Ouen é da terra, á terra
pertence e da te~ra fala.
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Beatriz Cédrón Vilar

EDITORIAL
TEMPO
DE
VAGAR E REPENSAR?
Chegou o v rán ... E visto que neste curso se
volv n recuperar os exames de setembro para
aqueles tudantes que se despistaron nalgunha materias, conviría repasar cales son aque-·
las que lles quedan pendentes aos encargados
das grandes decisións públicas, e isto te~do
en canta, ademais, que este curso político
estivo cargado de moitas e continuas incidencias.
Con algúns que outros sustos e n_i.alestares
pasaxeiros, asistimos a un novo cambio de
goberno que, sempre hai que recordalo, é un
dos mellares síntomas da saúde democr~tica
de calquera país. Saber que hai diferentes
partidos capaces de gobernar sen que haxa
ninguén insubstituíble é un alivio. Como en
lqu ra a a, a democracia necesita que
aire v ntil .
ra de sperar, o cambio suscitou e
sus
itas sp ranzas a aqueles que pedína man iras d facer as causas e
na.
u s qu e facían . Setembro
'rá
u
f: ga unha primeira aval . mat ria
po~ falta de
aprobar.
agardar por ver como
m --zam
ntirno europeos con base a
qu ; om
arranxará a disputa territorial
da uga; 01110 e executará o Plan Galicia,
qu tanta controversia e aproveitamento
ele toral provocou; como conseguiremos
evitar qu cada vez máis descerebrados queiran aír na televisión por ter matado á súa
muller; como . convivir cos inmigrantes sen
explotalos; como evitar que os incendios, os
ac id nte de tráfico e os laborais sigan a
ench r a páxinas de sucesos ·veraniegas.
Pero, ... de cansen1os un pouco a cabeza,
comeza o verán e, aínda que sexan poucos os
día que nos toquen vacacionemos un pouco
o maxín, o espírito e a razón. Deixémolos
d can ar, porque a súa excesiva a('.tividade
impíd nno aproveitar o verdadeiro tesauro
qu cada u' n, non se sabe moi ben por que,
r ib diariamente, a vida, e que fai que lle
de olvamo a ri a a aqu 1 veciño co que nos
cruzamo diarian1ent . I o tan1én forma parte
d vi ir p lítico d alqu ra paí , e máis dun
tan p qu no oma no que vivimos. Irimia
d an tam' n, ata et mbro! Ata a Romaxe!

e

A AQUELA ELECCIÓNS
Leo con tristura o último editorial de Irimia e non podo máis
q:ue compartir os argumentos esgrimidos sobre a. opción
nacionalista galega. Nú~eros cantan e o BNG esmorece. A
forza política que ten demostrada unha dedicación profunda a
Galicia non acacia o apoio necesario dos seus propios feudos.
Pero, volvendo ao editorial, como pretender bos resultados
electorais dende o nacionalismo se renegamos da nosa propia
lingua? Que esperar cando a máis de un e de unha non se lle
altera o rictos cando di que non sabe pronuncia-r o "x" senda
de Lugo de toda a vida? Como falar de conceptos como o do
propio nacionalismo se a moitos galegas lles dá vergoña
expresarse en galega, porque aínda seguen coa pantasma do
"paleto" rondando polo entendemento, tanto que nos guste
com~ que non? É o que hai. E non vale extr~polar datos de
Santiago ao resto . das cidades e vilas ·de Galicia. Ou sucede o
mesmo en Compostela ca en Vigo ou na Coruña? (por non
falar.do resto ... ). Traballap.do sobre o porqué podemos tentar
situarnos na vía da solución.
O pobo quere
nación? Pois ...
e a vostede que
lle parece? Os
Zara Home, os
Pescanova, lo
· bueno sale bien
e os Estrella
Galicia,
tan
galegas
eles,
triunfan
na
casa en lingua
foránea. Que libros lemos maioritariamente? En que lingua
nos expresamos? En que lle falan aos nasos fillos na escola? E
teño para min que :fronte a esta realidade, que estou ·limitando
á lingua como elemento fundamental da cultura pero que fago
extensiva a todo o que significa Gahcia, a resposta política,
válida e fundamentada, non calla porque parece que a mensaxe soa ríxida, pétrea, aceda. E digo "soa", n~n que . o sexa o
contido.
Están os galegas maioritariamente equivocados? Reside a
"verdade" na minoría? Pasan os cambios pola perda da coherencia? Hai que facer concesións populistas para avanzar?·
Entendo que ro traballo está onde sempre se fixo dende o
nacionalismo galego, na base, e na revisión (que non renuncia)
do que se proxect4 · cara ao exterior. Alguén que loita contra
unha besta tan omnipotenté coma os medios, auténtico brazo
armado e cabeza visible do poder omnímodo contra o que o
nacionalismo galego loita, debe garantir que as mensaxes que
emite poidan enraizar.
Pasade un bo verán.

1·0 ECO .

Andrés Hernández Mouriño

A miña nai, coma moita xente, adoita referirse a Marta e a María para amasar a
súa preferencia pala primeira: "É moi bonito rezar, pero as causas teño que fa celas
eu", vén ·senda o argumento. A miña nai insiste: "Está moi ben isa de ser coma os
paxariños do campo, que non sementan e comen igual ... Claro, xa semento eu por
eles, e veñen e acaban con todo!". Creo que moitas veces lemas este texto como
un ha contraposición entre a acción e .a contemplación, como dúas causas incompatibles ou nas que unha é claramente preferente á ~utra. Sen embargo eu quero
quedarme con outra lectura: a reivindicación da capacidade de gozar da vida nos
pequenos momentos, sen andar continuamente preocupados palas que eremos
"grandes cuestións". Alguén sabe onde se aprende isa?

