un e quen sementa e
outro quen recolle.
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL PATRIOTISMO PATRIOTEIRO Desde que entraron as técnicas de mercado
na política, estamos continuamente sorprendidos palas
ocurrencias dos nasos dirixentes. A última novidade é a
do patriotismo constitucional. Fai fincapé . nas dúas liñas
con que o PP pretende definirse: ser español e ser
demócrata. Pero para iso necesítase definir qué se entende por cada causa.
Ser demócrata é crer
na igualdade de dereitos, no respecto mutuo,
na firme convicción de
que esta ·sociedade ou
se constrúe entre todos
ou se destrúe. Consiste
en crer que o diálogo
son as vértebras que
posibilitan a convivencia. Nunha sociedade
mudámo-lo
onde
"outros" polo "nosoutros". Onde as pequenas conquistas sociais
plasmadas
nas
leis
deben ser respectadas e
mello radas. Onde se
prioriza o interese de moitas pequenas e medianas
empresas (porque representan e dan traballo á maioría)
sobre o das grandes multinacionais deste renacer hispano.
Ser demócrata supón non poñe-la forza sobre o dereito. Supón non xustificar, por exemplo, estilos de actuación antiterrorista tipo Bush, xusto as que se criticaron
cando gobernaban os outros. España, lamentablemente,
ten unha tradición de poder reaccionario, de poder
absoluto de ordeno e mando. Carece dullha fonda e
asentada tradición liberal que nos organice ó redor dos
no os dereitos. Ser demócrata supón rexeita-lo franquismo por antidemocrático e recobra-la única experiencia
razoablemente democrática habida no Estado: a república, onde tamén había unha constitución.
Aquí e agora afirmarse no "ser español" segue significando nega-las nasas diferencias, instalarse na convición da sup rioridade do español e da inferioridade do
gal go. Supón alimenta-los prexuízos contra o uso do
gal go na e ola, na liturxia, na familia. Supón que te
tr duzan nos medios de prensa e que a Administración
al ga ch conteste en español. E tamén implica seguir
ntíndono provincia ou sucursal, incapaces de construí-la no ar alidade n galega e desde Galic_ia, de crear
in titución galega , empre a galegas, tecido social gale' autó tono, autoc ntrado ou, cando menos, como
di ía Fraga, autoidentificado .

. . ··········e

Foto portada: Rob curtis/EPA

O TRASNO
¡QUE
BURRIÑOS
SOMOS! En grandes titulares La Voz de Galicia,
dirixida por un probo amante do galega, manda dúas
inocentes mensaxes: primeira, que os nena s do rural, os
galega falantes, son máis "lentos" - forma correcta de
dicir ineptos- cós nenas e nenas castelán falantes. E
segunda, a toda plana, que manda truco, "los alumnos
aprenden más rápido en castellano que en gallego".
Esas perlas da socioloxía da educación de encefalograma plano suxiren outras posibles afirmacións -hipóteses- facilmente demostrables con igual rigor científico
e profundidade de análise. Por exemplo: "Ser negro ou
hispano predispón ó crime" . Ou estoutra: "Ser muller
incapacita para exercer cargos directivos na sociedade".
A ver que vos parece esta, eu asegúrovos que se faría
unha tese doutoral ben fundamentada con datos deses
que chaman empíricos: "Os africanos navegan mellar en
internet en inglés ca en suahili".
O . peor destes analistas da realidade non é que demostren o obvio, senón que converten o síntoma en causa.
f?ír)fr)f')(;y.}~
Por 1so no .
o ~w.:~~[!'fil® ~ ~~
©
canto de ir á
raíz do problema,
se
alían con el
e ... tira millas.
Certamente o
grave problema é que o
castelán segue
senda a lingua da cultura, da ·información e do prestixio económico. Non é que os vinte
anos de normalización, como suxire o artigo, fosen inútiles porque non conseguiron que os alumnos aprendan
mellar na lingua inferior ca na superior. Non hai plan
de normalización capaz de semellante babosada. O problema deses vinte anos é que non conseguiron que a
lingua inferior deixase de selo e pasase a lingua habitual,
predominante, en tódolos ámbitos, tamén nos de prestixio. O problema é que leis e gobernos portien en que é
posible que, podendo escoller, os nenas dun país diglósico, escollan en ·contra dos seus intereses materiais e do
seu futuro como homes e mulleres de ben e, sobre todo,
ben remunerados. Heroes hai. E románticos tamén. Pero
poucos.
De calquera maneira, no que respecta ó idioma, a prensa aínda debe responder a causas máis palmarias, coma
estas ¿por que a sección con máis galega son as cartas ó
director? ou estoutra ¿cal é a cota de galega máxima
que se lles impón ós xornalistas desde a dirección?

BQANCJVA
OECO

Manolo Regal Ledo

Entre luces e sales
Non é doado dicir causas tan fondas con maneiras ten sinxelas. Esta é unha das gracias
do evanxeo. Co sal que podemos ver dentro dun saleiro a cada hora, ou cunha veliña que
levamos dun cuarto pc:ira o outro, cando falla a luz, un corazón apaixonado coma o de
Xesús sitúanos ante feitos básicos dunha ·vida cristiá:
Que a experiencia cristiá que brota dunha vivencia relixiosa sólida é sal e luz, dá gusto e
ilumina, pon vida, alegría, ilusió.n, optimismo. ¿Que calidade ten a nasa experiencia cristiá?
Que a experiencia cristiá como non se faga
realmente tal, pode acabar senda un puro tea:..
tro, unha palabrería absurda, que non aporta
nada verdadeiramente significativo para a persoa que a defende nin para o seu entorno.
¿Aportamos algo· coa nasa vida cristiá á nasa
sociedade?
Que nin vale o confesionalismo barato, que o
enche todo de palabras baleiras, nin vale o
silencio 'covarde ou medoso, que evita dar fe
dos propios convencementos -convertidos en
vida transparente. ¿Sabemos atopa-lo momento e o xeito oportuno da confesión da . fe nos
nasos días?
Que o sal e maila veliña aportando consómense; ·dando debilítanse, con esa maneira fondamente sabia de · entender o propio

~recemento

persoal e comunitario. Os individuos e as comunidades cristiás ¿estámonos construíndo desfacéndonos pala vida do naso entorno familiar e
social?

