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EDITORIAL ¡A POLA 25ª! Cando 
remate a 24 ª Roma.xe en Allariz comezará un desafio, 
acadar e celebra-lo máxico cuarto de século de existen
cia de IRIMIA. O Miño agárdanos no seu remate, cando 
se fai mar. Como a vida entregada de moitos dos que 
empurraron e animaron aquel proxecto inicial, aló na 
segunda metade dos setenta, en plena vitalidade da . 
Igrexa ferrolá "resistente", posconciliar e renacida galega. 

Os proxectos. e as ideas teñen valor cando se consoli
dan na memoria e na vida dos pobos, cando se fan ins
titu cións humanas, cando pasan a integra-lo acervo cul
tural dunha comunidade. Ese era un dos retos . de 

O pedregal de lrimia na 1 Romaxe. 

lrimia, o da súa continuidade. Dobre reto, porque esa 
ntinuidad ' unha aposta feíta desde a máis decídida 
b lu ta pr ca~i dade. Se cadra non é oportuna a 

n p r ión, pero é difícil obyiala. IRIMIA non ten 
p trimonio propio, nin pec~1nio, nin facenda, niri 
a cións en bolsa. A súa única riqueza é a fe dos seus 
membros, amigos, colaboradores e colaboradoras, sim
patizantes e cooperantes. É unha posta pola gratuidade, 
polo espírito de fraternidade e profecía que estamos 
convencidos animou no seu día ó mestre de Nazaret. 

E chegando ós vintecinco chegan as crises de crece
mento e os necesarios cambios e relevos xeracionais. 
Ese proceso veuse dando e seguirase dando no move
mento de crentes galegas. A Romaxe ~ xa mantida e 
recreada por xente nova· na que están ausentes os fun
dadores; a revista xa hai anos que renovou o seu cadro 
de persoal; as novas iniciativas e as que virán debuxan 
un futuro fiel á tradición e ó. impulso fundacional, pero 
aberto ó cambio e ás novas esixencias da realidade. 

E falando de fundadores, é ben de agradecer que en 
lrimia non aparecese a temible "síndrome de funda
dor", esa resistencia narcisista dos que inventan al·go a 
cede-la a manda ós que veñen por detrás, temerosos de 
que se perdan as esencias. Esa madurez e xenerosidade 
é parte do moito que todos ternos que agradecerlles os 
qu foron dando a vez e deixando paso á xente nova. 
Por i o está na mente da actual directiva celebrar como 
ómpre o aniver ario que se aveciña e facerlle unha 
entida homenaxe ó inventores desta bendita historia. 

Daniel López Muñoz 

o TRASNO MALAS COMPAÑÍAS Se a 
Igrexa se deixase. influír pola cultura da súa banda esquer
da -esa que terquea con que Xesús morreu axustizado e 
non por exceso de colesterol-, mellor lle iría. Se en vez de 

· escorrentala, perseguila, censtirala, silenciala, se deixase 
4consellar por ela e non por tanto tecnócrata sectario, 
perfumado, "eficaz" e secretista do O' & Company, non 
pasaría estas vergonzas. 
Que institucións eclesiásticas dispoñan dunha liquidez de 
2.500 millóns de pesetas non debería escandalizar. ¡Será 
por ·diñeiro! Son grandes e con moi diversos obxectivos, 
ademais do xa sabido e aprazado "construí-lo reinado de 
Deus e a súa Xustiza". O demoníaco é que ese capital ins
titucional se empregue en alimenta-la economía especu
lativa, instrumento do sistema económico neoliberal para 
mover libremente os capitais polo planeta e producir, 
cando convén, terribles crises económicas, sufrimento e 
morte nos países do sur . 

. Claro que, como as monxiñas e os bispiños seica non 
entenden de economía, que b causa sucia, pois déiXanse 
aconsellar polos amigos, .... esquecendo que hai amizades 
perigosas. Sen embargo, para amigo, amigo, Mons. 
Amigo, o de Sevilla, que, ¡manda Trillos!, xustifica todo 
recorrendo Ó mesmísimo evanxeo, parábola dos talentos. 
¡Abofé que esa se é unha lectura materialista! 
Así que, dando por suposto que a Igrexa pode ser para os 
pobres de dúas maneiras: a) senda realmente pobre entre os 
pobres; b) xestionando o seu capital con intelixencia e 
ética ó servicio dos pobres. E admitindo que o primeiro 

t 1 r r 

é utópico 
-que non é 
igual que 
iluso-, pro
poño algun
ha idea para 
investí-los 
cartiños 
mentres 
sigamos 
s e n d o 

impuros: rehabilita-las rectarais en ruínas e empregalas 
para diversas finalidades, mesmo algunha honestamente 
lucrativa, que non é o mesmo ca especulativa; crear 
empresas cooperativas para excluídos; crear centros de 
capacitación para inmigrante-s vinculados a ·proxectos ·de 
desenvolvemento nos seus países; investir nos chamados 
fondos éticos; crear unha banca dos pobres; crear un ins
tituto de investigación e diálogo ecuménico; dignifica-la 
catequese parroquial, dotar un fondo para a revitalización 
do medio rural... · 

E se sobran carriños face-la versión galega da páxina Web 
dos arzobispados, xa que a enorme carestía da traducción foi 
a desculpa que me puxeron cando a solicitei por escrito. 
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A CLAVE 
Francisco Xabier Martínez Prieto 
Que sente primeiro a cavilar 

Di na súa tese o profesor Santiago Guijarro que a ruptura coa 

familia non foi un requisisto básico para o discipulado, senón 

unha consecuencia deste. Cando Xesús chamou ós seus discí

pulos non lles pediu que abandoasen a~ súas familias, senón 

que esta ruptura foi a consecuencia de seguilo a el. Foron os 

misioneiros os que viviron dun xeita· especial esta ruptura. 

A prima~ía da misión de Xes~s anteponse a todo. Por isa seguir 

a Xesús non é un xogo e invítase a cavilar primeiro as conse

cuencias. Non é unha opción elixida impulsivamente por 

namoramentos, senón asumida desde a propia vontade, cons

ciente e sopesadamente con responsabilidade. É unha chamada 

a descubrir que non é unha opción adaptabie ás propias con

veniencias e necesidades. Non é un cristián "sector 

servicios""nin de "supermercado". Así nolo amasaron as dúas 

breves parábolas de hoxe. 

