Ouen é da terra, á terra
pertence e da terra tala.
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EDITORIAL UNHA IGREXA
HUMANIZADA Tal é o lern.a
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baixo o qu a revista Encrucillada celebra o
seu XIX foro de Cultura e Relixión en
Galicia, facéndoo coincidir en tempo e
intención co encontro do movemento eclesial Somos Igrex a.
É significativo que este foro-encontro se
celebre en Santiago nun ano santo xubilar e
non deixa de ser un estupendo reto ,e
obxectivo -este . de Humanizar a Igrexa- ó
que todos e todas nos podemos sentir convocados baixo a luz e o alento do camiño.
Desde Irimia estamos empeñados desde
hai temp.o nes ta tarefa. 'outros rn:oitos
tam' n. Dóenos unh a Igrexa deshumanizada, cando o u senso máis limpo e verdadciro é de r in trumento de humanizaión, " xperta n h umanidade" - dixera
Paulo VI no eu momento. E mal poderá ser
ese ú1 trumei1to d humanización, se n ela·
me m n n n s entimo to d os/a~ humaniz·1d . .
S n tirn
hu manizado /a qu r dicir
usas a n
v rnos
lrntad '/a.
, con r pecto, con
pr z , on valoración; tanto
· ma
igualitariamente en conta na
n
individu alidade, ma culina e feminina
'
11 no o stado, clerical ou non, nas nosas
ideas e aportacións·, cadren ou n on coa.s que
teñen o cuño de oficiais. Sentirnos humanizados/ a na Igrexa implica en nós un com promiso cara a unha Igrexa verdadeiram ente irmandada, onde a democracia pode
saber a pouco -pero h ai qu e empezar por
ela!-, poi pode saber a moito máis pouco .
todo o que e revista de poder sagrado para
acaparar, anular, ningunear ós que están p, or
d~baixo . Significa tamén desenvolver ü nh a
en ibilidade especial cara a todo o que leve
figura de debilidade nos nosos momentos:
m ití imas mulleres, os horn.osexuais os
di orciado , o neno /a marxinai , os ;rraado /a pola IDA, o pobo de a pé que se
arr ' Unta na
rorn.aría
(tam' n · nas
Roma 'e ) . Por algo Ca aldáliga dixo que o·
cri tián do ' ulo XXI ou somos dado
ó /á
mpobr ido /a, ou implemente
n n er m
Non er mo tampouco
I r _ a.
A ta tar fa tamo onvocaqo d de o
11 11tro de So m o s Igrexa .

A AQLJELA O QUE QUEDA

A palabra inglesa
" Leave" pode significar, entre o u tras causas, "deixar" algo, non
n o sentido de emprestar, serrón m áis ben no aquel de deixar
quedar algo que sobra, que resta. E <leste verbo deriva a palabra " leftie" . O dicionario dálle a "leftie" o dobre significado de
"zurdo ", e de "partidario da esquerda, especialmente os comunistas" . Pero, para sermos honestos , non creo que ningún <lestes dous últimos sigriificados fose o que estaba na cabeza dos
que lle procuraron un nome comercial á última incorporación
· ao grupo de tendas da todopoderosa Inditex : "Lefties". Porque,
que eu saiba, a roupa tanto ten que a poñas polo lado esquerdo, coma polo dereito ou polos dous a un tempo; e, por outra
banda, teño para min que comunismo e Inditex son conceptos
que funcionan como os polos do mesmo signo. A esta conclusión cheguei cand.o me explicaron que· a roupa desa tenda son
en parte " restos de colección" "e roupa en xeral de prezos moi
baixos; é dicir, " o que se deixa" , " o que queda" . E máis aínda
cando reparei en que tralas perch;s e os estantes de "Lefties"
traballan agora a maioría daquelas empregadas que, hai máis ou
menos vinte
anos,
lucían
esplendorosas
na
flamante
tenda que Zara
abría na cidade, descubrindo un novo e
prometedor
mundo
de
roupa fácil e
_colorista. Claro
que
agora
algunha delas
xa é avoa, unha
auténtica "leftie". Mentres ,
Zara vólvese
encher . con
dependentas, ·
noviñas
e
escintilan tes
que previsiblemente nunha década cambiarán de fase na nave
orteguiana para .ser lefties .de reemprazo.
E e~e .aire cosmopolita de Inditex ten un equivalente polltico
de ultima hora que pode cargarse as máis cincentas previsións
sobre as próxim as eleccións (incluída a miña) nÓs que poderian1.os denominar os "Auria-lefties" do PP, os Baltar e Cía., eses
que tamén quedan fóra, que veñen de atrás , pero que, ao contrario das outras lefties (as de Arteix o)., poden decidir moito
máis do que elas.

