sufi-

que engadir unha causa: converteuse 
ciente a este feíto. Esta teoloxía pro

en factor decisivo para ela o feíto de 
vocou unha reacción moi grande na 

que entre as intuicións de -Xoán 
soóedade civil. Soamente vou dar un 

XXIII ó convocar o Concilio figura-
exemplo: en 1987 houbo en Bos 

ba a afirmación, feíta un mes antes 
Aires unha reunión de tódolos exér-

desta magna asemblea, de que a . citos de América, e non só dos de 
Igrexa quere ser a Igrexa de todos, 

¿coñecedes o 
caso dalgunha 

teoloxía que teña 
merecido a reunión 

dos ex'ércitos 
de todo un 

continente para 
tratar dela.? 

pero especialmente a dos pobres. 

Atrévome a dicir que este foi o pri

meiro empurrón para este modelo 

de reflexión teolóxica. 

Sinceramente creo que a teoloxía 

da liberación resaltou e recordou este 

aspecto central da revelación bíblica, 

pois en numerosos textos o pobre 

América Latina, e nela un dos temas 
centrais foi o da teoloxía da libera
ción. Por isó dígolles algo que lles 
fará sorrir, ¿coñecedes o caso dalgun
ha teoloxía que teña merecido a reu
nión dos exércitos de todo un conti
nente para tratar dela? Sobre teoloxí
as en Europa, todas elas moi impor
tantes, non recordo unha reunión 
semellante en torno a elas. 

Todo isto sináloo porque é moi 
importante para comprende-la reac
ción que puidera ter na Igrexa, pois 
a Igrexa ó fin e ó cabo vive neste 
tipo de sociedade que reacciona así. 
E a razón principal desta reacción é 
que a teoloxía da liberación recorda 
algo que normalmente non forma 
parte da reflexión teolóxica: que a 
pobreza ten unhas causas. Esta refle
xión teolóxica non se limitou a des
cribí-la realidade da pobreza, serrón 
que intentou, ademais, busca-las súas 
causas. E, claro está_, isto leva ó esta-



blecemento de responsabilidades e, 
entón, hai xente que se sente afecta
da. N este intento de ir ata as causas 

da pobreza, sen limitarse á simple 
descrición das situacións, hai que ver 
unha das razóns máis importantes das 
resistencias que esta teoloxía atopou. 
Exprésao moi ben unha coñecida 
frase de D. Helder Cámara: "Se dou 
de comer ó famento, chámanme 

santo; pero se pregunto por qué hai 
persoas que pasan fame, chámanme 
comunista". 

P. Entre outras acusacións fei
tas contra a teoloxía da libera
ción unha foi a de que carece de 
espiritualidade e só fai unha lec
tura política da fe, ¿ten funda
mento esta acusación? ¿cales son 
os eixes básicos da espiritualida
de da teoloxía da liberación? 

R. O que ocorreu é que moitos 
non estaban afeitos a encontrar na 
teoloxía certas causas de carácter 
económico. Foi así porque durante 
séculas a teoloxía tivo como medio 

Non hai ser 
humano que 

estea fora do 
amor de Deus 

de coñecemento a filosofía, en cam

bio as ciencias sociais son medios de · 

coñecemento recentes na historia da 

humanidade. Agora ben, ¿como estar 

cos pobres sen analiza-la pobreza? 

Para esto hai que acudir ás ciencias 

sociais e este recurso é o que nos 

levou, por exemplo, a falar das ~ausas 

da pobreza. 

Por eso, o que ten de certo a afir

mación de que a teoloxía da libera-
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ción fai unha lectura política da fe, é 
que na súa reflexión teolóXica intro
dúcese o recurso ás ciencias sociais, o 
mesmo que durante moito tempo a 
teoloxía se serviu da filosofía para 
comprender certas dimensións do ser 
humano e da historia humana. 

E a outra concirne á espiritualida
de da teoloxía da liberación. N esta, 
ou polo menos para min, foi moi 
importante unha fermosa e profunda 
intuición do P. Chenu. Este domini
co dicía que se un quere coñece-lo 
alcance e significación dunha teolo
xía, hai que ir á espiritualidade que 
está detrás e que a sustenta. Para el a 
pregunta . non é qué teoloxía hai 
detrás dunha espiritualidade, senón á 
inversa, qué espiritualidade subxace a 
unha determinada teoloxía. El exem
plificaba esta intuición dicindo que, 
para coñecer o significado da teolo
xía de Santo Tomé, había que ir a 
Santo Domingo de Guzmán; para 
coñece-la de San Buenaventura a 
San Francisco de Asís, etc. Creo que 

a teoloxía é precisamente isto, unha 
reflexión sobre a vida cristiá. E esta é . . 
a razón pola que a espiritualidade ten 
sido unha preocupación que estivo 
presente desde o inicio na teoloxía 
da liberación, cousa que se pode 
documentar facilmente: vas ós vellos 
escritos e ali está a espiritualidade. 

O tema da espiritualidade non é 
outra cousa que o do discipulado de 
Xesús en condicións históricas 
determinadas. No caso da teoloxía da 
liberación as condicións ou o con
texto histórico é o da solidariedade 
co pobre. Isto é o que se nos revela 
no texto clásico de Mt 25, 31-46: o 
xesto de ir ó pobre constitúe en si un 
encontro co Señor. 

Hai moitas causas máis na espiri
tualidade da teoloxía da liberación. 
Pero por aí van, en calquera caso, as 
causas. Cando se di que teólogos da 
liberación se dedicaron á espirituali
dade despois de ter recibido esta acu
sación, isto significa non entender 
nada, pois dende o inicio desta refle- _, ...... ..... ... . 
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xión teolóxica aparece esta preocu

pación. 

