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SEMANA

SANTA
TEMPO DE BOAS .NOTICIAS.
~

... .

Daniel López Muñoz

EDITORIAL AS VIAXES DA PASCUA A Pascua coa súa Semana Santa sempre foi viaxeira. Xa o seu nome significa "paso" no sentido de
"saída a través": a través do Mar dos Xuncos e do deserto do Sinaí, a través do enfrontamento coas autoridades
xudías e coa mentalidade popular dominante, a través do .
Estreito de Xibraltar para moitos africanos.
Foi viaxeiro Moisés o home da primeira Pascua segundó conta no "Éxodo " (nome dunha viaxe masiva).
Primeiro tivo que saír da súa condición de benestante privilexiado, pois, como di Hebreos 11: "renegou da que o
adoptara preferindo ser maltratado xunto co pobo de
Deus a poder gozar do pracer pasaxeiro -do pecado".
Despois, cando xa fixera a súa "saída" individual e levaba
unha vida tranquila de pastor tivo que poñerse ó servicio doutra saída e viaxe colectivo, o do seu pobo fuxindo da escravitude de Exipto. E iso que o pobre Moisés
era un prófugo da xustiza, non coñecía moito de Deus,
tiña experiencias de fracaso como concienciador popular e por riba era tatexo.
Foi viaxeiro Xesús de quen "decidiu con determinación subir a Xerusalén" (Lucas 9) e organizou unha
xcursión en grupo cara unha crise definitiva da relixión
mo institución dos crentes benpensantes, ou como xesría para ons guir favores divinos
Am , M i '
X ú son presentados pola Escritura
m d s la d
orno renegados da súa condición primeira. Moi 's d profillado dunha princesa. Xesús dunha
divindade en solitario, e dunha humanidade pechada no
individualismo como suxiren as reveladoras tentacións
coas que a liturxia principiou a Coresma.
· Non é nada doada a viaxe pascual. San :Xoán da Cruz
insistía que se Deus non nos metía na súa noite escura (
fonte de luminosidade) por nós mesmos somos incapaces.
E antes que el o Mestre invitounos a sermos nenos e a
deixarnos levar polo Espirito onde nós sos nunca chegaremos: a irmandade sen trampas. A viaxe pascual ten
moitas etapas, como as tivo para Moisés e para Xesús e
como se reflictesuxestiva liturxia da Vixilia Pascual. N esas
etapas houbo gozos e fracasos, carniños errados e conversións , Tabores e Caveiras, diásporas e reencontres.
Non hai carniños únicos para as persoas ou para as
comunidades. Pero si ternos a obriga de chamarnos todos
a unha viaxe cara unha terra de irmáns da que estamos
lonxe, aínda que se nos dean anticipos moi saborosos. E
d lembrarno que a relixión dos benpensantes, dos
'crente " en saída de si e sen servicio á comunidade
alt rnativa, é unha droga perigosa que apampa e mata
orno ouberon Israel e Xesús nas súas propias carnes.
Irimia leva ei cento números tentando ensaiar e axudar
a e a viaxe fraternal e a Igrexa dous mil anos e a humanidade máis dun millón de ano . Unha viaxe que ninguén
pod fac r por ninguén. Boa pascua amiga. Boa pascua
amig . Boa viax Irimia.
················e

O TRASNO SEXO,, MENTIRAS E
TRAUMAS CANONJCOS Non é unha
película S dos oitenta. É informacjón admitida con
bochorno polo voceiro Vaticano, Navarro Valls: Centos de
monxas violadas por cregos en 23 países. Bo momento
para escorrentar sensacionalismos e buscar explicación a
tanta dolor innecesaria, para le-lo libro de Pepe Chao,
fresquiño á brincar: O Sexo, a Muller e o Crego, feíto de
honestidade e erudición, que dá claves para situármonos
<liante destás noticias.
A patética escusa do Vaticano -"son países de África" cheira a xenofobia e reforza os argumentos en contra
dese absurdo de q~e esta Igrexa do N oso Señor vaia polo
mundo adiante impoñendo os seus prexuízos filosóficos,
complexos e pantasmas grecorromanas, como se fosen
parte da Mensaxe. De feíto, o informe sobre o caso
encargado
polo Vaticano
fala
deso:
determinadas
culturas representan un serio
inconveniente
para o mantemen to
dos
principios da
vida relixiosa.
·Pero, como
O Sr. Navarro explicándose.
se ve, o enfoque é o · que é: a culpa é das culturas, non dos principios
da vida relixiosa. E para terminar de amañala; o excelso
voceiro volve á carga con aquelo de sempre: Unhas cantas
situacións negativas non poden facer esquece-la fidelidade heroi- .
ca, etc.etc. Pois mire, señor asesor de imaxe, non é iso sabe,
a cousa non vai de quitar méritos ós santos serrón de psicanálise institucional de urxencia, de poñer na luz o que
é sinistra, activa e freudiana sombra reprimida.
Xa non valen babecadas de voceiro do Opus. O problema da Igrexa co sexo nin é africano, nin é unha patoloxía individual. Aquí hai matute institucional, trauma
colectivo. Para ser africano, galego, patagónico, ou simplemente actual, o catolicismo tense que liberar da súa
propia cultura institucional, ferida de sexo sucio. E evitaría
escandalosos lapsus como a de Gea Escolano que compara estes abusos e violacións coa "infidelidade" matrimonial (todo é sexo, logo todo é igualmente pecadento).
Esa ignorancia morbosa é un pesado lastre para falarlle á
xente de boa nova. Porque a xente non ten eses problemas. E a Igrexa debe aprender da xente. Eso é actitude
pastoral e non canonista. Pero xa o dicía Rouco:"Los pastoralístas vais a acabar con la Iglesia". E mira ti - ¡Vajdas
fóra! - que está pasando ó revés.
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BQANCJVA
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OECO

M.C.G.

O _pobo aclama a Xesús. ¿Que hai de auténtico nese seguimento?
Este mesmo p.obo, instigado polos sacerdotes, pide ós poucos días a súa
marte.
O home que ·non atopou aínda as súas conviccións, as razóns da súa
vida, busca fóra de si mesmo os a·poios para seguir vivindo. Hoxe a relixión, Deus, é unha realidade desvalorizada e son poucos os que poñen
nela o que non saben poñer desde o seu interior.
Os poderes deste mundo saben das necesidades das persoas e ofrécenlle-los ídolos para seguir vivindo: aclamámo-lo divertimento, o
poder, o pracer fácil da vida. Convertémonos deste xeito en pozos sen
fondo que absorben avidamente o gozo da realidade, do momento pre-·
sen te.
Necesitamos parar, elixir desde nós mesmos.
Ós crentes tócanos, nesta realidade deshumanizante, ser persoas de
criterio, de opcións e ir trabal landa con esperanza, sen desánimo, para
qu_e nenas, mozos e adultos saiban dicir en cada momento ·a súa palabra libre,. se comprometan polos valores do reino e aclamen sinceramente a Xesús.