BOA NOVA
O ECO

Engracia Vida/

Non podería calcular as·veces que lin estes versículos.· Sempre fixen atención á confianza en Xesús, á necesidade de acudir a El cando estamos
enfermos ou precisamos de axuda. Sempre me chamou a ~tención a ingratitude dos "nove" que foron merecentes da miña indignación, tal vez farisaica. lmpresionoume a insistencia de Xesús, na fe está a razón de ser de
nós sandarnos.
Hoxe achegueime ao texto e sorprendeume a frase "Era un samaritano".
Non cabe dúbida que estou sensible a este subliñado. Cando outros "ecos"
nos far identificar aos estranxeiros como as forzas do mal e sentir medo e
desconfianza, cómpre a reflexión sobre a singularidade da persoa e a posi:bilidade que de calquera lugar poidan saír forzas do ben. Agradezo a Lucas
esa mirada certeira, a súa sensibilidade para reflectir con tanto acerto
estas actitudes de Xesús que lles escaparon a outros evanxelistas ..A Xesús
tampouco lle escapou. Grazas.

A CLAVE ·

Xabi Blanco

Pureza

A persoa que recibe o don ·de Deus debe ser persoa. agradecida. Para ilustrar esta actitude, Lucas (só el ten este relato) canta a curación de dez leprosos que piden a ·misericordia de Xesús. ·
Resulta cyrioso ver como a dorar une: un dos leprosos é s~maritano e, en troques, na "vida normal" endexamais os xudeus trataban cos samaritanos.
A lei de Israel mandaba que os leprosos viviran separados (Lv 13, 46). E o día que estiveran curados tiñan que se presentar ante un
sacerdote para qu~omprobara a súa curación e lles permitira reintregrarse ávida normal (Lv 14), podendo, a partir dese momento, participar nas celebracións do culto~ Por isa, este milagre de Xesús non significa só unha curación física, senón unha restauración na vida social do pobo.
Sen embargo, e ve laí o centro de interese do relato, só o samaritano tivo fe abonda como para recoñecer a bondade de Deus que
actuaba en Xesús. Velaí, pois, a verdadeira pureza e limpeza: limpo de corazón non é o que observa formalidades e se sen te irreprochable, senón o que é coherente e áctúa con simplicidade, acollendo e agradecendo a· amor gratuíto recibido.
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APENEIRA
AS ELECCIÓNS EN
AFGANISTÁN, aos 3 anos
da derrota talibán, .obrígannos a denunciar o risco de converterse nun narcoestado, na anarquía da posg _
uerra. Xa é
productor do 900/o da heroína que se
consume en Europa e que finanza a
guerrilla que está a c.ombater os 11.000
soldados americanos. O 70/o dos 24

Antes de que remate o ano, na festa da

millóns de afganos viven do cultivo do

patroa da Coruña, queremos reler aque-

opio qu_e supuxo no 2003, 3.600 tonela-

CURROS
ENRÍQUEZ escritos hai agora
les versos de

das e uns beneficios de 2.300 millóns de
dólares, a metade do PIB. A paz deste

100 anos: "Un poeta a quen xueces,/que

país depende dos lindantes coma

Dios teña en seu descanso,/condenaron

Uzbekistán, o estado islámico máis

á cadea/que levan os presidiarios/e cuios

poboado de Asia central, ou Paquistán.

ferros ¡ouh Cruñ~!,/terra de peitos fidal-

Na foto o médico José Ignacio Peralba

gos,/mandaches limar a rentes/por man

de Baiona, un dos que traballou ali. na

dos teus maxistrados". Lémolo a carón

posguerra.

do monumento a este poeta feito por
Francisco Asorey e inaugurado sendo
alca lde da cidade Alfredo Suárez Ferrín
(1934), na foto, que despois tamén ía
se r fusilado polas forzas fascistas un 31Vlll - 1936.