Xesús dá o primeiro exemplo desde a cruz e a marte. E "seguir" 

non é "imitar". Tódolos cristiáns percorrémo-lo mesmo camiño 

pero cos nasos propios pasos. A nasa cruz e a nasa marte, 

como as de Cristo, non teñen valor en si mesmas senón que · 

son medios para a nasa madurez, persoal e comunitaria. Non 

son un fin senón o froito da nasa coherencia e a consecuencia 

traballosa da nasa aposta decidida polo Reino. 

Agustín e Carmela 

OECO 

Estamos refer_idos á utopía de Xesús. 

Todos somos chamados á-utopía. 

Todos somos chamados ó seguimento. 

A utopía esíxenos poñer por diante todo aquelo que 

serve para construí-lo reino: A xustiza, a solidariedade, 

o amor ... , todo o demais ten que quedar atrás. Os afec

tos, os intereses, a comodidade moitas veces terán que 

sufrir violencia polo reino. 

Estaremos en contradicción permanente co mundo ( 

leis, presuizos, normas sociais) ... , todo o que estorbe 

para que se cumpra a utopía de Xesús. 

Danos tranquilidade. 

Teremos que facer aquelo para o que teñamos forza, 

non se nos esixe máis pero teremos que ir sempre cara 

a diante. 

No naso camiñar non podemos caer na angustia, ternos 

razóns para manter sempre a esperanza. 

. ............ .. . 
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APENEIRA 

Apostamos antes de que remate o verán por mergullarnos nesa lingua da terra entre 

as rías do Burgo e de Betanzos que é OLEIROS. Este é, sen dúbida, o conce

llo que máis ten estudiado o seu patrimonio e os seus recursos e o que ofrece máis 

actividades ecoloxistas para a mocidade. Paga a pena pasar un tempo con eles e 

coñece- las súas publicacións, por exemplo de ecoloxía: A educación ambiental nos 

concellos. A experiencia de Oleiros ou Estudiar ambientes ... , sen esquece-los seus 

roteiros: As beiras da rúa, Os pazos, Po/as beiras do Río dos Cubos, A Costa Norte, ou 

Oleiros en automóbil, cabalo bici de montaña ... Son varias as publicacións periódicas 

como Vivir en O/eiros ou da mocidade Sen nervios que reproducimos aquí. 

Tres dos fielatos da MURALLA 
DE LUGO van ser abertos pára 

expor e vende-los productos de artesa

nía, recuperando así un abano máis 

amplo do noso patrimonio. É un sinal de 

cómo se poden integrar moitas das 

achegas culturais e creativas do noso 

pobo sen rexeita-la creatividade de nin

guén transformando así moitos dos 

recantos das cidades en lugares vivos ... 

Aínda hai ·moito que facer para que a 

muralla actual se asemelle moito máis á 

súa primixenia romana, buscando e 

expoñendo as súas ancoraxes interiores. 

Esto publiCQdón é hio. 
TI podes participar no !Ua eloborodón. 

Ponte en contacto CD1tGlorio, 
no (""' do Xuvenlude CT. 635769). 
Ele dlrodle cómo podes colaborar. 

Hoi illlo poro todos. 

.. 
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Ilustramos cun debuxo da creadora A GUERRA CIVIL AFGANA está a xerar só certa información, 

Carmen Soilán. agachando as causas de tal desastre, como foi a intromisión hai anos das potencias 

occidentais no seu destino. Pero aínda hoxe.hai intereses: a ONU prohibiu a venda de 

armas ós talibáns, que aínda así seguen recibindo reforzas do Paquistán, pero os gru- · 

pos guerrilleiros do norte están a ser armados e adestrados por Irán a través de Rusia. 

Mentres tanto no Afganistán segue a vivirse unha forte represión, agora os membros 

das outras relixións, sobre todo os hindús, que non poden mesturarse cos musulmáns, 

teñen que vestir cor laranxa ou amarela e ·si na la-los seus fog.ares cunha bandeira coma 

se fosen uns apestados. A foto é do creador iraniano Shirin Neshat, que denuncia a 

represión contra ~s mulleres. 

Aínda aconseilamos UNHA NOVELA PARA o QUE· 
QUEDA DE VERÁN, estamos a falar de Va/demor, da colaboradora e 

animadora de lrimia Beatriz García Turnes (Compostela, 1973) e que vén de editar 

Galaxia ... Xa ternos saboreado algúns dos seus relatos curtos, pero agora agasállanos 

con esta novela longa. O seu arranque creativo foi enxergándose en publicacións do 

ámbito escolar e tamén foi premiada nese tramo da súa vida, pero agora estamos a 

comentar unha obra moi estructurada e traballada que fai as ledicias dos lectores. 



Alfonso Blanco Torrado · 

O ACHEG.AMENTO Ó 
NOSO PATRIMONIO 
é un fito nos libros que veñen de pre

sentar Manolo Suárez -A emigración 

galega no tango riopratense- e Xosé 

María Lema Suárez Os pazos da Costa da 

Marte-, onde recolle a historia e a arte 

de máis de 120 destes edificios senllei

ros. Ámbolos dous levan moitos anos de 

investigación e difusión dos bens cultu

rais, sobre todo desta ampla rexión que 

recolle as comarcas de Sergantiños, 

Seaia e Soneira sen esquece-la emigra

ción que marcou a tantas e tantos veci

ños deste fisterre. Na foto, acompaña

dos de David Otero, na presentación na 

Estrada. 

Tui celebra o CENTENARIO 
do pasamento do tudense PADRE 
SALVADO cunha exposición, 

desde o día 7 e ata finais de outubro, 

sobre este misioneiro e bispo en 

Australia, músico e sobre todo un home 

moi xeneroso e humilde. Nunha viaxe 

que fixo á súa terra trouxo sementes 

descoñecidas, as das acacias e dos euca-

1 i ptos, e rexeitou ser bispo de Lugo, 

razoando coa raíña Isabel 11: "Gracias 

señora, pero prefiro as almas ás rendas. 

Volvo a Australia". Na foto, Freí Rosendo 

cos nativos da Nova Nursia que el axu

dou a fundar. 