Xabier Blanco

A CLAVEi

Mesías pacífico

Neste relato Xesús fai a súa entrada en Xerusalén,
non co aire triunfal dos vencedores senón "en son
de paz", coa simplicidade do Reí/Mesías que vén
servir ó seu pobo sen empregar para nada o poder
nin a violencia. Por isa entra montado nu·n burriño
, non no cabalo dos príncipes e xenerales. Co seu
xesto profético, Xesús preséntase coma o Mesías
pacífico e humilde de Zacarías 9, 9-10.
"Ó pasar Xesús, a xente estendía os mantos polo
camiño" : con tal xesto recoñecen a Xesús coma
Reí/Mesías, renuncian ó seu poder, ás súas ideoloxías, xa que o manto é signo de poder e de dignidade.
Pero ante un Mesías así, hai división de opínións:
dende o entusiasmo dos seus discípulos ata o reclama, dalgúns fariseos para que Xesús reprenda ós
seus discípulos. Coma sempre, os que están seguros
de si mesmos, teñen "a audacia" de censura lo todo,
supoñendo que sempre son .os demais os equivocados. O "desenlace'_' dos acontecementos porá a
cadaquén no seu sitio.

e · ············

APENEIRA
A XVIII SEMANA
GALEGA DE
FILOSOFÍA, do 16 ó 20 de
abril, vai tratar este ano dos avances
ternolóxicos na sociedade actual. Xavier
Alcalá, na ilustración de Siro, e
outros/as talarán sobre a súa neutralidade, si ou non, da tecnoloxía aplicada á
alimentación, á ecoloxía, á cultura, ó
desenvolvemento de Galicia, á agricultura e á pesca ... Outros debates xirarán
arredor do xenoma humano, a intelixencia artificial, a redistribución do trabal lo
doméstico, etc.

PERÚ ten fame dunhas eleccións limpas trala dictad~ra que comezou

no 1990,

e sobre todo despois da fraude electoral, o pasado 9 de abril, cando Alejandro
Toledo, na foto, foi apartado da vontade do pobo polo pucheirazo de Fujimori, agora
escapado ... Este, despois dun autogolpe, xa provocara varias matanzas ·coma a de
Barrios Altos (91) e a Cantuta (92). Toledo, dunha familia de orixe campesiña dos
Andes do norte, e con 16 irmáns, dos que morreron 7, foi limpabotas antes de poder.
simultanear traballo e estudios con bolsas ata ser fundonario da. ONU e profesor de
universidades de EEUU.

QUIROGA merece unha viaxe
nesta Semana Santa pala súa exuberante paisaxe que está a ferver no comezo
da primavera, con vagar "á lus do candil" de Ánxel Fole. Faremos pausada na
Nasa Señora da Ermida, aquela virxe
que se resistiu a marchar de ali. Aquí
apareceu un dos

primeir~s

testemuños

da fe cristiá entre nós: o "Crismón de
Quiroga" (s. V), xunto co sarcófago de
Temes (s. IV), un disco de mármore e no
seu centro o símbolo de Cristo coas
letras alfa e omega que irnos inscribir no
Cirio na Vixilia Pascual. Arredor pode
lerse en latín: "o ouro é vil pata ti; os
bens de prata esváense; moito máis é o
que ti brillas pala túa felicidade". Os
romanos viñan na busca do ouro pero
algúns trouxeron o cristianismo. Este

,. . . .... . º

Crismón está no Museo de Lugo.

AS OLIVEl.R AS,

protagonistas no Domingo de Ramos, eran as árbores

que vestían a paisaxe de moitas das nasas comarcas, polo menos desde a chegada
dos romanos, pero os Reis Católicos remataron con elas para apoia-las de Andalucía.
Deixaron só unhas poucas para os óleos da lgrexa, unha por parroquia, pero estas
mantivéronse nun val moi afastado para eles, o de Quiroga, ata que polos 60 foi
máis económico merca-lo aceite .... Agora estase a volver por ,esta producción, axiña
serán 1.000 olivas neste microclima, onde xa restauraron un muíño e coa tracción
dun burro moeron o aceite que venderon na primeira Festa do Aceite en Bendilló. Na
foto Manuel Gómez, un dos productores destas adegas de viña e aceite.

Alfonso Blanco Torrado

O VÍA CRUCIS volve en. moitas parroquias, isto tamén acorre en Castro de
Rei, onde 13 delas veñen de recuperar unha práctica perdida hai 40 anos. As estacións
de pedra van seguindo desde 1946 un monte onde no seu cume se pode contemplar
toda a Terra Chá. O Venres Santo volven a celebrar aquí a paixón de Xesús cun texto
dun dos seus cregos, Xosé Manuel Carballo 1 que vai ser editado como material para
outras comunidades. Na foto, un párroco dirixindo unha estación, Xesús Muinelo, de
Santa María de Outeiro, o berce do poeta Xosé Crecente Vega, aquel que lles soubo
cantarás chorimas, á flor do toxo, que nestes días douran este monte: "Flores de toxo,
floriñas,/agruchas entre espiñas/ coma as flores, xa murchitas,/das miñas profundas
dores ... "
"Chegado o mediodía a escuridade cubriu a terra ata a media tarde" daquel Venres
Santo, .o mesmo

SOL que está a contempla-lo~ escultor Xavier Dobao, paisano

naso, nestes días no norte de Galilea, para construí...:la Arquitectura do sol. Un has
co)umnas de pedra que se abran ó amencer e ó solpor de forma que sempre se poida
ve-lo sol a través delas e co seu efecto, a certas horas do día, parece que as comunas se van dobrar a xeito de unirse e reconciliarse gracias á forza do sol, toda unha
mensaxe para un Israel que necesita medrar en tolerancia e comunicación .

.

. No ano de Cunqueiro estamos a descubrilo aínda máis e queremos comeza-lo mes
cos versos
.

DEICA ABRIL. Tamén outros poetas lle dedicaron a súa inspi-

ración, como Díaz Castro: "Xa se fincou nas pereiras/a primavera. Sentín/o vou-enon-vou de marzo./¡Xa non hai piedade para min !. .. Creboume a paz coma un fío/nos
dentes fríos de abril./Perdido no remuíño,/¡xa non hai piedade para min!''. Ámbolos
. dous están a plasmar ese tránsito á primavera, -pero aínda con inverno, ese ir e vir
entre a .chuvia e o sol. ..
Quitando a pucha direiche
deica as rosas que veñen !

deica as rosas que veñen !