Pepe Chao

A CLAV.E

UN CHISCO DE SAL

Malia existi-la comarca do Salnés -ó parecer, vén de "salinas"-, a remates do século XVI as Xuntas do Reino de Galicia pedían:
"ltem, tratarán del gran daño que ha hecho la falta de la sal en ·este Reino ... ". O salario era o soldo que lles daban ós "soldados"para
merca-lo _seu sal. O cloruro sódico é comparado ó ouro, ambos considerados coma centro; na simbólica antiga. Pero o sal só realiza o labor se o disolven.
Cando algt,1én chegaba de visita, o patrucio ofrecíalle pan e sal, este para que non se deshidratase por culpa da camiñada. O sal
retén os líquidos; por isa, ós enfermos con exceso de líquido, comen _sen sal.
Vemos a predilección dos evanxeos polos símbolos. O outro símbolo é o da luz-tebras. Hoxe a luz funciona mecanicamente,,e non
·ternos experiencia de algo dinámico: non a luz, senón a transición das tebras á luz, o engado do amencer. lrmos saíndo da noite
pecha, dar sabor á existencia cún chisco cle sal ou gracia: "cum mica salis", que dicía Horacio.

e····· · ·····

APENEIRA
UNHA NOIVA QUE
NON SE DEIXA QUERER polo executivo de Aznar é o que
está dando a entender EEUU, pois aquel
todo fachendoso quere pasea polo
mundo do brazo dos americanos e o G8.
Foi o derradeiro en ser recibido por
Bush, despois da traxedia do 11 S, e, o
que é peor, os americanos non coñecen
os productos que manufacturamos ·nesta ·
beira, só 200 empresas españolas (70
delas en Nova !arque) medran baixo
aquel ceo. Mentres, o seu investimento
supón o 36, 170/o das que se fan en
España: 600 empresas son o segundo
investidor. Tamén atoparon máis portas
abertas para utiliza-las súas bases nes-

11
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0S FACHÓS" é o xeito de. celebra-lo seu patrón, San Sebastián, o día

20, en Castro Caldelas, que os liberou dunha peste hai máis de dous séculas. Os máis

tes pobos da península. A USA xa non

de 200 fachós cosque alumearon na procesión rematan nunha prodixiosa fogueira

xogou limpo con España no 1898 cando

onde tamén queiman os trastes vellos ... , e nun xantar comunitario co viña novo, os

quedaron con Guantánamo, onde agora

chourizos xa curaflos da recente matanza e a augardente de Caldelas. Os mesmos

agachan os detidos en Afganistán.

fachós que axudan a escorrenta-lo lobo destas montañas ... , ·e o mesmo San
Sebastián que celebran no cumio do Pico Sacro e nas rúas da cidade de Pontevedra.

Cando irnos celebra-la festa da Candelaria, o día 2, a lgrexa dedica unha xornada ás

VIDAS CONSAGRADAS e un lembra toda

unha historia preñada

de congregacións, mosteiros, mulleres e homes que actualizan na sociedade un
"carisma". E tamén hoxe nacen estas vocacións, como as Misioneiras Oblatas de
María Inmaculada, que son 8 mozas que viven e atenden a Casa de Espiritualidade
de Emaús, en Pozuelo de Madrid. Proceden de grupos que traballan en parroquias,
teñen os seus estudios universitarios e agora séntense chamadas a traballar polos
máis pobres. Na foto, xogando ó fútbol no patio da súa comunidade.

O DÉFICIT DEMOCRÁTICO DA ARXENTINA
segue a crear tensións entre os cidadáns. Desde hai case un século viven os vorcallóns de movementos como o peronismo, que baleiran de contidos e responsabilidade
os partidos e as eleccións e que, divididos entre eles, compiten por máis poder. O
Congreso e as institucións están sometidos á apisonadora e corrupción do caciquismo dos "caudillos" provinciais de Bos Aires, que son os que marcan a política de
cada día mentres a representación dos partidos é unha farsa. Así xulgamos a pouca
participación nas eleccións de outubro e o simultáneo furor na rúa das sete folgas
xerais do peronismo contra De la Rua. Na foto, o actor Gastón Pauls e o .director
Bielinsky do filme arxentino Nueve Reinas, acabado de estrear e no que xa se masca-

. ... . ..º

ba todo o desastre qué está a vivir este país .

Alfonso Blanco Torrado
MONCHO
VA~~~,~CE

No cabodano da marte de

MONCHO VALCARCE, o 1.de febreiro,

queremos aconsellar un tríptico que vén de edita-lo "Obradoiro da Historia" de
Ordes, pala súa sinxeleza e rigor. Co título: "O compromiso dun crego cunha realidade: Galiza" faise memoria da súa militancia, a persecución que sofre pala súa identificación cos máis pobres, o seu labor como crego de Sésamo, as súas loitas: As
Encrobas, a marisma de Baldaio, contra a proposta dunha nu~lear en Xove, a cota
empresarial, os labregos das Enchousas, o vertedoiro de Bens, a cota do leite, sen
esquece-lo seu ti-aballo institucional en Culleredo. Edita Obradoiro da Historia.

