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Daniel López Muñoz

EDITORIAL A IGREXA NO DIVÁN
Tiñamos preparado para este nqmero un contrapunto
obre o papel dos cregos _hoxe e mañá. Para abrir debate. Porque a creatividade e a liberdade de expresión son
filias do Espírito.
Pero, falando de liberdade de expresión, chégannos
informacións que non podemos dei?car de ofrecer e que
nós fan adiar aquel contrapunto. Son noticias ben preocupantes sobre a realidade na nosa Igrexa, da realmente
existente. Referímnos á reacción episcopal a unha
entrevista que a Leonardo Boff, lle realizou o Ideal de
Granada, entrevista e ilustrativa reacción que, polo seu
valor emblemático, reproducimos neste mesmo número, como espontáneo contrapunto.
Tal como observarán os lectores, o teólogo entrevistado fai unha confesión sincera da súa fe e da súa fe na
Igrexa, que é máis grande que Ratzinger ou Xoán
Paulo II, pero a súa comuñón é lúcida, adulta e crítica,
nas claves "filosóficas" que deitan do mellar pouso da
cultura moderna: a capacidade dun discurso emancipado, filio da ilustración; o posicionamento a prol dos
pobres da terra e a xustiza, herdeira do socialismo; a
asunción da sensibilidade ecolfoµca, tan ·presente nas
rrentes críticas e alternativas do momento actual.
Fronte a 1so
xorde
unha .
reacción furibunda do bispo
correspondente, na que queda
patente o abismo cultural que
este papado foi
abrindo entre a
xerarq uía e as
bases nacidas á
calor
do
Concilio.
Efectivamente nesa reacción queda de manifesto a incapacidade enfermiza da institución de asumir o pensamento crítico e a disidencia .interna dos seus mellares
filias, que nunca son, nas familias tampouco, os máis
umisamente guiadiños. O discurso toma tintes claramente paranoicos e, na súa desmesura, fala_·de que as
palabra de Boff on o ataque máis cruel e inxusto coñecido contra a Igrexa; qu nunca hatera con algo tan grave;
dá ategoría á ntrevista de alarde de titulares e ostentación
de técnica periodística; con idera que publicar unha entrei ta a í vuln ra ¡a lib rdade relixiosa! e remata ubican¿ ' te' log no an1po ~aldito do autores dunha peru ión contra a Igr xa, que nestes momentos chega
d per. oas qtte qtte din pertencer á Ji rexa e por quen os apoia.
Para un p iqui tra, tráta e dun docum nto sen desperdi i .

O TRASNO NEFTALÍ QUE TE VI
¿Chegaremos a botar a faltar estas singulares personalidades, emblemas. do enxébrismo político, irreductibles franconostálxicos sen cura, señores dos capóns
cebados e as centoliñas da ría? Personaxes co papel ben
aprendido, que saben o aceno exacto para que o outro
entenda que xa entendín e sobren as palabras, que as
palabras se poden gravar e os escritos nin che canto.
Artistas do pacto intuitivo e a idiosincrasia popular,
capaces de trocar con. ele~ancia asfaltados por fidelidade·s inquebrantables, especialistas no sutil tira-para-diante-que-míro-para-outro-sitio, pero que non che esqueza.
Puras razas, coma o perillán do Vicedo, de soberbia
presencia, mártir que o daba todo-por-el-pueblo a
can1bio dunhas "dietas" de miseria, un intocable amparado polo Gran Partido ata que lle chegou a hora. Ou
como aqueloutro de Ponteareas, empeñado en converte-la súa vila nunha corte castellana gobernada por
unha dinastía .familiar. Ou aquel enorme crego, de
nome Felisindo, masacrado, coitado meu, pola prensa
atea e liberal. Ou coma o inefable Neftalí de Viana do
Bolo, alcalde de- pura raza, dos de sempre, de porte
pintoresco e persoalísimo, que o foi todo ata que se
descubriu por infortunio, tamén é fatalidade, que
adxudicaba as obras públicas a unha empresa da familia, como se iso fose tan
grave, e non a aplicación do principio de
que os cartas queden
na aldea ou, xa pastos,
na casa, e non enugren.
Por · iso
agora o
Supremo lle levanta a
condena, ¡que concho!, pero recórdalle
que o que fixo non é
"'
ético, como se a ética
>
tivese algo que ver na
cruzada pola· defensa ·
dos intereses locais.
Pois velaí a pregunta. Cando desapareza es~a estirpe,
cando só quede na literatura de costumes e nas causas
da vida de Castelao -"a túa filla xa será moza ¿non sí?" ¿habémola botar a · faltar? Porque os modernos, por
veces, sonche máis finos, saben de leis e non pillan as
mans. E saben usa-los xornais e as propagandas e as
normas como arma. E saben enxeñería financeira. Ou
argallar xogos malabares coas normas de planeamento
(se non me retiras tal alegación non che cambio tal
cualificación). Por iso que, x~ pos tos, os que ían pola
vella -e a besta- cando menos alegraban a paisaxe.

BQANCJ\IA
1

OECO

Gerardo Castedo

Naqueles tempos non recibiron a Xesús en Samaria por ser xudío. Hoxe seguimos
pechando as portas ós estranos polo mesmo. Non acollemos os que son de diferente
raza, relixión, cultura, etc. ¿Entenderíamos que os inmigrantes tiveran os mesmos sentimentos de Santiago e Xoán, e nos quixeran aniquilar con fogo do ceo? É comprensi.ble, pero por sorte, non poden nin podemos facer rnilagres destes. Só algúns gobernantes teñen esta bula. lso si, no nome de Deus. Xesús o que fai é limpa-lo ó pó das
sandalias e marchar na busca doutros corazóns que o acollan.
¿Que como son eses corazóns? Teñen que ter unhas características esenciais para
seguir a Xesús:
- Estar liberados da comodidade e do benestar.
- Liberados de moitas pequena causas boas. O urxente non deixa paso ó importante.
-Liberados do que dirá a sociedade e a familia. Xesús é a guía.
¿Humor?: Cando conduzámo-los arados actuais non miremos para atrás. Hoxe son
máis perigosos ca daquela e a VIDA

e~tá

en xogo.