O 1 CONGRESO INTERNACIONAL CURROS 
ENRÍQUEZ E o SEU TEMPO ten lugar nestes días en 

Celanova, o seu berce, e debía de ser un- bo momento para que a lgrexa revisase as 

súas aldraxes contra un dos nasos mellares poetas. Xa hai tempo que Andrés Torres 

Queiruga fixo unha lectura asisada sobre O Divino Sainete e limpou unha miga a 

ignominia da igrexa cara a este poeta que medrou a carón da súa Virxe do Cristal. O 

congreso remata o 16 na Coruña, onde está soterrado no cemiterio de San Amaro 
I 

onda Pondal, Murguía, Mancho Valcarce, Marinha del Valle e outras e outros ... 

Despois da súa longa viaxe á Habana o monumento máis fermoso é o que lle dedi

coi.J o escultor Asorei .nos Xardíns de Méndez Núñez desta cidade. 

11MOSTEIROS E LAMAS DO TÍBET" é unha exposición 

que estamos a ver no Kiosko Alfonso da Coruña. Máis de 200 pezas dos SS. XII-XVIII. 

Non é a primeira vez que tivemos comunicación co budismo, no 98 visitáronnos varios 

monxes nunha manifestación contra o racismo, na foto nun dos peiraos de Vigo. No 

50 os chineses invadiron o Tíbet destruíndo máis de 6.000 templos e milleiros de figu

ras, e hoxe o Dalai Lama e máis de 100.000 tibetanos viven exiliados na India ... É a 

cuarta relixión do mundo con 400 millóns de fieis que está a medrar sobre todo nos 

países occidentais que buscan nela ese paeifismo e calma interior, que tamén atopa

nios en Francisco de Asís ou Xoán da Cruz. 

.e ........ : .. 
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VOLVER A EMPEZAR 

Coa próxima festa de Virxe, unha das que recibe 
denominacións máis variadas, rematan as celebracións do 

verán e todo volve á normalidade. Os .escolares e ff}ailos SfJUS 

profesores xa volveron ou están a punto de retornarás aulas e 
o resto do persoal xa vai esquecendo os calores da praia, os 

atascos das estradas e as enchentas das festas. 

Todo volye á normalidade, ó habitual, á rutina. O espertador 
está a punto, a tiranía do reloxo imponse outra vez. Remataron os 
saldos nas tendas e ultímanse as compras de inicio dun novo curso: 
os libros da escola, a roupa de entretempo ou de inverno, aquel 
·novo aparato que precisamos na nosa profesión: .. 

Curiosamente hai unha minoría que acaba de empeza-las súas 
vacacións, pero que non as vai aproveitar para o descanso ou o 
lecer, senón que se vai sentir aínda máis en tensión. Son os 7 5 
deputados do Parlamento Galego e todo o amplo mundo políti
co que os rodea, que comezan dous meses . de intensa actividade, 
para tentar recuperar un protagonismo que se pon novamente en 
xogo. . 

De feito a maioría deles levan meses sen descanso: por un lado, 
facéndose sitio nas listas, por outro buscando dentro e fóra do seu 
propio contorno político o apoio preciso para seguir onde esta
ban ou mellora-la súa situación. 

Os que viven máis intensamente esta tensión son os cadros do 
Partido Popular. Por unha vez semellan ter algunha dubida s'obre 
unha nova ~ictoria electoral. Por un lado confían na boa estrela do 
seu patrón, pero tampouco non poden esquece-los malos tragos 
que lles deu a abstención dunha parte do seu ·electorado e lles fixo 
perder algunhas moi importantes alcaldías. Por outra lado a deci
si6n de que case ningún conselleiro sexa candidato a deputado 
obriga ós que desexan seguir na Xunta a traballar aínda máis a 
fondo-.pola victoria. E ábrelles a · outros un camiño de futuro do 
que non quer~n desmerecer. 

Para os grupos da oposición; as perspectivas son diferentes. Se 
o BN G comparece na liña máis continuista de candidatos, está 
claro que para moitos del~s é esta a derradeira ocasión para a súa 
consagración política. E resulta tamén evidente que non se con
solidaron . as expectativas espertadas nas tres aicaldías importantes 
que detentan . 

En canto ós socialistas, unha vez máis cambiaron de 'cabeza de 
lista e m overon bastante o banco. A campaña cólleos, outra vez 
máis, co paso cambiado. A forza tranquila que semella deitar do 
seu candidato en M adrid non chega a patentarse nuns cadros 
pouco abundantes e escasamente motivados , que deixan a Pérez 
Touriño bastantes desasistido . 



PARA NON 
PERDE-LO ·SUR Xerardo Castedo 

NOVAS DO 
MUNDO 

O Departamento de Agricultura de 
EEUU di si a TERMINATOR 

Xa é oficial. Este departamento 
· (USDA) anunciou que outorga licen- . 

cias da tecnoloxía Terminator ó seu 
socio privado Delta & Pine Land 
(D&PL) . Os dous fuéeron -unha inves
tigación conxunta e desenvolveron 
Terminator; con copropietarios de 3 
patentes desta controvertida tecnolo
xía. Agora o USDA dá a licencia de 
uso a D&PL. 

O anuncio oficial fixoo Michael 
Schechtman, secretario executivo do 
Comité Asesor de Agrobiotecnoloxía 
da USDA. Debido á ampla oposición 
pública sobre a implicación do USDA 
con Terminator, este foi ün dos temas 
prioritarios dende a formación do 
comité. Oficiais do Departamento 
admitiron o ano pasado que a USDA 
poderla ter abandonado a investiga
ción e as súas patentes, pero optaron 
por non facelo. 

Intentado calar críticas, o USDA 
comprometeuse a incluir nas negocia
cións da licencia certas restriccións 
sobre o seu uso, que foron cualificadas 

· por Michael Sligh de RAFI-USA, 
membro do Comité, como carentes 
de significado. Segundo Sligh "a pro
moción da tecnoloxía Terminator por 
parte do USDA coloca o lucro priva
do por riba do ben público e viola os 
dereitos dos agricultores e.n todas par
tes". 

O pasado ano o panel ·da FAO de 
Expertos Eminentes en Ética na 
Alimentación e na Agricultura con
cluíu que as sementes Terminator non 
son éticas. 