.lsocluillnC1111 ....1
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Apartado 42. 15680-0rdes.

IMOS Ó TEATRO á sala independente NASA de Santi.ago, o 2 de marzo,
para ver áscar polo Teatro de Marionetas do Porto, que desde 1988 leva representado 18 produccións, ofrecendo novas xeitos de concibir e move-los bonecos. É unha
peza moi imaxinativa e diversa para os nenas e maiores. E do 5 ó 23 de marzo pode-·
mos gozar co

111

Festival de Teatro, Música e Danza en colaboración co teatro Galán,

e no que actuarán Chévere e outros grupos nun alarde das novas linguaxes escénicas.

A CANDELORIA" é un poema de Luís Amado Carballo (1901-1928),

11

nunha ilustración de Maside, recollido do seu libro Proe! (1927), mostra da poesía de
vangarda da súa xeración:
"Na catedral do abrente
hoxe cásanse os paxaros,
con nubes de neve e ouro
está o ceo galanado. ·
Ficou o día ancorado
na ría donda do ceo.
Os roibéns ·soben no lonxe
como rosarios de encenso.

o xantar do casamento,
roibo, na palma da man
das eiras madrugadoras
xa está arranxado no val.
Vai tocando polo campo
a súa zanfona o rego
e canta o vento nas farpas

XOSÉ SARAMAGO segue a ser un facha aceso nesta escuridade con

sonoras dos piñeiros.

poucas luces na que nos queren i.nstala-la' mediocridade ambiente e o pensamento

O campo as montañas ruzas

único. O Nóbel portugués denuncia o silencio dos intelectuais galegas ante as agre-

envolve en capa pluvial,

sións que está a sufri-la parroquia de Lourizán, e sobre todo a súa plaza de Praceres,

co hisopo do sol mallado

en Pontevedra, que está a parti-la ·súa praza e parroquia polo medio cunha vía de

dálles a beizón nupcial.

tren. É o caso duns veciños xa machacados pala Celulosa e por outras agresións

Do casebre ·nugallán

como o recheo da súa praia para facer un ha autovía. Este. escritor está a axudar a

soben os vivas dos galos ·

facer camiño entre nós, e así en Vite de Santiago constituíron unha. asociación co

e na festa desta noite

seu nome.

estrea un luar o campo".

e · ······· ···
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OS NOVOS CENTRISTAS
Celebrouse en Madrid o gran congreso do Partido Popular, esa organización renovada
que se proclama de centro e ºque non canta con ningún grupo á súa dereita. Dise tamén
autonomista, pero tampouco contamos con ningún partido importante máis centralista.

I o xplica a curiosa posición que neste congreso ocuparon os representantes galegas. Os colaboradores de
Manuel Fraga acudiron a Madrid a defender emendas ós
documentos do congreso, que reclamaban precisamente
un papel máis importante para as comunidades autónomas.
Vén de vello xa a idea de Manuel Fraga de nforma-lo
Senado para que actúe como cámara onde se debatan os
asuntos relativos ás. comunidades autónomas, ata certo
punto na liña do que existe en Alemaña, que se proclama República Federal. Propostas estas, xunto coas da
Administración única, recibidas desde sempre con moi
boas palabras polos dirixentes do PP en Madrid, sen que
nunca des en pasos para realizalas.
Outra emenda importante referíase á participación das
comunidades autónomas nas institucións europeas. Do
amplo entramado de institucións europeas, as comunidad autónoma participan xa no Comité etas Rexións,
órgano só onsultivo. En certa maneira pódese dicir
tam' n qu pode haber representantes das comunidades
n Parlam nto Europeo, na medida en que os respectivo partido políticos a í o decidan, e de feito témo-lo
ca do dif( r ntes deputados nacionalistas, como é o do
BNG. Por uposto, o asunto non se refería ó Tribunal de
u tiza nin ó Banco Central, nin mesmo á Comisión
Eur p a, qu ata agora conta con membros procedentes

_

de tódolos estados membros, nomeados por proposta dos
respectivos gobernos.
Pero do que se trata é de que cando un consello de
ministros, poñamos por caso o de pesca, vaia tratar sobre
un asunto que afecta a competencias (ás veces exclusivas)
dunha comunidade autónoma, na delegación española
haxa representantes desa coinunidade, como pode ser
Galicia. E así non se dea o caso de que para falar dun tra-

Nun tratado de pesca
con·Marrocos
debe ter participación
directa Galicia
tado . de pesca con Marrocos poida ter part1c1pac10n
directa un representante de Austria ou Luxemburgo (ou
Chequia, Eslovaquia ou Eslovenia, na nova UE), pero
non Galicia.
Esta posibilidade, xa exercida por outros estados como
Gran Bretaña, Bélxica e, non digamos, a República
Federal Alemana, é causa de escándalo para tódolos centralistas, sen dificultades para ceder soberanía cara a
Bruxelas, pero sempre desconfiados das capacidades e
competencias das comunidades. autónomas.

MULLER EN BRANCO
SOBRE FONDO_ NEGRO
.....................................................................................................................................
~

Engracia Vida/ Estévez

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

MULLERES NO SUPREMO

Escribo ó remata-lo noticiario cincuenta pnme1ros cargos polítidas 17 horas. Hai conflicto no cos,
cinco
son
só
Consello Xeral do Poder Xudicial, mulleres ... Denunciou tamén que os
"gravísima crise". A minoría proPartidos están valéndose d.o relevo
gresista levántase contra os nomeaxeracional para excluí-las mulleres.
dos polo PP e CIU, disque polos
. Hai veteranas que non son cómoposibles novos rr:iaxistrados do
Tribunal Supremo. Un destes acaba das de manexar. Escuro panorama.
de apuntar que a causa é o n.o meaPola miña parte tiña ben gardado
mento da primeira ·muller que vai un anaco de La Voz de Galicia do
ascender a esta categoría. Disque
"protestan porque non son eles" os
que logran o título de se-los primeiros en lograr esta baza ... Había
moitas xuízas pero non nos pastos
de poder. Este primeiro elo provoca conflicto: .. ¿branca? ¿mauro? ¿gris?
,
Non está mal, seguramente esteamos no verde esperanza ... (¡Aínda
que hai causas que dan noxo !)