Xabi Blanco

A CLAVE

DECISIÓNS SERIAS

Xesús, iniciado o camiño que o leva cara á morte, dialoga con tres personaxes diversos sobre un mesmo tema: o seu seguimento.
Estes tres encontros apuntan tres rasgos necesarios para toda experiencia de discipulado, é dicir, de vida cristiá.

O primeiro rasgo é a referencia a Xesús: a súa persoa, a súa misión e o seu estilo de vida: "O Fil lo do Home non ten onde pousa-la
cabeza" (v. 58). O seguimento ha ser sen reservas nin seguridades. Non hai lugares nin tempos de refuxio ou de vacación.
En segundo lugar o discipulado non significa só unha condición ou estado de vida persoal. É unha misión. O discípulo é un enviado: "Ti
vai anuncia-lo Reino" (v. 60). Un trabúcase radicalmente se pretende ser cristián sen se comprometer co proxecto evanxelizador. Arelación e amizade persoal con Xesucristo, canto máis intensa, máis fai saír dun mesmo para constituirse en testemuña e voceiro do Reino
para os demais.
Por último, a chamada de Xesús reviste unha particular urxencia. O Reino, que se fixo presente xa con Xesús, esixe unha resposta inmediata e decidida, sen dilacións nin excusas: "Ouen despois de pó-la man no arado, mira para atrás, non é apto para o Reino de Deus"

(v. 62).
Lucas, contando xusto ó comezo da viaxe a Xerusalén estas esixencias radicais do seguimento, quere advertir ós discípulos e discípulas ·sobre a seriedade do camiño que van emprender con Xesús. É unha advertencia que vale para os discípulos de calquera época que
toman a decisión de segui_r a Xesús.
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O Cl.C LISMO volve ás nasas
estradas despois dos rigores do inverno,
pero segue a ser un risco nun país con
pouca seguridade nas vías de comunica- ·
ción. Máis de 1.000 ciclistas deixaron a
súa vida nas estradas nos últimos 10
anos, ca se un de tres cada día, moitos
deles deportist as anónimos. Este non é o
ca so de Manuel Sanromá Valencia, que
morreu dunha caída no "sprint" final
dunha etapa da 79 Volta a Catalunya
hai agora 2 anos. As asociacións de
ciclistas dos pobos da Península están a
erguer un monumento en homenaxe a
este deporte na súa vila natal d~

Tempo de rema~e de curso, tamén do Seminario Galega d.e Educación para a Paz,
·cunhas xornadas sobre a CULTU~A

DE PAZ, PARA UN

Almagro. Neste ano non hai cartas para

NOVO MILENIO, do 4 ó 8 de xullo, na Universidade Menéndez Pelaio

a Volta a Galicia, cando sobran para o

na Coruña. lntervirán Adolfo Pérez Esquive!, na foto, que vai reivindicar un tribunal

gran negocio do fútbol.

penal internacional que actúe en tódolos países; Mayor Zaragoza que debuxará as
teimas do novo milenio; Marian·o Aguirre vai falar da xestión dos conflictos e unha
educación para a paz .. Como anunciamos a comezos de ano, este Seminario centrou
o seu labor na conflictividade e convivencia escolar.

TEMPO DE FESTAS,
que son un sinal da vida e do sentido de ·
facer pobo das nasas comunidades, por
isa acudimos a un dos creadores que
mellar sabe capta-la alma deste pobo a
través das súas xentes e oficios. Xosé
Luís Molares de Vigo traballou en terracota ó pé do forno, co barro moldeado
palas súas mans. Este músico animará

MOZAMBIQUE celebra

as nasas festas deste verán cun acordea súa festá o 25 de xuño entre eles máis de 140

ón. Este instrumento está cada vez máis

mariñeiros das empresas Pescanova e Amador Suárez, case sempre de paso para as

presente nos nasos grupos, que xunto

embarcacións de capturas de langostino, e 30 cooperantes e relixiosos que traballan

coa gaita son o corazón dunhas festas

naque! país, todas e todos eles galegas. O traballo destes galegas acada moitos cam...:

que comezan o 7 de xullo co 11

pos de asistencia, prevención e desenvolvemento, así o vigués Enrique Muñoz é un dos

Memorial Ricardo Portela en Pontevedra,

coordinadores da ONG francesa "Handicap lnternational" dedicada a desactiva-las

que é un concurso de cuartetos e quin-

minas de tantos anos de guerra e a axudar-los mutilados.

~ Buscamos

A Fundació.n para a Infancia

;::.'.'.'."M

tetos de música tradicional.

MENIÑOS axudou

no 2000 a máis de 1.000

nenas/as de Bolivia e Ecuador gracias á colaboración de 1.399 familias galegas, pero
moitos máis están a buscar unha familia para poder ser acollidos ... Só nos piden 500

.....º

Familias-Paraguas

ptas., ó mes para multiplicar tanto ben. Teléfono 902220707 .

Alfonso Blanco Torrado
Os premios

LOIS PEÑA

NOVO a ·prol do galega lembran o
fundador das lrmandades da Fala de
Santiago e Vilalba, o seu berce natal
(1 S83); el como avogado e funcionario,
sempre deu puro ó noso idioma. Van ser
entregados neste ano, o día 28, ó
Instituto da Lingua Galega, ó Concello
de Muros polo uso do noso idioma a
Administración cotiá, ó lgadi, pala difusión de información exterior desde
· Galicia, e ó fiscal Carlos Varela, na foto,
pola normalización do galega no
Ministerio Fiscal e na Administración da
Xustiza.