O QUE CASE NON SE· ESCOITA 
A tecnoloxí~ Terminator manipula xeneticamente as plantas para 

que produzan sementes estériles, impedindo así que os agricultores 
poidan reutiliza-las sementes que colleitan. Ou sexa, que cada ano
lle teremos que mercar máis sementes á compañía. Para lava-la cara 
, Harry Collins de D&PL di que "a pr_áctica de gardar sementes dun 
ano para outro é unha gran desvantaxe para os agricultores do ter
ceiro mundo". Está claro que a vantaxe radica en que se lles mer
quen a eles as sementes. 

A oposición á tecnoloxía Terminator foi universal, porque máis de 1.400 
millones de persoas no mundo, fundamentalmente campesiños, dependen de 
sementes que gardan das súas propias colleitas, como fónte primaria e barata 
de abastecemento. Estas sementes "de sempre" non son propiedade de nin
gunha empresa, son un ben de toda a humanidade. 

CLAREXANDO IDEAS 
TERMINATOR. Tecnoloxía pola 

que se manipulan xenEticamente as 
pLantas para que sexan estériles 

Transxénicos. Alimentos modificados· 
xenEticamente. Cuestiónase a seguridade 
des tes alimentos 
para a saúde e as técnicas de pr.oducción 
des tes .cultivos 
controladas · por compañías como 
Monsanto o Novartis. 
TRIPS. Acordo da Orgcmiza.ción 
Mundial do Comerdo sobre dereitos de 
propiedade intelectual e patentes de v.ida. 
Considérase que as compañías multitia

cionais poidan patenta-los recursos natu
rais e a medicina natural dos pobos indf
xenas. 

RAFI (Fundadón Internacional para o 
Desenvolvemento Rural) é unha organi
zación internacional da sodedade. civil. 
Con sede en Canadá. RAFI promove a 
conservación e uso sustentable . da biodi
versidade e o desenvolvemento social e 
ecoloxicamente responsable de tecnoloxlas 
útiles para as sociedades rurais.A perda da 
biodiversidade agncola, a erosión xené.tica 
e os ilnpactois daa patet-ites sobre os a:11n

pesi11os son as preornpacións de RAFI. 

Delta & Piue Land (i\i1.:ississ.ippi1 

Estados UnMos) é a 9ª ,empresa· de 
sementes 110 mrmdo, con Peudc1.s mm is de 
301 milMus $ tw 2000. 
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ENTREVISTA 

XULIO LOIS, TEÓLOGO: "CÓMPRE RECREA-LA 
MANEIRA DE ESTAR NO MUNDO 
QUE TINA XESUS" 

Xulio Lois é un vello simpatizante de lrimia, dende a distancia. Este crego, natural da 
Terra de Montes, exerce de párroco e teólogo da liberación con sede en Vallecas, Madrid, 
desde hai ben anos. Antes estivo en Bolivia, experiencia que o marcou para o fl.ituro, e 
fixo del un home sensible á voz dos pobres do mundo. Tivémo-la gran sorte de contar 

con el no encontro de verán deste ano revelóusenos unha vez máis como el é: L1n home 
acolledor e sinxelo, traballador incansable, ordenado e claro, 

... e impenitentemente tímido. 

Xulio Lois -o segundo pola esquerda- nunha das xuntanzas do encontro de verán de 
lrimia. 

Corren tempos de "renacer 
de espiritualidades", hai ofertas 
diversas, distintos acentos, plu
ralidade, ¿pódese falar de espi
ritualidades válidas e non váli
das, liberadoras e alleai:ites, 
humanizadoras e deshumani
zadoras? 

O pimeiro que apuntaría é . que 
todos ternos algunha espiritualidade 
incorporada á nosa vida. Quizais 

. alguén poida rexeitar esta afirma
ción, pero será por cuestións de lin
guaxe, de palabras qu.e non se acep
tan. O certo é que todos vivimos na 
realidade e dalgunha maneira nos 
relacionamo con ela. Partindo <lesa 

base, eu persoalmente, con tódolos 
meus respectos, afirmo que é posi
ble "mollarnos" e afirmar que hai 
boas e malas espiritualidades. Pode 
habelas moi intensas, pero nefastas, 
como nos demostraron os fascis
mos. Diríache que a boa espirituali
dade é a que nos permite relacio
narnos correctamente co real, é 
dicir, a que axuda a que nos com
portemos de maneira que as perso
as sexan respectadas na súa dignida
de. 

Polo que dis, habería un nivel 
básico da espiritualidade, 
común a calquera home ou 

muller, de calquera cultura ou 
relixión, unha espiritualidade, 
digamos, civil .. ~ 

Efectivamente hai ese nivel 
"civil" . Hai persoas, por suposto, 
dotadas dunha boa espiritualidade 
que non teñen nin experiencia 
crente, _nin sensibilidad.e relixiosa. 
Ese nivel básico é o conxunto de 
motivacións, valores, vivencias pro
fundas, actitudes básicas da persoa. 
Unha espiritualidade cristiá num:a 
debería pasar por alto unha necesa
ria e previa "boa espiritualidade 
civil", punto de encontro con cal
quera persoa honesta coa realidade. 

O gran perigo da espirituali
dade cristiá sería esquece-la 
súa raíz común coa espirituali
dade de tódolos homes e 
mulleres de boa vontade .... 

Os perigos van por aí. Eu apunta
ría varios. Un deles sería entende-la 
espiritualidad.e como fuxida do 

. . 
v1v1mos 
tempos de 

ocultación 
interesada 

do real 
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Daniel López Muñoz 

O pluralismo e o diálogo intercultural é un dos grandes desafios desta hora para os cristiáns 

mundo. Como dicía Metz, só hai 
unha fuxida válida: fuxir co mundo 
cara a adiante. Outro perigo grande 
·é o de vincula-la espiritualidade co 
perfeccionismo individual. E, en 
relación cos dous anteriores, estaría 
esa gran tentación na historia de 
Igrexa de contrapoñe-la vida con
templativa á vida activa. Todos eses 
riscos se controlarían se a espiritua
lidade dos cristiáns e cristiás asumi-· 
se aquel nivel básico; común · á 
enteira humanidade, e que vexo 
moi ben sintetizados nesa triple 
proposta da que falaban Ellacuría e 
Zubiri: facerse cargo da realidade, 
cargar coa realidade e encargarse de 
transformala. 