As asociacións: "A Creba" de Noia;. na foto nun acto
de Compostela, aproveitan o

i~formativo,

ou "Fonte da Virxe"

DIA DA SAUDE MENTAL

para

denunciar a falla de apoio sanitario e seguimento ás familias nos domicilios nas poucas poshospitalizacións de enfermos potencialmente agresivos ou inestables. Urxen
asistencia domiciliaria e centros -de día,

~

loitan contra a exclusión laboral a pral da

súa integración na sociedade, cunha retribución económica que lle perm.ita · o desenvolvemento da vida. Moitas familias viven a traxedia da discriminación destes discapacitados. Cada vez hai máis depresivos (chegarán ó 250/o), 700.000 galeg_os sufren
trastornos agudos ou desequilibrios afectivos, etc.

As reformas no

BRASIL de Lula, o presidente máis votado en Latinoamérica,

seguen a ser boicoteadas polos potentados, como descubriron as 4 voluntarias da
ONG Amarante que o visitaron: Ana, Felisa, Araceli e Irene González, na foto ... O
Movemento Sem Terra, máis de millón e medio, quere dignificar a vida dos máis
pobres coa reforma agraria. Traballan e deciden en asembleas ata que acadan o 900/o
de consenso coa participación dos adolescentes de máis de 12 anos. A expropiación
das t erras sen explotar é constitucional e os MST están a facerse propietarios destas
terras ocupándoas durante anos, nun país no que 517 latifundistas posúen máis da

................
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. extensión da UE .

Alfonso Blanco Torrado
.....................................................................................................................: ................................................................................................ ....................................................................

OS INDÍXENAS están a marcar a política de América. Nalgúns países
fano coa súa progresiva presenza nun marco democrático plur..al, participativo, na
busca do ben común do país, nun estado pluricultural e multiétnico ... ; noutros é utilizada a causa indíxena dun xeito demagóxico por algúns gobernantes do continente,
sen comprometerse con eles. Son 40 millóns de indíxenas que falan 400 idiomas
entre 500 millóns que son en Bolivia (61 O/o), Ecuador (340/o), Perú (430/o), Guatemala,
etc. Na ilustración, unha pulseira kadiwéu do Mato Grosso. No mundo hai 300
millóns de indíxenas p·ertencentes a 5.000 culturas loitando pala súa conservación e
o seu dereito a ser diferentes.
Na xornada da

ERRADICACIÓN DA
POBREZA, 17 de outubro,
ternos que lembrar unha das persoas
que máis está a facer neste terreo, o
economista bengalí, MUHAMMAD
YUNUS, fundador do banco dos pobres.
No 1976 avalou 47 ulleres para que un
banco lles prestase 27 dólares e montar
un negocio. Dende entón concedeu 2,5
millóns de microcréditos a outros tantos
pobres. Con isto quere recuperar a dignidade dos pobres e que desenvolvan as
súas capacidades autoempregándo?e. O
500/o da poboación de África pasa fame
cada día.

AMAL 2004, que significa esperanza en

árabe, quere ser un achegamento

a esta cultura dende o cine a través de proxeccións, debates, etc, Está organizado pala
Fundación Araguaney, coordinada polo palestino Ghaleb Jaber, na foto, que é unha tribuna senlleira para coñecer este pobo e as raíces dos conflictos da rexión. Foi o primeiro hotel no que ondeu a bandeira palestina. Este certame de cine, do 13 ó 20, é un
encontro para programar en conxunto entre productores e creadores do audiovisual de
televisións daqueles e destes países. Un grupo de empresarios e profesionais hai anos
que albergan o obxectivo de crear un canal para os musulmáns con cabeceira en
Santiago.