A CELEBRACIÓN DA
MEMORIA DA 11
REPÚBLICA, o 14 de abril,_vai

Sob a choiva ou ao sol agárdame

ter especial forza este ano en Redondela

Carlota, Ofelia ou Pía
sexa un destes o teu nome ou outro,

non

d~ixes

que o vento te leve

onde van lembra-los represaliados polo

morrer é mui doado

golpe do 36 na fosa común do cemiterio

volverei aínda que co vento te foses,

dos Eidos e lle van po-lo nome da 11

que cinza sexan os ollas meus

República a unha das prazas máis anti-

que buscarte prometeron

gas da vila. É unha data evocadora para

cando volvan as rosas.

moitas persoas, coma este monumento

O tempo vai e vén e virá

dos ourensáns Xaime Ouessada e Acisclo

eu feito de soños sin saber de sañas

Manzano que podemos contemplar na

sin saber quen ha morrer primeiro.

Avenida Carlos Marx-de Xixón, que cele-

Deica as rosas que veñen

braron este acontecemento histórico

o corazón como a roda dun muíño,

cunha columna (7,5 m) rematada en

días e días sin saber quen vivirá en abril

agulla, e que fai lembrar aquela ferven-

ti, Carlota, Ofelia ou Pía.

za de liberdade e creación.
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POUTICA

Tintxu

FOLGA NO TRANSPORTE ·ESCOLAR
A longa folga do transporte escolar en Pontevedra e en varios concellos próximos puxo
de manifesto moitas carencias, que poden reflecitir ese diagnóstico tan frecuente que se
fai da nasa economía: o mal funcionamento dos nasos servicios e maila incapacidade da
administración para remedia/o.

A empr
encargada pola Consellería de Educación de
f: cer e t servicio é parte do conglomerado que encabeza Mombús, a antiga Empresa Monforte, nas mans do
empresario Raúl López, de Sarria. Este home emprenden
unha carreira fi..tlgurante nas dúas últimas décadas, nas que
se fuco dono das citadas empresas desenvolvendo nelas
<lúas facetas nas que non destacaban a dos longos itinerarios, como Lugo-Barcelona, ou o transporte escolar.

Á hora de facer
tin colexio ou de admitir
nel ós alumnos, o que .
menos se ten en conta é
onde residen os alumnos.
A úa fama como empresario esixente co persoal foi
m drando e os seus compañeiros de profesión non o
poñen precisamente como exemplo do respecto escrupulo o do dereitos dos conductores, sen que ninguén
demo trase que algún desgraciado accidente sufrido tivee que v r on iso.
Pola outra parte o indicato do Transporte da CIG ten
unha ben gafiada fama d dureza de actuación nestes con···············e

flictos, como non hai aínda tantos meses que demostrou
na folga do transporte de viaxeiros na provincia da
Corufia.
Por isó non sorprende a dureza do enfrontamento. Pero
o que non se poqe entender é a falta de intervención da
administración . galega. Por un lado, a Consellería de
Educación como contratante do servicio, nunha liña de
longa tradición de laxismo no seguimento das condicións
en que se presta. Por outrá parte, os responsables de
Transportes, que un día se ofrecen como mediadores e
outro desaparecen. E logo os responsables de Relacións
Laborais, competentes para mediar en conflictos <leste
tipo, e mailos encargados de velar pola orde pública.
Pero máis alá de todo isto ponse de manifesto outra perversión máis do sistema, o abuso que se fai do transporte
escolar, público e privado. Á hora de facer un colexio ou
de admitir nel ós alumnos, o que menos se ten en conta
é onde residen os alumnos.
· Xa se sabe que a dispersión poboación no rural obriga
a numerosos e moitas veces longos desprazamentos. Pero
tamén nas cidades e en zonas tan densamente poboadas
coma o Salnés e ·mailo Morrazo se multiplican as viaxes
dos rapaces para acudiren ás escalas. Ningunha autoridade pública ten en conta este custo social: os centros sitúanse ali onde o chan é máis barato e non importa os quilómetros e horas que pasen no bus.

RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea

¡MANDA SUEVOS!
Galicia é, desde os primeiros anos do século IV, un anaco do Imperio Romano, na
estrema occidental do mundo daquela coñecido, en paz; sen aspiración$ irredentistas,
un ha "terra relegata ;'que conservaba as súas tradicións ancestrais, pero ía adaptándose
á romanización.
RURALIZACIÓN DE GALICIA

Un país no cabo do mundo con
particularidades étnicas , xeográficas
e medioambientais, sometida e
mesmo · solidaria cos intereses do
Imperio Romano.
O mellar ·indicador desa integración é o feito de que o último grande emperador romano, Teodosio, e a
súa muller Aelia Flacila, fosen nadas
na Gallaecía histórica e que os historiadores máis ·importantes dequel
tempo, como xa vimos, fosen galegas.
Coa entrada dos pobos bárbaros en
Hispania e o asentarµento dos suevos
ha Gallaecia, despois de varios anos
de loitas e confusión, fixase máis fondamente a personalidade· histórica de
Galicia.
Ó remate <leste século IV, a sociedade do Imperio estaba en plena
transformación, a economía agraria
adquiriu unha grande hexemonía
cunha ruralización crecente. O
mundo urbano ía decaendo e o
poder repartíase entre as "villae" ~ as
comunidades labregas.
SUEVILANDIA

Neste tempo a presión dos pobos
estranxeiros, tribos de agricultores e
gandeiros xermánicos, que eran, á súa
vez, empurrados polos pobos do cen.tro de Asia, fixeron estoupa-la defensas romanas e os bárbaros (os "extranxeiros, os de fóra das fronteiras"),
atravesaron o río Rhin ·xeadó, na
noite de San Silvestre do ano 406.
Entre estes pobos estaban os suevos
e os visigodos, os vándalos silingos e
asdingos, os sármatas francos e alanos.

Contra o 409 chegan a Gallaecia os . Toledo, .senda Galicia anexionada ó
suevos e os vándalos. · O historiador reino hispano-visigodo.
Hidacio de Chaves, que xa ía v~llo,
Abandonando os castros, a poboarelata cheo de pesimismo no seu
ción a poboación baixa e refúxiase
Chronicon que, " ... os bárbaros entraron nos futuros burgos, formándose unha
no ano 409 en martes e trece, e atravesa- aristocracia rural que, cos seus primitivos pazos e torres, van dar unha
ron os Pirineos .. .'' Comeza a fragmenfisononua
peculiar a Galicia ata os
tación do antes monolítico Imperio
nasos días.
Romano: as formas sociais permaneOs idiomas prerromanos desaparecen pero as políticas, desaparecen.
cen, non senda os nomes que restan
A pesar de seren só 30.000, os Suenos
actuais topónimos, hidrónimos,
vos foron quen de organizar na
teónimos (nomes de lugares, ríos e
Gallaecia un estado estable e fundar
de uses). Así os no mes xermánicos
un reino independente, que había
sobreviven ata os nasos días nos
durar ata o ano 585, cando o derranomes das vilas como Allariz (Vila de
deiro rei suevo, Andeca, foi derrotado por Leovixildo, rei visigodo de Alarico) , Guitiriz (de Viterico), etc ...