P. Despois de trinta anos o 

mundo cambiou moito, sen 

dúbida, agora atopámonos nun 

mundo globalizado e dominado 

polo "pensamento único~', ¿~ales 

terán que se-las achegas da teo

loxía da liberación neste novo 

contexto? 

R. O feíto que sinalas é totalmen

te certo. As condicións económicas, 

políticas, sociais e culturais cambia

ron e, polo tanto, as análises de tipo 

social que se facían hai trinta anos 

son insuficientes hoxe . Por iso, esta

rna chamados a ve-lo desafio da 

pobreza nas condicións actuais, e 

ni o está a teoloxía da liberación. Hai 

xa cousas feitas e traballadas nesta 

p rsp tiva d comprender hoxe en 

dí, al ' a situ ción do pobre, de 

an liz r ta f( nda cada vez máis 

grand entr pobres e ricos. Nisto 

tamo e é normal, pois existen ele

mentos mudables nunha reflexión. 

Hoxe necesitamos outros para coñe

ce-la situación do pobre, que segue 

endo a gran canteira de traballo que 

ternos na teoloxía da lib~ración. 

P. A teoloxía da liberación, que 
é unha reflexión sobre a realida
de, tamén é un método que 
parte xustamente da situación 
do pobre e neste sentido sempre 
estará o día, se é coherente polo 
ménos co punto de partida. 

Cando a xente 
nos pregunta, qué 

fixo a teoloxía 
da liberación, 

respondemos: se 
non fixeramos 

nada, non 
mataban a ninguén 

R. Así é e a esto facía alusión 

cando, ó falar da súa evolución, dicía 

que consiste en profundar naquela 

intuición. Desde o comezo entendé-: 

mo-la teoloxía como unha reflexión 

desde a práctica e á luz da fe. Por iso, 

se a práctica se dá dentro de deter-

minadas condicións, se estas cam
bian, h~ de cambiar tamén aquela .. 

Sen embargo, ó mesmo tempo hai 
cosas permanentes, a perspectiva do 
pobre de antes, que agora se foi pre
cisando e chamamos opción prefe
rente polo pobre, é unha delas. 
Trátase do núcleo da teoloxía da 
liberación. O día que se deixe de 
falar de teoloxía da liberación, o que 
acorrerá, pois as teoloxías nacen un 
día para morrer outro, e así ocorreu 
sempre, espero non obstante que se 
siga falando da opción preferente 
polo pobre. 

P. Dentro desta expresión 
"opción preferente polo pobre", 
¿púxose o adxectivo como unha 
concesión a Puebla? 

R. Absolutamente non. Creo que 
toda interpretación que pretenda 
que a expresión "opción polo 
pobre" é máis radical e que o adxec-

. tivo "preferente" modera o seu signi

:6.cado, non ent.endeu o sentido da 
expresión. "Preferente" puxémolo 
nosoutros .mesmos, non o puxo 
Puebla. Se non existise antes Puebla 
non o utilizaría. 

"Preferente" apunta ás razóns da 
preferencia, a por qué hai que optar 
preferentemente polo pobre. Non o 
poderíamos entender se non o colo
camos no contexto do amor univer
sal de Deus: El ama a toda persoa e 
preferentemente ó máis pobre. O 
desafio é ruante-las dúas cousas, tanto 
a universalidade como a preferencia 
e esta remite ó fundamento da 
opción, que é Deus mesmo. É o que 
queremos dar a entender cando dici
mos que a preferencia é "teocéntri
ca", que está centrada eri Deus. 
N este . sentido "preferente" é capital 

na fórmula, pois a opción polo pobre 
pódese dar de rn.oitas maneiras. A 
"opción preferente" ten en conta 
desde logo a universalidade, xa que 



rton hai ser humano que estea fóra 

do amor de Deus, como tampouco 

debe de estala do noso s eremos nel, 

pero ó propio tempo privilexia ó 

pobre. Toda a Biblia, en efecto, fála

nos da preferencia polo máis desvali

do, polo marxinado, polo máis pobre. 
Este é o gran desafío. "Preferente" foi 

pasto por esta reflexión teolóxica. 

P. ¿É entón relixioso o móbil 
desta opción? 

R. Rel.ixioso si, pasto que estamos 
falando de teoloxía, pero sen preten

der por iso que esta sexa a única 

razón posible pola cal alguén se 

comprometa polos pobres. Hai xente 

non crente que está comprometida 

cos pobres; pero :esta fórmula que 

estamos comentando pertence á teo

loxía e, naturalmente, refírese a Deus. 

P. Pasando a unha dimensión 
máis práctica, ¿que liñas de 
acción e de ,comportamento 
derivan <leste modo de facer 
teoloxía tanto para a Igrexa 
como para a sociedade? 

R. Creo que habería que mirar a 

esto que chamei a nosa pequena his

toria. En calquera caso Medellín deu 

lugar á cantidade de experiencias 

pastarais en América Latina, a com

promisos dunha forza tal que come

zamos a coñecer neste subcontinen

te unha situación moi dolorosa e 
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A cuestión é 
¿que tipo de 

espiritualidade 
hai detrás de 

cada teoloxía?. 

penosa, pero tamén moi rica, a do 
martirio. Cando a xente rios pregun

ta, qué fi?co a teoloxía da liberación, 

respoJ:?.demos: se non fixeramos 
naéia,_ non mataban a ninguén. Non 

estou contento de que houbese mor
tos, só estou tratando de explica-los 

feítos. Si ternos a bispos como 
Romero, Angeleli, Gerardi, por citar 

a tres dos asasinados, a catequistas, 
campesiños e poboadores asasinados 

é porque todos fixeran un compro
miso tan forte cos pobres que, para 
os que desexaban defende-los seus 

privilexios, resultaban perigosos. 