Eso merece unha amplia
ción ... 

Facerse cargo da realidade é 
coñecela. E non é doado. Hai difi
cultades moi serias. A primeita sería 
a propia complexidade da realidade: 
é difícil dar coas causas das inxusti
zas e problemas, que sempre son 
1!1-últiples e combinadas ... Coñece-

la realidade é un desafío, unha tare
fa inacabada. Unha segunda dificul
tade sería que vivimos tempos de 
ocultación interesada do real. 
Agáchase aquelo que nos produce 
inquedanza; os excluídos acaban 
por converterse en sobrantes, por- . 
que o noso mundo non sabe qué 
facer coas víctimas. Por eso se fabri
can mitos, como o de que esto non 
pode cambiar, etc. E haberla unha ' 

ternos algunha 
espiritualidade 

incorporada ás 
nosas 

vidas 

terceira dificultade: nós mesmos 
ternos medo a situarnos con olios 
limpos diante do real. 

¿Cargc:ir coa realidade ... ? 
Refírome a ter unha relación 

c.ompasiva coral, alén da pura e fría 
"racionalidade" do científico. Unha 
relación que derive nunha indigna
ción ética polo que está a .pasar no 
planeta. Sería ese bíblico situarse 
"con entrañas de misericordia" . 

E falabas, por fin de "encar
garse de transformala'' ... 

Sería esa tarefa- colectiva. E aí 
entramos no eido das mediacións e 
desafíos do momento presente. 
¿Como contribuír? Cada quen 
deberá discernir desde o seu con
texto, a ser posible, en comunidade. 
O que si é certo que hai no 
momento actual importantes desa
fíos. Diría que en primeiro lugar 
está o gran problema de inxustiza, 
da iniquidade: ·o abismo da desi
gualdade medra e é máis ferinte. E 
aí metería . tódalas posibilidades de 
traballo en diversas causas; a cues
~ión Norte-Sur; a discriminación 
da muller; a cuestión ecolóxica; as 
culturas, razas, linguas, etnias, nin
guneadas ... Despois hai aspectos 
que encadro como desafíos propios 

e ·············· 
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dos cristiáns en canto tales: no 
mundo instalouse unha sospeita 
sobre a experiencia crente e aí nace 
o desafio de vivir unha fe moi 
repensada, moi peneirada pola críti
ca, polo xuízo que o mundo lle ~ai. 
Se isto o ·concretas na Igrexa 
Católica, aínda máis. Para moitos a 
Igrexa é unha especie de ·Parque 
Xurásico, metida de cheo nunha 
dinámica sectaria, cargada de 
medos, incapaz de dialogar. Tamén 
me parece un enorme desafio do 
momento actual o pluralismo, a 
diversidade cultural, fronte ó que 
non hai máis estratexia có diálogo. 

¿Cales serían os trazos básicos 
dunha espiritualidade cris.tiá, 
unha vez clarexado que non 
pode "pontear" a boa espiri
tualidade civil e, incluso, que as 
súas características propias non 
teñen por que seren exclusivas? 

ería o talante propio, a forma de 
vivir, de relacionarse coa realidade, 
que as persoas teñen cando son 
conducidas pola acción vivificante 
do Espírito do Señor Xesús. 

Partindo do principio da encarna
ción esa . espiritualidade cristiá 
deberá asumir tódolos presupostos 
básicos dunha boa espiritualidade e, 
ademais, facer un camiño, o do 
seguimento de Xesús dé N azaret. 
Sería a forma de vida que fai do 
seguimento de Xesús a súa fonte,. o 
seu chan nutricio, o seu eixo confi
gurador. 

a. lgrexa 
é unha 

especie d·e 
·Parque 

Xurásico 

¿Como concretaría máis esa 
mística do seguimento? 

As expresións qo Novo 
Testamento xa nos dan unha pista: 
manterse a carón de ·xesús, comun
gar co seu talante desinstalado; 
incorpora-las súas mesmas actitudes 
e sentimentos básicos; ser "santos" e 

Daniel López Muñoz 

"santas" á súa maheira; proceder 
como .el procedeu ... 

Se queres, dunha máneira ordena
da, diría que hai dúas dimens~óns: a 
primeira é a do Xesús histórico. . 
Hai que pegarse a el canto poida-

. . ". " . mos para evitar inventarnos ou 
que nos "inventen" un Xesús á n.osa 
medida ou á medida de calquera 
interese. E aí ternos que profundar 
na relación de Xesús con Deus 
como entrañable proximidade, ·Pai
Nai ... pero deixando a Deus ser 
Deus. Incorporar á nosa vida o que 
nel foi motor da súa existencia: esa 
experiencia de Deus. E, ademais, a 
súa entrega incondicional ó reino, 
entrega plasmada na súa liberdade, 
tan conflictiva. 

A segunda dimensión sería a do 
Espírito, que debe resituarnos na 
nosa época, para non caer en inte
grismos ou nun seguimento anacró
.nico, ~ vestidos de túnicas e 
,demais ... Cómpre recrear aquí e 
agora as formas concretas de estar no 
mundo de Xesús, de revivi-las súas 
actitudes nos nasos . días, no noso 
contexto, na Galicia no comezo do 
terceiro milenio, por exemplo. 
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CRONICA Antón Laxe. 

RETIRADOS E ENCONTRADOS NA FROUXEIRA 
Na casa rectoral de Lago (concello de Valdoviño), ós pés da lagoa da Frouxeira, 

axuntámonos o día 15 de agosto, non sen antes facer, algún que outro, uns 
quilometriños de máis, trinta nenos e nenas, mozos e adultos, de un a setenta anos, 

dispostos a convivir, compartir, escoitar, aprender, orar, xogar, festexar ... 