_
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ENIREVISTA
JON S,OBRINO: ,
"XESUS ESTA IN EDITO NA.HISTORIA''
A cuestión está en cómo fa/ar de Xesús hoxe, con palabras significativas para o home e
mu/fer de hoxe. Jan Sobrino conségueo porque ten a ousadía de "situar" ben a Xesús
neste mundo e porque o fai desde o ofrecemento dunha experiencia persoal. O que fara
compañeiro e amigo de Ellacuría estivo por Galicia na pasada coresma, conseguiu
encher un enorme auditorio fa/ando da súa fe, e·dixo, entre outras causas, o que
relatamos aquí dándolle a forma de entrevista.para os nosos lectores e lectoras.
sobre
Bukengo, arriscando
a
vida ... Clama .ó ceo que se saiba máis
de Ronaldo e compañía ca destas
causas. ¿Que quera dicir? A Xesús
hai ·que radicalo ben para que diga
algo.

Para que sexa unha boa noticia ...

¿Como podemos falar de
Xesús de N azaré desde perspectivas actuais, non gastadas?
Eu podo falar do Xesús no que eu
creo un pouco e coñezo un pouco,
sen desestimar en absoluto, en abso~
luto ¿non si?, outras correntes espirituais. E sen desestimar a ninguén, eu
afirmo que Xesús na Historia está
como do trinque, sen estrear. Ternos
Igrexas ... Compañía de Xesús,. .. pero
Xesús está inédito, e oxalá que o
estreemos neste século, porque ... que
Xesús desapareza é un problemón.
Non e ven moitos personaxes, nin
idea ' partidos sindicatos, nacións
unida , ... que poidan enche-lo baleiro qu d ixaría Xesú . Pero antes de
falar de Xe ús é fundamental radical b n.

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

_

¿Como situar ben a Xesús?
Poño exemplos <lestes ·días . · Na
marcha dos zapatistas, por exemplo.
Non sei se isto soará a político. É
igual. Os zapatistas ¿Que significa?
Xente indíxena, do sur de México,
· durante séculas oprimidos·, ignorados, explotados. ¿Onde es_tará Xesús?
·¿Alá en Chiapas ou nunha preciosa
igrexa románica de Cataluña? O
obvio é a pregunta, ¿non é? Tamén
escoitei estes días -e non s.ei ben os
detalles- algo que pasou en Bukavu,
no Congo, onde hai un millón de
refuxiados, ... e pedían que fose xente
ali, para que eso saia nos xornais, para
que se saiba que existen ... E, veña, en
Bukavu hai unha manifestación,_
xente de Europa que quería entrar e
non lla deixaron e entón marcharon

Si. Non podemos entender aquelo
de "voulles falar dunha boa noticia:
Xesús de Nazaré", sen ve-la situación
do mundo en xeral. A este mundo
cómprelle un xuízo. Xesús é o xuíz.
Din os filósofos alemáns que este
pasado século foi o mái~ cruel de historia. Auschwitz, Hiroshima - da que
se fala pouco porque foi o crime
cometido polo "prototipo de democracia" - , cento noventa guerras ... un
século de fame. Di a ONU que mil
cincocentos millóns de persoas teñen

este -pasado
século foi o
máis cruel de
historia
menos dun dólar para vivir ó día. En
1960 a . relación entre ricos e pobres
era de 1 a 30. No noventa esa relación era de ·1 a 60. E, no 97, de 1 a
64 .... Vamos que o problema da familia humana está todo menos resalto.
... Aínda que non houbese inxustiza
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na raíz de todo esto, haberla agravio
comparativo. É o fracaso dá d.e mocracia. ¿Que nos aporta Xesús? Pois
en principio, alomenos, a sospeita.
Cómpre xulga-lo mundo. A ONU
non o xulga. A Igrexa fai un xuízo
ético: di qué está ben e qué está mal,
pero o que preCisamos é un xuízo
profé_tico que diga este e esta fano
ben e estes mal.
Pero todo está montado para
que non nos decatemos ...
Supoñíase que en Europa, .desde
Kant e a Ilustración, a xente xa non
delegaba o seu pensar, que tiña unha
razón esperta, que xa non votan o que _
di o párroco. Pero se todo eso que
pasa no mundo é certo e seguimos
nun prácido soño, ¿que pasa? Claro,
algúns progresistas critican ós bispos,
ben, pero se cadra menos á ONU, e
nada ó deporte actual, un escándalo.
Se se sabe moito máis canto gaña un
futbolista que aquela historia de ·
Bukavo .... pasa como hai cinco sécu- .
los
cando
Montesinos
na
Dominicana lles espetou ós encomenderos españois: estades todos en
pecado mortal, ¿como estades tan
· durmidos? Hai interese nos poderes
deste mundo para que sigamos durmidos . De feito hai infinitos programas para facernos pasar da ignorancia
ó coñecemento, pero para que pasemos da mentira á verdade, ... non
coñezo moitos. Isto tamén. hai ·que
telo en conta para situar a Xesús. E
aínda hai unha terceira cousa: hoxe
preséntasenos unha visión universal
da realidade. Fálase de dereitos universais, e de globalización, ... o global
parece positivo, é redondo, unifica .... soa .ben. O "home moderno" a
"democracia". .. nada deso existe. É
urxente ter unha óptica parcial: desde
os pobres do mundo, que é o menos
esotérico, o menos raro que exis.te .. ..só fai falla saír deste 20% e ... velaí
os están. Preguntémonos, ¿que esperanza ternos? ¿Subir dun 2 a un 3%?

¿Onde estará Xesús? ¿Cos zapatistas ou nunha preciosa lgrexa Románica?