Esta reflexión, unida á de moitos 

outros, pois non hai que atribuír 
todas estas causas a unha única razón· 

teolóxica, é máis ben un froito da 
vida da Igrexa latinoamericana, den
tro da cal está a teoloxía da libera

ción. E todo levou a boa parte da 

Igrexa ó mundo do pobre, e aí está. 
Non quera dicir que toda a Igrexa 

en América Latina estea nisto. Creo 
que se fixo bastante, pero se houbera 

que dici-lo que falta por facer, é 

certo que falta aínda máis do que se 
fixo. Pero non é pouco o que se fixo 

.e lonxe de min atribuílo todo a unha 

soa teoloxía. Estou contestando 

desde esta teoloxía porque as pre
guntas van por aí, pero certamente 

non se podería entender esta teoloxía 

sen a vida da Igrexa latinoamericana. 

Aquela foi un aspecto desta vida e 

nesta · vida dunha Igrexa, que ten 

unha vitalidade moi grande, hai 

tamén unha renovación enorn~1.e, e 

eu diría que unha certa influencia 

sobre a Igrexa universal: unha fór

mula como "a opcióh preferente 

polos pobres" supera hoxe en día as 

fronteiras de América Latina. Aí stá, 

presente en moitos sectores da Igr xa 

universal. 

P. Pensando no futuro a pre
gunta que se nos ocorre é esta: 
¿as novas xeracións van nesta 
dirección? ¿Podemos ter espe
ranza? 

R. Está ben que digas dirección, 

pois se non volvería a insistir en que 

esta teoloxía só é unha das causas 

que hai na Igrexa latinoamericana. A 

dirección da "opción preferente polo 

pobre" opera . nas persoas que, aínda 

que digan que elas no saben moito 

de teoloxía da liberación, si están 

convencidas, en cambio, de que hai 

que optar preferentemente polo 

pobre. A min o que me importa é 

que fagan isto e non tanto que se 

refiran a unha teoloxía. 

Honestamente, iso é secundario. 

Naturalmente en América Latina 

houbo experiencias de carácter his

tórico e social moi duras, que golpe

aron a moita xente, que trouxeron 

e··············· 
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frustracións e tamén temores. Pese a 
isto, creo que está presente a preocu
pación polo mundo dos pobres e 
América Latina non se entendería 
nos seus diferentes niveis, e non só 
nos eclesiais, sen esta nova presencia 
d pobre. Isto é moi claro no social e 

político, incluso para rexeita-lo 
tá pasando. 

u recordo moi ben que na miña 
primeira xuventude, porque no meu 
caso teño a vantaxe de ter acumula
do dúas ou tres xuventudes, o tema 
do pobre e a pobreza a penas conta
ban. Falábase só de que había un 
"problema social", pero pouco máis. 
Hoxe non é así. Eu si creo que hai 
persoas que abren campos e subliñan 
aspectos do que chamaba a comple
xidade do mundo do pobre. Por 
exemplo, a reflexión teolóxica a par
tir do mundo indíxena e negro lati
noamericanos, e da muller. Estas son 
riquezas dos últimos anos, que quere 
dicir un montón de anos xa. Os 
temas de cultura, de raza e de xéne
ro -aínda que a referencia á palabra 
xénero é moi recente, as mulleres 
teñen moito tempo de presencia na 
teoloxía da liberación- levan xa 
moito tempo, pero claro non se pode 
facer todo en pouco tempo. Hai un 
texto, e crito antes de Puebla, onde 

di que a muller é dobremente 

oprimida e marxinada. É un texto do 
ano 77. Agora ben, non abo:nda con 
nomear un tema para dicir que se 
tratou. 

o mesmo pasa cos mundos indíxe
nas, porque en América Latina cada 
mundo indíxena é culturalmente 

distinto ó outro. Son riquezas moi 
grandes. Non é o único que hai, pois 

a cultura non é soamente o que ven 
dos vellos tempos, non é unha causa 
de museo, senón que se crea tódolos 
días. Nas cidades de América Latina 
hai unha creatividade cultural moi 
grande. E nisto tamén se afonda. Por 
todo isto, atopo moita vida en todo 
isto e vexo que entra moita xente. 
Claro que conviría que foran moitos 
más; polo que non é que queira dicir 
que todo vai moi ben, nin que todo 
o mundo se interese polo asunto. 

alá se chaman de supervivencia por

que permitiron que a xente poida 

comer, as que se levan a palma son as 

mulleres, porque son as que o fixe

ron. Hai unha presencia moi impor

tante delas na loita contra a inxusti

za, contra a marxinación, polo pan, 

polos dereitos humanos. Dentro 

<leste mundo da muller hai que citar 

ás relixiosas coma un dos sectores 

máis activos na Igrexa latinoamerica

na. Non quera dicir que todo o 

mundo estea nisto, pois en ningunha 

parte é así. En calquera parte do 
mundo os activos son sempre unha 

minoría, e alá acorre o mesmo. 

Trátase, sen embargo, de minorías 
importantes. 

Este papel sumamente importante 

da muller ten orixe na súa insoporta
ble situación de marxinación na orde 

Pero todo esto existe, aínda que a social e económica, pero tamén cul
min me pareza insuficiente e debería tural. Son categorías culturais que 
haber moito máis. En todo caso está · existen ó interior do mesmo pobo 
presente. 

P. Neste porvir, que desexamos 
estea cargado de esperanza, ¿que 
papel pensas que pode cumpri
la muller? 

R. Considero . que en América 
Latina e dentro do mundo do pobre 
a muller é un dos sectores máis crea
tivos. En tódalas organizacións, que 

pobre. Os homes dos sectores p~bres 

non están exentos de machismo e de 

opresión da muller. Aquí hai todo un 

mundo moi importante e comezou

se a traballar esto moi fortemente en 

América Latina. Pero o que queda 

por facer é moito máis có pouco, 

pero moi valioso, que se fixo ata 

agora. 