A CLAVE

Xaqi Blanco

MULLERES E DISCIPULAS

A páxina evanxélica de Marta e María ·é propia de Lucas. A escena

deix~

ver a simpatía que o evanxelista sente cara á novidosa

sensibilidade de Xesús para coas mulleres.
Se antes se nos informou do grupq das que

o seguían

para servilo (era abriga dos discípulos dos rabinos prover a manutención do

seu mestre e o seu grupo), aparecendo estas como verd_
adeiras discípulas dun rabí (Le 8, 2-3), agora, á beira de dúas seguidoras
súas, Xesús emitirá unha sentencia rabíniCa, toda unha declaración de escala.
O título de Kyrios-Señor ca que se nomea a Xesús é claramente intencional: "María sentada ós pés do Señor, escoitaba as súas palabras". Velaí a actitude propia do discípulo ante o seu mestre (novidade sen paralelos· entre os rabís xudeus!).
_Doutra parte, María atópase no exercicio da diakonía ou servicio, en sintonía coa noticia que ?as mulleres seguidoras de Xesús se
nos deu. no capítulo 8. Presentada esta oposición, a sentencia de Xesús parece corrixir o status da discípula, dado que a mellar parte,
o realmente excelente, non é o exercicio da diakonía, senón o da escoita. Se Lucas sorprendía cando presentaba as mulleres coma
verdadeiras discípulas, en canto diaconisas do mestre, agora declárase · que o discipulado da diakonía se exerce plenamen t e na
escoita da palabra do Mestre.
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O FESTIVAL DE PARDIÑAS

(Guitiriz) cumpre 25 anos coa

forza da xenerosidade de moitas persoas que non ceden, a pesar dos atrancos dos
poderes, sen. subvencións. Aguanta grazas á im axinación e ó traballo dunha mocidade que ere no compromiso das persoa s. Este ano vai ser o 7 e 8 de agosto e podererrios escoitar a Susana Seivane (na foto), Ouempallou, Nomada (Rusia-Galiza),
Skalariak (Navarra). Gro ll ers (Francia), Macfeck (Inglaterra) e Factoría do Só de
Baleares.

O PIRA.G ÜÍSMO CANGUÉS está representado nas Olimpíadas
polo Ría de Aldán con 3 palistas: Tereixa Portela, David Cal e Carlos Pérez, aliñados
con Mascato e Bea. O canoísta David, na foto, subcampión do mundo -na regata de
Atlanta, integra a técnica cunha beleza de formas que vai ter un gran rendimento en
Atenas. En vela: Fernando Echevarri, Antón ..Paz e Bermúdez de Castro e en remo:
Loriente, Zunzunegui e Xesús González. En triatlón lván Raña e Pilar Hidalgo. O atlet ismo con Santi .Pérez, María Abel e outros ... Grecia vai sufri r agora a caída no trabal lo, sobre todo no millón dé inmigrantes sen regular (o 600/o albaneses), nun país
cunha poboación de 11 millóns.

Nas festas de

SANTIAGO aga-

sallamos os lectores con esta acua rela
de Emilio Lavandeira (Ort iguei ra, 1934),
presentada polo Presidente da
Asociación de Escritores, Euloxio Ruibal,
con estas palabras: "Ouedoulle gravada
na retina a paisaxe social e sentimental
da Compostela de posguerra.
Salientaban ·nela milleiros de figuras de
tella e sotana que poboaban as abertas
prazas e rúas sinuosas da vendraña
urbe, sempre arrecendentes a cacao
11

ANO INTERNACIONAL CONTRA A ESCRAVITUDE" den unciamos o tráfico
O 23 de agosto, "Día contra a escra vi t ude" no

húmido, castañas asadas ou arenques en.
barrica. -O poder eclesial nunha cidade

1

de nenas en Benin, o 100/o da poboa ción , 300.000, 50.000 no ext erior nunha poboación de 6 millóns, da que a metade ten men os de 18 anos. Ha i institucións que están
a liberar algúns deste inferno, ata 5.000 nos últ imos 10 anos. No Salvador 8.000
nenas/as traballan cáda a.no na recolleita do azucre. Dez mil lóns de nenas traballa.n
no servizo doméstico. Na foto, Olivier de 7 an os ten que leva r t odos os días estes
pneumáticos ó outro .lado do mercado .

. . . . . .º
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eternamente levítica facíase senti r de
. forma ostensible, visual".

Alfonso Blanco Torrado

O 8 é a festa do fundador dos

Cincuenta e nove anos das bombas atómicas contra Hl·R OSIMA e
NAGASAKI, o 5 e o.6 de agosto, que lle custaron a vida a 2200.000 per-

DOMINICOS, santo

soas; despois aínda houbo miles de martas máis palas enfermidades producidas

Domingos, peregrino a Compostela. O

coas radiacións (7.000 cada ano). As investigacións sobre 86.500 xaponeses expos-

seu carisma é a predicació.n. ü superior,

tos a elas van axudar a calcular a dose axeitada de raías X para cada persoa. Na

Freí Carlos Aspiroz, na foto, vén de utili-

foto, Miwa e Emiko, sobreviventes e fundadores con outros de "Japan Gensuikyo",

zar os medios para que a. súa mensaxe

están a preparar unha campaña contra as investiga~ións de EEUU para máis defen-

chegue lonxe: "a muller debe ser máis

sa nuclear. Xapón é o 2° país comprador de armamento.

escoitada, e non o digo tanto dende a
faciana sacramental, coma no da predicación. Hai que posibilitar que a muller
poida dar o pan da palabra, da medita-

No Día da Patria sentimos a

ción moito máis ·alá do que é. unha sim-

0RA.C IÓN A NOSO
SEÑOR SANTIAGO"
16

ple homilía". Coma o superior dos marianistas, apostou polo celibato opcional xa

de Florentino Cuevillas (1886-1958) da s

existente entre os cregos católicos de

lrmandades da Fala, Seminario de

rito caldeo ou greco-latino e pala apli-

Estudios Galegas e Nós: "Señor

cación en serio do Vaticano 11.

Santiago ... ¿Por que nos esqueces?