¿Gañar outra copa Davis? Unha vez ata chegar á xustiza. A compaixón xa
existía antes del, pero el dixo : por aí
contestou Boff a esa _pregunta: A rriiña
vai
o que é vivir. E ademais Xesús di,
·esperanza é non morrer antes de que os
brasileiros coman tres veces ó día. Ser -para o que lle interese, xaora- ¿quen
parcial, te-la mesma esperanza cós. · é un ser humano, cabal? E conta un
conto "había un pobre señor ó que asalpobres. ¿Calé o noso gozo? Cada un
taron .. . pasou ~n sacerdote ... e un levita
verá o que nos queren vender por
-os exemplos estaban moi ben pasgozo, pero hai moita xente que
tos- ..." E cando explica por qué
cando máis goza é cando menos
aquel samaritano o fixo ben, non fala
gasta, nunha sobremesa, nunha comidun mandamento, non, ... di: "porque
da normal hai gozo ... Te-lo gozo dos
o fixo "movido a misericordia". En
pobres, velaí a parcialidade.
griego a expresión é "entrañas", o
último .do ser humano. E é unha
acción, unha praxis, como reacción ó
que outros seres humanos fixeron
victimizando á xente.

o global
parece positivo,

é

redondo~

unifica
Haberá quen se pregunte que
ten que ver iso con Xesús ...
Na miña opiruón, ¡na miña, eh!, en
todo isto é onde ten sentido a pregunta por Xesús, . a súa aportación.
Acordém.o nos, ¿Como chantaxeaban
a Xesús? ... "Señor ten compaixón de
min". E Xesús reaccionaba. Ei-lo último do último, detrás do cal non hai
nada: un movemento de compaixón,
que despois pode ter moitas formas

A parcialidade, ¿non? ...
Ten que ver coa segunda cousa que
quero lembrar de Xesús: daba voz ós
·sen voz, e falaba contra os que tiñan
demasiada voz. Son palabras de
Monseñor Romero. ¿Que quero
dicir? Dicía a verdade e a verdade
. defende o débil. ¿E que lles dicía?
Dicía, mira, os pequenos entenden; e
dicía -ben, esta é máis dificil de
aceptar- vós os pobres, tecle esperanza, e vó-los ricos, tremede, primeiro,
porque a vosa vida non ten moito
sentido e se tecles tanto, é porque
outros non teñen, así que sodes
inxustos e idólatras... así que Xesús

o···········.

ENIREVISTA
aparece coma o que am a e defende
os pobres . Xa sabedes, amar é bo ...
pero defender é perigoso: é cando se
ama en presen cia dun terceiro que
está oprimindo a ese a quen amas,
.. .que é cando ch e cortan o pescozo
n este mundo, no que hai millóns e
millóns ós que ninguén defende.

¿E a liberdade· de Xesús?
¿Que é un home ou unha muller
libres? Se un mira a Xesús ve que un
día foi comer cun tal Zaqueo, un

tiña no u grupo un piado o i raelita x unto a el a Pedro, un
ca -gu errilleiro; e falou e viviu onda
as m ulleres, que estaban á marxe,
... un home libre ... ¿Libre para que?
Pois a idea é: liberdade é que non
haxa atran co p ara face-lo ben. Iso é a
Lib erdade. D espois están as liberdades, qu e son importantes, ¿non sí?
Pero hoxe en día úsase a palabra
liberdade de mil maneiras. ¿De que
liberdade falamos? ¿Simplemente de
que non queremos volver trinta anos
atrás? ¿E xa está? ¿Podemos fac e-lo
qu e n os pete mentres os africanos
marren de fame?

Xesús sorpréndenos de moitas
maneiras, pero déixanos perplex os cando fala de felicidade coas
benaventuranzas ...
Luca e Mateo foron recollendo
ousa que Xe ús foi dicindo pouco
a pouco e quedáronlle dou sermóns
pr io o . No d Mateo, por exemplo r flicte e o ito de ve-las cou-

_
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sas que tiña Xesús. Felices ... ¿quen?
Pois a xente sinxela ¿ves?, os pa,cífi.cos
e os que traballan pola paz: .. e a causa
xa se pon máis complexa. Os que
teñen sede ¿de que? .. . de xustiza; os
limpbs de corazón que ven as causas
como son e. os non que camb~an a
verdade por propaganda, etc... e os
perseguidos pola xustiza, .. . Isto, claro,
pódese ler de moüas maneiras, cando
toca, na igrexa, ... ben, pero, sen quitala causa litúrxica, un pregúntase
¿Tiña Xesús unha idea de felicidade,

cos outros, ¡e con que outros! En linguax:e simple, poética: Xesús alarga as
mesas deste mundo. A felicidade, as
familias ·o entenden ben, é cando
todos e todas se poden sentar darre:. .
dor dunha mesa.

E aínda non falamos nada de
Deus.
Certamente. Hai que entrar noutra
orde de coñecemento. As veces dá a
sensación de que esta sociedade está
roma, chata, non tanto porque se
acepte ou non a Deus, senón porque
queremos controla.lo todo e asústanos
que haxa algo de misterio, unha
reserva máis alá de nós, reserva de
verdade, de bondade, de esperanl.· ·za ... ben pois a Xesús si que lle interesaba eso e díxonos dúas causas fun_dam~ntais. Unha ·delas é que na realidade aquela que mataba a Xoán
Bautista, que tiña a tanta xente na
pobreza ... había, con todo, algo no
fondo, no último, que era bo. A iso
último e . bo poñíalle o nome de
Deus', máis aínda Abba, papá. Nunca
se dedicou a probar nada, simple·mente vía na realidade eso último. E,
en segundo lugar, ese a quen el
chama Pai, non é manipulable, alguén
a quen Eoñer da nosa parte cumprindo uns mandamentos. E pouco máis
se pode dicir: Xesús experimenta que
ou non? ¿Ou simplemente diría a na realidade hai fondura, aínda máis,
felicidade é o Ceo? Pois ben, Xesús
misterio, e experimenta que ese mistiña unha teoría da felicidade, do que
é vivir ben neste mundo. Pero ¿faille
falta a este mundo unha teoría da
felicidade? Non só, diría eu, unha
teoría, máis ben unha contrateoría.
Porque a teoría está clara en' tódalas
canles de televisión. Xesús non é un
masoquista, nin un mestre ético, ... El
di: ¡sexan felices! Pero é realista e ama
os pobres. O que di é que, aí~da no
terio é bo, que atrae, porque segue ·
sufrimento se pode ser feliz se ese
senda
Deus · e pode esixir, .como el
sufrimento se orixina por defendeexemplifica na súa vida. E con esa
los pobres. A Xesús chámanlle borrachuzas e camellón, non era tal, pero
experiencia do misterio que é bonsi que lle encantaba comer e beber dade alégrase moito. E eu tamén .