RETALLOS ·DE HIS 1 ORIA Celia Castro Ojea 

CASTREXOS SOMOS 
E indo co tempo famas chegando ós castros. E batemos coa cultura castrexa. Pero ¿que 

é un castro? País nin máis nin menos ca un poboado fortificado. 

URBANIZACIÓN 0 CASTRO: 

CASAS FUNCIONAIS E BEN 

ORIENTADAS 

Os habitantes des.ta nosa terra, 
hai tres mil anos, foron asentai;i
do no cumio dos montes ou 
montmos, que permitían unha 
do a da defensa, ou nun espigón 
rodeado dun río, ou nuns roche
dos na beiramar; ... é dicir, onde 
fose <loada a construcción de 
foxos, terrapléns, valados e para
petos, para a protección do 
recinto. 

No interior dispúñanse as 
vivencias, case sempre circulares, 
e distribuídas segundo o terreo. 
As bases das casas e mailas cercas 
eran de cachotería, algunhas de 
máis de seis metros de alto, 
defendéndose con torreóns. O 
sistema de acceso podía ser por 
escaleiras ou por ramplas. Tamén 
espetaban pedras afiadas no exte-

rior, as pedras fincadas, para se PREPARADOS PARA A RESIS-

def enderen da cabaleiría. 

Hai castros con escaleiras 
monumentais, coma o de 

· Baroña, no concello do Son. 

As casoupas dos castros eran 
circulares ou o~aladas, de 3 a 8 
metros de diámetro, cun lar cen
tral, un banco corrido de pedra 
arredor da .parede e un forno 
exterior ? pé da porta. Sempre 
axeitadas á topografia do terreo e 

· orientadas ó mediodía. Arredor 
do lume comía e durmía a fami
lia mesturada. 

TENCIA 

Os castrexos eran guerre1ros. 

Usaban pequenos escudos circu

lares -:-caetra- , lanzas, espadas 

curtas e puñais. Os guerreirns 

eran considerados un estamento 

superior na organización social. 

Curiosamente . non se atopan 

enterramentos <leste tempo. 

Criaban gando, ovellas e cabuxas 

e os homes dedicábanse á caza e 

á guerra, mesmo como mercena-

nos de pobos estranxeiros. ¡Xa 

daquela había emigración! 

As terras traballábanas as mulle

res. Bebían cervexa que facían 

con cebada e o pan era de fariña 

de landras torradas. Mesmo culti

vaban o liño, que sería moi apre

ciado polos romanos. 

A familia e mailo clan eran a 

base da organización social. 

Xuntábanse en pópuli, ou tribos. 

E os vellos petrucios tiñan a 

autoridade, xunto co xefe gue

rre1ro. 

-·············· 
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INTERNACIONAL 

PERÚ: U,NHA NOVA FARSA DEMOCRÁTICA 

Fai algúns días celebráronse as 
le 10n pr sidenciais en Perú, 
nv ltas nunha grande polémica; por 

u nha parte, porque Alberto 
ujimori, modificou a Constitución 

para pr sentarse a un terceiro man
dato e por outra, porque o candida
to opositor, Alejandro Toledo non 
obtivo a maioría nunha primeira 
volta non exenta dunha certa fraude 
e negouse a participar nunha segun
da volta porque non existían as núni
mas garantías de limpeza democráti
ca. Unha vez máis, os intereses eco
nómicos de países considerados 
democráticos e con capacidade de 
influencia na zona amorteceron as 
reaccións de protesta internacional, 
que non deixaron de ser testemuñais, 
incluída a do Estado español. 

ALGÚNS DATOS SOBRE PERÚ 

Perú é un país sudamericano no 
que a maioría da poboación está 
integrada por indios e mestizos, se 

ben a oci dade e tá dominada por 
unha minoría branca. A nivel econó
mi o abundan o recur o minerais e 

pesqueirós. Canta cunh~ poboación 

duns 23 milló'ns de habitantes, com

posta por un 45% de amerindios, un 

37% de europeos, un 15% de negros 

e xaponeses e un 3% doutras etnias·. 

Al linguas · existentes son: o español, 

Fujimori 
recorreu, sen 

escrúpulos ó abuso 
do diñe·iro e do 

poder do Est.ado 

quechua, aymara e outras linguas 
indias. A nivel relixioso existe unha 
grande maioría de católicos (95%) e 
un 5% de persoas, que practican 
o u tras relixi ó ns. 

ALBERTO FUJIMORI 

É un dictador, que utiliza a farsa 
democrática para manterse no poder. 

É de orixe xaponésa e conserva a 

Alejandro Toledo, 
candidato á presi
dencia que se reti
rou como protesta 
antes da segunda 
volta das elecció.ns, 
sinala a un cartaz no 
que se denunc.ia o 
fraude organizado . . 
por Fujimori e o seu 
grupo electoral 
"Perú - 2000': 

presidencia de Perú, dende o 28 de 
xullo de 1990. Dende entón a deci
sión que toma lévaa a cabo ata as súas 
últimas consecuencias, aínda que 
para iso teña que sortear vendavais 
de protesta ou engarrar a propios ou 
estraños. Derrotou á organización 
terrorista "Sendero Luminoso" e 
devolveu a paz ó seu país, empresa na 
·que fracasaran os seus antecesores 
Belaúnde Terry e o socialista Alán 
García. Durante os seus dez "anos de 
goberno tivo prácticas abertamente 
antidemocráticas, rodeadas de abun
dantes engarros . Despediu a tres 
membros do Tribunal 
Constitucional, que se opoñían á 
posibilidade de reelección de 
Fujimori; que constitucionalmente 
se reducía a 1 O anos. No .ano 199.6 
forzou un autogolpe militar para 
consolidarse no poder. 