PERDEMOS UN GRAN FILÓSOFO e un .cristián moi comprometido. Con só 33 anos, o día 9 morría nun
accidente Andrés Simón e o seu filio Camilo, no Pino. Desde o 99 xa morreron máis de 12 persoas e 40 resultaron feridas na estra da de Curtis a Santiago. A súa dona Soedade López Campo aínda está na UCI. Despediámolo na Roca de Parga nunha celebración
· animada polo seu

~ío

Xaquín Campo e coa participación de xente vida de moitos pobos de España. Sabemos que a vida non se mide

en anos senón en entrega, e a deste profesor en arrobas de espirito. Como ·intelectual axudounos· a· coñecer mellar a Buber, Mounier,
Zubiri. .. Foi profesor na Universidade e no. ITC de Santiago, pero desde moi novo imprimiu a súa fe na pastoral universitaria en
Madrid. xunto coa súa dona e no traballo ·con Cáritas, os presos, os

ob~ectores, os enfermos de sida ... 'Alí onde viviu deixou a .súa

estela de xenerosidade: en San Lazara de Santiago onde vivía, na Escala de Espiritualidade, nos centros de formación para leigos.

xista, Roxelio P. Moreira, retollid~ mrnha
das moitas lagoas da Terra Chá de Lugb.
Remítenola con esta mensaxe: "Xuno
resulta proverbial. O verdor e a fragrancia prodíganse rebordantes. Todo é frondosidade e fecundidade. Os devezos
anteriores agora son celebración gezosa,
cumprimento e vehementes certezas.
Entra pletórico o verán".

"'

POLITICA

Tintxu

A FOLGA CONFUSA
Poucas veces unha folga, neste caso xeral, se viu envolta en tanta confusión. Xa non só .
pola tradicional discrepancia no número de participantes (menos do . vinte por cento para
a Xunta; máis do oitenta por cento para os convocantes). Pero é que ademais a d(visión
sindical provocou situacións curiosas, como que moitos afiliados do sindicato non
convocante, CCOO, se sumasen ó paro, e algúns dos outros dous (UGT e CIG) non
parasen, o que levou mesmo nalgunhas grandes empresas .a que comités con maioría de
CCOO se adherisen á convocatoria.

No trasfondo do debate está a reforma laboral e os sistemas de
proteción ameazados .

Unha· vez m áis amplos sector~s que se tentaban
defender co paro non participaron nel. A precariedade de bo número de traballadores failles precisamente imposible m anifesta-lo seu máis. mínimo desacordo coa política empresarial ou do goberno e, consecuentemente, foron moi escasos os que se sumaron á
pro testa.
Foi, en cambio, m áis for te a folga nalgúns sectores
da Administración ou nalgunhas grandes empresas,
onde son xa mellares de por si as condicións de traballo e e tán mái arraigados os sindicatos.
Polo d mais, CCOO cuestionou fortemente a
convocatoria da folga. C oincidindo na denuncia da
precariedade, t sindicato entende que os acordos
qu n go iou r centem ente co goberno defenden

· ···· · · · ··e

mellar os intereses do~ traballadores ca un movemento de folga . E .concretamente-defenden a fondo
os cambios introducidos no tocante ás pensións, que
para os outros sindicatos significan reduci-lo seu
importe (como pide a OCDE), prolonga-lo período
preciso para ter dereito .á elas e mesmo adía-la idade
da xubilación.
Unha vez máis, a Xunta e mailo grupo político que
a substenta reducen a cuestión a unha mera protesta.
política, sen outro obxectivo máis ca apoia-los grupos ·da oposición, na perspectiva das eleccións auto- ·
nómicas de outubro. Mentres nacionalistas e socialistas se mostraban moi cautos á hora de xulgar esta
convocatoria de folga.
Tampouco hai claridade sobre a reforma do sistema de Seguridade Social de labregos e mariñeiros;
Os promotores da protesta denuncian que os afectados van resultar prexudicados, cou~a que non admite
CCOO. O que queda claro é o amplísimo nivel de
desinformación existente sobre todas estas cuestións.
Pero
son
asuntos
que
van seguir de
actualidade e
teremos ocasión de constatar quén tiña
ma1s
razón
nesta polémica.
A ver se mentres tanto os
sindicatos conseguen supera- ~
lo actual clima~
de división e '~
reforzan con- _if
xuntamente a
súa pos1c10n
negociadora.
A postura de Comisións Obreiras_creou certa
confusión entre os traballadores.

MULLER EN -BRANCO
SOBRE FONDO NEGRO

Engracia Vida/ Estévez

LECTURAS DE VERÁN
Estamos a punto de col/e-la machi.fa, e a máis do bañador e o sombreiro, cómpre meter
outras causas, por exemplo, algún libro. Hoxe vou compartir con vós algunha das miñ"as
·
últimas lecturas que van tamén de branca e negro .

. O primeiro non o poderedes Dios: La puta, la bruja, la santa ·y la
meter porque só pode existir nal- tonta, de ·Guy Bechtel, (historiagún sobrado, é de 1867, da auto- dor e xornalista francés), acaba de
ría de Abdón de Paz e chámase traducilo Ediciones_ B. (2001).
La Biblia de las mujeres. Abre coa Recomendado para levar a unha
creación de Eva e .logo reflexio- praia ou para encher un anaco do
na, lamenta, aconsella, cunha pre- descanso da sesta. Cántanos os
tensión certamente crítica e pro- re cantos da ."orienta~ión" das
gresista, un · exemplo: " vergüenza mulleres nos derradeiros sécuda que en nuestra época estemos los ... pola Igrexa e pola sociedatodavía tan atrasados respecto a la de, -que en tempos foron cáseeducaci6n del sexo débil, que en-lugar que a mesma cousa-. É narrativo,
de educar las madres a las hijas, ten- obxectivo no estilo, por vece.s
gan que educar los maridos a sus algo acedo coa Institución,
mujeres" (pax. 72) pero con todo... ameno. Quen despois de lelo non
diríxese sempre a mi bella lecto- · crea na necesidade do feminismo
ra .. .·e o u tras "pequenas cousas ". É non ten remedio. Fainos rir, pero
unha lectura reconfortante por- adyírtenos de que non estamos
que nos fai caer na conta do totalmente curadas, e sobre todo
camiño andado.
curados os que seguen "orientanN esta mesma liña da apertura o do" ...
Do noso tempo tamén e na·
branca enxergando tanto negro na
distancia lin: Las cuatro mujeres de nosa lingua: O sexo a muller e o

crego de Pepe Chao. (Espiral
Maior 2000) e do que Irimia xa
se fixo eco. O ton de ensaio, o
estilo crítico e o tratamento
dunha temática máis ampla, faino
máis propio da mañanciña. Aterra
nas consecuencias das lecturas
anteriores.
E para rematar, outra xoia da
nosa lingua: Fisteus era un mundo,
de Lupe Gómez (A N osa Terra,
2001). Esta xornalista non ten, a
nivel de experiencia, máis visión
retrospectiva que os seus 29 anos
¡quen os <lera! Pode servir en calquera
momento
do
día.
Trasportaranos ás vivencias do
berce ambiental dunha persoa
que asumiu a súa condición de
muller e de aldeá galega. Tamén
nos pode axudar a cicatrizar feridas aínda abertas. Nela todo branca, as lectoras máis vellas percibiremos os mauros ó fondo ...
¡Bo verán e boas lecturas!

e······· ·. ··
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Nas· últimos días do mes de maio o teólogo Leonardo Boff pasou pala cidade de
Granada para pronunciar unha conferencia organizada pala Universidade . Aproveitando
a ocasión un xornal local, Ideal, reali:táballe unha ampla entrevista que aquí
reproducimos.