Agardamas que o Papa, que segue coa

Arredor da túa sepultura formouse a

sotana branca despois deste hábito dun

nasa lingua ... ¿Consentirás, Señor, que

antecesor dominico, tamén escoite hoxe

. Galicia desapareza, que Galicia morra?

este "carisma".

Mira ao teu derredor os vellos costumes
abandonados, martas as antigas liberda -

,--------------------------------------'
:
1

des, desprezado o vello idioma; ... mira a

1

:

1

nasa terra presa de homes que viñeron
de fóra a roubala e magoala; ... mira a
triste miseria dos seus fil los, a súa sede
de xustiza, e a s.úa fame de pan ... E xa
que amaches a Galicia, cando era
,

/o.J<.'WI-..,

;

Galicia, socorre aos que queremos resu-

\ _fJ: !!:: f¡}j _ - - - - - - - - - ·_ - - - - - - - - - - - - - - -- _;
No 68° cabodano do asasinato de

GARCÍA LORCA, o día

citala e volvela outra vez ao esplendor e
1, aínda está a.

a riqueza da que é merecente".

esixirse a súa clarificación. Un silencio arrepiante coma unha lousa cubriu sempre a
marte do poeta. Moitos se.ntíronse provocados por esta traxedia e peregrinaron ó
barranco Viznar, á Fonte das Bágoas. Podemos crebamos esta desidia escoitando o seu
poema "Danza da lúa en Santiago" cantado por Amancio Prada no seu último disco

Sonetos y canciones, no que pode mos oír o son máis evocador nestes días, a campá
da Torre Berenguela de Compostela. O seu amigo José Caballero (Huelva, 1915) percibiu así o asasinato de Larca.

_
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POLITICA

Tlntxu

ESTAMOS DE FESTA!

uen n ái qu n menos, en~re xullo e agosto anda-

cento dos votos · de marzo; os socialistas, o 58,4, e os
m todo. de fe ta. Nas nasas festas máis próximas, da nacinalistas o 67,5. Ou sexa, que todos retrocederon, os
ald a, do barrio, da vila, da cidade. Por se non nos <leca-. socialistas os que máis e os nacionalistas os que menos. /
taramos cliso, aí temas en todos os xornais, emisoras de
Pero se miramos algo máis atrás, ás eleccións muniradio e televisión ateigados de acontecementos xaco- cipais, as perdas do PP serían de 173 mil votos; as dos
beos, de feifas, festas e mercados patrocinados por tüdos socialistas,·de 70 mil, e nas nacionalistas, de 166 mil. Ou
nós, aínda que nos carteis apareza sempre a Xunta de sexa, que o electorado semella aumentar o seu desafecGalicia ou algún dos seus apéndices, da man do omni- to polos principais grupos políticos, aínda que con
presente Pérez Varela, con Xerardo Rodríguez de matices moi diferentes, que neste caso agravan a· situaramista maior.
ción do nacionalismo.
Por iso irnos desconectar un pouco do . agobio das
Seguramente os responsables políticos dedicarán este
campañas políticas que nos asolagaron durante .máis de
tempo a matinar en todo isto e, entre feira e festa, busmedio ano. Pero seguramente esa tranquilidade pode
carán o xeito de buscarlle remedio. Sobre todo porque
darnos pé para meditar sobre todo iso. Para pregunta.r todos teñen moi presente que dentro dun ·ano estarese, por exemplo, por que o electorado lle presta tan
mos outra vez nunha campaña eledoral, nas que por
pouca atención ás elecciones europeas, cando todos os
primeira
vez se ven posibilidades reais de cambio de
medios informativos enchen a diarió as súas páxinas
con noticias de medidas e normas europeas que tanto maioría en Galicia.
Nesta perspectiva, o maltrado que lle deu o electoafectan as nasas actividades.
rado
galega a Camilo N ogueira ten que soar como Ún
O caso é que entre marzo e xuño todos os partidos
políticos, sen excepción, perderon sobre o 40 por cento sinal de alarma: Se nos medios sempre se achacan os
dos apoios do electorado. PP e socialistas perderon case malos resultados do BNG a un suposto ou real secta300 mil votos, malia a considerarse gañadores, e os rismo ou ao mal carácter <leste o.u daquel candidato,
naciortali tas retrocederon 66 mil. Se medimos eses que dicir cando o cara máis presentable e civilizada do
cambios en porcentaxe, o PP lograba agora o 64,4 por na.c ionalismo obtén estes resultados?

.............
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Teño na casa un qmnco, que lle debeu
escapar ·a - algún veciño, hai máis de dous
meses. Chamámoslle Federico o Grande. Moi
grande non é, pero ten moito carácter. O caso
é que o Federico vai collendo confianzas e·
algúns días entra pola casa e chega ata a cociña. A gata Lina trouxo tres miquiños que xa corren e fan trasnadas.
O outro día decateime de que cando marcha a nai buscar a mantenza, ·o Federico a,.chégase aos gatos, vixíaos e non deixa que marchen
da aldea. Xa. sei que os animais parecen crueis ás veces pero outras
. parecen bos veciños. Cóntoche isto pois . o outro día fon a Sobrado
dos Monxes. cos da Escola de Espiritualidade que pechaban o curso. Oes, veu o Manolo Regal a falarnos e qué
cousa bonita. Contou da súa experiencia relixiosa e da
vida de . oración e gustounos moitísimo a todos, pois
transmitía moita forza desde a humildade e a sinxeleza.
O Manolo está moi comprometido co mundo
rural, coa aldea, coa vivencia que se está perdendo· tan rápido no noso
país. E ten moita
razón. Por 1so o
qmnco me recordou que a xente na
aldea tiña unhas relacións mo1 fondas.
Gustaríame ir ao
encontro de verán de
Irimia en Vilán, a
finais de ·xullo,
p01s va1 ir
Manolo ammar algún dos
momentos,
xunto
con
Marisa Pereiro. E en
Agosto os do Movemento Rural Cristián teñen un cursiño en Miño que vai ser moi interesante. A min paréceme que estes lumes · pequeniños son os que permanecen prendidos
moito tempo, e animando as xentes: Os de Cáritas están organizando
uns cursiños por zonas e abordan as novas pobrezas, sobre todo no
mundo rural: vellos que quedan sós, os mozos sen traballo, o alcohol,
as drogas, para ver se como cristiáns somos capaces de dar unha re~
posta. Agora que me acordo, ti non lle predicabas aos peixes?, pois
mira se lle dis algo ao Federico, que é bo rapás, pero agora dálle por
facer de tenor, e comeza ás seis da mañá e non deixa durmir a ninguén. Irnos aló, que hai que ir de viaxe descansar o corpo e a mente.
Vémonos en setembro.
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PARA NON PERDER O SUR