Entre os
. cincuenta
.
pr1me1ros cargos
políticos,
.
so cinco
son mulleres ...

Onte estivo Cristina Alberdi en
Pontevedra. Falo u de "O poder é
causa de homes", que responde a un
título dun libro seu. Denuncia a
escaseza de mulleres en postas de
responsabilidade empresarial, política e xuditial, pese ó aumento de
mulleres nas bases. Algún exemplo:
das cen perso~s máis influentes no
país só doce son mulleres. Entre os

lectoras dos xornais? Aquí non hai
futuro de esmeralda~ porque o citado xornal é recalcitrante nestas
causas.
Desde hai tempo teño gana de
comentar ou.tro feito. Dáme un
pouco de medo. Trátase das críticas,
certamente afiadas que afectan a
Celia Villalobos, Pilar del Castillo,
Anna Birulés, como noutrora a
Isabel Tocino ou Esperanza Aguirre.
Ou Ana Botella, etc., etc. De acordo con que o mereceron moitas
veces, por iso dicía que me daba
medo, non vaiades pensar que comparto os seus módos e decisións.
Pero ás veces faime pensar que non
miran tanto para "outros" que o
merecen tanto ou máis e non as
levan. ¿É a miña sensibilidade diferente? A ver ·que cor lle poño a esta

día seguinte do pasamento de .Cela.

impresión un pouco escura e tenebro-

Pediron a colaboración de catorce

sa.

varc;ms. ¡Nin unha soa muller! ¿Non
hai mulleres

crítica~,

escr;itoras, lec-

Pero vou rematar en branca. As

toras, seres con sensibilidade huma-

MULLERES preparamos o día 8
de Marzo; a Marcha Mundial, o

na e literaria que poidan expresar

encontro de "Mujeres y Teología"

algo do interese dunha maioría

en Sevilla o 27, 28 e 29 de Abril ...

mixta como somos os lectores e

Ide facendo plans.

e . . . ... . .

AC 1UALIDADE

O MUNDO VOLVE EMPEZAR
De igual maneira ca en anos anteriores o bispo Casaldáliga regálanos unha circular para
comezos de ano. Reproducimos parcialmente -por cuestións de espacio- a
correspondente o ano 2002. Coa valentía e sensibilidade habituais, cunha liberdade e
capacidade crítica ben pouco .habituais na lgrexa, o bispo da Amazonia esculca na
realidade para, sen agachar ningunha das limitacións e inxustizas que nos rodean,
alentar a nasa esperanza. Por isa en cada escrito, en cada poema de dom Pedro, o
mundo volve a comezar

Os comentarios -cautelosos ou

bío de época. Non tanto, precisa-

enlouquecidos e as sistemáticas

apocalípticos ou clarividentes-

mente, palas torres xemelgas do

guerras imperiais. Hai un terro-

acerca da conxuntura proliferan,
estes días, nos medios de comunicación. Non vou repetir "o obvio

11 de setembro; que hai moitos
outros días, moitas torres, e moitos

ouveante". O problema está en

causas, intereses, "efectos colaterais", xogos de vida ou marte para
a familia humana.

calquera asaltante en calquera
esquina ou verea; outro terrorismo, grupal, perpetrado por cal-

saber le-la coillcuntura á luz dos
signos dos tempos, descubrindo

rismo individual, cometido por

A
mundialización
é .. inevitable"

. quera facción; o terrorismo de

Estado, que é ás veces do Estado
propio de cada país ou dos prepotentes Estados imperialistas

e

colonizadores, sobre todo do máis
terrorista de todos eles, ó loriga

Os terrorismos, en plural
Creo, sen embargo, que a toda a
Humanidade, e concretamente á
Igr xa, nos toca tomar nota de

...............
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terrorismo do Sistema, hoxe
de capitalismo neoliberal, que é o
terror económico e social para a

para entender e xulgar correcta-

maior parte

n zou un novo milenio, un

mente os actos terroristas e as

sometida á fame, á marxinación e

novo, qu chaman un cam-

guerras de terror, os terrorismos

ó desespero .

bl m nt , o de años desta hora.
t mp

11 de setembro. Catro terrorismos, se1?- dúbida, hai que destacar

urx nCia e asunur, corresponsa-

e

dos dous · últimos séculas; e o
terrorismos, ai:ites e despois dese

da Humanidade,

Pedro Casaldáliga

Os desafios desta' hora
~res

desafios, concretamente,

debe asumir con ousadía profética
e liberdade evanxélica a Igrexa de
Xesús, para ser crible· e evanxelizadora hoxe : a descentralización
mundializada,

a

participación

corresponsable e o diálogo solidano.
A mundialización, por gracia de
· Deus e polo humano proceso da

,.
~

como á Santa Sede e ás cunas
eclesiásticas. Soamente esta descentralización fará posible a participación corresponsable e efectiva
dos varios pobos e estamentos.
Quen concretamente pide só a
democratización da Igrexa está
pedindo moi .pouco. Á Igrexa hai
que pedirlle, e na Igrexa debemos
dar, máis ca democracia: vida fraterno-s.ororal, coxestión adulta,

modelo vixente e propoñen cambios
desde un coñecemento renovado da
Escritura e da Tradición.
Algo se move na Igrexa