Os golpes á vella usanza están 
desacreditados en Sudarriéfica. No 
seu lugar Fujimori recorreu, sen 
escrúpulos ó abuso do diñeiro e do 
poder do Estado como méto.do 
alternativo. Ningún experto consi
dera crible a porcentaxe de sufraxios 
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( 49, 79%), adxudicado a este "líder", 

que explicaba ós seus, que existía un 

complot internacional contra a súa 

persoa. 

Fujimori leva unha década aferra

do ó poder. En 1990 recibiu o res

paldo dos peruanos, senda practica

mente un descoñecido. Nesta oca

sión o escritor Mario Vargas Llosa foi 

castigado polo electorado, quizais 

por dar a coñecer, con total transpa

rencia, o que significaría o seu 

goberno. En 1995 a oposición agru

pouse en torno a Javier Pérez de 

Cuéllar, ex-seeretario da ONU, que 

tamén perdeu na primeira· volta. 

Dende entón perfeccionou o control 

case absoluto do Congreso, o poder 

militar, controlado por oficiais de alta 

graduación afíns, o Poder Xudicial, 

a Fiscalía, os organismos electorais e 

a maioría dos canles de televisión, 

principalmente os que emiten en 

aberto. Todo iso para garantir un ter

ceiro mandato, que como-xa indica

mos non estaba autorizado pala 

Constitución. 

ALEJANDRO TOLEDO 

Nas últimas eleccións foi o líder 
do movemento político "Perú posi
ble'~, de tendencia socialdemócrata. É 
un economista de orixe indixena 
formado nos EE.UU. Nunha pri
me1ra volta das eleccións á 

, 

HE preciso 
globalizar a 

democracia, 
porque esta de 

igual xeito que os 
dereitos humanos 

non ten 
nacionalidade, non 

ten cor" 

Presidencia forzou unha segunda 
volta, cando todas as estimacións o 
daban como vencedor. ¿Fraude?·. 
PediU o atraso da segunda volta e 

ante o engano ·de Fujimori; decidiu 

non participar porque non se daban 

as mínimas garantías de limpeza 

democrática. Unha grande parte do 

electorado fixo caso das súas consig

nas, aínda que as elecci_óns só queda

rían invalidadas con dous tercios de 

votos nulos ou en branca. A victoria 

electoral amañada foi para Fujimori 

que segue controlando o poder polí

tico, pero se~ndo os analistas de 

celebrarse as eleccións coas suficien

tes garantías democráticas os resulta

dos serían moi emparellados. Nace 

unha nova esperanza para Perú. 

Estamos de acordo con Alejandro 

Toledo cando afirma: "É preciso glo- · 

balizar a democracia, porque esta de 

igual xeito que os dereitos humanos 

non ten nacionalidade, non ten cor". 

Neste contexto defende a globaliza

ción da democracia "para poñer un 

rostro humano á imparable globali

zación económica". Tamén afirma: 

"En Perú hai unha mecha acesa e 

nC?n se vai apagar ata que Fujimori 
deixe o · poder". · 

e················· 
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HORIZONTE UNIVERSAL- 2000 

XOAN PAULO 11 NOS SEUS 80 ANOS 

pasado 18 de maio o Vaticano 
1 braba con olemnidade os 80 anos 

d papa X án Paulo II. 80 cardeais, 300 
r e i po e b · pos e unha impresio

nante marea branca de seica preto de 
s is mil curas, que concelebraron con el 
a Misa, aproveitando tal evento para 
facer o xubileo 2000 dos sacerdotes en 
Roma. O papa lembróulle-los seus 
máis de cincuenta anos de cura e os 
máis de vinte de papa, e díxolles que 
levaba a tódolos seus "irmáns de sacer
docio" no seu corazón. En resposta, o 
cardeal D~o Castrillón, prefecto da 
Congregación para o Clero, dixo no 
nome dos presentes: "Sentimos que nos 
guía un home de Deus, que conquistou 
o amor e o respecto máis aló de cal
quera barreira humana" . 

Sen dúbida este é un papa dos records: 
13 encíclicas e preto dun cento de 
documentos maxisteriais, varios libros 
e numero as entrevistas, centos de 
canonizacións, 92 viaxes fóra das fron
t ira italiana numerosos e significati
vo x to político e ecumemcos ... 
Todo isto, realizouno o papa Woj tyla 
conv ncido d que a Divina 
Provid n ia foi a qu gmou os seus 

pasos para que puidera "introducir á 
Igrexa e á Humanidade no Terceiro 
Milenio", como profetizara .o seu 
amigo e primado polaco Stefan 
Wyszynski. 

Pero esa pretendida unanimidade arre
dor deste Papa que rexeu con man de 
ferro os destinos da Igrexa nos últimos 
vinte .anos, non é tal; e a contestación, 
máis clara ou máis velada, foi unha 
constante do seu pontificado. Un pon
tificado marcado polas contradiccións 
do seu personalísimo talante, a un 
tempo moderno nuns aspeCtos (viaxes, 
¡x:estos dignos dun gran líder actual no 
uso da imaxe .e os .mass media ... ), pero 
furibundamente antimoderno en todo 
o que non cadrara co que el pensa, con
vencido de que é o pensamento da 
Igrexa. Particularmente duro coa con
testación interior de teólogós e laicado. 
O último anacronismo foi a beatifica
ción dos pastoriños e a revelación do 
gardadísimo segredo de Fátima. 