TURISMO SOSTIBLE. PROPOSTAS DE VIAXES
SOLIDARIAS PARA AS VACACIONS
O turismo move cada ano máis de 600 millóns de persoas que dedican as súas
vacacións. a viaxar, e xera. uns 350.000 millóns de€. É así unha das actividades
empresariais que máis ingresos produce e, polo tanto, un importante factor para o
balance económico de moitos países, incluídos os países empobrecidos. Gerar ofrécenos
neste artigo unha visión dos inconvenientes do turismo e algunhas propostas de
vacacións alternativas.
3 .- Medio ambiente
· A paisaxe é un dos ~actores que
atrae á xente, pero é un dos primeiros en resentirse coa chegada do
turismo: urbanización de zonas naturais; sobreexplotación e contaminación da auga; contaminación do aire
por coches e calefacción, variacións
na pa1saxe. . . Un exemplo sería
Cancún.
Ü TURISMO SOSTÍBEL

ÜS PROBLEMAS DO TURISMO

A niv 1 económico o turismo pres nta unha erie de inconvenientes,
que ben poderiamos clasificar en
económicos,
socio-culturais
e
ambientais.
1.- Económicos
-Xera un emprego pouco cualificado e estacional.
-As infraestructuras modernízanse
en base ás priorida~es turísticas, e
non tentando manter o equilibrio co
avance doutras actividades.
-Leva aparellado un aumento do
prezo dos productos (alimentación,
terras, vivencia ... ), mentres que os que
máis se benefician son as grandes
operadoras, multinacionais de hoteis
e compañías de aviación dos países
do Norte.
Un xemplo de todo isto pode ser
Hawai onde nos ano 60 se substitúe
a t rra agrícola por urbanizábel. Os
cainp iño pa an a er. obreiros da

···········o

A Organización Mundial de
Turismo di: "O . desenvolvemento do
Turismo Sostíbel responde ás necesidades
dos turistas e das .rexións anfitrionas presentes, á vez que protexe e mellara as
oportunidades do futuro". Cando non
sobrepasamos a capacidade de carga
do lugar de destino, cando se contri-

construción e dos servizos. Aos poucos anos teñen que importar os alimentos, máis caros, mentres que dúas
das súas oito illas ·e o 70% da costa
pasan a mans privadas. As pequenas
industrias turísticas son substituídas
polas estranxeiras, máis competitivas.
Depende así das variacións do mercado internacional, como cando se
depende dun monocultivo.
2.- Cultura e sociedade
O impacto a este nivel tamén é
negativo para a comunidade receptora. Pérdense os valores socioculturais
tradicionais do pobo, quedando só
como unha mercancía máis, coma
búe á protección do medio ambiennos bailes dos masais para os turistas
te, cando se lle deixa beneficios á
fóra do contexto cultural. Hai países
nos que os traballadores que están en poboación local ... estamos falando de
contacto cos turistas, coas propinas, · turismo sostíbel. E .ese turismo non é
cobran moito máis có resto da pobo- imposíbel, fronte ás grandes axencias
ación e créanse grandes diferenzas
de viaxes ofrécense alternativas máis
entre eles.
que atractivas e que te.ñ en beneficios

O turismo
sostíbel ten
benificios
directos sobre as
comunidades
loca is

'f·I

Xerardo Castedo

directos sobre as comunidades locais.
Aquí vos ofrecemos algunhas propostas.
Arxentina. A ONG ACSORLas Segovias viaxa a Arxentina. 4
días en Bos Aires e 14 en Misiones,
coñecendo a realidade da man das
organizacións locais .. .: organizacións
campesiñas, sindiCais , ecoloxistas,
indíxenas.
Ecuador. A ONG Proyecto
Ecuador, con ONG de base ecuato~ianas organiza unha viaxe para promover o desenvolvemento comunitario das asociacións locais rurais. O
aloxaü1ento é en casas de familias
locais, pequenos hoteis e cabanas.
Marrocos. A ONG Ismalar pretende achegar dúas culturas e 2
pobos cun pasado común,
Andalucía
e
Marrocos.
Propoñen distintas rutas: Alto ·
Atlas Oriental, Atlántico, paso
polo Festival de Música de
Essaouira, o de Música s·acra de
Fez -ou o Encontro cultural de
Amazigh. Usa o coche, barco,
trékking, bicicleta e · camelo.
Aloxamento en hoteis e casas de
familia.s marroquís. Preténdese
impulsar o desenvolvemento
socio-económico dunha das
rex10ns . ma1s deprimidas de
Marrocos no Alto Atlas oriental.