A propósito da participación
adulta na Igrexa, acábase de celebra-lo Sínodo dedicado ó ministerio episcopal. Un sínodo que se
supoñía ·coroación de todo un
serial de sínodos por temas e ata

ministerialidade plural, liberdade evanxélica.

por continentes. A verdade é que
este último sínodo confirmou a

pobos, culturas, relixións, dentro

O moi probado teólogo Juan
Antonio Estrada declara lucida-

decepción que o instrumentosínodo vén provocando practica-

dun só mundo humano; sen pri-

mente: Hoxe o catolicismo está lastra-

mente desde a súa aplicación, por

meiro, sen terceiro, sen cuarto. Ese

do cunha institucionalización que xa
non corresponde nin ás necesidades
actuais) nin ás esixencias ecuménicas)
nin á sensibilidade dos fieis. Tampouco
canta ca consenso global da teoloxía)
xa que cada vez abundqn máis as
correntes .e escalas que impugnan o

non ser deliberativo e decisorio.

historia, é "inevitable". E esa
mundialización esixe o recoñecemento dos varios mundos como

recoñecemento reclama, para que
sexa real e non

a penas

escrito, a

descentralización das instancias de
planificación e · de decisión. O cal
lles debe ser esixido tanto á ONU
e demais orgamsmos mundiais

Permítome contestar fraternalmente a satisfacción que o cardeal
Joseph

Ratzinger

manifestaba

sobre o curso dos debates, neste
último sínodo: P odíase temer -di o
purpurado alemán- que o sínodo se

º '"""'''

Pedro Casaldáliga
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bloquease en torno ás relacións entre a

medrando, no mundo, un clamor

e de corazóns. Non a simple tole-

curia romana e os bispos, sobre os
poderes da asemblea sinodal . ou a

e xa unha acci6n en torno a un

rancia, que se parece de máis á

verdadeiro proceso conciliar. Que

guerra fría, senón a convivencia

continúe e actualice e amplíe o

cálida, a acollida, a complementa-·

Vaticano II; que responda ás gran-

riedade.

des urxencias eclesiais e ás grandes

· A caída das torres debería ser

expectativas da Humanidade, filia

tamén a caída dunhas escarnas que

estructura das conferencias continentais
e nacionais, estrangulando deste modo
a vida da Igrexa.
O que estrangula a vida da
Igrexa é, precisamente, señor cardeal, a falta de revisión a fondo das

de D.eus. Esa mobilización das

empanan os olios do Occidente

bases dáse tamén, na maior escala,

cristián· fronte ó mundo árabe e

relacións entre a curia romana e

dentro da Sociedade como un

os bispos, o modo de elección

todo. Xa van senda cada vez máis

destes, a restrinxida ministerialida-.

os movementos e accións decida-

de, a inculturación non efectuada,

danía, cooperación, solidariedade;

a problemática enteira da colexia- . os varios foros libres e alternativos
lidade e a corresponsabilidade. O
á econorrúa, ó pensamento e á

11

ese

de

setembro, traído e levado como se
fose o maior terrorismo da historia, o Occidente, cristián ou non,
está necesariamente abrigado_ a

qu fo n tan pacíficas e concor-

recoñecer que o mundo árabe e o

d

Islam existen, e que o Islam con-

a

sións sinodais podería

d b r

á si temática negativa de

spacio oficial e á omisión resignada dos participantes. Máis para
un "nostra culpa" ca para un "Te
Deum" de acción de gracias.
Afortunadamente, o Espírito e a .
Igrexa continúan camiñando; e as
bases móvense. A conciencia e a

Non·hai
un terrorismo,
hai
polo menos
catro
diferentes

non é a penas un movemento, é
unha "movementación" ó longo e
ancho de toda a Igrexa de Xesús,
que son as vanas 1grexas que pro-

grega máis dun billón de fieis de
diferentes
Durante

pobos
moitos

e

culturas ..

séculas

a

·Sociedade occidental e a Igrexa demasiado

occidental sempre-

foron prexuízo, hostilidade e gue·rra co Oriente musulmán.
A nosa Axenda

práctica de que "somos Igi-exa"

Latínoame-

ricana-Mundial de 2002 propón,
política neoliberais, pasando da

precisamente, como gran tema da

simple contestación á proposta, da

hora, "as culturas en diálogo", e. a

impotencia á convocación eficaz.

Axenda'2003 proporá, concretan-

Nesta hora kaírós de mundializa-

do ese tema, o diálogo interreli-

ción e de madurez de conciencia,

xioso: "as relixións en paz dentro

práctica, e ás veces forzando

que é, simultaneamente, una hora

de si e·. entre si, para a paz do

barreiras, diferentes sectores da

nefasta de novas prepotencias, de

mundo"; e a Axenda'2004, se

Igrexa, e concretamente o leigado

macrodictaduras, de fundamenta-

Deus nos concede aínda tempo de

-ma culino e feminino-, foron tan

lismos

radicalizacións,

andadura, estará . dedicada, con

libre

creativos, tan adultos e

impónsenos, como un don e

espírito de conversión, ós "nasos

orr sponsable na lectura bíblica,

como unha conquista, o diálogo,

respectivos furidamentalismos".

fesan o seu nome e anuncian o
seu Reino. Nunca como hoxe, na

e

de

teolóxico, na

interpersoal, intercultural, ecumé-

liturxia, no minist rios, nas pasto-

ruco e macroecuménico. Un diá-

ral

logo de pensamentos, de palabras

rto

· · ······o

musulmán. Desde

pensamento
na acción

acial...