Xulio Lois, váliosa axuda. 
As mañás do encontro foron dinami

zadas polo teólogo Xulio Lois. Este, coa 
sinxeleza e hurnildade que o caracteri
zan, foinos esrniuzando, nidiamente, 
qué é iso da espiritualidade cristiá. Así, 
tal como aborda con máis amplitude na 
entervista deste mesmo número, ·no 
primeiro día _expuxo o que se entende 
por espiritualidade en xeral, sinalando 

, que "toda persoa vive con espírito ante a 
realidade"; contrastou a espiritualidade 
xenérica coa ética para subliñar que 
"unha espiritualidade honrada e fiel á reali
dade é aquela que está aberta a un futuro 

. posíble de maior plenitude dende unha 
v_isión esperanzadora, mais non necesaria
mente optimista"; trazou os seus riscos e 
os presupostos de toda espiritualidade -
facerse cargo da realidade ( coñecer), 
cargar coa realidade ( empatizar) e 
encargarse de fransformala-. No segun
do día, partindo de que "a ·espiritoalida
de cristiá era o talante propio que. configura 
a forma de vivir cando é conducida pala 
acción vivificante do Espírito do Señor 
Xesús ", caracterizo una e sinalou os seus 
trazos fundamentais. O derradeiro día 
afondouse na espiritualidade do segue
mento na que Xesús nos cham~ para 
identificarnos con el ·e seguilo no seu 
proxecto de vida, é dicir, traballando ó 
servico do Reinado de Deus, descu
brindo o que Deus quere de nós en 
cada intre histórico a través do Espírito. 

O carácter didáctico das expos~cións 
de Xulio Lois e a súa flexibilidade para 
deixarse interromper con calquera 
aportación, pregunta ou dúbida, fixo 
que a participación fose moita, fluída e 
diversa, tendo que dar por rematada 
algunha sesión por imperativo tempo
ral . O resto da mañá que nos quedaba 
antes do xantar, aproveitabámolo para 
tempos de reflexión e oración persoal, 

Xa marcharan a metade: Fátima, Xose, Xoana, Vanesa, X. Antón, Carmela, Agustín, 
Anton e Marta, Xulio Lois ... Tampouco aparece Alfonso -o fotógrafo- e Charo, que anda
ría agachada por ai coa "fumeta': Pero velaí unha representación: anicados os catro 
dianteiros: arriba á esquerda as cinco teólogas feministas revelación da tempada; á 
dereita de todo Xerardo portando o melón das esencias ... 

para darmos un paseo pola parroquia 
de Lago · ou pola praia, incluído un 
baño, e arredores da lágoa da 
Frouxeira ... 

Mesas e sobremesas 
Tralas longas sobremesas, nas que 

intercambiabamos todo tipo de 
comentarios, informacións, experien
cias, proxectos ... da vida cotiá de cada 
unha/ un -algúns des tes intercambios 
con repercusións futuras na revista 
Irirnia- , e as sestas dalgúns compañei
ros, as tardes sucedéronse de xeito 
variad_o. Así, lemos e comentámo-lo 
capítulo doce da carta ós romanos, 
mantivemos prolongados diálogos 
sobre o traballado ás mañás e completa
mos. unha lista de cáles poderían se-los 
desafios que hoxe en día nos está asina
la-lo Espírito. Coa celebración da euca
ristía e o rninipartido qúe xogabamos 
antes da cea, amosando algúns os seus 
dotes do pasado, poñiamos inicio ó sol-

por de cada día. Tan só quedaba para 
antes de ir ó leito a avaliación cotiá. 

O retiro desenvolveuse nun espléndi
do e acolledor ambiente, no que todos 
e todas colaboramos, que non fixo máis 
que reafirma-las nosas intencións de 
repetí-lo vindeiro ano. Non nos gusta
ría esquecer nesta crónica o outro 
encontro paralelo e complementario, o 
protagonizado por Sabela, Carmela, 
Xoana, Isabel, Antía, Miguel, Dani e 
Carmela, que cand~ Iria, afondaron na 
espiritualidade do tempo · libre, ese que 
ensina a convivir dende o xogo, e que 
compartiron ·co resto do grupo na festa 
final. Nin do desenvolto polo Simón e 
maila Paula, que achegaron ós nosos 
ceos da boca as delicias dos alimentos 
por eles cociñados. Nin o que viviron 
María, Erika e Vanesa, mozas feitas que 
participaron nas reunións das mañáns 
xunto ós que xa non irnos t_an mozos 
de corpo, aínda que si de espiritualida
de. 

e············ ··· 
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CARTA A XOÁN PAULO 11 
JOSE IGNACIO GONZALEZ FAUS 

Cedémoslle este espacio ó teó
logo xesuíta valenciano. 
Traducimos do catalán, da revista 
"Saó (sazón), ano XXV, núm.253 
agosto 2001.Velaquí o texto: 

Irmán Xoán Paulo: no día en 
que celebrámo-lo martirio en 
Roma dos santos Pedro e Paulo, 
principais columnas da nosa igre
xa, quera agradecerche expresa-

. mente a· túa carta Ut omnes unum 
sint , e a petición que nela fas para 

" d que te axu en a atapar novas 
formas de exercicio do ministerio 
de Pedro ·que non sexan obstácu
lo á unidade dos cristiáns e que, á 
v z, sexan fieis á vontade do 

ñor expresada nos Evanxeos". 

i afirma que o verdadeiro 
títul d - suc or de Pedro é o de 
" ervo dos servos de Deus". 
Ent ndo isto no sentido de que a 
v rdadeira forma de agradecer 
non ten que ser unha simple 
loanza pública -desas que a un lle 
permiten poxar porque se gaña a 
etiqueta de am~nte do Papa'' -
senón que ha de consistir en 
cumpri-lo teu proxecto e indicar
che algunhas posibilidades para 
un novo exercicio do papado. 

Outros xa o fixeron, entre eles o 
arcebispo estadounidense 
J.R. Quinn, en memorable libro. 
Súmome a eles desde a miña 
pequenez e sen outra pretensión e 
autoridade cá verdade do que se 
diga, escrito que imaxina qué res
pondería o Señor Xesús Cristo a 
unha pregunta coma a túa. 

1. - ' Pedro, deixa de ser xefe de 
E tado". Tal título non lle cóm
pre a Aquel que expresamente 

rexeitou ser proclamado reí. E 
desfigura moitos dos teus actos 
pastarais, c01na as viaxes, porque 
te abrigan a tratar cos poderes 
deste mundo e impide que se 
acheguen a ti os que nunca terí
an que faltar ó teu encontro: .os 
pobres da terra. 