ENTREVISTA A LEONARDO BOFF
fundamental que ·valva ser humana,
que rescate a sacralidade e a b~leza do
corpo, a altísima dignidade do pracer.

É curioso que vostede, un fran-

Abandonou o sacerdocio hai uns
anos, ¿a súa fe segue in~acta?
A miña fe
gue intacta porque
m it
mái grande có cardeal
Ratzinger ou Xoán Paulo II é a
Igrexa; non abandono a san
Francisco, nin a san Boaventura, nin a
anto Agostiño, nin os grandes testemuño da fe, eses que fan que sinta a·
Igrexa coma un fogar espiritual.

Marx ensinounos que o pobre é un
explotado, alguén a quen se converteu en pobre. Como iso é verdade, en
último termo non vén de Marx,
senón do Espírito Santo.

A globalización económica fixo
máis ricos os ricos e máis pobres
os pobres. ¿Denú~ciao a Igrexa
coa suficiente contundencia?
A Igrexa non denuncia porque é
parte do proceso, é cómplice, pertence. ó bloque.histórico que fai esa globalización. Nós, nacemos xa globalizados no século XVI, cando se produciu o primeiro gran intento de
globalización dende Iberoamérica.
Ali, xunto ós globalizadores, estaba a
Igrexa, e hoxe, baixo este Papa 1 segue
igual, é unha Igrexa oficial, imperialista, de misión, preocupada por
estenderse a todo o mundo para conquistalo, non para servilo nin para
descubri-lo que Deus fixo. A Igrexa
non cqndena porque sería un pouco
. condenarse a si mesma; fai un discur¿Por que se despreza o corpo?
A Igrexa é máis filia de santo
so moralizante, condena a inxustiza, a
Agostiño, inimigo do corpo e da
explotación, pero non pon remedios,
carne, qu.e herdeira do Evanxeo. É non se pon de parte dos pobres, dos

Agora vive cunha muller, ¿entetide que debe suprimirse o celibato?
o ene.a ntro coa muller é o encontro
con algo que vén de Deus; ó prohi¿Non lle -asusta a posibilidade de · bir esa experiencia, ·a Igrexa atenta
se converter ·nun heresiarca?
contra o desexo do Señor. Hai que
O discurso da·· herexía é o discurso do
respecta-las persoas que optan por
oU:tro, non o meu; pero os herexes vivi-lo celibato, pero non debe ser
son os que máis axudaron á fe a froito da imposición dunha instancia
medrar e a modernizarse. Nacemos superior.
dunha herexía, no cristianismo priA muller· ocupa un segundo
mitivo dos Feítos dos Apóstolos fálase
plano na Igrexa, ¿por que?
tres veces da herexía cristiá.
Todo sistema autoritario, centraliza¿Teme a morte?
do, é incapaz de tenrura. A Igrexa
Non. A morte é o outro lado da vida.
i.nscríbese nesa tradición e non atura
Non vivimo para morrer, senón que
a forza intelectual que a muller ten,
rn.orr n1o para r sucitar.
cómprelle negala para manterse.

Acúsano de comunista.
Hai que r ata-la grandí ima dignidad ética de Marx, porque loitou
polo pobr
e polo oprimidos .

_

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

ciscano, sexa o fundador da
Ecoloxía da liberación.
Levámolo no sangue: o universo non
é mudo, todo fala, todo é un gran
sacramento de Deus. Cómpre facer
chega-la democracia mái.s · alá dos
límites humanos,. a todo o universo,
para que todos sexamos cidadáns ós
que .hai que respectar e incluír na
sociedade. Eu soño con reunións nas
que ti, Antonio, vés aquí co teu ·can,
o teu papagaio e os teus animaliños,
porque esa tamén é a túa familia, son
irmáns e irmás de verdade, e non soamente de retórica.

E
sen terra, dos indíxenas. Cando se
defende iso, as causas concretas, a
Igrexa condena, di que se está politizando a fe... e crea mecanismos de
desculpa para .non intervir.

mente que aquí, en Granada, se golpease de maneira inxusta a Castillo e
Estrada, dous dos teólogos máis brillantes de España, que constl.tuían
unha espera!lZa. O Papa fai isto para
manter unha unidade máis cercana á
dun exército ca á dun pobo . .

¿Ve algún aspecto positivo na
globalización?
¿Está a Igrexa máis preocupada
Véxoa moi positiva, independentemente do proceso económico. É polo ritual ca polo home?
Si. Baixo este Papa, o rito e a disciunh~ etapa da evolución da humani. dade, dos que· habitámo~la mesma plina, foron máis importantes cá~
casa común, que é a Terra. Somos persoas. Paño dous exemplos. No
unha soa especie e ternos de facer Brasil prohibiron a Misa dos Negros
posible . a convivencia das diversas porque, din, non se vía. o carácter
cuituras. Ha· chegar un momento
romano. Tamén prohibiron, polas
mesmas razóns, a Misa da Terra sen
(niso sigo a De Chardin) en que
entraremos nunha etapa nova chama- . Males, dos indíxenas. Permite que se
da noosfera, a espera dunha mente e faga teatro, que se monten "shows",
pero non coa forma coa que o pobo
un corazón colectivo, dunha globalización do proxecto humano. Estarna lle gusta gabar ó Señor.
inaugurando esa ilusión. A globaliza¿Actúa a Igrexa coma un estado?
'ción é un proceso irrefreable, vaise
Esa é a dimensión máis escandalosa
producir, · queiramos ou non. Pero
da Igrexa: compórtase coma os
asemade, hai que dicir que gañou a
pagáns e non como dicta,. o Evanxeo,
globalización material e esqueceuse
enténdese a si mesma coma un
para qué serve, que é á. base para unha
poder, coma un estado. Lamento que
globalización ética, espiritual, política, coa que se inaugurará de verdade
o novo milenio.