liberdade
é que no·n haxa
.atranco para
face-lo ben

Xesús
tiña unha teoría
da
felicidade

·ACIUAUDADE

. Mulleres Cristiás Galegas

XI ENCONTRO DE MULLERES ETEOLOXÍA
SANTIAGO DE COMPOSTELA 27-29 DE ABRIL DE 2001
Desde Mulleres Cristiás Galegas queremos .invitar a tódalas mulleres irimegas a participar con
nós no Encontro Estatal de Mulleres e Teoloxía que ternos nesta ocasión o pracer de organizar en
Compostela. Dende hai varios anos algunhas mulleres de Galicia vimos participando nestes
encontros, nos que se atopan mulleres de diversos grupos, para compartir as súas experiencias
de trabal/o e reflexión cristiá. Son días ricos en vivencias e que nos proporcionan novas enerxías
e p_erspectivas diferentes.Queremos contarvos un pouco o que pretendemos a nivel teórico, pero
a práctica da convivencia deses tres días dará a verdadeira dimensión deste encontro.
Partindo
do
tema
central:
Cristoloxía desde unha perspectiva de
xénero, percibirr1.os tres momentos
que se plasman no programa que
tecles tamén a continuación:

posta vivencial dedicarémoslle a
segunda parte do Encontro.
Nu~ primeiro momento aproximarémonos ó Xesús do Evanxeo.
Proporemos unha dinámica de obradoiros, achegarnos ó seu ser humano e
1. DESCUBRIMOS UN NOVO abrirnos á súa mensaxe liberadora.
HORIZONTE TEÓRICO
Entrar en relación con el como 6 fixeE vós, mulleres ¿quen decides que son . ron algunhas mulleres do seu tempo.
eu?
Nun segundo momento afonAs mulleres, ó reflexionar e viví-la daremos nos novos horizontes vitais
fe desde unha perspectiva feminista,
que nos descobren o achegamento a .
estámoslle aportando á teoloxía un Xesús-Cristo desde unha perspectiva
novo horizonte. U nha nova visión de xénero. É dicir, ver cómo esta
que lenta e recíprocamente, vai cues- nova comprensión teórica abre novos
tionando a contribución secular dos
horizontes á vivencia da fe nos seus
diferentes aspectos: experiencia pervaróns .
Dentro do amplo marco da teolo- soal, estructuras e estilo relacional
comunitario, signos, ritos, xestos ...
xía cobra un lugar central a figura de
Pero este encontro supón tamén un
Xesús. Comprende-la súa persoa para celebra-la fe; talante e modos de
punto de partida. Un novo impulso,
.
.
transmitila, diálogo ecuménico e un novo compronnso
humana con sensibilidade de muller,
para seguir
interrelixioso, etc,
meternos na súa significación cristoavanzando na mesma dirección. A
Tres mulleres nunha "Mesa de diálóxica desde unha conciencia femieste aspecto dedicarámo-la terceira
nista, é esta u.n ha cuestión pendente logo" aberta a todas responderán a parte.
de moito calado.
esta pregunta:
N un primeiro momento recoA cristoloxía feminista, ¿que novos lleremos nunhas sinxelas conclusións
Na primeira parte do Encontro, a
través de dúas charlas-coloquio con horiz ontes vitais nos abre como mulleres consensuadas por todas os novos
Mercedes Navarro, introducirémocrentes?
pasos de futuro que se nos abren.
nos neste horizonte e tentaremos
Nun segundo momento, como
3. AFONDAMOS NO NOSO final deste XI Encontro teremos
avanzar na súa elaboración teórica.
COMPROMISO
unha Celebración. N ela agradeceráE nós, mulleres, ¿que diremos de ti?
2. BUSCAMOS UNHA RESmo-la vida e o noso camiño comparO XI Encontro de Mulleres e tido. E, despois de pasarlle o facho a
POSTA VIVENCIAL
Teoloxía é, dalgún xeito, un punto de
E nós, mulleres, ¿que dicimos de ti?
outro grupo, despedirémonos ata o
Este horizonte teórico está en íntichegada. Un punto no que conflúen próximo ano.
ma conexión coa resposta vivencial. e mutuamente se fecundan as buscas ·
Agardamas vervos a todas ali. Tecles
Ambas dimensións precísanse e
dun gran número de mulleres que, . tamén nestas páxinas o boletín de
inscrición.
desde realidades e situacións diferenpoténcianse mutuamente. A comparUnha aperta cristiá e feminista.
tir e redimensionar xuntas esta restes, estamos neste camiño.

e··· ······· ·

HORIZONTE
Victorino Pérez PrietoUNIVERSAL
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AS DrSCORDANCIAS VATICANAS E O
NOMEAMENTO DE WALTER KASPER, UNHA
ESPERANZA PARA O ECUMENISMO
O coñecido bispo-teólogo alemán "W_alter Kasp.er, recentemente elevado á dignidade
cardinalicia -como seica é o correcto dicir- vén de ser pasto polo Vaticano como presidente do
Canse/lo Pontificio para a Unidade dos Cristiáns, sucedendo ó cardeal australiano Edward
Cassidy. Este nomeamento fixo brillar unha raiola de esperanza en moitos católicos que en
todo o mundo apostamos por un encontro ecuménico real de tódolos cristiáns.
Vi< IORl'-10 P t'·RI / PRll 10
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sequera tódolos cardeais e altos cargos da curia vaticana pensan o
mesmo en cuestións fundamentais.
O s problemas dalgúns bispos alemáns
e centroeuropeos co Vaticano nos
últimos tempos son boa mostra cliso.
Hai tempo que a Igrexa católica deix ou de ser unha institución caracterizada pala harmonía comunitaria e a
submisión ás autoridades constituídas, se é que o foi realmente algunha
vez ... pois a historia da Igrexa manifes ta o contrario desde o comezo.
Sempre o Espírito soprou onde
.
.
qmx o e como qmxo.
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U N T OQUE DE APERT URISMO
Máis aberto ca Ratzinger, Walter
Kasper é un home m oderadamente
progresista. Foi adxunto de cátedra
do polémico e expedientado H ans
Küng, escritor prolífic o que estudiamos con devoción e lago bispo de
Stuttgart e secretario do Pontificio
Consello para a Unidade dos
Cristiáns. Actualmente está preto das
teses aperturistas do tamén n ovo cardeal Karl Lehman e tan polemizado
co Ratzinger. Mesmo nalgún titular
de prensa liase: "O Papa nomea á
fronte do ecumenismo a un cardeal
anti-Ratzinger". Non é tanto, pero
agárda e que impul e o diálogo ecum' nico de pois da desfeita da
Do111in11s Iesus· el mesmo solidarizouoa críti as que e fixeron a este .
d afortunado documento.
E t nom amento parece manife~
tar algo que ' un greda a voces: nin

DISCORDANCIAS NO VATICANO

Q prestixioso teólogo José María
González Ruiz titulou un dos seus
últimos artigas "Disenso en la curia
vaticana" . N el falaba en pnme1ro