Están

Carta circular de 2002 de Pedro
Casaldáliga, bispo no Mato Grosso,
Brasil

Crónica do Folk Galego. 25 anos de historia
Debido o gr:an momento que está a vivir a música folk en Galicia, e aproveitando que se cumpren
25 anos dende que comenzou este movemento, X .M. Estévez ·e Osc_ar Losada "poñen por escrito os
feitos que aconteceron no devir do folk galego que se constitúe nun dos elementos básicos na nosa
cultura" .
Dende os primeiros anos con Arnancio Frada, Fuxan os Ventos ou Milladoiro, pasando por formacións como Matto Congrio ata chegar a Budiño, Berrogüetto e Susana Seivane, faise un percorrido
por numerosos grupos e as súas discografias.
Un manual de consulta que no pode faltar na biblioteca de todo "folkie" que se precie.

Crónlo;i do
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Crónica do Folk Galega. 25 anos de historia. Xoan Manuel Estévez e Osear Losada. Lugo, Ed. TrisTram,
2001.
Sen én Montero

A axenda latinoamericana
Se a estas alturas de ano aínda queda alguén que busque unha axenda, amáis ·xeitosa qu e pode
atopar é a Lationamericana 2002. A etimoloxía da palabra (agenda, en latín, vén sendo "o qü
hai que facer") cúmprese nesta obra dúas veces, porque quen a coñece xa sabe que vén semprc
co compango de textos e enderezos moi interesantes que nos p ermiten , efectivamente, sabe- lo
que hai que facer. Entre eles podemos atopar unha análise da conxuntura mundial dend e a
perspectiva dos pobres, o antineoliberalismo, o mundo indíxena? os movem entos sociais ou a
presión sobre a cultura.
A edición de 2002 aparece baixo o epígrafe "As culturas en diálogo" reclamando unha complem~ntariedade fraterna oposta ó choque de civilizacións, segundo a presentación de Pedro
Casaldáliga. Quen prefira a 'lectura electrónica' pode facelo en
http :/ /latinoamericana.org/2002/textos. Tamén merece terse moi en conta a sección "Bitácora militante para Internet" e
maila bitácora de lectura. Unha verdadeira antoloxía da solidariedade.

~?L~t~002!~~~,

A.Q.

Coñecemento do medio
Na clase de "Coñecemento" chega unha neniña colombiana:
-Bueno, niños a partir de hoy (por fin), la clase de "Coñecemento" será en español, porque la niña no sabe gallego.
E non llo irnos aprender, ¿a que non? ¿para que?
Admírame o grandísimo poder de solidariedade do noso profesorado cando se
trata de volver a mete-lo galego no_sitio do que nunca debeu saír (da casa).
Da Fonsagrada a Lugo
Coñezo unha amiga da Fonsagrada que fala desde cativa o galego, cun falar bonito e. ben feíto. O ano pasado veu parar a
Lugo. Na primeira avaliación suspenden galego. Paréceme moi ben, non sabía practicam ente ningunha gramática, descoñecía moitas cousas básicas da norma do noso idioma.
Do resto, máis da metade non eran quen de falar seguido durante dous minutos en galego. Iso si aprobaron todos.
Pedro Pedrouzo D evesa

e ··· ·· ··· ·

2002: ·A NO OE
FREI MARTINO SARMIEN 1O

AS SÚAS VIAXES A GALIZA
Durante toda a súa vida monástica, Frei Martiño
Sarmiento fixo unicam ente tres visitas á familia, qu e era o
número máximo permitido na maioría das ordes relixiosas. Estas estadías tiveron lugar nos anos 1725 (de xtiño a
outubro), 1745-46 (de maio a febreiro) e 1754- 55 (de
maio a novembro).
Da primeira non existe diario (e se recolleu algo, actualm ente non se conserva), polo que só sabemos que foi
aproveitando que se trasladaba do mosteiro de San

permaneceu aquí realizou varías saídas; a primeira foi xa
o inmediato díal 9 para gaña-lo xubileo:

Cheguei o xoves 22 a Santiago w gallo de gaña-lo
xubileo; e fixen as dilixencias o mesmo día do Santo, e o
sábado véspera vin os tauros ou xovencos pala mañá, e
pala tarde, no colexio de San Xerome, e durmín no
mesmo colexio para ver de noite os fagos como de Jeito vin
e duraron pre to de dúas horas 2 .

Continuou cara a Pontedeume, · Xubia, Ferrol, A
Coruña, Malpica, Virxe da Barca, Fisterra, Muros, N oia, A
Pobra" Rianxo, Padrón ... e Pontevedra.
Entre as outras excursións, é de subliña-la que comezou
o 13 de setembro para recoñece-la costa ata A Guarda,
seguindo a Tui e regresando polo Porriño e Redondela.
O 29 de novembro deixa a Boa Vila e encamíñase de
novo ó seu mosteiro, visitando de paso Ribadavia,
Celanova, etc. , rematando o diario con estas verbas :

Vicente para o de San M artiño, como o consigna na relación cronolóxica autobiográfica Vida y viajes literarios
de .. .

1725.- Por junio salí de Oviedo para Madrid rodeando por Galicia, v.g. : R ivadeo, Mondoñedo, Betanz os,
Coruña, Santiago, Pontevedra, Tuy, Orense, León, y llegué a Madrid el 27 de octubre de 172 51.

Da dúas vi ita eguintes consérvanse os correspondendiario ·. D staca o da segunda, tanto pola ex tensión
orno polo extraordinario valor do seu contido. Esta vez
aprov itou o capítulo xeral da súa orde que se celebrou en
Valladolid para vir pa ar unha tempadiña á Boa Vila
( mo 1 adoitaba ch amar case sempre a Pontevedra), á
qu h gou o 11 de maio de 1745. Durante o tempo que

...........