.

Declaro u que o Papa ·se orienta
por Roma e non por Belén, ¿por
que?
O papa é moi eclesiocéntrico, pensa
que Roma é o mundo. Non advirte
que a chamada máis orixinal do cristianismo vai por Belén, pala sinxeleza, poh periferia. Deus naceu entre
animais, e a Igrexa debe estar onde
está Xesús, cos marxinados, cos anómmos, cos oprimidos en comuñón
cos irmáns.

o·un1verso
non é mudo,
todo fala,
todo
,
e un gran
sacramento
de Deus

non houbese unha forza política en
Italia que acabase co Estado Vaticano.

¿Que Papa predsa a Igrexa?
Alguén
sensible á nova etapa da
¿O papado de Xoán Paulo ~I
humanidade (que é a etapa planetasupuxo un retroceso?
ria), que entenda a súa función coma
Creo que é un retroceso dramático,
espiritua,.l, destinada a manter nas perporque non se negaron verdades,
soas
a convicción de que ternos un
pero matáronse as esperanzas de moilume interior. Segundo : que trate de
tos cristiáns, dos mellares. Este Papa,
unir a tódolos que están· na busca
máis. ca ninguén, utilizou o báculo, e
non para golpear lobos, senón para · espiritual e facer unha paz relixiosa
amplísima, porque todos somos filias
golpear ovellas. Lamento profunda-

de Deus. Despois: que loite na defen-.
sa das vidas, que son máis negadas, da
vida da Terra, da vida dos. pobres, da
vida dos que non poden comer alomenos unha vez ·ó cija ( millóns e
millóns de persoas). E por último:
defende-lo dereito do ser vivente a
.ser abrazado coma cidadán da Terra,
xa sexa a formiga, a árbore ou a persoa... Facer unha democracia sociocósmica.
¿Sabe onde habita hoxe o
Anticristo?
O Anticristo non é unha figura, é un
tipo de espírito, é o gran opositor, o
ser que se opón á vida e ó seu desenvolvemento, a que tódolos seres
teñan garantida a súa dignidade, a que
a dimensión relixiosa poida desenvolverse en liberdade. Ese Anticristo
está en nós, nos relixiosos, no mesmo
Vaticano ... E, sobre todo, no proceso
de globalización económica.

Ideal, Granada, 28 de maio de 2001
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CRONICA
A entrevista das páxinas centrais non tería nada de inusual de non ser pala resposta que
días despios apareceu nunha publicación diocesana, Fiesta, asinada polo propio
arcebispo granadino, Antonio Cañizares. Este prelado, que xa con anterioridade califica a
universidade dos xesuitas Hde pouco amor a Deus;' e mailo seu t~xto son, ó naso leigo
entender, reflexo dunha preocupante incapacidade para a escoita e o diálogo dentro da
lgrexa. Que o lector xulgue.

ATÓDOLOS DIOCESANOS-DE GRANADA:
SOBRE LEONARDO BOFF
Queridos irmáns e irmás no Señor:
Con profunda dor lin as declara- ·
cións de Leonardo Boff, publicadas
no diario Ideal do luns, 28 de maio.
En verdade, non coñecía, plasmado
nun medio de comunicación social,
un ataque máis cruel e inxusto á
Igrexa có perpetrado nestas declaracións polo Sr. Boff, nin me atopara

· ··· · ····e

contra a persoa do Papa Xoán ~aulo
II. Tampouco _non vira semellante
alarde de titulares nin ostentadón tal
de técnica xornalística postas para
servir de soporte e maqueta ós insul-tos que unha persoa dedicaba ó Papa,
o cal, polo demais, preside e representa a toda a Igrexa católica, que
merece todo respecto.
Certamente non cabía na miña
razón que un que se di cristián
pudiese falar e dici-las causas que
dixo Boff. Pero tampouco non imaxinaba que o noso diario local
-outrora da Editorial Católicapudiese perde-lo norte e o bo facer
xornalístico de tal xeito que chegase
ata publicar tai entrevista con frases
tan tremendas e insultantes como as
ditas por este pobre home. Quizais se
me diga que estamos ante o dereito á
liberdade de prensa e opinión, que eu
admito e defendo sen reticencia. Pero
tal dereito ten uns límites, e, sentíndoo moito, aquí vulnerouse .o dereito
á liberdade ·relixiosa, elemento básico
dunha sociedade en liberdade.
Insultouse gravemente a Igrexa,
maltratouse o Papa e a Santa Sé, e
feriuse ós católicos, a toda a comunidade diocesana, nas súas máis profundas conviccións. Sen dúbida ningunha, ninguén permitiría, con toda
razón, que nunha entrevista se agredise do modo como se fixo aquí a
outra relixión, por exemplo a musulmana, ou que se atacase a persoas e
institucións tan "sagradas", como por
exemplo a Coroa, e menos aínda que

a tal agres10n se dese lugar nun
medio informativo. Por iso resulta
incomprensible e inadmisible, non só
o contido da entrevista, serrón a
publicación da mesma. ¿Pensaron
dende o Ideal que se poida agredir así
impunemente ou vulnera-lo respecto
que se debe a persoas, ás institucións
e as conviccións relixiosas? ¿É compatible isto nunha sociedade en liberdade e democrática? ¿Pensaron · os
que o dirixen e elaboran que a meirande parte dos seus lectores son

lnsultouse
gravemente a
lgrexa, ·maltrato use
o Papa e feriuse
ós católicos
católicos, que se senten fillos :fieis d~
Igrexa e viven gozosamente en
comuñón e amor co Papa Xoán
Paulo II? ¿Pódense insultar desa
maneira ou publicar . eses insultos e
agresións á súa propia fe e ó que máis
aman que é a Igrexa, pola que coñecen e seguen a Xesús Cristo? ¿Cren
que aínda poden seguir -coa mesma
confianza dos seus lectores?
Asemade, e se cabe con maior dor
aínda, lamento que a Leonardo Boff,
(para o. que deixo o xuízo nas mans
de Deus) que se afastou das e.µsinan_-