Con ocasión deste evento, pediume 
Irimia que solicitara a opinión de ami
gos/ as clérigos e leigos sobre o papa, e 
a miña caixa de correo electróriico 
recibiu algunhas substanciosas respos-

tas, das que extracto o fundamental. 
Son evidentemente parciais, pero con 
importantes puntos de coincidencia; xa 
se sabe que outros dirían cousas ben 
diferentés desde posturas máis conser
vadoras. Teño que engadir que os meus 

. amigos teólogos non quixeron respon
der; máis por aburriinento do tema que 
por outras razóns, como me .comentou 
algú.n. "Que se vaia", resumía outro 

teólogo a súa opinión, off the record, 
sobre un pontificado que dura xa máis 
do que debera e que encadeou moitas 
cousas na Igrexa. 

Dous LEIGOS E UN CLÉRIGO GALE

GOS 

Xulio Giz Ramil. O coñecido. xor
nalista e animador cultural lucense 
escribe: "É dificil para un tibio xulgar ó 
Patriarca da Cristiandade con todo o 
peso que a figura ten de tradición e de 
pompa, pero tamén dunha indubidable 
modernidade, actualidade e cercanía; 
un Papa persoal e humano. Visto case 
"desde fora", pero mergullado en todo 
o meu labor entre xentes da Igrexa, 
paréceme observar que é un Papa pri
sioneiro da realidade do seu país e dos 
seus temores, que non quixo ou i:ion 
soubo entrar fondamente na sociedade · 
de hoxe: A muller na · Igrexa, o papel 
dos cregos, o sexo ... A Igrexa vai a. 
remolque da sociedade. Este Papa vai a 
remolque da Igrexa". 

Helena Villar Janeiro. Esta escrito
ra, coñecida polo seu compromiso gale-:
guis.ta, pensa que Xoán Paulo II é "moi 
contradictorio": "Terriblemente con
servador, deu pasiños novidosos no 
comportamento secular dunha Igrexa 
soberbia, como pedir perdón por algúns 
dos erros cometidos á través da historia. 
Achegouse algo ós tempos e pasou a ser 
un personaxe social que usa os medios 
de cómunicación e ·se despraza polo 
mundo, pero mantendo un boato tras-
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no_itado que o separa demasiado dese 
rabaño que di servir. Por outro lado, a 
súa postura con relación á sexnalidade 
está moi pouco en consonancia cos 
nosos días. E as opinións que ten verti
do sobre as mulleres ... son demasiado 
anac~ónicas e deberan ser consideradas 
ofensivas para esa metade da humanida
de que el debera promocionar outor
gándolle a dignidade que merece". 

Bernardo García Cendán. O cura 
e sociólogo ben coñecido das xentes de 
Irimia escribe: "Creo que Xoán Paulo 
11 é un home de forte personalidade 
que entrou no Vaticano con ideas bási
cas claras do que quería fac~r. · 
Interesantes, aínda que moi limitadas, . 
cara a fóra da Institución. Moi discuti
bles cara a dentro, presididas polo 
obxectivo de reforzamento da burocra
cia, que sempre foi o medio de control 
máis propicio para conserva-lo poder. 
·Moitas destas decisións foron negativas 
e ás veces crueis cos que trataban de 
deseñar unha Igrexa anovada nunha 
sociedade afrnntada ó cambio social 
máis forte de toda a historia da huma
nidade. Si Weber chamou á burocracia 
"gaiola de ferro", esta denominación 
resulta especialmente crítica cando se 
trata de erguer unha palabra viva no 
confuso balbordo dunha comunidade 
mundial que carniña sen saber a onde 
quere ir. Foi, efectivamente un papa 
"polaco" . Os horizontes máis lonxanos 
están sempre moi mediatizados polos 
pequenos horizontes da nos.a primeira 
socialización. Sabía da importancia da 
xustiza social que na Polonia da súa 
formación chocou frontalmente coa 
liberdade, e os traballadores polacos loi
taban pola liberdade cun rosario na 
n1an''. 

UNHA PORTUGUESA E UN MADRI

LEÑO DE "SOMOS IGREXA" 

Aria Vicente. Esta xornalista femi
nista e responsable de Somos Igreja 
escribe: "Joao Paulo 11 é urna persona
lidade extremamente forte e determi
nada que obvÍamente está completa-

mente convicto das suas certezas. 
Ternos que reconhecer que alguns dos 
seus gestos tem qualidade profética e 
exemplar... Contudo, como católica 
lamento as suas posic;oes intransigentes 
e muito pouco teológicas face a escan
dalosa exclusao das mulheres do sacra-· 
mento da ordem .... Lamento também 
profundamente o temor demonstrado 
por alguns sectores da hierarquía e pelo 
papa face a sexualidade, que borda o 
irracional... O amor que devemos a 
Jesus Cristo e ao próximo/a no se 
compadece com, patetices destas, 
enquanto o armamento é ·a maior 
indústria do mundo e continuamos a 
conviver com um número escandalosa
mente elevado de pobres ... Desejaria 
que Joao Paulo 11 tívesse como prioria
. de a fidelidade aos evangellios e nao a 
preservac;ao rígida de estruturas e de 
normas caducas ... ". 

A contestación 
foi unha 

constante do seu 
pontificado . 

Javier Malagón. Xornalista e coor
dinador de Somos Iglesia."Como perio
dista y analista eclesial me llama la 
atención la amplia -y en general positi
va- cobertura que los medios de comu
nicación de masas dispensan a este 
Papa ... porque, paradójicamente, con
trasta con el mucho menor apoyo que 
reciben sus obispos por los mismos 
medios de comunicación ... Parece que 
la figura del Papa y sus mensajes son un 
componente funcional y recurrente en 
el repertorio de discursos instituciona
les de los que se hacen eco los mass 
media, directamente controlados por la 
alianza entre poderes políticos y capita
les financieros. Diría que el reforza
miento de la figura papal ha caminado 
parejo a la pérdida de imagen y credi
bilidad de las estructuras intermedias 

de la Iglesia. Juan Pablo 11 parece un 

Papa que cada vez más se sostiene sobre 

el poder que le conceden los medio~ y 

menos sobre el poder de su Iglesia 

(obispos, congregaciones, fieles ... ). La 

Iglesia católica ha ido perdiendo terre

no en muchos ámbitos y se enfrenta a 

un futuro incierto, pero nuestras socie

dades no pueden prescindir de institu

ciones productoras de sentido, y la 

Iglesia es una de las más importan

tes ... debidamente controlada. 