Hoxe considérase
máis ben.
o ecumen1smo
como un camiño
,
comun.
lugar da tristura de moitos cr:istiáns
pala "parada cardinalicia" ante o Papa
de Roma, no encontro purpurado
máis numeroso da historia; un desfile
que a moitos dos da "casa" nos provoca un gran malestar. Pero lago

González . Ruiz falaba de Walter
Kasper: " Fói e é un teólog<_J excelente,
moi consecuente coas esixencias do
Concilio Vaticano II" . Ó ser nomeado
inesperadamente cardeal polo Papa,
poderíase ,acabar co ex celente t~ólogo
e convertelo en simple. funcionario
eclesiástico; pero afortunadamente
non foi así, tal como m anifestou
nunha entrevista ó día seguinte do
evento no coñecido diario alemán
Frankfurter Aligemeine Z eitung.
O flamante cardeal recoñece ali
abertamente que as afirmacións de
Ratzinger, de que as Igrexas nacidas
da Reforma non son Igrexas en sentido propio, produciron un profundo
malestar. "Isto feriu os o~tros e fireme tamén a min, en canto que os
meus amigos se senten feridos. Esta
afirmación é deplorable porque é
unha saída desgraciada e equívoca" .
¡Toma do frasco Ratzinger!
N esa entrevista, . o cardeal e agora
presidente do Consello para a ·
U nidade dos CrÍstiáns fai aínda unhas
precisións verdadeiramente importantes: hoxe entendémo-la ecumene -ou
wtolicidade- non xa no senso da "ecumene de regreso ", .s egundo a que os
outros deben "converterse" e 'Jacerse
católicos". Mesmo isto foi xa expresamente abandonado polo Vaticano II.
Hoxe considérase máis ben o ecumenismo como un camiño común: todos
deben converterse ó seguimento de Cristo, e
en Cristo todos se atopan finalmente. O
catolicismo deberá ser enriquecido
palas moitísimas causas que aprendemos os uns dos outros .

.
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FAI ADOIRO NO ADRO
MUSC.ULATURA ESPIRITUAL

Xosé Chao Rego

..............................................................................................................·........................................................................................................................................................................... .

Posiblemente os mozos de hoxe
non se decatarán do que foi a nosa
movida espiritual naqueies tempos . Estaban en combate a Carne
e o Espírito, singular batalla alentada polos filósofos estoicos que
fixeron caer na trampa ó mesmo
san Paulo. Aparece unha misteriosa palabra: ascese.
Pero se entre os estoicos a ascese pretendía o dominio das paixóns para acada-lo xusto medio,
ese concepto non era cristián,
senón . que procedfa do mundo
grego clásico e helenístico. A ascese é coma un adestram.e nto para
un combate. Non en van é nesa
escala onde o gran Oríxenes
tomou en serio o mandato disque
divino de facerse eunuco polo
reino; nun acto de ascese, emasculouse.
Curioso resulta que para obte- la
salvación, haxa que renunciar
á creación. poñendo o mundo
xunto coa Carne co demo. Máis
aló das mortificacións , existía
todo un sistema froito dun casoiro: entre a ascética e a mística, que
pasan por vez primeita coma disciplinas separadas ·en mística 1919,
nace·n do case xuntas: ascética e
mis ti ca.
Ademais das debidas mortificacións había tres ·vías ascendentes: a
vía purgativa, eliminando o pecado, logo a unitiva progreso espiritual e a iluminativa, de unión con
Deus. Había libros especializados;
lembro a de Tissot, que me amolaba porque me soaba a agulla dos
minutos espiritual do reloxo
suízo. Fíxenme co librote do profesor
dominico
en
Roma
Garrigou- Lagrange: "As tres etapas da vida interior".

Logo de dous. ou tres anos
decidín apearme da vía da santidade· e facerme humano, deixando para os ascetas o exercicio ximnástico. Un ano con
meditación matutina por un
libro sobre a humildade, ¡cheguei a sentirme humilde! Por
. suposto, ollándoa ó espello.
Fun renunciando ós poucos
cilicios que se familiarizaron
corrugo e foime desagradando

o dolorismo da Semana Santa .
Hoxe lamento que teñamos
convertido a eucaristía, banquete, en sacrificio , cando o
esquema sacrificial do templo
xa foi liquidado pola Carta ós
Hebreos. Hoxe aborrezo dos
exercicios de musculatura espi- .
ritual e non quero medrar se
non for pola pola gratuidade de
Deus. Esta é a miña bagaxe
espiritual, e o seu atrattivo
aínda perdura.

- · · · ··· ·· ·

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

HUMOR

Marisa Vida/
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DE ÓNDE ERA O MESÍAS
Por fin, despois de moita discusión
de especialista, ternos algo de luz
nesta escura cuestión. Aquí están os
resultados dos estudios realizados.

Existen tres probas de que Xesús
podía ter sido xudeu:
1..-Traballou no negocio do seu
pai.
2.- Viviu na súa casa ata os 30
anos.
3.- Estaba seguro de que a súa nai
era virxe e a súa nai estaba segura
de que el era Deus.
Pero hai tamén tres probas de que
Xestis podería ter sido irlandés:
1.- Nunca casou.
2.- Nunca tivo un traballo estable.
3. - O seu derradeiro des ex o foi un
trago.
Asemade, hai tres probas de que
Xesús podería ter sido portoriqueño:
1. - O seu primeiro no me era
Xesús. ·
2.- Sempre tiña problemas coa lei.
3. - A súa nai non sabía quén era
seu pai.
Tamén hai tres probas de que Xesús
podería ter sido italiano:
1.- Falaba movendo as mans .
2.-Tomaba viño con tódalas comidas.
3.- Traballaba en negocios da construcción .

Outras tres probas din que Xesús
podería ter sido negro:
1.- Chamáballe a todo o mundo
irmán.
2.- Non tiña domicilio permanente.
3.- NÍnguén contrataba.

o

Apareceron tres probas de que
Xesús podería ter sido californiano:
1.- Nunca co"rtaba o pelo.
2.- Camiñaba descalzo.
3.- lnventou unha nova relixión.
Pero existen 10 probas de que Xesús
podería ter sido español:
1.- Foi condenado mentres que o
verdadeiro ladrón foi perdoado.
2. - Cando o atoparon morto estaba en calzóns.
3. - Os seus familiares fórono visitar
á súa tumba e xa non estaba.
4.- Aridaba rodeado de pobres, e
cada día eran máis.
5. - -Non pagaba_impostos.
6. - Era bo coas prostitutas
7 .- Na última cea cos seus a~gos
no~ pagou a conta.
8.- Fixo aparecer máis alcohol
nunha reunión onde só había auga.
9.- Sempre tiña unha explicación
·para todo.
10.- Nunca tiña un peso no peto.
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DEBATE .ABER 1O