Antonio Cañizares

zas da Igrexa, o trouxese a Granada,
coñecendo a súa maneira de pensar e
proceder, un . relixioso e tivese a súa
conferencia nun Colexio Maior rexido por relixiosos. Isto, ademais de ser
unha insensatez e unha provocación,
atenta contra a comuñón eclesial e
debilítaa. Produce escándalo e confusión no pobo fiel, que. pide e require
maior amor á Igrexa e fidelidade ás
súas ensinanzas.
Así mesmo sinto profundamente
que foran escoitalo, nun nutrido
número, sobre tódo homes e mulleres
"de Igrexa" -persoas consagradas,
mozos en formación para o sacerdocio ou a vida relixiosa, estudiantes de
teoloxía, laicos "comprometidos" - .
Con toda dor de pai e pastor, pregunto: ¿Cremos que así se edifica a
Igrexa, que así se evanxeliza, que así
. se axuda a crer nun mundo no que
non creo e que vivo coma se Deus
non existise? ¿É así como se ha esten. de-lo Evanxeo de Xesús Cristo para
a renovación da humanidade?
A tódolos que se senten verdadeiramente Igrexa fago un apre-

miante chamamento á reflexión e á
comuñón. A todos pido que; purificado canto teña de ser purificado,
fortalezamos esa comuñón. Como di
o Papa, "este é o gran desafio que
ternos perante nós no milenio que
comeza, se queremos ser fieis ó

vulnerouse o
dereito á
liberdade
relixiosa ·
designio de Deus e responder tamén
ás profundas esperanzas do mundo".
Antes ca ningunha
outra cousa,
"cómpre promover unha espiritualidade da comuñón, propoñéndoa en
tódolos lugares onde se forma o
home e o cristián, onde se educan os
ministros do altar, as persoas consagradas e os axentes pastarais, onde se
constrúen as familias e as comunidades". Esta comuñón é inseparable da
adhesión cordial e efectiva, e de fide-

lidade plena e de fe ó Papa, sucesor
de Pedro.
¡No nome de Deus, non
xoguemos con este aspecto ·fundamental! ¡Non nos deixemos levar
tampouco, para ver qué é o que ten
que se-la Igrexa, polos criterios e
opinións dos que non eren, ou dos
que son in.0Ugos dela, ou non a
aman de :verdade ! A renovación eclesial non está nesas voces senón na
comuñón e na fidelidaded á Igrexa, a
esta Igrexa concreta, presidida· por
Pedro e os seus sucesores.
Vivimos, por outra parte, tempos de persecución e de proba ..
N es tes momentos, a persecución
chega mesmo ás veces por persoas
que din pertencer á Igrexa e por
quen os apoia. Ternos de estar preparados e fortalecernos na fe. Que ninguén fraquee. Que todos poñámo-la
nosa confianza plenamente no Señor,
que decote ha seguir sendo a pedra
angular, desbotada por moitos, pero
que constitúe a única base sobre a
que podemos edificar. Sobre esta
pedra angular, Xesús Cristo, asenta a
súa Igrnxa, inseparable do seu Señor,
presente nela ata a fin dos séculas.
Pido a todos que renovémo-la nosa
adhesión filial e inquebrantable e o
noso amor ó Santo Padre, Xoán
Paulo II, testemuña de fe e de esperanza, ve:rdadeiro regalo de Deus para
a Igrexa e para o mundo, evanxelizador incansable, modelo para tódolos
cristiáns, que nos confirma na fe e na
caridade.
Que o Señor perdoe a quen p.e rsegue a Igrexa e a quen a denig:i;a tan
inxustamente. Que lles dea a gracia
da conversión. Ela, como nai, sempre
ha estar disposta a acollelos .
Coa miña beizón e profundo respecto para todos,
Arcebispo de Granada.
Semanario Fiesta,
3 de xuño de 2001.
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INTERNACIONAL

A PENA.DE MORTE NOS ESTADOS·UNIDOS
A recente declaración de inocencia do cidadán español por parte dun xurado popular
nos EUA, así como as execucións que se veñen levando a cabo en moitos dos estados
de Norteamérica, é ocasión para reflexionar sobre estas graves prácticas que seguen
acontecendo no século XXI en varios países do mundo. É especialmente preocupante
que a sociedade americana estea maioritariamente a favor da pena de marte. lsto
demostra que é unha sociedade acrítica e manipulable, como recoñecen moitos dos
analistas. A pena de marte atenta contra os dereitos humanos e
impide amañar ca/quera erro xudicial.
Posteriormente co cristianismo sentáronse as bases das tendencias abolicionistas deste tipo de sanción; agás
os abusos da Inquisición que coas
súas prácticas condenaba a morte
(fogueira) a persoas que se entendía
que tiñan trabucadas as súas crenzas.
As formas de execución da pena
foron moi variadas de acordo cos
usos e costumes dos . diferentes
pobos. Existían entre outras: a lapidación, a roda, o garrote, a fogueira ...
todas formas moi crueis que consistían en impoñer ó "delincuente"
condenado, o maior sufrimento
posible. Actualmente nos diferentes
países nos que está aínda permitida a
p~na de morte os métodos de execución de pena seguen a ser variados: inxección letal, electrocución~
execución · por gas, aforcamento,
.pelotón de fusilamento ...

A TRISTE HISTORIA DA
PENA DE MORTE
Xa nas sociedades precolombinas
existía a pena de morte. No noso
contexto cultural consta que xa os
romanos aplicaron a pena de morte
o primeiro que pasou a esta triste
hi toria foi Perduellio, por traizoar a
patria. A pena de morte, inicialment , fc i _concibida como unha aflicción r tributiva ori.-xin.ada pola
comi i 'n
dun
delicto.