O 19 de outubro é o 3° cabodano do asasinato de

DIGNA OCHOA,

defensora dos d_ereitos humanos, que traballaba coma avogada dos labregos e os detidos do exército zapatista. Hai un documental do mexicano Felipe Cazals, Digna hasta

el último aliento, que testemuña como esta marte puido ser evitada, por ser unha líder
moi ameazada. Un caso escuro sen resolver.
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POLITICA

Ttntxu

A VAQUIÑA POLO QUE VALE
Despois de seis meses de indixestarnos de talante, xa todos

f~ GAL€:RIA~

~ARGAD€:LO~

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

.
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88

~ Provenza, 274 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79
Fax:
93 - 215 O1 79

ces. Pero

c~egou

somo~

moi feli-

o momento de baixar ao mundo real e falar de orzamentos,

de cartas, de proxectos concretos. Por unha vez e sen que sirva de precedente, o PP e mailo BNG acordaron dirixirse ao goberno central para lle

pres~n

tar as demandas de Galicia para os presupostos de 2005.
Por suposto, o ano pasado o PP non foi quen de facer aprobar no
Parlamento Galega un documento dese tipo. Seguramente· os socialistas, que
non

quixero~

entrar nese pacto nin facer públicas as súas demandas, explica-

rán lago o bos que son os novas orzamentos, as importan.tes mellaras que
supoñen no eido social. Pero un non pode menos de pensar que hai un pacto
tácito entre Madrid e Bruxelas, co consentemento do goberno correspondente en Santiago, para que os galegas vivamos o mellar posible, pero aínda
que sexa sen traballar.
Porque a difereriza aese gasto social, sen dúbida necesario, o investimento
de capital crea novas facilidades para o traballo (como a mellara das comunicacións) ou directam-ente empresas productivas. A partir <lesas haberá empre-

~~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 • 31 O 48 30
Fax:
91 - 31 O48 30
~e Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28

O investimento de capital
crea novás facilidades
para o traballo

g~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981-353714
Fax:
981 - 35 3716
~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
g~ Urzáiz, 17

36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 220414
~ Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf. : 95 - 421 67 08
Fax :
95 - 429 37 43

~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf. : 02 .657 58 99
02.657 58 99
Fax:
~t Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 7918
~~ Praza de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax : 982 -41 60 33

..............
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gos e prosperidade. Por iso nori é de recibo todo o que se fala agora da recon--:
ve:rsión dos estaleiros (como nos 80): non se crean novas pastos de traballo,
dánselles subsidios aos novas parados. Pero tamén hai investimentos trampa,
como os millóns de ·e uros para facer barcos de guerra en Izar (na Bazán): non
se ten noticia da próductividade posterior deses aparatos. E outros investi- ·
mentas para facer. centros escolares, sociais ou sanitarios, non son decisivos
para romper a tendencia decadente da nasa economía.
Claro que con iso estamos a falar de causas serias.Algo máis cá última (polo
de agora) arroutada dos Baltar, que demandan outra política da Xunta. Pero é
que alguén viu que o preto do cento de concellos onde gobernan Baltar e
mais os seus amigos fan unha política diferente, en mellar, cós outros gobernados polos do birrete? Se diciamos máis arriba que a vaquiña polo que vale,
isto de Ourense semella máis ben simplemente que quen non chora non
mama.
En fin, que a política ven senda moi materialista, e o diñeiro semella o
único deus. Será por iso polo que unha entidade de creta lanza unha campaña que di, textualmente, "amarás o teu móbil sobre todas as cousas".Velaí un
motivo de ·reflexión para os nasos bispos, cando deixen de pensar por un
momento nos que queren divorciarse pala vía rápida ou nas parellas homosexua1 que qu.e ren casar.