_

O xoves 1O de f ebreiro do ano de 17 4 6, día de Santa
Escolástica, ó toque do Ave María entrei en San Martín
de Madrid, restituíndome á miña cela, da que saíra para
o Capítulo Xeral e a divertirme a Galicia, o día 9 de
maio de 17 45; e así estiven fóra dela nove meses e un
día; sempre con saúde e gusto, goz o, conténto e felicidade,
· en camiños e en todo; polo que dou, repito e volvo repetir, infinitas gracias a Deus o Naso Señor e a María
Santísima e ó meu Padre San Bieito, ó apóstolo Santiago
e a tódolos santos, Amén.

Ademais de toda clase de notas (xeográficas, históricas, ... ), este diario destaca pola extraordinaria aportación
botánica; chega a citar, segundo o cómputo de X . L.
Pensado, 519 vexetais (contando tamén aqueles dos que
os nomes figuran en varios idiomas), o que amosa o interese que puxo neste labor e a canti_d ade de coñecementos
que achegou, pois ademais de anota-los lugares onde vía
as plantas, tamén acadou información sobre as súas propiedades curativas.
A derradeira viaxe efectuouna entre 1754 e 1755,
cando contaba 59 anos, e o destino taménfoi Pontevedra,
a casa de seu irmán Xavier. O mesmo ca na visita ante-

Clodio González Pérez
rior, foi anotando tódolos lugares por onde pasaba, curiosidades, notas históricas, etc., como por exemplo a seguinte, que recolleu o 31 de outubro de paso pola aldea de
Vigo, entre Padrón e Dodro:

y antes está el río o riachuelo de San Lujo, porque río
arriba está una ermita de San Lujo. Hay aquí la superstición de bañar los niños enfermos en este río. Llévanle
con camisa, báñanle tres veces, y después dejan ir la
camisíta por el río y le ponen otra nueva. Sí la camisita
flota, dicen ser señal que vivirá el niño, y si se va al fondo,
que morirá 3 .

Aínda fixo algunha saída máis, como a de ir a Ferrol
volvendo pola Coruña, ata o luns, 20 de outubro de 1755,
que emprendeu o regreso a Madrid.
Esta había de se-la súa derradeira viaxe, deixándono
como recordo destas curtas estadías os dous diarios e unha
manchea de notas e apuntamentos, todos eles de ex traordinario valor para co~ece-la Galicia do seu tempo.
1 Segundo a edición do cóengo Donúnguez Fontenla (Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, VII, núm. 155 ,
1924), que non coincide exactamente coa de L. Viñas Cortegoso (Ed. Monterrey, Vigo, 19 52).
2 Publicado por J. L. Pensado: Viaje a Galicia (1745). Edición y estudio.por ... (Universidad de Salamanca e Mu~eo de Pontevedra,
1975). Hai uns días saíu a versión galega, que coidamos que é o texto máis amplo de Sarmiento vertido ó noso idioma ata agora:
Vic.zxe a Galicia (1745). Edición e estudio de J L. Pensado. Traducción de Carlos Castro Pinhao, Editorial Toxosoutos, Noia, 2001.
3 Publicouse por primeira vez en 1950: Viaje a Galicia de Fray Martín Sarmiento ... Transcrito por Fr. Mateo del Álamo y Fr. Justo Pérez
de Urbel. Edición y notas de F. J Sánchez Cantón y J M. Pita Andrade,_Santiago de Compostela.

_

.......... .

O NOSOTABOLEIRO

.................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ............. .
~

TERTULIA CORTA FEll1A
A
Asociación Irimia organiza
en Santiago os mércores (corta feira)
unha tertulia aberta para tratar temas de actua-

lidade que teñan que ver coa fe e a galeguidade,
obxectivos dos Crentes Galegos de Irimia. Os participantes
irán creando o estilo e o ritmo sen condicionamentos previos.
As xuntanzas serán nunha sala que nos brinda a librería Follas
Novas na Costa de San Domingos, nº 1 entrechán, dereita. Un gran
letreiro na fachada indica "Follas Novas Edicións", e sóbese pola escaleira da dereita, menos empinada. Chegados ó entrechán, á esquerda
queda unha sala de catequese parroquial, e á dereita está o local que nos
ceden. Se a porta da rúa estiver pecha, chámase polo chamador electrónico.
Horario: dende 8 e cuarto da tarde ata 9 e media. O comezo será o
mércores 6 de febreiro.
Quen quixer máis información ou se decida a participar na
·Tertulia Corta Feira, pode telefonar a:
Carmela Capeáns Leis: 981 59 01 42.
NoemíVarela Otero: 626 087 986.
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SOMOS IGREXA

Antón Martínez Aneiros*

ALGO SE MOVE
O movetnento que xorde con
Irirnia constitúe unha gran . riqueza
en e para Galicia, causa que se comprende mellar se un fai o esforzo de
se distanciar algo del á hora de ollalo.
Por iso esta terapia parece aproveitable para os irimegos que pouco máis
fa~emos que recibí-la revista cada
quince días. Pero unha característica
que fai aínda máis atractivo o move- ·
mento é o seu carácter puramente
laico, factor pouco común destas
causas na Igrexa Católica.
Isto debe ser tido en canta agora
·cando son abundantes as coincidencias dos analistas á hora de afirmar
que o futuro da Igrexa está na toma
de concie~cia dos laicos, xa que os
cregos van desaparecendo. E tamén
porque así foi ó comezo de todo, despois de se ir Xesús.
Vén isto ó caso porque en setembro vai ter lugar en Madrid algo
pouco
habitual
·tamén:
Un
Enconfro para a Renovación da
Igrexa
Católica.
Será
na
U niversidade Carlos III de Leganés
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os días 19-22. Está promovido pala
corrente ''.Somos igrexa" e outras
organizacións que se sumaron. Tamén
pala propia Irimia, por Encrucillada e
os grupos e comunidades de Galicia
que~ hai un ano se adheriron ó proceso conciliar presentado en
Madrid por "Somos igrexa".
O encontro que se vai celebrar
durante eses catro días é unha ocasión (kairós) especial pala~ súas características de tempo e lugar (preto de
nós e ó remate dun pontificado) que
persoas de Galicia, moi capaces e
comprometidas dende hai anos nos
cambios que se buscan para vivir a fe
en Xesús-Cristo con coherencia nos
tempos que corren, . non deberían
deixar pasar sen facer o esforzo de se
achegar e participar activ:;imente. A
Orgagización do encontro está aínda
aberta pero os responsables da preparac10n esixen ·un adianto previo a
marzo de cómo van casa-las pezas.
Por iso esta nota quer ser· só unha
chamada a todos cantos carniñan
nesta dirección e no vindeiro núme-
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ro da revista ofreceranse datos m áis
concretos de cómo facer para participar no encontro.
*Enlace de "Somos igrexa."
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FAI A,NDO
DAUNGUA