As Rutas Solidarias de Setem son
unha proposta de turismo responsábel e solidario. Inclúe visitas ós
mellares lugares de interese cultural e
natural á vez que se coñece a realidade social. Os destinos son India,
Ecuador, Marrocos, Senegal e
Chiapas.
ÜS CAMPOS DE TRABALLO

Outro xeito son os campos de traballo e voluntariado, as brigadas
internacionais e as estancias solidarias. Algúns exemplos dos que pode.:.
des participar ou sacar i~eas para crealos son:

Baladna: Asociation for Arab
Youth.- Campo de traballo en
Elibon (este de Galilea-Israel).
Céntrase no mantemento da aldea e
en actividades con mozos. Outro é
en Sakhnin (Galilea) para colaborar
na restauración da escala pública e en
actividades coa mocidade.
Aspace _N avarra.- .É unha asocia·ción de ;ixuda a persoas con parilise
cerebral e afins que organiza campo~
de traballo nos que ofrece a mozos
voluntarios a posibilidade de colaborar e convivir con estas persoas . .
CERAI.- O Centro de Estudos
Rurais e de Agricultura organiza no
verán un campo de traballo no que, a
través de diversas actividades, se pretende dar a coñecer o desenvolvemento sostíbel e a valorización dos
recursos naturais .
Fundació Comtal.- A Fundació
Comtal propón un campo de traba~o
urbano no. barrio de Sant Pere de
Barcelona. Serán actividades de rehabilitación de vivencias de persoas sen
recursos, apoio e acompañamento a
xente maior e discapacitados do
casco antigo de Barcelona.
Feliz verán e descanso, que din que
consiste en can;ibiar de actividade,
non de poñer. a barriga vermella de
ras cala.

CONSELLOS PARA UNHAS VACACIÓNS MÁIS SOSTÍBEIS

Escoller destinos non masificados.
Buscar aloxamentos respectuosos co ambiente.
Usar o transporte público.
Non coller plantas, pedras, nin apropiarse de nada.
Non tocar, perseguir ou cazar añimais .
Comer en restaurantes e mercados locais.
Informarse previamente sobre os costumes do país ·escollido.
Adecuar o xeito de vestirse aos seus hibitos.
Pedir permiso para entrar nos edificios sagrados.
Valorar cando e como se fai unha fotografia e pedir sempre permiso.
Aprender algunha palabra no idioma local e practicala coa poboación.
Mercar recordos a artistas e artesáns locais pagando un prezo razoable.
Apoiar as ONG loc"ais.
Seguir todas as recomendacións e normas.
e········· ·······

SOMOS IGREXA

Antón Martínez Aneiros

ESTADO DA CUESTIÓN
habidas . Elas deixan tras de si realidades sinxelas, xermolos vivos e activos,
confirmadores de que, certamente,
outra Igrexa é. posible sen agardar
moito máis. Ela xa está aquí aínda
que non de todo. Por iso hai que
seguir adiante con ilusión, que o ·
Espírito sopra onde el quere sen control de poderes nin de xerarquías.
O Encontro de Somos Igrexa en
Santiago pretende .ser o comezo
dunha nova etapa en Galicia.
E está a ser así por vontade unitaria
de

Encrucillada,

Coordinadora

de

de

Irimia,
crentes,

da
do

Movemento rural, de Mulleres cristiás .. . Qué' falta? Queda acabar de
prepa.r ar o mellor posible, co entusiasmo de todos durante os meses
que restan, o Encontro, pero pensando máis no día despois ca no
A
ta alturas do ano xa non é
11 vidad ' p ro coido que merece a
p na recordalo; no mes de outono,
oncretamente os días 8-9-10, irnos
c lebrar en Santiago o Encontro
e tatal de Somos Igrexa, conxuntamente co Foro anual de Encrucillada.
Moitos de vos xa vides sendo axentes activos da súa preparación e lembrades que toda esta movida tivo
nacemento hai un ano no niosteiro
de Sobrado dos Monxes. Ali falamos,
debatemos e chegamos á conclusión
de que era necesario irlle dando
forma en Galicia a unha renovada
unión e mellor coordinación de
todo os grupos, comunidades, organizacións, etc. co obxecto de formar
una r de. E taba presente a idea de
qu non xi te máis alternativa ca
ou morrer. Tal como estam agora, non obreviviremo .A í o
onfirma a xp riencia se ollamos a
........ ....

1

Encontro mesmó, porque este, pasa-

8, 9 e 10 irnos
celebrar en
Santiago o
Encontro estatal
de Somos
lgrexa

do o día acábase a romaría . O
EncÓntro celébrase e sae ben ou
regular e acabo use, .pero quedamos
nós, máis unidos? Máis dispostos? .
Lembremos tamén que un mes
antes estaremos na Romaxe, que
poderemos aproveitar para vinculala
co de Somos Igrexa, porque non hai
división, as persoas somos as mesmas.
Dentro de poucos días estarán á
disposición de todos os grupos e de

realidade con mirada· crítica desde o
Concilio ata agora. Necesitamos a
unión como a auga fresca para o
camiño.
Pero esa ollada crítica danos ao
mesmo tempo azos para seguir.
Porque hai lugar para a esperanza.
Non nos mantemos só de intuicións
e de utopías, senón do que viñeron
sendo e son aínda as expenenc1as

qlien o desexe os boletíns para a inscrición previa dos que vaian participar no Encontro. Pode servir para ir
repartindo, tamén con invitación.
Traballamos pensando na unión, en
facer unha rede de grupos, comunidades, persoas que lle queiran dar
pulo á Igrexa humanizada que precisamos nós e precisan sobre todo os
marxinados e os pobres .

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

POBREZA E GUERRA EN SUDÁN

Cartel italiano co lema
"O Sudán está
desaparecendo"

En Sudán acontece unha guerra
esquecida que dura catro décadas y
que leva producido, dende 1983, máis
dun millón de mortos, · entre dous e
tres millóns de desprazados ~ unha
crise humanitaria constante. Despois
de alcanzar a independencia do colo~
nialismo británico en 1956, Sudán
coñeceu só sete anos de. paz nos
enfrontamentos entre o norte islámico e o sur non musulmán.