O PETO DO ,,
SANTOANTON
.....................................................Fiiibeii . Aia.mbúiii·.
Aí tes, tráioche unha herba de namorar que
me deron na Romaxe da Capelada no Santo
André. Pasámolb ben!. Fíxome graza o do
Bernardo que escapaba de bailar a rumboia .
.fios cregos, no seminario . tiñan que darlles
clases· de dartza, e de cociña ·e costura. O outro
día fun dar unha volta ao Mosteiro de Poio e había moitísimo crego
estudiando causas seri~s e actuais como a eutanasia.Víanse contentós.
É moi importante que teñamos cregos alegres, por iso non viña mal
o da danza. Na festa de Campañó coñecín un crego pavero.
Chámanlle Dositeo, e xa ten os seus anos, pero é moi simpático e bo.
Está na Parroquia de Ribadumia, é tío da Marisa Vidal e saca unha
folliña parroquial que se chama "Avante" escrita toda en Galega, Sena
bo ter unha relación <lestes boletíns parroquiais, que
a xente le con moito gusto, como o que fai ·
Cerdeiriña. en Poio ou Daniel en
Sobradelo. Os que andaban contentos
na Romaxe eran os de Aguiño pois
por fin teñen párroco, Álvaro,
que ven das terras de
Monfero onde o grelo
está boísimo aló por
xane1ro. Anin1ou a
liturxia na Romaxe de
Campo
Lameiro.
Seguro que Paco
andará feliz polo
ceo. Velaí vén o
Foro
de
Encrucillada
para
primeiros de outubro.
E chegan xentes de todo o
Estado pois este ano celebran ·a
xuntanza de Somos Igrexa en
Por que non iría eu ao Santo
Santiago e hai causas moi interesanAndré cando debía?
tes como puña nun papelucho que
repartía o Tintxu na Capelada. Eu
creo que o puxeron a el porque é moi alto e rnírase mellar. Ternos
que ir ao de Encrucillada. Mágoa que Andrés, o director, anda fóra,
pois convidárono os bispos de Colombia para que lles ensine teoloxía. Mira que hai que ir lonxe para que o escoiten a un! Ando cavilando se ao Baltar, que foi a Roma onda o Papa, cos gaiteiros de saias
que teñen en Ourense, non lle entraría medo ao ver ao Papa tan velliño que voltou á terra e revirouse contra D. Manuel. Menos mal· que
estes arranxan todo cunha ración de polbo á feira. Hai que ter coidado c'os bechos, pois ás veces son ánimas que van ao Santo André. E se
van os lagartos por terra, non irán os polbos polo mar?

~

IRIMIA
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ENTREVISTA CON XAN GUILLEN
Xan Guillén cumpriu este verán un dos seus desexos: sacrificar as súas vacacións de
profesor (trabal/a nas Filipenses de Vilagarcía) e marchar a Nicaragua a poñerlle, como
di el, rostro á ma.rxinación e á pobreza. E alá estivo dous meses regalando a súa
humanidade e a súa experiencia pedagóxica. De v,olta á casa quixemos compartir con el,
e con todos vós, as súas vivenzas.
•
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Nicaragua. Souben que era de educa-.
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ción (que é a miña profesión) e

-
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espe~tou

en min unha luciña na que

se mesturaban a curiosidade por ese
país e saber que quedaba dos soños
sandinistas (o final do sandinismo
coincide coa miña adolescencia). Foi
máis "corazonada" ca outra cousa.

De todas as maneiras, din que
ir de vacacións de verán ao
Terceiro Mundo é unha forma
de facer turismo "solidario" ou
de tranquilizar a conciencia.
Que opinas ti diso?
Xan a pé de obra

Que é o que te impulsa· a ir a
Latinoamérica?
A verdade é que dende había
moito tempo tiña certa curiosidade
por coñecer a realidade de marxinación e d pobreza do Terceiro
Mundo. Ademais sempre considerei
que para coñecer unha realidade é
impre indible poñerlle rostro e
no me. A í, empre que fon voluntario
en diferente actividade , a miña
experiencia foi que o problemas son
mái fondos e humano cando lle pos
un nome e un ro tro: a SIDA foi
mpr unha nD rmidade ata que
oñecín a Silvia, a pro titu ión unha
realidad e b tracta ata qu coñecín a
Ana ri tina e a úa problemática. Eu
quería qu o 11 r iro Mundo tiv s
n m e r tros oncreto polo al
tifia qu a h garm at alá
ru o

_

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

creo que o obxectivo está plenamente acadado.