E UN PSIQUIATRA CRISTIÁN, PARA 

REMATAR 

Javier Alvarez. É psiquiatra clínico 

e publicou unha tese co título Mística y 

depresión (Ed. Trotta) . "No me atrevo a 

opinar sobre un personaje al que ape

nas conozco, me limitaré a dar tres o 

cuatro pinceladas. Se ha esforzado por 

la unión entre ·todos los credos y tam

bién por reparar errores históricos de la 

Iglesia; sin embargo creo que él mismo 

ha caído en .otros: su incapacidad para 

concebir la sexualidad como un modo 

de comunicación entre los personas, le 

ha llevado a una postura extrema en 

cuanto a las medidas de control de la 

natalidad. En este aspecto, pienso que 

se opone al necesario devenir hi.s

tó rico de la humanidad. 

Comprometido en lo social, predica en 

cambio una moralidad formalista, rígi

da y fría. En sus actuaciones públicas lo 

encuentro. excesivamente pendiente de 

los medios de comunicación, me gusta

ría verlo más hacia dentro" . 

e········· ·· ·· ··· 
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CRONICA 

FUTURO ESCRÍBESE CON E D~ ESPERANZA 
IV CONYIVENCIA DE EDUCACION INFANTIL· EN 
VILARINO DE CONSO . 

O día 25 de maio deste ano ·máis de 800 nenos e 300 acjultos, país, nais mestras e 
mestres xuntáronse en .Vílariño de Conso, Ourense coa pretensión de compartiren os 

seus ámbitos de experiencia para enriquecérense e medrar como persoas. Queren 
tamén sentirse membros dunha ampla comunidade educativa que chega moito máis ató 

das portas das súas escotas. E por fin, pretenden valorar e redescubrir o feíto de 
pertencer a unha cultura cunha riqueza impresionante, pero agachada, descoñecida e por 

iso poucd valorada. 

Chegaron desde as bisbarras de 
Valdeorras, Bibei, Trives, O Bolo, 
Conso e Monterrei. N enos e nenas 
dos centros públicos de Educación 
Infantil.protagonizaron unha esperan
zadora e gozosa xornada de convi
vencia xunto cos seus pais. 

Viñero~ desde pobos . e aldeas 
dunha zona enfrontada a un despobo
am nt desgarrador para dicir: aquí 
cst, m , aínda somos moitos, e que
remos seguir vivindo aquí, na nosa 
terra comendo o pan e bebendo a 
auga da riosa. cultura e a carón dos 
que nos queren. 

Os outros protagonistas · foron os 
mestras e mestres con fondas inque
danzas pedagóxicas e preocupados 
por ofrecer ós seus alumnos unha 
educación completa e un ensino de 
calidade, ben convencidos da inmen
sa importancia dos primeiros anos e 
que a pr~sencia de ámbitos de expe-

riencia amplos e ricos resultarán cla
ves no desenvolvemento educativo, 
cognitivo e madurativo dos mais 
pequerios, xusto no momento no que 
comeza a construcción da persoa. 

Ata chegar aquí, a este 25 de maio, 
percorreron un longo .camiño de pre
paración e traballos cuns obxectivos 
tan ambiciosos coma sinxelos: coñe
cer e relacionarse con moitos, expre
sarse du:n x~ito libre e creador, visitar 
un medio rural rebordante dunha 
riqueza agachada que paga a pena. · 
descubrir en Vilariño de Conso, e 
gozar dun día de convivencia, xogos e 
festa. Cómpre recordar que moitos 
destes nenos e nenas son filias únicos 
duns póbos e aldeas ben semellantes a 
asilos de anciáns. 

Nun día que amenceu tan cedo 
houbo tempo para moitas causas, 
entre elas para soñar con ser motoris
ta, ou para pilotar o helicóptero de 

SOS Galicia, ou para intentar andar 

como o pallasa dos zancos, ou para 

aprender a facer xigantescas pompas .· 

de xabón, ou para tí-aballar como 
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escultor de globos de cores, ou ¿por 
que non?, para aprender o oficio máis 
fermoso do mundo, o de contador de 
historias ante os olios inmensamente 
abertos dos nenos que reclaman un 
conto interminable, un conto que 
non remate nunca. Coas mascotas 
Cholo e Nela, deportistas do 2000, 
participaron nas olimpíadas máis 
apaixonantes. Máis alto, máis forte, 
má!s lonxe e, por riba de todo, moití
simo máis. divertido, un bo lema para 

M p R E s 

os xogos no Pavillón de Deportes de 
Vilariño. 

Pero, ¿que é isto da IV 
Convivencia de · Educación Infantil? 
¿Que se pretende con esta masiva e 
gozosa xuntanza de nenos e nenas, 
profesores, país e nais? ¿Ten futuro 
esta experiencia inédita e xenial? É a 
colleita dunha sementeira calada que 
nace das inquedanzas pedagóxicas e 
humanas dun amplo colectivo de 
mestres e mestras empeñados en abrir 
de par en par as portas e ventás dun
has escolas chamadas a ser un corazón 
que quere seguir latexando e revitali
zando as comunidades onde están. 