············e

No século XX a pena aplicouse a
discreción na maioría das sociedades,
sen embargo a .existencia do caciquismo político, o exercicio indiscriminado do poder por parte dos dictadores, sirviu para xµstificar e consolid~ as pretensións imper~ais ·e o
abuso desta sanción, motivado pola
inxustiza social, trouxo como consecuencia a necesidade de loitar pola
abolición, en base. á inutilidade e
difícil xustificación deste tipo de
pena.
Os defensores da pena d.e morte
consideran que esta pena serve, por

unha parte como castigo, o que
tende a reprimir a conducta antisocial e, por outra, para conseguir
outros fins, como por exemplo que a
xente escarmente en carne allea, é
dicir, que impoña o medo para que
ninguén volva a cometer un acto
semellante. ·
No caso dos EUA a implantación
da pena de morte comeza no ano
1698, que é cando os británicos a
introducen nas colonias: americanas.
Así se executa ó capitán George
Kendall, acusado de espiar para os
españois. No ano 1632 Jane

As desgrac·ias
elévanse
facilmente á
categorí'a de
espectáculo
Campion convértese na pnmerra
muller executada nas colonias. Xa no
ano 1920 o medo á extensión dos
conflictos so.ciais ante a aparición do
socialismo e a Revolución rusa, leva
a cinco dos seis Estados abolicionistas a impoñer de novo a pena capital. Dende entón sucédense moitas
execucións maioritariamente de
homes e mesmo enfermos psicolóxicos. No ano 1996 dous estudiantes

Moisés Lozano Paz
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de periodismo norteamericanos
demostran coa proba do ADN que
dous presos do corredor da morte
son inocentes. Con isto confirmase
que existen erros xudiciais.

A ABOLICIÓN DA PENA
DEMORTE
Aínda que a poboación americana
está a favor, maioritariamente, da
pena de morte as porcentaxes baixaron nos últimos anos. Neste cambio
pode haber tres motivos principais: a
reducción do número de crimes
violentos nos últimos anos, o que -~"'
implica unha maior consideración ~
para os reos. Por outra parte, a masi- 0
ficación dos cárceres coIIlo resultado !
da "Illan dura" dos últimos anos. En ~
terceiro lugar, os avances tecnolóxicos en materia d€ ADN, que dan a
coñecer ó público erros alarmantes En ~fecto, na sociedade actual a pena
de morte recae fundamentalmente
en xuízos que .xa non se poden repetir. As protestas de grupos humanos e sobre as clases sociais máis marxinadas (hispanos, negros ... .) e non cumlíderes católicos do país están incidindo positivamente nun necesario pre as finalidades que 'historicamen·c ambio de mentalidade. Quizais é te se lle atribúen. Pois nos Estados
certo o que a~ma unha autora: "Os nos que se aplica medran os delictos
en vez de dirninuír. Ademais non
estadounidenses non coñecen nada,
non saen do -seu país e están illados posibilita o reparar unha sentencia
no mundo. Por iso son arrogantes.
inxusta. É curiqso observar como as
Nin sequera saben que na maioría exec_u cións son un medio vergoñendos países do mundo se suprirniu a to a utilizar 'nas campañas electorais.
·pena de morte. ¿Cando ensinarán ós Lembremos recentemente como o
adolescentes que ademais de
actual presidente G. Bush . chegou a
McDonalds e as megaproduccións
40 execucións só nun ano e leva
de Hollywood hai outras causas?"
autorizado como gobernador nese
Estamos de acordo co Xoán Paulo II Estado 150 en cinco anos. EUA
cando afirma: "a pena de morte ade- viola tamén neste cóntexto as normais de cruel é innecesaria" .
mas internacionais, ó aplica-la morte
Amnistía Internacional, unha a deficientes psíquicos, a mozos que
ONG especialmente combativa cando cometeron o delicto tiñan
neste contexto e no das torturas menos de 18 anos e, en xetal, a perrecolle a seguinte frase de Giulio soas que non contaron cunha defenAmato ex-primeiro . ministro italia- sa adecuada. Como xa mencionamos
no: "A pena de morte é indignante a pena de morte aplicase en EUA de
principalmente cando se condena a forma arbitraria e inxusta, existindo
inocentes. Pero segue a ser unha unha tendencia a impoñela por preinxustiza mesmo cando recae . nal- xuízos raciais e de clase. Finalmente
gunha persoa culpable dun delicto".
~amén é preciso denuncia-lo espec-

táculo dos medios de comunicación
nestes ~emas , pénsese nas imaxes
televisivas da última execución de
Tim MeVeigh. As desgracias elévanse facilmente á categoría de espectáculo, buscafldo as altas cotas de
audiencia, sen preocupar en absoluto outras consecuencias para un
público cada ·vez máis acrítico que se
identifica facilmente coas mensaxes
que fari virtuosas as inxustizas e as
desgracias dos demais.
Recollemos, como .conclusión, a
opinión do pensador existencialista
francés Albert Camus que . afirma:
"Unha execución non é simplemente a morte. É tan diferente da privación da vida como un campo de
concentración o é dunha prisión.
Converte á morte nunha lei, nunha
premeditación pública coñecida para
a futura víctima, nunha organización
que é en si mesma unha fonte de
~ufrimentos morais máis terribles
que a morte. A pena capital é a
forma máis premeditada de asasinato, coa que ningún acto criminal se
pode comparar, por moi calculado
que este sexa".

49·· ······· ·

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

1

CARIJlS
CAMPAÑA POLO ENSINO DO GALEGO NA
ENSINANZA SECUNDARIA BIERZO.
Pala Ceibe principia unha campaña_reivindi-

Fala Ceibe considera que-non pode quedar

cativa ante o Procurador do Común de
Castela e León para que reclame tamén o
ensino da nosa lingua na Secundaria.
Esta asociación cultural hai anos que está a
remitir cartas-queixa ante o Procurador do
Común de Castela e León -figura semellante ó Valedor do Pobo galego- en demanda do
ensino do galego en tódolos niveis · edu.cativo s do Bierzo. En ·escasos días o dito
Procurador remitiu a primeira resposta. Esta
indica que a Consellería de Educación e
Cultura da Junta de Castela e León lle comunicou que ten o propósito de asinar un acordo d cooperación coa Consellería de
Educacipn e Ordenación Universitaria da
Xunta de Galicia, para a promoción do idioma gal ego dos territorios linútrofes das dúas
Comunidades Autónomas, concretamente da
Sanabria e do Bierzo, antes do comezo do
curso escolar 2001-02. Sen embargo, o escrito da Junta de Castela e León só fai referencia ó ensino do galego nos centros educativos da primaria.

fóra a secundaria do ensino do galego. A

_,l~llt.IA __

razón é que son mciitos os alumnos deste
nivel escolar que precisan coñecer esta lingua
para continuaren os seus estudios nas universidades galegas. Trátase ·dunha demanda educativa a curto e medio prazo que debe ser
tida en conta dende o vindeiro curso acadéllllCO.