Algúns datos sobre Sudán
A república do Sudán conta cunha
poboación de preto de trinta e tres
millóns de habitantes. Ten varios
idiomas: árabe, inglés, c4nka, nuer,
shiluck ... Varias son "tamén as relixi6ns: 60% musulmáns sunitas, 15%
cristiáns, 25% relixións africanas tradicionais, animistas, etc. Conta cunha
mortaldade infantíl do 77 por 1. 000.
A esperanza de vida é de 55,6 anos.
O analfabetismo acada o 28, 9 % nos
homes e o 50,9 % nas mulleres.
En 1880, o país caeu baixo o control británico e exipcio e en 1914
pasou a ser gobernado directamente
por Inglaterra. En 1952 Gran Bretaña
e Exipto acordaron unha rnnstitución para Sudán que pérmitiría a

En abril de 1996 firmouse un frácelebración de eleccións libres e un
xil acordo de paz entre o goberno e
referendo sobre a independencia, que
cinco faccións rebeldes, que prevén
finalmente chegaría en 1956. Dende
celebrar un referendo de autodeterentón vive unha política de contiminación para o sur en cinco anos.
nuos sobresaltos cun enfrontamento
Por outra parte, o EPLS, p~incipal
entre o norte e o sur. As secas repetidas e a· mala administración crónica . grupo armado opositor do sur, aliouesnaquizaron a economía doméstica se con · grupos tradicionalistas do
_q ue agora funciona pouco máis que a norte . na súa loita contra o Goberno.
O acordo de paz parece estar cada
nivel de subsistencia.
vez máis pre to. N este sentido o
Breves achegas á explicación recente acordo de paz de N aivasha de
maio deste ano 2004 supón un pri. do conflito actual
'meiro paso .para Sudán, pero a proba
conflito entre o goberno
de lume será -levalo a cabo nun país
(musulmán) e os grupos rebeldes
cheo de rancores tras dúas décadas de
. cristiáns e animistas do sur do país é
guerra civil.
aparentemente unha loita entre o

º

interito do primeiro de impoñerlle o
Islam ao conxunto da sociedade e os
movementos que se resisten. Sen
embargo, neste país rico en petróleo
e terras fértiles, que alberga 600 subgrupos étnicos, as raíces do conflito
atópanse na competencia por recursos -algúns deles cada vez máis escasos debido á agricultura intensiva-, e
no . racismo dos que se identifican
co~o árabes cara aos negros africanos. A relixión é, en realidade, un instrumento de lexitimación e un factor
de cohesión.
e·············· ···
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O CAMINO, OU OS KIKOS
Hai unhas semanas escribía Victorino nestas páxinas sobre o .onovo exército papal" formado
polos Lexionar:ios de Cristo, o Camiño Neocatecume~al, a Renovación carismática, Comunión- e
Liberación e o Opus Dei. Por eses mesmos días o Camiño Neocatecumenal,. popularmente
chamados Nos kikos", poñíase de actualidade en España. Todo porque o seu fundador, Kiko
Argüe/lo, un burgués converso que ten moito predicamento no Vaticano, saía nas pantallas da
TV con ocasión das súas pinturas na catedral madrileña da Almudena para a Voda Real. Con
esta desculpa encargámoslle a Tori un artigo para que nos contara algo de Kiko e dos s~us kikos.
Por iso, a revista francesa Golias, de
orixe católica chega · a dicir que o
Camiño incorre en oito dos dez cri. terios que o Consello de Europa
establece para identificar as seitas pern1c10sas .
As orixes do Camiño e a trin4ade dos kikos
Polos anos sesenta, un cursillista d.e
cristiandad, Kiko Argüello (Francisco
j osé Gómez de Argüello, León,
1939), instálase entre os chabolistas
do barrio madrileño de Palomeras
Alta-s para ensinar catecismo, baseándose en cantos e láminas. Outros,
como o xesuíta P. Llanos, no Pozo del
Tío· Raimundo, fixeran algo semellante, pero coa intención _de ser
interpelados polos pobres máis que
de "ensinarlles as verdades". Eran os
Kiko Argüello, Carmen Hernández e Mario Pezzi nunha recepción co Papa
dous modelos nos que se debatía a
Un movemento numeroso e .propio en Madrid, o Redemptoris renovación da Igrexa en España, conpoderoso
Mater, para formar os seus propios
traste de tendencias que se foi agudiNo outono pasado, as páxinas relimis10neiros itinerantes" (teñen zando a ~edida que avanzaba o posxiosas de La Razón (coordinadas por outros 46 seminarios máis por todo o
concilio. Con todo, eu teño como un
Alex Rosal, un "lexionario") declaramundo); tamén teñen dous centros
peqneno tesauro un opúsculo de
ban que "medio millón de católicos
especiais de formación en San · Kiko do ano 1967'-seguramente desespañois participan en movementos
Pedro del Pinatar (Murcia) e El coñecido para a maioría dos kikos de
apostólicos"; deles, o máis numeroso
Escorial. Por· iso, foron acusados de hoxe- titulado Evangelio de los miserasería o Carniño N eocatecumenal con fomentar uriha "Igrexa paralela". E é
bles. Impresionárame tanto nos meus
86.000 membros (máis do d.q bre có
que, aínda que "oficialmente" pobres,
primeiros anos do seminario, que
Opus). Serían máis dun millón de · a súa Fundación Familia de Nazaret
chegara a copialo man,· debuxos
seguidores en todo o mundo.
para la Evangelización Itinerante,
incluídos; estaba "dedicado a todos os
Os kikos tefü~n xa o "seu" bispo,
aprobada en Madrid polo cardeal desgrazados da terra .. . con todo o
Ricardo Blázquez, de Bilbao; e Suquía ~n 1992, un dos seus meceamor dun corazón feble", e comezat Iien a súa universidade: a U.
nas, move ao ano máis de 120 millóris
ba polo coñecido e programático
Católica de Murcia, unha das zonas,
de euros, procedentes dos dezmos das
texto evanxélico de Le 4,19 . .
xunto con Andalucía e Madrid, onde familias, doazóns, herdanzas e legaA Kiko uníuselle cedo Carmen
tán mái estendidos. Adema.is, só en dos, etc. Os seus dirixentes · utilizan Hernández, unha exreligiosa que lle
E paña, controlan máis de 300 . eses fondos sen render cantas a nin- deu modernidade bíblica ás catequeses
parroquias e teñen un semmano guén .
de Kiko. En 1968, como inseparable