-Lidia e Valentina

Coma ...
Hoxe está un día coma un can, volveu o temporal, colléuno-la chuvia, esta
casa é fría coma a neve e agora unha está a tremer coma un xunco e outra
coma unha vara verde. Chegar, chegamos coma pitos, coma uns cristiños,
coma unhas sopas, coma uns sambenitiños. Caía auga a chuzos, coma se a
botasen con caldeiros. Non había máis ca mira-lo ceo, negro coma a noite.Alá
polo horizonte as nubes víanse negras coma·o acibeche,_¡mesmo coma o carbón! e ¡¡incluso máis cós nasos pecados!! E nós aquí, a rabiar coma un can na
corda, coma con media catarreira; a ver se tomamos unhas beberaxes que
amargan coma o fel, ou mellar faremos un candeal ... que sabe doce coma o
mel.
¡Buf...!, ¿decatástesvos de cantas comparacións. encanamos? Veredes que
ternos unha riqueza de símiles moi ampla e que varía duns lugares a outros.
Pala costa seica usan, por exemplo, para o tamaño as comparacións co rabo da
maragata ou cun golpe de mar. E din que alguén é delgado coma unha
anguía, aínda que tamén pode estar fraco coma un espeto. O espeto tamén é
de interior, porque a maioría destas comparacións son
comúns a toda Galicia. E en case tódolos sitios
un está gordo coma un pipote ou gordo coma
un burro. Tamén se comparan cos burros as
causas moi grandes: grande coma un burro; se
cadra vós dicides de calquera que é grande coma
unha viga, sobre todo se é
alto, ou coma un día sén
pan ou coma un salgueiro.
¿E se é pequeno?, pois
coma un chícharo, coma
un gran de arroz ... E grandes e pequenos hainos
bonitos coma soles ou
feos coma cro10s ou
n1es1no feos coma o
demo. O demo dá para
comparar rn.oito, porque
tamén é coma o demo
alguén moi malo, malo coma o demo ou coma a sarna, coma a quina, coma a
fame, incluso m áis ruín cá carne do pescozo ou máis retorcido cás cornas do
citado demo. Tam én pode ser bo coma un anxiño .ou con1.a un anaco de pan
ou coma o pan trigo (esta última_leva retranca: Es bo, es,¡ ... coma o pan trigo! ... )
E o pan falamos moito porque lago se pon duro coma un croio, coma unha
p edra, coma un coiro, coma un seixo ... ou incluso se pode retorcer coma unha
co trán.
Claro que isto das comparacións non se usan todas igual en tódolos contextos; fixádevos que podemos dicir de algo que é/ está branca coma a neve,
orna o leite, coma unha saba, coma a cera ... Se un se marea ou lle deron un
u to · m oi grande queda branca coma a cera ou coma unha saba pero non
qu da coma o leite; coma o leite somos nós, que nacemos así moi esbrancuadiña ...
D emo trádeno que sodes listos coma alias e espabilados coma sabandixas
u orna c nt llas e enviádeno-las vasas comparacións ... , que seguro que
tod t nd moita de vaso e vánsenos perder se non as recordamos, recollemo . . . .
u amo . Ternos apartado de correos, correo electrónico ...

O CANTAR DO IRIMEGO
1. ¡"Pobre México"!, tal frase
chegou ós nasos oídos:
"tan lonxe cadras de Deus
cerca de Estados Unidos!" .

2. Tal dixo Porfirio Díaz
un dictador mexicano
non merecente de honra
pois foi abando inhumanó.
3. Inhumanos son os ianquis,
.
.
a causa va1 mm en seno:
Ianquilandia omnipotente
vai perdendo o seu imperio.
4. O pobo estadounidense
leva meses moi inquedo
e domina o sentimento
de impotencia e moito medo.
5. Parte da opinión mundial
de carraxe está que arde
pois que o amo <leste mundo
amosouse moi ·covarde.
6. Grande inmoralidade
o que fai o Tío Sam
con asañada tortura
a uns presos talibáns.
· 7. Maldita esa Babilonia
esa torre de Babel
co seu pensan1.ento único
por imposición cruel.
8. Lago de meses de alerta
un alunmo, aínda rapaz,
burlando a vixilancia ·
co avión foise estrelar.
9. Considere o lector
a ese. pobo medorento:
tan sólido parecía
e agora lévao o vento.
10. O Irimego, abofé,
hai anos que vén osmando
que a chulería usaca
comeza a estar devalando.
11. Cando os monstros agonían
tendo as horas moi contadas
fan un esforzo co rabo:
derradeiras rabex:adas.

12. Perdón pido ós moitos bos
mais, señores, berren forte
contra os magnates que levan
anos sementando a marte.