2.- Penso que Xesús Cristo supri
miría hoxe os cardeais, que dei
xaron de se-lo que foran: o 
presbiterio do bispo de Roma,· 
para se converteren nun premio 
de dignidade mundana, defor-

mado, ademais, por ese título 
que nunca tería que entrar na 
comunidade dos seguidores de 
Xesús: o de "príncipe da 
Igrexa". 

3.- ¿Non che parece que Xesús 
devolvería ás igrexas locais a 
parte que lles corresponden no 
nomeamento dos pastores? 
Lembra que o sistema actual 
obedece a unha situación "de 
excepción que se perpetuou e 
contradí a tradición e maila 
práctica de máis de 1. 000 anos 
de cristianismo. Non é este o 



momento de precisa-las formas 
concretas. Nin ahonda con dicir 
que, aínda que poden ser difíci
les, se as buscamos, atoparémo
las. 

4.- O que máis necesita hoxe o 
papado é unha reforma profun
da da curia romana, de xeito 
que non. constitúa unha pantalla 
entre Papa e bispos, e que non 
actúe coma se o Primado fose 
ela e non o suce.sor de Pedro. Ti 
tes confesado algunha vez, en 
conversa privada: "Vostede leva 
razón no que di, pero o Papa 
non pode facer nada". Sabes 
tamén cántas · cousas asinas cada 
día sen saber qué asinas. E tés 
medo porque sabes que é aquí 
onde baterás con maiores difi
cultades. Que Deus te axude 
neste punto. Penso que millóns 
de católicos han querer tamén 
axudarte. 

5.- É preciso recupera-la colexia
lidade episcopal, da que fala o· 
Vaticano- II e discretamente 
enterrada no pasado código de 
dereito .canónico. Para tal cues
tión poderla ser bo camiño 
outorgar capacidade · deliberati
va ó Sínodo de bispos, sempre 
coa súa cabeza e nunca sen ela. 
Pola contra, ti mesmo ves que 
esta institución creada polo 
Vaticano II está esvaecendo e 
suscita cada vez menos interese 
e esperanza. 

6.- A nosa sensibilidade ética 
require reforma-los· procede
mentos da congregación da fe, 
de xeito que -:-alén do descubri
mento dos contidos-, non caia 
nestas conductas que hoxe 
repugnan: segredo absoluto, 
imposibilidade de avogados 
defensores ou esa hipocrisía ·das 
sesións de diálogo ás que o' acu-

sado vai só para asinar un papel 
xa preparado previamente. Que 
o maxisterio recupere a súa fun
ción orixinal de dici-la derra
deira palabra e non a primeira e 
única nos novos problemas. 

é tarefa de 
Pedro converter 

Roma nunha 
pequena ··1uz 

utópica para 
todo o mundo" 

7. - N este momento de morte das 
utopías é tarefa de Pedro con
verter Roma n~t:mha pequena 
"luz utópica para todo o 
mundo". E non unicamente 

coas súas palabras, ás veces mag
níficas, senón pola constancia 
das súas prácticas. Por iso creo 

¿Non che 
parece que Xesús 
· devolvería. ás 
igrexas loca.is a 

parte que lles 
corresponden 

no nomeamento 
dos pastores? 

que haberlas de ter coidado de 

forma obsesiva da práctica da 

xus.tiza social e respecto ós 

dereitos humanos · en toda a 

igrexa universal, pero sobre 

Xosé Chao Rego 

todo 1:-ª igrexa de Roma, que é, 
pode ser, a máis arreciada desta 
práctica, e que nos primeiros 
séculos gañou autoridade uni
versal polo seu exemplo nestes 
puntos. 

8.- Toda a Igrexa debería de 
situarse hoxe en · estado de ora
ción. Non porque Deus faga as 
cousas que nosoutros teriamos 
que facer, senón para poder 
coñecer e cumpri-la súa vonta
de polo que respecta ós puntos 
escuros e precisamos da súa 
axuda (temas da muller, do celi
bato ministerial, de tantas situa
cións morais novas ... ). 

9. - Irmán Xoán Paulo: ningunha 
das cousas que che digo aquí 
entra en contradicción coas 
fontes do cristianismo sobre o 
ministerio de Pedro. Un exerci
cio do papado que se axustase a 
elas estaría tamén conforme 
coas ensmanzas do Novo 
Testamento. E sería aceptado 
pola maioría das igrexas separa
das. 

10.- Vasme permitir, finalmente, 
unha confesión persoal. Escribo 
todo isto como xesuíta: porque 
o meu voto de fidelidade a 
Pedro é un voto de defensa do 
Pedro apreciado por Xesús, non 
o inevitable pulso da historia 
- coas súas dificultades, cambios 
e ás veces o seu pecado-, puido 
pousar sobre a figura daquel que 
nega a Xesús, pero que foi con
firmado por el coma o pastor, 
coa dobre condición que "esti:... 
m.ase máis" e respectase os 
outros carismas. Así nolo ensi
nan dúas frases do capítulo 1 de 
san Xoán: "¿ Quéresme máis ca 

? ( ) " E "S . estoutros. . .. . e quero 
que el quede ata que eu veña, 
¿tes algo que dieir? Ti sígueme". 
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A RQMAXE DE CRENTES GALEGOS 
.CELEBRASE EN ALLARIZ O 8 DE SETEMBRO 
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Esther Olveira 

POR UNHA IGREXA GALEGA E DE TODOS 

"Por unha igrexa galega, por unha 
igrexa de todos" . Así de ben soan es tes 
días as cancións que trae o río que 
avivece Allariz. Nótase que os tempos 
da Romaxe son chegados. Coma 
tódolos anos, e con este xa son 24, o 
segundo sábado de setembro convóca
nos á gran festa da fe e da galeguidade. 
Desta volta quen chama por nós é un · 
río lendario, o Arnoia, cobizoso por 
axunta-los crentes galegas no lugar da 
Acearrica.· 

En Allariz está todo a punto. Ou case. 
Os da parroquia de Coedo andan a 
prepara-la acollida, na que non han 
falta-los amendoados, o producto. máis 
emblemático da zona. Os de Piñeira de Arcos queren deixar un ramo ~en xeitoso. A xente nova de Parada de 
Outeiro traballa nos carteis para ambientar todo o lugar. En Maceda un grupo de mozos prepara a es~enificación da 
liturxia escrita por Manolo Regal. Os membros da Quenlia están ensaiando as cancións. Sinalización, aparcamento, 
.festa da tarde, oración· en Xunqueira de Ambía.:. 

Todo esti en marcha, e todo baixo a coordinación de Miguel Fernández, o párroco de Parada de Outeiro, e co 
apoio incondicional do .concello alaricano, que está a dar moitas facilidades (véxase, serrón na páxina anterior, o pre
cioso cartel que elaboraron). O horario da xornada seguirá o esquema habitual dos últimos anos. O lugar da cele
bración está 1:1-ª mesma vila de Allariz, por iso non fai falta plano. A policía local e membros d~ organización· estarán 
esperando para da-las indicacións oportunas sobre cómo chegar e ónde aparcar. 

Para corresponder a tanta ilusión só falta:des vós, o sal da festa, os miles de crentes que vos achegades cada ano á 
Romaxe. "Por unha igrexa galega e de todos", vémonos en terras do Arnoia o sábado 8 de se.tembro. Que non falte 
ninguén. 

XXIV ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 

E o Arnoia pasou cantando 
Allariz - Acearrica . 8 de setembro de 2001 

11.00 Acollida dos romeiros e romeiras. 
12.00. Celebración eucarística. Misa irimega. 
14.00. Xantar. 
16.00. Festa. -
18.30. Oración da tardíña en Xunqueira de Ambía. 
19.00. Remate 

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



······· ·· ·····o 

FAI A.NDO 
DALINGUA Lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 

· O verán xa acabou, xa acabou, xa acabou 
/ . 

¡No tempo dun cego fregar un olio e ir cara ó outro se qos pasaron. a nós 
as vacacións! Si, por aquí non pasaron de nos recordar Masas, que o 2 4 hai 
mesa de redasión, pero nós nada, a desfrutar de Lourenzo, que pouco se dei~ 
xou ver, e ¡ala!, que hoxe é 24 e estas dúas coa auga ó escozo e a lingua sen 
escribir. .. 
Vaia, nin os nenos comezaron o colexio, non irnos empezar nós, que xa 
somos ben grandes e xa estamos medio cheas de tanta escola, ¿non vos pare
ce? Así que ó mellor hoxe o conto sae frouxiño, si, pouco apertado, vaia, 
con moita frou:xidade ou frouxeza ," como queirades, ¿vedes?, sempre se 
aprende algo, o caso é que a jdea sexa boa; di un amigo noso, gran amigo 
(vai por ti Perola), que intelectus apretatus discurrit qui rabea", pero debe ser - :; 
certo o conto. 
Xa van alá ¡663 caracteres! Desta volta veremos se o damos enchido, a ver se 
os "estes" da redasión non nos len e non se decatan da nosa dificultade para 
cubrir-lo número no día de hoxe, que despois igual aínda nos recortan máis 
o nos o recuncho .. . 
¿E vós que tal de vacacións? F:tlastes moito spaninghlis ou practicastes na 
nosa querida lingua? Seguro que máis dun ligou _en galega, ¡esta lingua vale 
para l~gar, para chatear, para o rock bravú e para todo!Po · s nós tivemos uns 
días de asueto (vaia palabrota aprendemos, ¿eh?) bastante desastrosos. Mirade · 
que stabamos ilusionadas con ir á praia e non demos estreado os bi uinis . . 
¡ o ue nos gusta a nós poñernos moreniñas (ata hai R.Uen di que se nos 

ufu d coas moz~s esa socorristas da serie de televisión ... ) pero ¡t0ma!, se 
non querc a/do) efe taz as.Veu un tempo de pena, COI1'1;0 diría o Pem.án, , eboí-
1 ns 111atinais, ceos cubertos, treboadas con aparato eléctrico e o noso soliño agacha
d . Total, qu pasámo-los ías de terraciña en terraciña e mirando par a · 
pr 1a. 

en embargo o que a nós nos molesta máis das vacacións é que rematen ... 
Cando xa te estás afacend a levantarte ás 1 :00 e a comer bocadillo de 
chourizo con queixo derretido e prebe de área, resulta que se acaba. Pasa 
coma co burro do xitano, que cando estaba afeito a vivir sen cbmer:, morreu. 
Pero, mirade, togo é ganas de queixarse, que aínda é peor para quen estivo 
todo o verán co lombo baixado ... 
¿Vedes?, ó final acabamos enchendo a páxina. ¡Vémohos en Allariz! 
¡Vémonos no próximo número! 

Adiviña que adiviñarás, ¿que bañador non puideron usa-las escritoras? 

1. Na política m~teuse 
ledo coma un personaxe 
e pareceulle preciso 
facerse un novo traxe. 

2. Foi a un xastre con gran sorra 
que levaba toda a vida 
vestindo á xente con xeito; 
todo saía á medida. 

3. Para que os seus veciños 
admirasen traxe novo 
gastou miles de pesetas 
e deixou pasmado ó pobo. 

4. Chegou o día das probas · 
e el cheíño de emocións 
pensando que era un bo paso 
pra gaña-las eleccións. 

5. ¡Que desastre fixo o xastre!. 
un brazo quedaba curto 
e o outro tiña para as medras, 
non o paga porque é un furto. 

6. Coa paciencia que o ofici? 
dá para facer puntadas 
o bo do xastre propuxo 
unhas mañas ben pensadas. 

7. Díxolle ó amolado cliente 
que estirase onde sobraba 
encollendo ben o brazq 
que a cubrilo non chegaba. 

8. Tal postura artificial 
facíalle moita enruga 
e un vulto coma de chepa 
atrás na mesma caluga. 

9. Tivo que encoller perneiras: 
coxo o deixaba a postura 
mais el, con boa vontade 
que saia o mellor procura. 

1 O. Xa na rúa a xente exclama: 
¡que individuo tan mal feíto! 
e o traxe, ¡que ben lle acae 
e dálle ó tipo bo xeito! 

11. Aí veñen as eleccións 
e na súa xastrería 
cada xastre ou alfaiate 
que afine a puntería. 

12. E a tódolos candidatos 
mandámoslle-la mensaxe: 
non cambiedes de chaqueta 
por non facerdes un traxe. 