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

_

Victorino Pérez Prieto
"parella espiritual", xa tiñan· "voado
ata Roma, como Paulo, á conquista
do mundo", segundo nos conta un
contemporáneo seu dos Cursiños,
Antonio Duato (teólogo do Consello
de Dirección de Iglesia viva) nun
documentado traballo · publicado en
Atrio (2002). A es tes dous, formando
a trindade kika, uníuselles o c.ura italiano Mario Pezzi.
Un camiño sectario
Como recoñece Antonio Duato,
unha causa son as Joanzas que o
.Movemento ten recibido en moitas
ocasións de Xoán Paulo II e . outra as
moitas queixas que chegaban dos biso mundo ás
p os de todo
Con.gregacións . romanas sobre a
práctica das comunidades e a súa
conflitiva relación coas parroquias, de
marcado carácter sectario e excluínte

Incurren en
oito dos dez
criterios para
identificar
. . seitas
pern1c1osas
de todo o que non fose o seµ propio
camiño. O vólume de Golias que citabamos pódese consultar na páxina
dun
psicólogo
clínico!
(http://www. psychologueclinicien. c
om/ golias.htm). A xente do Camiño
está abrigada a emparellarse cos
igua!s ("Casádevos coas fillas de
Israel», repítelles Kiko), se casan con
xente de fóra está abrigados a convertelos; así mesmo, deben ter os
fillos "que Deus Hes queira dar", iniciándoos logo no seu grupo co longo
proceso catequético que ele_s teñen
que vivir. O proceso son 1O anos
como mínimo e 30 como máximo,

· Kiko Argüello
predicando en
Washington

en cinco etapas: kerigma, precatecumenado, catecumenado, elección e
renovación das promesas bautismais e
familia de N azaré.
A aprobación oficial da Igrexa, pese
aos beneplácitos papais, non chegou
sen problemas e sen moitas voltas.
Nos seus Estatutos -que descoñecen
a maioría dos kikos-, o liderado persoal de por vida, encarnado por Kiko
e Carmen, queda reflectido nas competencias do chamado "equipo internacional"; del emanan en pirámide
tódolos outros equipos dos distintos
niveis que dirixen a organización. "O
carácter oculto. -comenta Duatoempeza porque . non se define o
Camiño, serrón abstractamente como
itinerario .· ou método catequístico;
como se non houbese persoas e orga-

nizac10n detrás para soster toda a
obra". Por iso, non quixeron definirse xuridicamente nin como "pía
unión", nin "organización", nin
"movemento" ... como se non houbese unha persoa xurídica -que a hainin, consecuentemente, réxime de
admiriistración de bens que fiscalizar.
Sóalle a algo ao lector? Quizais o da
Prelatura persoal do Opus, e causas
semellantes da Igrexa? "Hai maneira
mellar para seguir ·no oculto, sen
determinar responsabilidades nin
dereitos, camuflando toda acumulación de capital e dirixismo? " ,
comenta agudamente Duato. A aprobación oficial chegou finalmente por
inconfesables presións no Vaticano,
sobre todo a "familiaridade" co papa
de Kiko e Carmen.

_
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CARTA AO AMIGO PEPE c·HAO
Moi querido amigo Pepe:
Antes de nada quero agradecerche O
CANTAR DO IRIMEGO do último
número de maio no que "cantas" con
tanto cariño aos meus libros de Historia
das· Relixións. Por certo, que o teu xenro
Luis ñxome unha moi intelixente entrevista que verías no último número. Estoulle
moi agradecido polo ben que. recolle o
sentido e as intencións dos libros.
E posto que irnos de cantares e ti animas a
completar a colección, quero ofrecer ao
SIGO CANTANDO algunhas das cantigas
relixiosas que u cantaba cando era neno
no coro do Colexio da Inmaculada (PP.
X uítas de Xixón). Están na li~a dese erotismo romántfco do que falas. Tampouco
p do asegurar que non haxa despistes no
t xt .

Dueño de mi vida , vida de mi amor/ ábreme la herida de tu Corazón.
Corazón divino, dulce cual la miel, tu eres el consuelo para el alma fiel.
Corazón divino, ·¡qué dulzura dan / de tu sangre el vino, de tu cuerpo el pan.

O buen Jesús yo creo firmemente / que por mi bien estás en el altar / que
das tu cuerpo y sangre juntamente / al alma fiel en celestial manjar..
O buen Jesús amable y fino amante - mi corazón se abrasa en santo ardor si te olvidé, hoy juro que constante - he de vivir tan sólo de tu amor.
Indigno soy, confieso avergonzado / de recibir la santa comunión/ Jesús que
ves mi nada y mi pecado/ prepara tú mi pobre corazón.
¡Viene ya mi dulce amor, mi bien mi esposo adorado/ viene ya mi bien amado
sus dones a derramar. /'¡Oh qué dicha y qu{consuelo venir Dios a _visitarme!
¡Venir en persona a. honrarme! ¡Qué dignación, qué bondad!
Esta que segue creo que é de Santa Teresa. Estimo que ten moito
valor dentro da poesía amoroso/mística).

¡Feridas tenéis, mi vida

y duélenvos!

/ Tuvíéralas yo y no vós!

De asunto mariano recordo bastantes. Por exemplo:

María, o~ nombre amable / nombre que aprende el niño / que alegre corre el
tiempo/ de la primera edad.
María, reina y madre / el sol de más fulgores / ¡cómo enamora el alma la
luz de tu beldad!
¡Quiero madre· en tus brazos queridos / como niño pequeño dormir! y escuchar los ardientes latidos / de tu pecho de madre nacidos/ que laten por mí.
E máis nada por

ho~e.