Con que colectivo fu~he alá?
Participei mm proxecto que se
chama Norte-Sur e lévano as
Relixiosas do Sagr.a do Corazón. Esta
orde relixiosa sempre me deu moita
confianza e o proxecto pareceume
suficientem.ente serio. Era importante non ter unha mala experiencia na
miña viaxe. Tiven que acudir a ünha
preparación de catro fins de semana a
Madrid, onde me explicaron cuestións relativas a dinámicas de grupo,
darlle nome aos sentimentos, saber
escoitar, educación popular...
E por que Nicaragua?
Ben, cando na penúltima reunión
pre entaron os proxectos e países,
escoitei a posibilidade de ir a

Sobre todo,
o que fas é
aprender,
comprender,
eséoitar
Que pode ser nalgúns casos. Todo
depende da actitude coa qu~ vaias . Se
vas coa idea de "vou facer moitísimo ", axiña te darás de conta que o
que podes facer é máis ben pouco
pero é o comezo de algo ali, en ti
mesmo e na xente que te rodea a
cotío. Sobre todo o que fas é aprender, comprender, escoitar e facer que
o teu corazón derrube a coiraza que
normahnente nos envolve en
Europa. Recibes infinitamente máis
do que dás .

Redacción
Que traballo fixeches alá?
Cando .cheguei fun acollido polas
Relixia.sas do Sagrado Corazón de
Managua. De ali fun a unha familia
que me acolleu na súa casa coma se
fose un deles e empecei a traballar co
Instituto de Acción Sodal Xoán
XXIII, q1:1e é o Instituto Social da
U niversidade Centro Americana
(UCA) que traballa nas zonas rurais
de Nicaragua. Despois dunha semana
en Managua, na que rn.e adaptaba á
nova realidade e coñecía o meu
labor, fun á zona de Puertas Viejas no
concello de Ciudad Darío, no departarn.ento de Matagalpa. Ali pasaba de
luns a venres polas comunidades
rurais axudando e capacitando os
monitores dos círculos de reforzo
escolares (adolescentes que axudaban
os nen os con dificultades das es colas)
e os facilitadores de Educación de
Adultos . Tratábase sobre todo de ver
as dificultades , ensinarlles algunha
metodoloxía pedagóxica, acompañalos ... Tratábase de darlles algunha
ferramenta que lles poida ser útil.
Non debía nunca substituílos no seu
labor.
Que recordos tes desta experiencia?
Pois a verdade é que teño moitísimos recordos e todos eles moi bos.
Gardo especial cariño da familia que
me acolleu en Managua, das relixiosas do Sagrado Corazón, da xente da

Comunidade Eclesiástica de Base da
Colonia Nicarao, o cariño da xente
do rural nicaragüense. Chama moito
a atención que, vaias onde vaias, en
Nicaragua sempre es acollido de
xeito fenomenal e que che ofrecen
todo o que teñen na súa casa. Sen
dúbida entendes iso de que Deus está
na casa dos pobres. Seguro que se
sinte moito máis acollido ca nos
nosos pisos, onde non ternos tempo
par;:¡_ os demais e sempre receamos do
estraño.
Que sentimentos tes agora?
Uffi~ unha ensalada de sentimentos.
En primeiro lugar a sensación de que
todos os nosos problerniñas son relativos (cando marchaba do rural, eles
tiñan medo porque se non chovía ían
pasar sen colleita de frixoles e se non
hai frixoles nin arroz ali non se
come), agora relativizo todo máis ca
antes. Logo entendín o que é a compaixón. Sinto máis de preto o que
viven os emigrantes nesta terra que
para eles é tan diferente. Alá todo o
mundo quere marchar aos Estados
Unidos e se non van é porque non
poden. Imaxino o dificil que é para
eles estar nun inundo coma o noso,
tan hostil e competitivo. Tamén comprendín outro termo qu~ é a misericordia. Misericordia significa achegar
o corazón ao outro e así dáste de
conta das dificultades que ten moita

Bolsas de estudos para universitarios no rural
O prezo dunh curso universitario en Nicaragua é duns 500 dólares, por
iso os rapaces do rural que rematan o encino secundario resúltalles imposible estudar na universidade, e isto desmotívaos moito. Por iso, vaise crear
un sistema de bolsas de estudos coordinado polo Instituto Xoán XXIII de
Managua. Se desexades colaborar financiando total ou parcialmente financiando algunha destas bolsas, pod~des contactar con Xan ·Guillén no telé-