Son escola pública. Seguro que 
non entenden moito de mercadotec
nia nin conciben a educación como 

o o E s u B 

Juan Antonio Pinto Antón 

un negocio, nin disfrazan o clasismo 
con grandes palabras: ¿calidade de 
ensino? ¿liberdade de elección de 
centro? (¿ ou liberdade dos centros 
para elixir alumnos?). O certo é que a 
'mercancía' coa que traballan é valio
sa, integradora e solidaria. E non son 
vendedores de fume. 

Cando a festa-convivencia remata, 
o faiado da memoria dos nenos e das 
nenas do sur e do leste de Ourens 
está rebordante dos recordos dun día 
de experiencias e intercan~bios, d 
xogos e caras pintadas, de cansazo e 
da leclicia de estar xuntos: unha 
semente cativa e poderosa que sen 
dúbida agramará na primavera de 
cada pobo, de cada colexio, de cada 
casa desta terra con futuro. 
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En .............................................. a ....................... de ................................... de 199_. 
Atentamente. 

Se queres podes ingresar directamente en calquera das nosas contas indicando claramente o teu nome no impreso de ingreso e enviándonos unha copia xunto cos teus datos. 
Conta: CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822 

CAIXA POSTAL: 1302-6000-83-0017905488 
-·················· 



... ............ _ 

FAI A.NDO 
DAUNGUA 

ÉXODO 

Lidia e Valentina 

Aquí estamos, si señor, coa lingua fóra, é que seica chegou o verán, e con 
el a calor e ... o éxodo, si, tú vas al monte y yo voy al mar, pero sobre todo ó mar, 
a nadar, a nadar, a torrarse ó sol. 

A cara máis.clara da competensia. 

R.ingl ira quilom' tricas (ou filas, case mellar ca "colas") de coches van 
miñ da c sta, ¡ non cuesta!, non fagades coma aquela que ella de vacaciones 

se iba a la Cuesta de la Muerte. Ó mellar vós tamén tecles (ou tendes) a idea de 
ir ara a ela e ... en indo e en estando alá era ben que cumprirades un manda-. 
to.(¡Ei!, que non vos soen raras estas expresións, ¡son construccións tradicio
nais!: "en + xerundio" .O seu significado é o de "tan pronto co:r;no", "así que". 
Por exemplo: En comendo láva-la louza quere dicir que tan pronto como ou así 
que comas láva-la louza. ¿Alguén de vós a ten de seu e a usa a cotío?). ¡Pero 
xa estamos ~esturando allos con bugallos! Ó que iamos: o.s mandamentos para 
cumprir en terras mariñeiras son os seguintes: 

1 º) Escoitade a fala daquela xente e observar se din: lus, des, ves, crus ... (se é 
de Estaca de Bares para a esquerda, en calquera sitio a onde chegue a auga sal
gada). 

2º) Segundo a zona onde caíamos é moi probable que digan tamén: sapato, 
sebola, sinco, e hainos que fan caldeirada cosida na cosiña de ferro ... E nada de rir
vos, é o seseo, unha característica dialectal que non está recollida para a norma 
escrita pero é totalmente correcta na oral. ¿Sabiades que ata o século XVI toda 
Galicia era seseante? Si señores, ata o XVI non existiu nin en Galicia nin no 
resto de España o fonema que pronunciamos cando lemos a letra Z (que, por 
certo só existe no castelán e no galega). Quizais xa teñáde-la orella algo afeita 
a e tes decire gracias a Mareas vivas, que ben é certo que en Portosás se fala así. 

3º) Fixádevos na riqueza léxica desas terras e sabede que non todos son bar-
o , que hai gamelas, dornas, lanchas, chalanas, chalupas (só para as do remo), 

motora , vaca , balandro ... E que os animais con rabos que andan debaixo da 
auga poden er ardiñas, pero tamén maragatas, vellos, pintos, xurelos, ·xardas, 
liri dourada , pescada (que non merluzas), ollomoles (que non besugos), 

t . E qu e queiran permitir algún luxo que coman ameixas (coma as da 
árb re) non alm das, e ¡que aproveite! Xa nos contaredes 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Era Rasputín un ruso 
metido a monxe bravo 
que tiña boa cabeza 
mais demasiado rabo. 

2. Aventureiro letrado 
e de orixe campesiña 
soubo cómo dominar 
ó tsar mediante a tsarina. 

3. Por meterse moi a fondo 
no ano Dezaseis, pois ¡zas! 
deixou xa de s~r Putín 
e tamén perdeu o Ras . 

4. Quedou en simple Putín 
reencarnado en rnilagreiro 
a quen a tzarina Ieltsin 
cedeu o posto primeiro. 

5. Seica o disque moi Putín 
a Boris Ieltsin ben soubo 
cómo desculparlle la wodka, 
cómo tapar tanto roubo. 

6. Era o prezo a pagar 
pois Rusia é unha desfeita 
que só unha man fría e firme 
se ten sorte, endereita. 

7. · Hoxe moitos mecanismos 
de pertenza estatal 
veñen sendo xestionados 
pola mafia criminal. 

8. Que el ten o que hai que ter 
sábeno en Chechenia a fio, 
onde Putín verteu sangue 
coma de auga deita o río. 

9. De tantas falcatruadas 
non se sabe na Moncloa: 
¿ían ter incómodo hóspede? 
¡Fino é Aznar e vaiche boa! 

1 O. En cambio anda destemido 
por Chile ese don Manuel 
¿por que non a Pinochete 
quen defendeu a Fidel? 

11. A diplomacia española 
mal se veu neste mal transo 
mais de xogar a dúas bandas 
Fraga Iribarne está canso. 

12. O de Vilalba ben sabe 
que ainda non hai en Lalín 
tsarina ou tzar que á Moncloa 
leve un distinto Putín. 