Unha aperta, amigo Pepe.
CALO IGLESIAS
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O NOSO TABOLElRO
ENCONTRO DE VERÁN DE IRIMIA -

VILAN (FORNELOS DE MONTES) - 28 XULLO - 1 AGOSTO
Irimia, un ano máis convoca o
En.c ontra de Verán 2004. Este ano
cambiámo-las datas por petición
expresa e reiterada de moitos e moitas de vó_s, .e porque deste xeito
podemos contar con Manolo Regal
para animar algúns dos momentos de
reflexión-oración, que nos propón
"indagar xuntos sobre os xeitos
de VIVIR UNHA AUTÉNTICA
EXPERIENCIA DE "DEUS NA
VIDA DE CADA DÍA, con
obradoiros sobre os sentimentos,
os desexos e os amores."
Marisa Pereiro vai animar
algúns momentos de expresión corp9ral que tanto éxito tiveron o ano
pasado.

As datas do ·E ncontro van ser, xa
que logo, as seguintes:
Do mércores 28 de xullo (aí
polas 19h) ata o domingo 1 de
agosto (despois de xantar).
Vilán (de Fornelos de Montes Pontevedra) vai ser o lugar que nos
acolla este ano; un lugar xa moi querido por moitas e moitos de nós.
Para apuntarte a tal convite podes
chamar a Rosa ou poñer un correo
electrónico a Antón Laxe. Faino, por .
favor, o antes posible para facilitarnos
cuestións de infraestructura, ou como
data límite antes do domingo 18 de
xullo.
Rosa: 981 . 41 90 67
ou 686 67 08 76

Cabo Ortega/

Puntad
los Agu11
ff11

de

Antón: ton@mundo-r.com
Anímate desta volta tamén, para
reencontrarnos, para gozar, para
aprender, para vivir comunidade!

XXVII Romaxe de Crentes Galegos
ABRENTE DE LO/TA E FESTA
SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO - 11 DE SETEMBRO
PROGRAMA
11:00 Acollida dos romeiros e romeiras
12:00 Celebración eucarística
14:00 Xantar
16:00 Festa
18:00 Oración da tardiña
19:00 Remáte
COMO CHEGAR
O sitio de referencia é a vila de Cedeira. Unha vez
ali non hai máis que seguir os sinais que guían cara
a Santo André de Teixido.

IRIMIA, .UNHA REVISTA
QUE SE MOLLA
A mesa de redacción deséxavos
un bo verán
(Na auga Manolo, Pedro e Rubén;
mergullados, Loli, Luís, o Xosé e Lidia)

e
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FAI A,NDO
DALINGUA
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lidia e Valentina

N a nosa última cita andabamos ó redor do is to, iso, aquilo, neutro sempre con
i-, iso está clariño, non? , pois hoxe irnos seguir polo -i- , pero por un i qu·e
se introduciu nun par de palabras que non o tiñan: reitor (antes "rector") e
seita (antes "secta"). Ó lado de re.itor teremos reitorado, reitoral, reitoría. Ei!, .olio,
que para formar a familia de seita vaise seguir respectando o grupo culto -et: sectario, sectarismo.
N as novas normas existe a tendencia a eliminar os grupos cultos, así que
haberá que fixarse ben, por exemplo, suprimiuse o -e- nos grupos con- ·
sonánticos -ce- e -et- cando a vocal precedente, a que vai antes, é i ou
u , polo tanto, e coidadiño porque pode haber sorpresas, escribiremos sen -cou cun só -e-, segundo os casos, palabras como aflición, condución, conduta, condutor, conflito, const~ución, dedución, delito, destrución, dícionario, ditado, ditadura, ditam~, estrito, estructura,frutuoso, introduto~ lutuoso, obstrución, produción, produto, restrítivo, tradutor, vítima, vitoria, xurísdición ... e moitas máis de uso corrente.
Así e todo o -e- conservarase nalgunhas palabras pertencentes a linguaxes
esp cializadas, de escasa presenza na fala, ou para evitar que dúas palabras con
significados diferentes se escriban igual (homónimas): adicción (fronte a adición
, suma'), adicto, convicción, convicto, deíctico, dúctil, edicto, ficción, ficción, pictogrcifí.a,
veredicto ... Poderiamos seguir engrosando esta lista, pero faríase moi pesado: se
tecles dúbidas
con
algunha
palabra, poñédevos en contacto con nós
que...
non
somos o Libro
Gordo de .Petete
pero trataremos
de resolvelas.
Veña, veña,
que
ninguén
bote as mans á
que
cabeza,
chegamos aquí
exitosamente e
non irnos quedar mal por
· pouco!, que xa
só nos falta un
número
para
rematar
con
estas navidades,
iso si, quedará
para · despois do
v rán que no están a dicir aquí os colegas da mesa de redac~ión, eses frescos
qu apar e n na auga (a ver se lles enfrían as ideas ... ) que cqn esta nos irnos
d va ación .
A torrar p ro on xeitiño! , e ... botade a nosa lingua a pacer!

O CANTAR DO IRIMEGO.
1. De París viñan ós nenos,
que os traía unha cigoña.
Tal fábula hoxe non eren
nin tan sequera de coña ..
2. París xa fixo o que puido
e hai que ser agradecidos:
os nenos seguen chegando
disque de estar-dos-unidos.
3. Os ianquis non coidan moito
o matrimonial consorcio
e están abriJ:ido porta·s
polas que entra o divorcio
4. Como contan os cronistas

neste preciso momento
aló o divorcio atinxe
a un cincuenta por cento.

5. Algo ·pasa na familia,
espazo de amor sublime
pero que vén .padecendo
un andazo, que é o crime.
6. Pero acaso este asunto

é cousa ben ordinaria
que depende· do que dure
esta nosa maquinaria.
7. Hai hoxe moitas doenzas?
Vivíamos menos anos;
aparecen avarías
que gardaba o corpo humano.

8. Ailleazantes conviven
Alzheimer e Parkinson;
e a brevidade da vida
non lles daba ocasión.
9. Ademais hai un gran cambio
no ámbito da nosa vida
que prós novos tempos ten
a lección pouco aprendida.
1 O. Abonda con estes datos '
pra encaixar tanta violencia?
Non xogan moito os medios
coa noticia e a indecencia?