Esta nova inxustiza administrativa obriga os
galegofalantes da Sanabria e do Bierzo a
reaccionarmos. Velaí a necesidade de comezar unha campaña de cartas-queixa ao dito
Procurador do Común de Castela e León en
demanda da súa intervenCión a prol do ensino do galego tamén na Secundaria. A remesa de. cartas-queixa .deberá realizarse a través
do correo electrónico (pccyl@pccyl.es) ou
por correo ordinario (praza de

s~

Marcos 5,

24001 León).
Xabier Lago Mestre
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Marisa Vida/

ENCONTRO DE VERÁN:
para recrear unha espi.ritualidade liberadora
Irimia convoca un ano máis un reti~o no mes de agosto, para
compartir e recrear unha espiritualidade desde a experiencia
cotiá, centrada no evanxeo.

-Vainos acompañar este ano Xulio Lois, galego que exerce
de párroco en Vallecas, amigo de Irimia e ben coñecido
pola súa reflexión sobre a teoloxía da liberación.
- O encontro celebrarase en Lago -Valdoviño- .
- ·Entrámo-lo día 14 de agosto á tardiña -levando a cea- e
saímo-lo 18 a medio día.
A proposta mantén o seu estilo doutros anos: en grupo vertical
(desde meniños de teta a vellos sabios en idade xubilosa); traballando todo entre todos e pagando a escote de
acordo co que saia (hai sempre descontos para menores, parados e estudiantes).

¿COMO ANOTARSE?
Como as capacidades non son infinitas -25 camas máis tendas de campaña- e cómpre organiza-la intendencia,
hai un prazo estricto para anotarse:
antes do 1 de agosto nó teléfono
982-455010
ou, tamén, no correo electrónico CASADOROMUALDO@terra.es
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FAI A.NDO
DAUNGUA

Lidia e Valentina

Aprendemos Pegadiños
Empeza a apreta-la calor (e tamén a suor e a dor ou a dolor de cabeza .. .)
e a nós parece que nos senta mellor iso da humidade ... que vaia, que se nos
secan as ideas, tamén será isto do final de curso, ou a fin de curso, como queirades. Xa que andamos nestas, ¿vedes a diferencia entre "a fin", que vén sendo
o mesmo ca
"o final", e o
"o
fin"?
Dicimos
a
fin de semana", "a fin de
ano" fronte a
"o fin" que
só ten o significado de
finalidade;
un éxemplo
"o fin des te
artigo é que
vos dívirtades
connosco". E
dicimos
connosco
igual
que
poderiamos
dicir
"con
nós", pero
reivindicáDiante miña, detrás túa, comigo, contigo, amor de meu.
mo - la pnmeira forma por propia e tradicional e aínda viva e que vai perdendo terreo
fronte á outra que é similar á castelá. Contamos c:_onvosco para que usedes
e ta formas sintéticas . Os que nunca tal oístes pensaredes que isto saíu da letra
pequena da gramática, pero non é así senón que se distribúe pola maior parte
de Ourense, o interior de Pontevedra e polo occidente da Coruña.
Coas formas que estaredes máis fa~arizadas/ os será con "comigo" e
"contigo", se sodes de .zona de gheada diredes "comigho" ou incluso
"comingho" ou "comineo" (nestas <lúas últimas formas consérvase o -n de
" nun
. ") .
Aproveitando que estan1.os cun trato tan de "de ti a ti", pois queremos que
vos fixedes nunha estructura "de noso" (é dicir, do galego .ou dos galegofalante ), tan "de noso" que non existe no castelán -aínda que seguro que vos vai
oar- como é: diante miña, detrás túa, fronte súa ... coa forma do posesivo
sempre en feminino aínda que o que estea <liante sexa home, rapaz ou
mozo. Tamén on correctas as formas "<liante de min", " detrás de tj" e "fronte del/ dela' . Cando falamos de estructuras "de noso", o mesmo ca dicimos "ten
ca a de sen " ou 'non tes coche de teu", queremos repasarvos estas formas tamén
tradicionai e qu non deben p_erderse. ¡Vós sodes quen de recuperalas!. .. E
unha dan noutra , así que tamén nos saíu oufra expresión propia: Ser quen
de o ignifi ado d 'ser capaz de" ... E fixándonos en que "quen" non ten plu- .
ral n gal go po"ñ mo por exemplo: "Nós somos quen de acabar aquí".
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Aló van cicuenta anos
que naceu en Cataluña
unha revista cristiá
da que eu son testemuña.

-2. Fundouna unha familia
a quen damos gracias mil:
o home, Lourenzo Gomis
coa esposa Roser Bofill.

3. Eran tempos de crueza
e un cristián,Jordi Pujol
catro anos na cadea
por non estar "cara al sol".
4. · Chámase "El Ciervo" a revista .
que un bo día no seu centro
falaba da "nena Irimia":
produciunos gran contento.
5. Ó Bienio Irmandi.fi.o
contestaron moi felices
porque o pobo catalán
conserva as súas raíces.
6. Outras revistas fixeron

bastante pola noticia:
unha coma "Vida Nueva"
sempre atenta a Galicia.
7. N ela estivo traballando
a conciencia, ben cho sei
facendo as homilias
a galega Luísa Brey.
8. "Vida Nueva" ti.fi.a forza

e o alento se debía
ó xeneroso entusiasmo
. de Lamberto Echevarría.

9. Fundo u tamén "incunable"
que a tempo pasado alude
e ademais era para cregos,
que lle deben gratitude.
10. As revistas oficiais
coma "Ecclesia", día a día
almacena as noticias
do gusto da Xerarquía.
11. De noticiás, a Gali~ia
nin orfa nin está illada
vai polas vodas de prata
a revista "Encrucillada"
12. Aínda que o noso é "Irimia"
irmá xeitosa e pequena
que camiña vagariño
brincando cada quincena:

