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Daniel López Muñoz

EDITORIAL CUESTIÓN DE CRETO
E DE AMOR Á IGREXA A Igrexa non
deb e entrar no x ogo de vender imaxe: o seu non é
vender, serrón ser. A Igrexa non. debe esquecer que·
sobre todo é sacram ento, sinal, referencia que remite a
Algu én e, como tal, o seu creto ou descrédito son parte
esencial da sú a misión. Así, a Igrexa, evanxelicamente

acreditada , m áis ca predicar; representa e exerce a súa propia m ensaxe. Facendo seguimento de Xesús, anuncia polo que é, m áis ca polo que di_- a liberación dos
p obres, o amor gratuíto e incondicional de Deus, a
emancipación das mulleres e homes das normas e conven cionalismos opresores de cada hora, a xustiza interhuman a, a esperanza activa, o perdón e reconciliación
dos culpabilizados.
Recentes

ac ontecemen~os

recollidos abondosamen-

te na prensa - pero non por iso incertos- parecen indicar qu e, tristemente, o' actual sector dominante na
Igrexa está empeñ ado en representar outra misión. O
rostro da Igrexa queda dolorosamente deformado por
finanzas especulativas, dobre moral, culpabilización
xual, impi d de, dogmatismo farisaico.
pouco do asun to Gescartera, tan revelador dunha
maneira de optar dentro das posibilidades múltiples que
ofrece a economía, x orde a cuestión da depuración"
H

de profesores de relixión por ·viviren en situacións
supostamente escandalosas. Nun dos casos, a medida
concrétase n o despedimento dunha profesora porque
caso u cun divorciado e fai . dela escarnio na ptedicación, no máis puro dos estilos puritano e legalista que
Xesús de N azaré desautorizou, escandalizando ó
Sanedrín.
C h ama a atención que esta escandalosa forma de
dirixi- la institución provoque tan escasa disidencia
interna, tanto silencio "prudente", tan escasa resposta
organizada en nome do Evanxeo. Porque desacreditar
a í a Igrexa, facéndoa exercer de m an eiras tan pouco
cri tiás, é un grave p ecado de falta de amor á propia
Igrexa, que é xusto do que eles presumen , con admonicións, incenso e hipocrísía. U nh a peculiar m aneira
de amar que, posiblemente, alguén influente quixo
pra ticar unha vez máis poñendo atrancos á Romaxe
d Cr ntes Galegas e aconsellando ós cregos n on presidí-la eucari tía, uponse que para n on provocar escánda-

lo.
P ro a cousa segu e tando e.n saber a quén escanda···············e

lizan o

cándalo de cada quen.

OTRASNO OS PARIAS DA TERRA xa
nolo dicía Xulio Lois no verán: non sabemos qué facer
coas víctimas. E . como parábola. <lesa vergonza planetaria
foi o drama dos náufragos afganos, recollidos en alta mar
por un bo samaritano disfrazado de capitán norugués, ·
pequeno sinal de esperanza no medio de tanta inhumanidade.
Ninguén os
quería, aínda
que
os
pobres sempre
teñen
máis capaci...:
dad e
de
amor. Por iso
a pequena e
nacente
república de Timor Leste, xa estaba disposta a facerlles
sitio, para perplexidade dos satisfeitos australianos. Estes,
ben afincados no seu papel, na impepinable lóxica occidental da leí e a orde, esa que di que non pode entrar calquera na nasa finca, e o disfraza de loita contra as mafias e
demais andrómenas. O de Indonesia xa foi máis bruto : "se
se achegan, recibímolos a tiros", disque arrotou un ministro
nun descansiño que tivo entre a . corrupción das once
trinta e a tortura das doce menos cuarto.
En Timor, en ruínas e coas feridas frescas, funcionou outra
lóxica: a do sufrimento compartido. Disque Ramos
Horta, o ministro de ext~riores afirmou que levar ós
catrocentos sesenta refuxiados ata Timor era surrealista,
pero que se reuniu de inmediato co bispo Ximenes Velo
e "nun minuto, decidimos aeepta-los refuxiados". Os aústralianos, sorprendidos e ruborizados , propuxeron de contado
outros destinos .
Con isto de criminaliza:..la inmigración ~on leis como a
española, estanse conseguindo efectos máis que perversos.
Velaí o caso dos refuxiados políticos de réximes como os
de Afganistán -tan ruidosamente condenados en occidente: xa non atoparán quen os traslade, porque a leí persegue os transportistas e ¡a ver quen demostra que son
refuxiados políticos e non emigrantes económicos!, sutil
e imposible· deslinde. E non é para menos o caso dos
empresarios dispostos a contratar en condicións dignas ós
sen papeis, complexa e arriscada emp~esa.
"Alguén" porfía en facérmonos sentir impotentes. A
penas nos deixan ve-la realidade tremenda na que vive a
maioría do planeta, pero, se o conseguimos, a leí trata de
protexernos deles .e poñer atrancos á nosa posible solidariedade. E o peor de todo: perdemos unha gran oportunidade de compartir e, así, liberarnos un pouco da nosa
abundancia. Esa que nos fai tanto mal no corazón. Esa que
nos fai sermos, na nosa parábola, máis australianos cá
timorenses.

BOANCJ\IA

lo ECO

Bernardo García Cendán

Tocoulle. a Lotería
Teño un amigo que me producía moito respecto e admiración. Non era ricacho pero,
entre soldo e patrimonio, podíase permitir moito máis consumo do que precisaba. Tiña
moitos amigos, algúns de verdade e outros comenenciudos. El sempre me dicía que se os
seus cartos lle permitían arrodearse de amigos, mesmo ás veces aproveitados, xa se sentía satisfeito. Como é sabido, os cartos tiran polos cartos, e aconteceu que no antepasado Nadal a Lotería Nacional agasallouno cun bo fato de millóns. Ago.ra, pensei, vánselle
multiplica-lo.s amigos coma as estrelas do ceo e a satisfacción do Antón hase trocar en
felicidade cumprida. Tiña ganas de velo para confirma-la miña sospeita. Por fin atopámonos e sorprendeume ver nos seus olios non o brillo da felicidade senón o aceno fuxidío de quen padece de ansiedade. Tiña mercado non sei cántas accións de Terra e nun
santiamén perdeu tanto diñeiro que agora trata de compensa-las perdas especulando con
outros valores máis en alza. A súa preocupación actual, única, é converti-los cartos en
máis cartos, non mira nos xornais máis cá páxina da Bolsa e no centro dos seus soños non
hai máis ca euros. Xa non é o meu admirado .Antón. Ouédanlle os amigos de sempre, os
de verdade, poucos. Non está para troulas nin mantén aquela sociabilidade que o tiña
caracterizado.De alegre gozador da vida converteuse 'en especulador taciturno. Capitalista
puro. Xa se sabe qut:: especula~or é o que xoga desafiando a sorte. Agora dise finamente
que tales individuos son ludópatas, mais todos entendemos que son xogadores de fortuna, no senso máis despec.tivo que, entre nós, sempre tivo tal palabra. Non xestionan responsablemente os seus bens, senón que trocan o que era un medio para vivir nun fin para
o que viven. Os amigos xa non son o tesauro de Antón e, xa que logo, non ten posto neles
o seu corazón. Malia todo, teño entendido que non foi víctima de Gescartera. Algo é algo.

Xabi Blanco

A CLAVE

SER PILLABÁNS EN FAVOR DA IRMANDADE

O texto evanxélico ó que nos referimos hoxe acláranolo o naso Manolo Regal coas seguintes aportacións:
a) Lucas dedica practicamente todo ~ capítulo 16 do seu Ev.anxeo para falar.de causas que teñen que ver coa actitude dun cristián diante dos
cartas. O carpo deste capítulo fórmano dúas par~bolas: a do administrador infiel e a do rico camellón e mailo pobre Lázaro.
b) As dúas parábolas son exclusivas de Lucas, e nas dúas parábolas quedan ben subliñadas as grandes sospeitas que .a Xesús lle merecen
os cartas á hora de construí-lo mundo novo que a Deus e ós pobres lles reina.
c) O presente texto é o do. administrador infiel. O relato do Evanxeo preséntanos a Xesús contándolles esta parábola ós seus discípulos, e
despois engadindo algunhas aplicacións desa parábola para a vida dos cristiáns.
d) Evidentemente Xesús non chufa nesta parábola a trampa agachada no comportamento do administrador infiel. O que fai é súbliña-la
súa grande habilidade, para recomendarlles ós seus seguidores e seguidoras esa mesma habilidade cando se trata de sacar adian te a
causa da lrmandade.
e) A clave para entender ben esta parábola está no versiño 9, onde di: "Facede amigos coas riquezas inxustas ... ' . É dicir, que igual que o
administrador espabilado soubo traballar cos bens do seu amo pensando no seu porvir, así nós saibamos traballar cos cartas para con vertelos en ferramenta de irmandade.

APENEIRA
O EXILIO volve a ser tema de análise no Consello d_a Cultura Galega entre .os
días 24 e 29. Sen _dúbida, os debates van pasar tamén pala persoa e obra de Luís
Seoa~e.

xa que Bos Aires se converteu na capital do exilio galega e este creador no

seu valedor, mantendo viva a nasa cultura en libros como o Fardel de eisi/iado ou creando coleccións de libros galegas: "Pamba';, "Hórreo", "Dorna", etc. Gracias a eles non
houbo creba na nasa crepción, xa que foron ben acollidos por unhas colectividades
afincadas na dignidade de Galicia como nación e unha sensibilidade social propia d·os
que aquí eran republicanos. Filio de emigrantes galegas (1910), viviu aquí en varias
épocas da súa vida ata que morreu na Coruña (1979).

No

12 CABODANO DESTA NOVA INTIFADAque

está a estarrecernos a todos, queremos denuncia-la opresión contra o pobo palestino
cun poema de Xela Arias, por isa de que estamos no outono, unha estación na que
brilla a inspiración dos poetas. Chámase "lntifada":
"Sen río e de auga mortificada pala seca
pés negros de sendeiros vernizados de po e vento e
milleiros de anacos de pallas dun centeo que non comes
onde os máis vellos e os máis vellos cos máis vellos
nomadearon facendo súa cada terra que era terra que non tiñan
1

•

•

por ti que agora careces da mesma terra que medra.

É incrible, mesmo se mantén a casa que habitas derrubada
de sombras inexistentes no

s~I

de poeira que percibes:

Recibe-las pedras con herdo magnífico,
Embotélla-lo animal que os fusís xa levan dentro:
míranos occidentais podrecidos nos nasos solos
de préstamos bancarios; enfía as túas pedras

é

avergónzanos mentres habilitas da túa infancia
unha adolescencia rodeada de martas máis vivos
cás nasas historias de ondulantes corredores demócratas.
Avergónzame de ter un tempo no que escribo,
Avergónzame cos teus dedos da terra que só teñen os teus olios".
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o CENTRO GALEGO DE BIZKAIA en Barakaldo está a
celebra-lo seu 1° centenario cun número especial do seu voceiro, O Xistral, que contén as arelas de tantos/as milleiros de galegas que foron acollidos nesta poboación.

É caso de Ramón Cabanillas, que viviu alí cunha das súas filias; del fai memoria
unha placa feita polo canteiro Raul Río. Este centro axudou a remedia-las-situacións
de pobreza de vi_úvas e filias de obreiros martas na emigración, a alfabetizar milleiros deles, a canaliza-la súa creatividade e lecer, a dar vivenda a máis de 300 familias ·
coa construcción de casas en réxime de cooperativa no barrio de "os galegas".
Un sóculo f/e t1iJa ...
cen anos de semente!

Alfonso Blanco Torrado

SEGUE SEN CUMPRISE COA LEI NA COMPRA DOS LIBROS DE TEXTO, xa que a constitución proclama que o ensino obrigatorio é gratuito. Non só isa, este ano aínda veñen con máis
suba ... Xunto ·con Irlanda e Portugal, sómo-los únicos da UE que

~emos

que paga los.

Nesta cascada de arbitrariedades, a Xunta inviste 25.000 millóns no ensino privado,
dos que uns 6.000 van destina.dos ó ensino non obrigatorio e que serían abandas
para paga-los libros de texto. Tampouco a Administración lle está a axudar ós libros
galegas a poder competer coas grandes editoriais afastadas dos contidos e sensibilidade galega e mesmo escritos noufro idioma.

XORNADA

COOPERACIÓN E
XÉNERO vai ser unha xuntanza
aberta de profesionais e persoas voluntarias interesadas pala cooperación nos
3° e 4° mundos. Vai ter lugar o día 26 na
Escala Gal.ega da Administración
Pública, en Fontiñas (Santiago). O
obxectivo é impulsa-la presencia das
mulleres nos proxectos de cooperación e
analizar experiencias moi positivas
·implantadas en distintas zonas a tr:avés
das mulleres como xeradoras de benestar nos seus contornos máis próximos:
Asociación de mulleres xitanas Kamira,
"Mulleres antimutilación", lntermón, etc.
Para máis información: Servicio de
lgualdade:981545366.

A

inve~tigación

para. preve-los

INCENDIOS FORESTAIS manten -

se viva todo o ano, tamén despois do verán, así o demostra o equipo das t res universidades que coordina a profesora de Física Ada Paz Andrade, na foto. Están a facer
un "sistema experto" que almacene a información xeolóxiCa, socioeconómica.. dispersión de poboación, recursos ecolóxicos, etc. e que, tendo en conta as variables meteorolóxicas, advirtan do perigo do lume en cada unha das zonas e das súas c~nsecuencias particulares ali. Fan todo isto a través de mapas loca is con todos estes
datos servidos polo ordenador ós servicios de ext inción.

A ce.lebración de

·..,o

ESCRITOR NA SÚA TERRA"

que con-

voca a Asociación de Escritores en Lingua Galega vai dedicada a Luz Pozo, o día 29,
na súa vila natal, Ribadeo (1922). Ali vai recibi-lo "E" de escritora. Tamén farán
memoria na pedra e na cerna dunha árbore da súa creatividade desde O paxaro na

boro (1951) ata O concerto de outono ... Gran devota de Rosalía, agasallounos con
varias interpretacións da súa obra, pero neste caso feitas poesía: "Hai unha voz/no
tempo de Galicia/ .. ./Chámase berro de auga./Desamparo ... "

_,
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POLITICA

Tintxu

A IGREXA DO SILENCIO

Resurrección Galera, acompañada polo seu marido.

Nos tempos da guerra fría estabamos afeitas a oír falar
da igrexa do silencio, na que os cristiáns eran perseguidos polas súas prácticas relixiosas e a organización non
tiña dereito a presencia pública, nin a ningunha protec- ·
ción oficial. Curiosamente, tal situación non impediu
que a práctica relixiosa e mesmo o prestixio social dos
cristiáns fose moi importante, como se puido ver en
Polonia.
Entre nós dábase o caso aposto: a dictadura proclamaba
un Estado católico e a organización eclesiástica estaba
moi ben considerada.
A situación actual presenta moitos paradoxos. O Estado
declárase aconfesional, pero concédelle á organizacións
eclesiásticas importantes axudas, como é o mante-lo.
ensino da relixión nas escalas, reservándolles ós bispos o
nomeamento do profesorado ou a atribución de fondos
para o mantemento das organizacións eclesiais.
Curiosamente, os propios membros desa Igrexa; tan é!-Siduos ás clases de relixión, pasan cada. vez máis de aportarll diñeiro a través da declaración da renda e os bispo teñen cada vez menos audiencia entre os seus propio fieis.
E te bi po están cada vez máis metidos na sacristía,
moita vece por propia decisión. Por exemplo, calquera m dio de comunicación que queira obter unha

· ······· · e

declaración ou opinión dun bispo sobre un asunto de
actualidade atópase con tódalas dificultades. E mentres
tanto os bispos invisten cartas e todo tipo de apoio
nunha cadea de emisoras que se distingue por un partidismo político notorio c;:oa dereita máis ·reacia e centralista.
·Por iso sus Citan tanto escándalo público os incidentes
no nomeamento dos profesores de Relixión ou en relación cos irtvestimentos de fondos eclesiásticos nun chiringuito especulativo como Gescartera.
M _o itos medios informativos e sectores políticos e
sociais aproveitan, desde logo, a situación. Pero resulta
curioso que teña que pasar máis dunha semana para que
se lle poida escoitar falar deses asuntos· a algunha autoridade relixiosa competente. Eso si, emulando aquel
famoso Apeles, fáltalle tempo para saír á palestra a un
prelado con paxaros na cabeza e que · en cada cuartilla
que escribe descobre unha pastoral, para saír, sen ningún
rubor, en tódolos medios, que acoden a e~ buscando
unha declaración ridícula.
O cúmulo de despropósitos que todo isto xera vai ere ~
ando unha nova Igrexa do silencio: a voz dos bispos vai
perdendo peso, polo silencio covarde de moitos e pola
verborrea doutros. E o conxunto dos cristiáns vaise afacendo a pasar cada vez máis duns pastores desnortados.

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

A CONFERENC·IA ANTIRACISMO DE DURBAN
Recentemente celebrouse en Durban (Sudáfrica) un ha conferencia, patrocinada pola
ONU. Foi polémica tanto nos niveis oficiais, dado que as delegacións de EUA e Israel
saíron da reunión, coma nos non oficiais, protagonizada polo foro de grupos non
gobernamentais (ONGJ, co abandono das ONG israelís e mesmo doutras co.m o as
grandes organizacións humanitarias internacionais como Human Rights Watch ou
Amnistía Internacional. O conflicto palestino estivo ·moi presente e o texto final
intentous.e suavizar para sumar apoios.
Un non á discriminación
Existe nesta conferencia de ·
Durban un amplo consenso sobre o
racismo ó afirmar que a maioría das
desigualdades económicas entre
diferentes grupos étnicos poden
derivarse da discriminación. Os
expertos entenden que os gobernos
deben ir máis alá da prohibición da
discriminación racial e tender a
favorece-los grupos que teñen sido
víctimas da discriminación ó ofreceren emprego ou concederen con~
tratos. Entenden que tódolos cidadáns deberían ser iguais ante a lei e
que os Estados no deberían discriminar 'positivamente', agás de
excepcións razoables.
Compensacións e perdón
As delegacións discutiron dabondo, sen moito resultado, sobre temas
entre os que se inclúen o Oriente
Próximo, as compensacións pola
colonización, a escravitude e a petición de perdón. Nas delegacións da
Unión Europea falouse dunha discrepancia de obxectivos e así mentres que Europa insiste en que se
estudie o racismo actual e o futuro
inxeniando medidas para erradicalo,
os países do chamado Terceiro
Mundo queren unha revisión do
pasado e compensacións por ese
pasado. Un dos temas máis controvertidos é o de quén pide per<lón e
·escusas e por qué período de
tempo. Así, por exemplo, pretendía-

quera epidemia; deshumaniza todo
o que toca. A traxedia é que a cura
está ó alcance de todos, . e sen
embatgo non a ternos tomado.
· Sinalou tamén que "a historia fixono~ como somos, pero non hai que
estar suxe.itos por ela. Podemos
decidi-los
nosos
destinos".
Rematou afirmando: "Deixemos
que este· sexa o tempo no que se
o racismo é unha enfermida- constrúa o verdadeiro espírito de
solidariedade en apoio da dignidade
de da mente e da alma
humana".
O
expresidente sudafricano,
O racismo reflicte así mesmo as
N elson Mandela, declaro u nunha
mensaxe televisada á Conferencia consecuencias dunha política ecocontra o Racismo de Durban nómica irracional que increme11:ta
(Sudáfrica) que "o racismo é unha as diferencias entre os ricos e os
enfermidade que afecta á ~mente e á pobres. Son os países ricos "pseudodemocráticos" os causantes de moialma". Indicou así mesmo que o
racismo "mata máis xente ca cal- tas das discriminacións actuais.

se de Europa que só ela se desculpase, a pesar de que desgraciadamente
son moitos os países que teñen
cadáveres de escravos no seu pasado.
Respecto da fronteira do tempo
sinalouse como unha solución falsa,
pois aínda cando se prohibe a escravitude, esta séguese a practicar en
moitos lugares do .mundo.

e .... . ..
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CRONICA DA ROMAXE
,

.

CANDO O ARNOIA CANTOU PARA NOS
O pasado sábado( 8 de setembro, tivo lugar a celebración da XXIV Romaxe de Crentes Galegas,
que este ano nos levou a Allariz convocados polo lema: HE o Arnoia pasou cantando~'
Ás 12:00 da mañá, ou un chisco antes, arribamos na ribeira do río Arnoia nunha fermosa paraxe
coñecida como Acearrica. Entramos á Ni/la;' -situada entre o río e a can/e q.ue no seu tempo
levaba auga á acea-, por unha estreita ponte de laxes e, nada máis poñer pé na outra beira,
eramos agasallados con riquísimos melindres de Allariz.
E chegaron o tempo de baila-la
J>umboia, de escoita-la lectura do
Evanxeo, de entrega-lo ramo ós organizadores da XXV Romaxe en
Camposancos, da Consagración, o
N oso Pai e a Comuñón e, para rematar, do tradicional Berro Seco no que,
por tres veces, todos nos anicamos e
nos erguemos á unha, cun berro que
. nos sincroniza para movérmo-lo
mundo xuntos (e que case fixo que
houbese que atender de taquicardia á
algún que outro bebé).

Pan, viña, ramo e personaxes dispostos para o comezo da festa .

da festa eucarística
C omezou a celebración, algo fría,
de xeito que non se sentiron alén do
Arnoia, os urras, vivas e aplausos
do u tras edicións cando ·desde o palco
se ían cantando as procedencias dos
autobuses ch egados das mil Galicias,
pero axiña a xente toda entrou en
escena e fixose protagonista da festa
(seguro qu e ata gozou aquela señora
que me preguntab a "si n o había misa
y a qué hora era" e qu e se resistía
crerme cando lle dicía que xa come.:.
zara, que era aquilo qu e estab a
vendo).
E así, unha vez o cura mudou o
seu negro traxe polo de festa, as augas
arra aron as nasas limitacións e aviveeron todo o que nos axuda a constnúr un mundo co1110 ·Deus manda.
Lago
di tintos personaxes
fóronno dando a coñece-la parte da

tempos pasados sufridos, pero tamén
de esperanza; de amores e ausencias e
defensa do feminino; de terra amada
e de amor feito organización e politic a.

de xantares e máis festa
Despois dé canta-lo Himno, houbo
xantar compartido, con sobremesa,
café con gotas , cantos 1 partida de cartas ou sesta, segundo os gustos. Neste
punto foron varios os romeiros que
quedaron impresionados pala simbólica organización dun grupo · de irimegos: os máis vellos estaban sentados en cadeiras de praia formando un

a

_

antiga do Arnoia que eles sabían: de

As augas do Arnoia ama nsarón o calor da tarde .

Manolo G. Turnes
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gran círculo; no centro, sobre unha.
arca e unha mesa, dispoñíase todo un
xantar con potas do tamaño dunha
festa, empanadas, tortas e ata un
garrafón de viño de 16 litros; ·e os
!Iláis novos, cumprindo unha lei non
escrita, encargábanse de servir.
Como o grupo A Qu.enlla, que
nos agasallou coma sempre coas súas
voces e melodías durante a
Eucaristía, non puido quedar nesta
ocasión a. dárno-lo concerto da tarde,
improvisouse unha sorprendente e
moi gozada festa, estilo "Galloso"
primeiro, coruñés-salesiano-brasileiro despois , na que houbo demostracións espontáneas de cantigas tradicionais, música de Bea e Emilio, do
grupo de gaitas de Caritel e mais do
grupo de gaitas do lugar e bailes para
· grandes e pequenos, que fixeron que
o tempo pasase máis axiña do que ten
por costume.
Nin que dicir ten, que moita
xente preferiu os paseos pola vila de
Allariz, -realmente digna de ser visitada-, e incluso houbo espelidos precavidos que fixeron uso do traxe de
baño, agachado premeditadamente
na rn.o!=hila para "por se acaso".
de oración acougada e regresos
N este punto, os máis norteños
decidiron deixarnos e coller camiño
cara ós seus lugares de orixe (esperábaos unha viaxe de varias horas, paradas para outro café incluídas). Os
menos, sobre 400 persoas, acompaña--:,
mos . a Xosé Re boiras ata Xunqueira
de Ambía, onde apousámo-lo espíri- .
to e tivemos tempo de oración serena. Fomos a_demais engaiolados polo
son do órgano do século XVI, hoxe
restaurado, que a mans dun irimego
do que por desgracia non lembro o
nome (pídolle . perdón) resoou
naquela Igrexa deixándonos a todos
arroubados, ·amiragrados e abraiados ·
(non sei máis adxectivos). Algúns

Os d.e Caritel .animaron co seu baile e a súa música a festa da tarde.

Gracias Pepe.

aínda nos permitimos pasar a visita-lo
claustro e, xa por fin, despedírno:-los
uns dos outros ata o ano que vén:
vodas de prata, ¡lembrade !, en
Camposancos: na mesma desembocadura do Miño, ¡que xa choveu
desde a primeira Romaxe alá no
pedregal de lrimia! , onde o Miño
nace e nós renacemos.
de agradecementos nunca
ahondo repetidos
Nunca os máis de 5. 000. romeiros

chegados en 52 autocares e coches
particulares poderiamos gozar como
o fixemos, se non fose polo moito
traballo desenvolvido pola xent_e de
Coedo, Piñeira de Arcos, Parada dé
Outeiro, Maceda e Allariz (espero
non esquecer ninguén), coordinados
por Miguel Fernández (o cura), pola
axuda prestada por Protección Civil e
a Policía Local e mais polo Concello
de Allariz e por tódolos irimegos
anónimos que se esforzaron por que
todo saíse tan ben como saíu.

o············· .
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UN ANO MÁIS, AS MÁIS SINCERAS GRACIAS
Sempre me resultou dificil explicarlles ós meus amigos qué era. aquilo cando dicía que o sábado eu ía á
Romaxe. Sempre me pareceu que
dicirlles que era unha romaría na
que se xuntaba a fe vivida desde a
galeguidade e a galeguidade vivida
desde a fe os deixaba exactamente
igual ca estaban, que. había. que vivilo para entender en toda a extensión
eses dous conceptos, pero eu non era
quen de transmitilo nunha fras~
curta:.
Explica-la miña v1venc1a da
Romaxe supón unha 'reflexión sobre
moitos aspectos: o porqué you ¿inercia ou convicción?, a miña relixiosidade, a miñas ideas, crenzas e opini' ns... m itas outras causas que
causa non tan doada de atapar como
n n t ño sufici ntemente claras
parece. Ademais na Romaxe conséc mo para ntregar este escrito ó día
guese unha dinámica que non me
eguinte da Romaxe, así que se
deixa indiferente: implícaµie; atráeresulta un pouco caótico é porque o
me, envólveme. E sobre todo intepensamento se vai fiando ó tempo
rró gam.e, faime descubrir causas
que escribo. Pero ¿que é a Romaxe
· . novas e pensar sobre elas, incluso,
para min?, ¿que sinto, que vivo?, ¿por
dalgún xeito, espera a escoitar tamén
que vou?
o que eu penso.
A Romaxe implica ACOLLIDA. É
chegar a un sitio no que xente que
leva máis dun ano preparándose, e
iso xa me merece un graf1:dísimo respecto, te recibe cos brazos abertos.
Están agardando por ti para convidarte, estás na súa casa e amósanche
como son.
A Romaxe tamén implica unha ·
verdadeira EUCARISTÍA, na que o
punto de partida xa é a fe e a galePe.ro o que eu máis lembro das
guidade como un só eixo que articula o ·día. Non fai falta explicitar romaxes é a xente, non tanto os tex"en galega", e tampouco precisamos tos ou contido da liturxia de cada
aclara-lo concepto de Igrexa, e non ano, polo menos eu na miña inculti o único que pensa así nos arre- tura e coa miña mala memoria; así
dore . É unha celebración que pois, por último, a Romaxe para min
e "pr a idea coas qu estou de supón pasar un día de· FESTA cun
grupo de xente á que realmente non
a ardo
tou de acordo con tod.as,

A Romaxe
implícame,
atráeme,
envólveme

................
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coñezo, pero que vexo ano tras ano
e que me fai sentir en comuñón (se
·cadra-non é teoloxicamente correcta
a utilización da .Palabra), comparto
algo con ela. Son xente cabal e
madura con pinta de ser bastante·
feliz e que teñen criteriós similares
ós meus, que amasan que eu non
estou tola, que hai alternativas. Esa é
xente que non me importaría coñecer máis se non fose porqu.e supón
compromiso, responsabilidade, esforzo e curre ano tras ano (causa que
admiro neles, porque eu son máis
como di ;i. canción " ...no comparte
una reunión mas le gusta la canción .
que comprometa su pensar..."). Eu
non son da organización pero coñezo un par de persoas moi metidas
nela que fan que saiba o que sup ón,
os trabillas que pasan todos, tanto a
xente do lugar como os que levan a·
organización desde Irimia e, aínda
que a min non me toca, fa~me sentir orgullosa e agradecida por permitirme vivir todo isto, por mantelo
para min e para todos .

CRÓNICA

E

Carlos Yáñez*
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A MINA PRIMEIRA ROMAXE

O día amenceu bretemoso na
Acearrica de Allariz, mais
cando chegaron os primeiros
romeiros o sol xa daba calor
detrás do veo branco que o
cubría. Xa entón estaban resoltos eses detalles da organizaci.ó n
que fan que nun encontro tal a
xente se sinta coma na casa. E o
Arnoia comezou a cantar.
Comecei a sorprenderme
desde o primeiro momento.
Nunca pensara que a festa se
puidese converter en celebra. ción. Pero así foi como sucedeu_, e para cando o Arnoia nos
fixo bailar a Rumboia xa sabía
eu que algo grande nos levara
ata ali, para que nos decatasemos de que o Reino está preto,
que só fai falta que traballemos
xuntos, coma i~máns e irmás,
neste proxecto de Deus . Pouco
importan os anos ou as procedencias se nos entendemos por
crermos no me·s mo Pai e falármo-la mesma lingua.
Así transcorreu o meu 8 de
setembro: de festa, de celebra. ción, de xantar compartido e
de baile de sobremesa. E para
rematar un día de festa, unha
oración en comunidade alá en
Xunqueira de Ambía. ¿Acaso se
p ode pedir máis? Por suposto
que si, cada ano hai Romaxe, e
din que pára o ano son xa 25,
será en Camposancos, así que
haberá que participar. Alá nos
veremos.
*Centro Xuvenil Abeiro (A Coruña)
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CONFERENCIA ·INTERNACIONAL DE DUBLIN POLO DEREITO A ..
CHAMADA DAS MULLERES AO SACERDOCIO
Quera presentar en lrimia algo do que supuxo a Conferencia Internacional de Dublin do
29 de xuño ó 1 de xullo pasado. A primeira do seu xénero. Eramos 370 persoas de seis
continentes. Alí, na Universidade de Dublín, da Eire, Irlanda libre, celta e católica a rabiar,
escoitouse alto e libre este berro HDeus da xusticia, Deus do amor, acóllenos a todos na
túa chamada universal;' desobedecendo todos e todas con seriedade e plena conciencia.
Participamos nunha celebración magna: ''A celebración da chamada a un sacerdocio
renovado na lgrexa católica" convocada por WOW (WomerJs O~dination Worlwide)
asociación internacional que está a promociOnar a ordenación das mulleres dende 1996
e que agrupa as diferentes asociacións que loitan por esta causa en numerosos países.
no seo da lgrexa Católica.

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

_

Organización e
rebeldía
Exerceu o papel de anfitrión un grupo irlandés
chamado BASIC (Brothers
(/JI
isters in Christ/ lrm.áns
e Irmás en Cristo) dedicado a traballar e rezar pola
ordenación das mulleres
dentro da Igrexa Católica.
A coordinación levo una ·
un Comité Internacional
formado por membros da
WOW, que plani:ficou e
organizou a Conferencia.
O lema "Agora é o
tempo" ("Now is the
Time") acompañou o noso
traballo. Sen dúbida, os e
as ali presentes e moitos
dos que non poideron vir
-aínda que sí apoiaran con
todo
o seu ser a
Conferencia-, sabiamos de
c rto · que viviamos unha
hora histórica, algo no
e ns o bíblico da "hora".
Atrevémonos a falar do
que Roma prohibira falar
xa hai catro anos, a discutir unha cue tión que teóri am.ente e tá definitivamente pechada coa carta
apo tólica d Xoán Paulo

11 Ordinatio Sacerdotalis (22, maio
congregación. Esta benedictina norte1994) e a seguinte declaración do
americana é mundialmente coñecida ·
Cardeal
Ratzinger
(1995).
pola súa contribución tanto teolóxica
coma espiritual a estes temas .
Celebramos a chamada de Deus, que
tamén chama a mulleres. Unha das
Ofreceunos o plato forte teolóxico
organizadoras máis fervorosa, Soline
desenvolvendo o tema do "discipulaVatinel, chegaría a dicir:"Celebrar é
do".
verdadeiramente unha actividade
Finalmente tamén puidemos disfrurevolucionaria. Xorde da alegría da . tar da lucidez humana e eclesial de
Resurrección de Cristo, unha alegría · John Wingaards, decididamente
que ninguén rios pode quitar".

Relatores de prestixio (presen. tes e ausentes) .
Foron catro intensos días de celebra. ción que incluían relatorios, paneis
(mesas redondas), oración e mais celebracións. Abriu a Conferencia
Mairead
Corrigan · Maguire,
Premio Nobel da Paz, de Belfast,
. prendendo o cirio pascual que· alumeou o& nosos labores (un cirio que tiña
forma de queixo· de tetilla galego; ou
sexa, unha teta, nada do símbolo fálico
de sempre). · Logo falounos Rosa
Hudson-Wilkin, xamaicana, Vigaira
da Igrexa de Inglaterra en Londres, co
seu valioso testemuño sobre o que
pode supor o feito de que o cura sexa
"e/a e por riba sexa negra"; e teña, por
· exemplo, que enterrar a teu pai .. .
Joan Chittister interviu a pesar da
prohibición expresa dos xefes de
Roma e co apoio da superiora da súa

Atrevémonos
a falar
do que Roma
prohibira
comprometido e solidario: optou por
deixar de exercer o SGU sacerdocio
para solidarizarse coas mulleres privadas del, e vive entregado á sua colaboración con www.womenpriests .org
(onde se pode ato par toda a información sobre o tema do sacerdo(::io feminino). Aruna Gnanadason, do
Consello Mundial das Igrexas, tivo
que retirarse como conferenciante
principal da noite do venres, cedendo
á presión vaticana que ameazou con
interpretar a sua presencia como unha
ofensa ó recto ecumenismo (!), segundo nos explicaron. A coordinadora

Christina Moreira
ballq ou a sua permanencia· nunha xeral d~ WOW, Myra Poole, monxa
orde relixiosa, o do seu equilibrio psida congregación de ~osa Señora, tiña
colóxico (para moitas persoas, ainda ·é prohibido asistir, tamén por parte do
duro "sair do armario 1'). Recordo_ a Vaticano, babeo pena de ser expulsada
aquela monxa que contou entre bágoda sua orde. Custoulle moita oración e
as como a botaran do seu convento
reflexión, pero chegou ó Congreso o
pola sua opción .. . A incomprensión
por parte da xente, compañeiros/ as de
congregac~ón, amigos/ as, curas, . . é
unha constante que moitos referían.
Quen escribe non queda atrás.
"Ai de vós que bautizades mulleres ... Mais vos yalera que non as bautizarades!". Así proclamaban algunhas
pancartas, pegatinas etc. Estas frases
conteñen toda a eclesioloxía dos/ as
que defendemos o ministerio ferriinino. Non somos nada ambiguas/os:
sábado, animada polas aclamacións de
Amamos profundamente a nosa
todas e tódolos presentes. Ó dia de
Igrexa pero, precisamente por iso,
_q uerémola defender dos que a usur- . hoxe non teño noticias de se houbo
algunha represalia real a posteriori:
pan e a desfiguran. Claramente: pre.tendemos renovala e estamos conven·Un movemento pouco comcidos de que estas situacións inxustas
prendido
(sumamos taméri o -horror do celibato
Tampouco non sei o que se cumimposto, a segregación por opción
priu das múltiples represalias posibles
sexual ... ) representan unha ~rise de
que agardaban moitos dos/ as anómicrecemento.A Igrexa que se debuxaba
nos/ as ali presentes que non puideron
en Dublín non tiña só 370 almas
desvdar a sú_a identidade por mor do
como parecía. Cada un/ha traía disipan dos seus fillos (houbo unha testemulado no corazón milleiros de irmás
muña neste ·senso )_; o seu pos to de trae irmáns invisibles, algúns defuntos,

Amamos
profundamente
a nosa ·1grexa por
iso defendémola
dos que a
desfiguran

outros amargados, outros esperanzados
pero que non puideron viaxar. Quen
está a falar levou a moita xente, entre
. outra a unha parroquia da bis barra de
Ferrol.
Eu creo na comuñón dos santos, ¿e
vostedes?. Estaban ali todalas comunidades que . agardan ás veces meses a
que un macho da especie humána,
deses ós que si "lles deixan'', se digne
lerlles e explicarlles un anaco de
Evanxeo, bautizárlle-los nenos ou perdoa-los pecados, que alguén case a
dous que se aman. Tamén estaba
algunha de . esas femi as (da mesma
especie) que se cansaron de agardar e
atenderon ó pobo no que puideron,
sen ou con medo, pero seguras de que
honraban unha chamada real . do seu
Deus e socorrían unha necesidade
non menos real.
O diálogo só ac;:tba de empezar
¿Que queremos facer coa riosa Igrexa?
¿Qué precisa realmente -como diría
Joan Chittister- dos seus servidores?.
"Non, quededes aí mirando o ceo",
que di _o Mestre, hai moito por facer.
E non o van facer os curas.
"Aquí estou Señor, para facer a túa
vontade".
Podes escribirme por correo electrónico a: parlerfrancais@wanadoo.es.
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VAi FEITA UNHA MOCIÑA
Pídenme da revista lrimia un pequeno comentario sobre os 20 anos de existencia. O nQO
saíu en setembro de 1981, e o nQ 1 saíu con boa compaña: festa de
Tódolos santos dese mesmo ano.
das, na comarca de Abadín, e a revista significouse polo seu carácter
rural, moi comprometida coa causa
dos labregos . Co cambio da redacción a Compostela xa se supuxo que
ía incorporar máis a condición de
urbana. Sería complexo transmitir
aquí a discusión, pero o que certamente quedou foi unha gratitude a
ese equipo inicial, fundadores de
Irimia e que levaron a edición por
bastantes anos, dende o nacemento
en 1981 ata marzo de 1991 , principio
da segunda etapa.

Primeira fase

Antecedentes
Levab amos anos en Galicia, ·
penso qu e dende 1966 ou 67, teimando· por unh a revista que reflectise o fenómeno tan singular coma os
Coloquios Europeos de Parroquias .
Demorouse a decisión pero, á fin
naceu , n o ano 1977 , Encrucillada,
xeitosa e con éxito,vén prestando un
interesan te servicio.
Calquera l~ctor de ambas revistas se
d cata da diferen cia: En crucillada é
mái d p nsamento e· Irimia atende
mái á noticia e maila experien cia. O
int re ante é a lectura complementaria das dúas.
Contando a historia de Irimia,
resúltanme tres fases distintas:
Pero ·hab ería que lembrar que un
primeiro p aso -reuni~n qrie quixo
ser fundacional e á ·que asistiron
memb ros
da
directiva
de
Encrucillada e invitados coma
Ramón Piñeiro, C arlos C asares e
Lois Caeiro. D e ali saíu un equipo
pero a nomeada directiva tivo j n convenientes que deixaron · o proxecto
en vía m orta.
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Ramón Díaz Raña deu un bo
día cun crego novo e voluntarioso, e
así principiou Irimia: cun equipo
liderado polo primeiro director e
cofundador, Victorino Pérez Prieto,
Manolo Regal Ledo, Xosé Antón
Miguélez Díaz e a parella Marta e

O máis
interesante foi o
lento recambio
de persoas

Segunda etapa
Xosé Lois participaron nesa primeira
etapa. O primeiro ano as reunións de
traballo para elaborar Irimi~ tiven a
fortuna que fosen na miña casa de
Vilalba, cousa da que estamos agradecidos á miña muller Sari e Sara filia,
que tanto participaban na discusión
como fadan a cea. Mesmo se era preciso, Sari levaba no seu automó bil o
m aterial á imprenta de Elías, en Fene.

Centrar en Compostela os traballos
dispersos obrigou a prescindir do servicio da imprenta dos monxes de
Sobrado, que atrasaba moito a publicación. Sentírono. Sentímolo. Había
certa te_n sión por tres cuestións que
se s-ometeron a discusión: da primeira xa falamos: a cautela polo paso que
se deu do rural ó urbano. Pero existían problemas máis fondos.

Cando viñemos para Santiago,
todo se centrou, coas persoas indica-

O segundo problema: ¿a quen se
dirixe a revista? Mentres algúns lle
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Xosé Chao Rego
atribuían un cometido misioneiro,
procurando un público o máis amplo
posible, outros optaban por unha
revista caseña que axudase a consoli-

Capeáns Leis e Agostiño Bueno
Rodríguez. Fíxose máis laica, e esta
foi a terceira cuestión que nos entretivo.

da-lo grupo de Irimia e outros, e .en
afirma-la propia identidade.

Terceira época

A nova redacción, dirixida por
A terceira fase deu comezo en
Carmen Puente, tivo a súa sede no . marzo de 1998 e caracterizouse pola
Castiñeiriño -casa de .Carmela renovación na presentación externa e
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tamén nos contidos. O punto máis
interesante foi o lento recambio de
persoas, entrando xente máis nova na
Mesa de Redacción. As .reunións
fanse na casa de Lidia Campos Chan.
A composició.n da revista púxose en
mans de peritos e resulta máis áxil. O
lema ha ser ancorar no futuro, coma
sempre, un enigma. Sorte e agradecidos.

Septe.mbro 1981
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FALANDO
DALINGUA

lidia e Valentina

O CANTAR
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¡Hum!¡Que bos están os é\IDendoados de Allariz!, por certo, ¿sabedes que a
palabra "améndoa" ten .o mesmo étimo, é dicir, a mesma palabra latina de
orixe, ca "amígdala"?, pois si, déronlle o nome á glándula porque se parecía na
forma ó froito. Pero nós non iamos falar de amígdalas serrón de amendoados,
e máis concretamente de Allariz. ¿Fostes dar alá o día 8? Se pisáste-las terras
do Arnoia decatariádesvos de que esta vila ademais de destacar p0la súa natureza destaca pola súa historia. A Allariz chámanlle berce de reis, ·e o propio
nome tráenos lembranzas de r~aleza, e serrón lede ben o que vos irnos contar:
o topónimo Allariz ten o sufixo -riz, igual ca Mondariz, Guitiriz, Romariz ... ,

1. ¡Coidado cos monseñores
que dende o seu grande pazo
poden orienta-los cregos
para daren o "eticazo"!
2. Sucedeu nas Rías Baixas:
cunha medida algo dura
a unha rapaza cantora
prohibiulle canta-lo cura.
3. Pedíralle unha curmá
con vontade derradeira
un c_antar nas súas exequias
á cantora de primeira.
4. Coma cantor matutino
vén do crego a prohibición
pois a nena Ética fixo,
non estudiou Relixión.
· 5. Mal golpe ese "eticazo"
que deixa triste mensaxe:
da igrexa e do seu culto
é propietaria a cregaxe.
6. Dende o púlpito presiona
co etícazo algún cura
pra que elixan nos estudios
ftelixión de asignatura.

¡Ki-ki-ri-ki!, churriñas _de ¡A-la-ri-kí!

e por isto fai referencia ós donos da terra ·ou ós fundadores do 1ugar. Neste
caso crese que o fundador da "Villa Alarici" foi Alarico, o rei dos suevos. Ai,
ti, se es de Arnil, de Sismundi, de Vaamonde, Gomesende ou de Gondomar,
saberás que tamén os sufixos -mil, -monde/ -mundi, -ende e -ar os deixaron os xermanos e teñer:i este mesmo significado.
Pegada real en Allariz tamén deixou outro rei, que disque foi sabio (Afonso
· X) e polo visto recompilou as célebrés Cantigas alí mesmo.
¡Que sería de nós sen isto da toponimia, iriamos á Romaxe nun saco e
viriamos nun cesto, non saberiamos nada do sitio que visitamos, ¡canta información nos dan do pasado dos lugares os seus nomes!
·E respecto de Acearrica, o espacio natural onde tivo lugar a·Rómaxe, ¿sabedes de onde vén o seu nome? Os romeiros qqe ali estiveron se cadra xa preguntaron polo seu significado, pero para os menos curiosos ou para os que non
fostes alá diremos que os diccionarios definen acea como "muíño fariñeiro
situado na beira dun río ou dun regato e que se move pola acción da auga".
Tamén aceas son os muíños que están nas rías e aproveitan a auga da preamar
(ighualiño có que hai na entrada de Muros, ¡aghora museo!). Esta palabra non
a deixaron os xermanos, nin sequera os romanos, serrón os últimos que chegaron aquí: os árabes. E aínda que os arabismos que existen en galega (alcalde,
arroz cenoria, alcachofa, acibeche) chegaron a través do castelán, "acea" é das poua de incorporación directa, igual ca argola, albeíte ou laranxa.
D Campo arreos falarémosvos de hoxe nun ano, ¡se chegamos alá con este
no o chiringuito!

6: Pero moitos opinamos
que nµn Estado. que é laico
a relixión no Ensino
é un privilexio arcaico.

7. O profesor da materia
non precisa oposición
porque nomeado a dedo
nin cómpre titulación.
8. Por outra parte o diñeiro
vai tributalo o Estado;
todo é provisional,
coma quen di de prestado.
9. O asunto vai .adiante
e situacións danse varias:
profesoras expulsadas
en Almería e Canarias.
lÓ. ¿A razón? tales mulleres

andan en amor prohibido
que prós xerarcas é todo
o que non é bendicido.
11 . Esta sanción económica
resulta algo estraña
á mentalidade de hoxe
aínda na piadosa España.
12. Xa os tempos son chegados
e son tempos seculares
pra non face-la política
dende púlpi~os e altares.