' Xa que ternos un debate aberto,
ímolo continuar. Sorpréndeme a
reacción que causa o editorial de
Irimia mencionado polos dous profesores de relixión que abriron o
debate. Os erros que lle atribúen ó
editorial non creo que sexan tales.
Primeiro, a defensa que fai a Igrexa
das clases de relixión é certa, aínda
que non se sosteñan máis ca por un
Concordato feito en circunstancias
e momentos concretos. ¿Precisa a
Igrexa seguir mantendo unha materia disciplinar de nome Relixión?
Diría rriái.s: ¿Precisa seguir mantendo cifras, preocuparse polo número,
ter presencia des te xeito? Cando
falamos de educación relixiosa . eu,
como membro da Igrexa, penso

Santiago Manuel Baliñas Pérez

noutras causas. Penso no fracaso que
ternos coa catequese. Fan a primeira
comuñón e escapan. Confirmamos
e escapan. Casan e escapan mentres
queda alento. Témo-la casa sen
varrer (¿cantas veces non atopamos
catequistas nas nosas parroquias?) e
saímos da casa para limpar casas alleas nas que non nos queren. Penso no
fracaso que ten a Igrexa coa misión
cristiá: "ide polo mundo e pregoade
a boa nova". Pero non se nos dixo
que tiñamos que crear un mundo á
nosa medida, para os nosos, cos
nosos. Ternos medo a saír. Afnda
ternos medo a convivir cos que tra- ·
tamos de alleos. A Deus aínda o
vemos coma o máis profundo de
nós e non o vemos como o máis

alleo de nós. Eu estou de acordo
coas afirmacións de que o labor do
profesor de relixión éformar, educar e dar
razón da nasa fe. Pero eso ternos que
facelo moitos máis de nós, non os
profesores de relixión. Pero non
~portamos nada novo á cuestión de
fondo, ¿é preciso que sexa a través
duns contidos curriculares propios,
duns educadores propios e dun ·
xeito tan peculiar? E para facer un
. pouco máis de debate permítome a
liberdade de indicar que ós profesores de relixión cústalles moito imaxinar un mundo onde non existan
des, pero ese mundo .pode existir. E
máis lle valía a "Señon Marisa Vidal
pensar nun mundo máis global có da
formación das súas alJ4mnas /os.
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FAI A.NDO
DAUNGUA

Lidia e Valentina

Vai de números
¿Eh?, ¿xa nos esperabades hoxe con outro exercicio de autoestima? Pois
non, desta volta ímolo facer algo máis lixeiriño, e para iso servirémonos do
conto aquel do que botaba man un cura non recordamos de qué parroquia:
"A lectura de hoxe fálanos de san Xosé; san Xosé era carpinteiro,facía bancos, mesas,
cadeiras, confesionarios ... , así que. hoxe irnos Jalar do sacramento da confesión". Nós
tamén: esta revista seica é a número 600, e como entramos nunha centena
nova hoxe irnos falar dos números ... Non pensedes que é tan doado porque
por aí vese cada cousa escrita que ¡Deus nos ampare! Para comezar, ¿como
irnos escribir 600? Pois ¡xunto! , coma tódolos centos, sexan de coles, de repolos ou de ovellas: seiscentos, douscentos, trescentos e cincocentos (que taméri se pode
dicir quiñentos). Pero empecémo-la casa polos pés: un/ unha (moito olliño, que
esta se a queredes partir no final dunha liña terá que ser u-nha), dous/ dúas (¡e
máis olliño co acento do u!), tres, catro, dez asete, dez aoito, dez anove, vinte, e agora

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Anda o Catolicismo
con notable · alboroto
non é polo celibato .
serrón polo celi-voto.

2. Non é o mesmo que che abriguen
a ser casto pra ser crego:
son cousas moi ben distintas,
quen ·no ve é que está cego.
3. ¿Que terá que ve-lo sexo
e o seu fervente exercicio
pra que o sacerdote poña
a súa vida ó seu servicio.

4. O resultado é alarmante:
vaise facendo imposibk
que a vocación de crego
chegue ela a ser medio crible.

5. Dio ceses que han pagar
millóns por centos de abusos
porque no sexo · alleo
penetran coma intrusos.
6. Se ata agora viña sendo
pederastia con menores,
por fortuna o caso agora
é cop. persoas maiores.

7. Aínda así, vén ser moi grave
a tenebrosa cuestión,
o machismo misioneiro
con brutal violación.

Este é un seiscentos, non un mil qui ñentos.

··· · ·······o

fixádevos ben: vinteún, vintedous, ¡todo xunto! Alá chegamos ó trinta, ¡trinta e·
un!, trinta e sete ... , a partir desta decena van ser separados, igual corenta ·e tres,
oitenta e nove ... ¿Que faremos nos miles?: mil ou un millar ou un milleiro, dous
mil, sete mil ... e xa quén nos dese un millón e tres billóns e etcétera. Estes son os
que e chaman os numerais cardinais; os que indican a orde, como o seu propio nome indica, son os ordinais, aí témo-lo primeiro, segundo, terceiro, cuarto,
sétimo, oitavo, décimo, décimo primeiro, vixésimo, trixésimo ... , se ben é certo que a
partir do "décimo" hai unha gran tendencia (correcta) a ~sa-los cardinais, polo
tanto diremos Xoán Carlos I (prirneiro) pero Xoán XIII (vintetrés). Tamén son
numerais os multiplicativos: dobre (ou duplo ou incluso dupla), triple (triplo e
tripla) ... E os partitivos: medio ou metade, tercio, que de aquí en <liante fórmanse
co ordinai (un cuarto, un sétimo ... ); a partir do décimo engadirémoslle-lo sufixo -avo: onceavo, dez aseteavo ...
Vaia, con tanto número ímosvos bota-la, primitiva a ver se nos toca unha
cantidad algo eitosiña, tanto como ... ¿mil seiscentos setenta e oito millóns ·
tre ento corenta e dou mil cento noventa e cinco ¡euros!? ¡Daquela poñeriámono nun coche ... !

8. Seica hai cregos da misión
que non ven máis ca un ventre
candó cunha monxa virxe
baten con da de frente.
9. Señor padre moi fecundo
¿por que polo sexo reñes
se na congregación túa
vintetrés .- todas- van preñes?
10. En máis de vinte países .
da sida foxe a malicia
por mor da virxindade
da fráxil negra novicia.
1 L Tal esperpento, pensamos,

non é cuestión ordinaria
nas misións dos protestantes
sen vida celibataria.
12 ..Se o culpable é o misioneiro
lascivo con tal vil broma
a responsabilidade
hai que lla pedir a Roma.