Reparto de comida na escala de Ojo de agua

xente para sobrevivir. Por últirn.o,
estou admirado polo labor de moitos
mestres rurais que carniñan varios
.quilómetros para ·chegar a dar a súa
clase ou que dormen nun colchón na
mesma aula onde imparten a clase
porque non poden volver á súa casa.
Recomendarías a alguén vivir
esta experiencia?
Se senten que deben facelo que
J)On o dubiden.
E agora, que?
Ben, hai causas que na miña vida
cambiarán. Creo que son algo diferente a cando m arch ei en xullo.
Ademais teño intención de crear un
sistem a de bolsas para estudiantes do
rural Nicaraguense. (tecles máis inform ación no cadro)

fono 606 292 080 ou ben no seu correo electrónico xoangui@terra.es.
Grazas Xari.

e··· ····· ·

DEBATE ABER 1O

Marisol Bravos López

PRIMEIRO, UN·HA VIDA DIGNA
das entre as que pode encontrarse
vostede en calquera momento.
Reilexionar tamén sobre a accesibilidade e o dereito a unha asistencia
persoal como pilares básicos para
poder levar unha vida independente:
En definitiva, reflexionar sobre a responsabilidade dunha sociedade que
marxina negando aspectos elementais
· , para vivir dignamente.
Remato co temor á confusión que
se pode crear na opinión pública se
coa preocupación pola morte non
Hai algún tempo C h ris toph er dade. O que nos caracteriza como
chega a recoñecelo como cidadán
Rcev , o coñ ciclo Superman , viña a persoas non se perde cunha limitadi ir q u s nón tiña curación do seu
ción físic a por grande que esta sexa. discriminado. Como persoa discapacitada considero necesario e fundaa id nt non podía s n tirse de novo Vemos a vida doutra forma e sacamos
mental
diferenciar claramente os
u1 s r h uman . Agora Ramón outro tipo de conclusións porque
bra
tu ali dad
som os capaces de superarnos. Son conceptos de eutanasia e suicidio.
den tro, pta pola m oitas as persoas que,.día a día, mos- Cando estean garantidas as conditran un ha actitude a favor da vida e cións para unha vida digna; podemos
mplos d p rofalar do dereito a morrer dignamennon p erden as ansias de loitar, a capa• · d p 'nd nte qu n fan un fi:-ac o
te. Non ten sentido pensar en legalicidade de traballo, o sentido solidafav r. 1 ran nút iille mensaxes fáciles
dir etas á oci dade. Resulta m oito
rio ... porque pensan que a valentía zar a morte cando non se lles dan
medios aos que queren vivir.
mái e mpli ado bu car a esencia da está en vivir, en construír, en avanzar.
Cambiar mentalidades é un proceso
Non perdamos e'sta oportunidade
dignidade humana.
A p lícula reforza o estereotipo para reflexionar e entender mellar a moi lento, e moito máis se empeza~
ocial de infravalorar unha vida con relación entre discapacidade e socie- mos a casa polo tellado. Ternos que
dade. R eflexionar sobre as condi- poñer xa os medios para promover
di capacidade cando debe com iderar e unha condición máis da diversicións de vida das persoas discapacita" Un SI ávida digna" .
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.;.
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FAI ADOIRO NO ADRO

X osé Chao. Rego

NO VATICANO NON HAI VATICINIO
é un bispo. exemplar ou un exemplar
qe bispo.
O Catolicismo Romano aparece
coma institución cun gran poder
simbólico en Occidente. Como mostra, a esixencia de que o decano do
corpo . diplomático sexa o embaixador de España.
Meténdose en psicoloxías antihomoeróticas pide ,para a familia
nacer e medrar nun ambiente estable,
"no que as palabras pai e nai poidan
ser ditas con gusto e sen
engarro". Tamén invoca o dereito da
familia a optar pola inclusión da relixión católica no mundo do Ensino.

Principio falando dun cóengo
belga. Non dunha .c olonia afrícana
serrón dun -"cóengo", -en latín
canonicus- , membro do clero dunha
catedral en Bélxica. A súa graza é
Frarn;:ois, Houtart de apelido. A súa
desgraza é que, sendo un sociólogo
de creto, non o dan escoitado no
Vaticano, pre'cisamente polos seus
vaticinios. En 1974, e no número 91
da revista Concílium, ·escribía:

dereitos dos homosexuais. Pero ademais -e isto ten a sua ironía-, pídeselle ao goberno de Madrid que vote
para ~uropa, unha Constitución, para
que se inclúa no texto, se non unha
confesionalidade de Europa, solicítase que teñan en cantan as raíces cristiás de Europa. Xa en Compostela o
papa Xoán Paulo JI clamaba por unha

O servizo ~iplomático (da
Igexa Católica) representa a
Santa Sé, non ao Vaticano;
está vencellado, polo tanto,
á institución eclesiástica,
non ao Estado.

Algo tivo que ·ver Xelmírez
Sitúome no sé~ulo XI porque a
Reforma gregoriana, do papa
Gregario VII, monxe · Hildebrando,
tivo moito eco en Galicia, onde a
"loita polas investiduras ou poder de
. outorgar beneficios, realizouse no
eficaz ·ámbito da parroquia, mentres
que por Europa andaban en mesteres
máis ambiciosos. Froito dire'cto da
Reforma gregoriana na nosa terra é
un horp.e coma o arcebispo Diego
Xelmírez, do que non dou sabido se

Vén a conto ese ídem porque logo
das eleccións xerais de España, a
xerarquía hispánica amosou un non
previsible entusiasmo que levou consigo a cantarda sobre divorcio, aborto e un endurecemento sobre os

reevanxelización de Europa e remitía a
este berro: "Europa, sé ti mesma".

Cal é o vaticinio?
A .base eclesiolóxica é a consideración de q~e entran en relación dúas
sociedades perfectas no ámbito
nacional (Igrexa-Estado) e no internacional (Santa Sé-Nacións Unidas),
Que se vaticina?
Vaticinar vén de vate, poeta,
mesmo profeta. A Reforma gregoriana propiciou o poder pontificia! ata o
extremo. Séculas varios houbo de
loita por outorgarlle a Roma o estatuto: algúns optaba polo decretalismo, outros polo conciliarismo .. Os
conciliaristas propugnaban a superioridade do concilio sobre a autoridade
· pontificia. Os outros optaron polo
estilo autoritario, qµe de forma convencional podemos chamarlle vaticanizar; non sinodal ou conciliar, serrón
de decreto lei, que é como se está
rexendo Roma. Que, por certo, leva
cinco séculas opoñéndose, parece
que sistematicamente, a calquera progreso.
Eles din que falan "ex-cathedra",
pero nosoutros reclamamos un certo
dereito a falar "ex taburete" ou tallo,
para ser máis galegas.

e···········.

ENCONTRO
SOMOS IGREXA
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SI QUE "SOMOS IGREXA"
sos son curados .. . e benvidos os que
non se escandalicen de min. Por que
se ían escandalizar? Non por dar vista
aos cegos ou por curar os leprosos,
senón por algo inaudito que tampouco agora se acepta: humanizar a
Deus . Isto supuxo sempre, e agora
tamén, u~ escándalo insoportable
para o poder relixioso.

un

111

v -

id en ali ia para a
mai rí dos grup
da p rsoa que
v 5en d env lv ndo actividades e
levand adia11te experi ncia relacionada oa renovación da vella Igrexa
na que temos nacido. Si, da Igrexa
ent ndida no sentido máis amplo.Van
alá nove ano desde que un grupo de
laicos ergueran a súa voz en Austria,
rebelándo e contra das intolerancias e
impo 1c10n dun poder xerárquico
de caradamente abusivo, que non lles
respectaba nin o dereito a dialogar.
Pero ademai e tes laicos quixeron
tamén afirmar e en algo permanentemente negado a todos/ as os/ as da
úa condición, e non formalrn.ente, si
11 canto á po ibilidade de exercer ese
dereito, por i o b rraron <liante do
mundo nteiro: "Nó tam' 11 somos
Igrexa '. P rqu
r membro da
lgrexa debe upor algo mái ca poder
n umir a producción r lixio a do
ler . F i un berro e o que conta·i u d ontado a moita _,r nte. Algo
aí
ma
l ' tr g dun p queno

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

_

Unha iniciativa laica
As características da que agora
vimos denominando Corrente, xa
que nela conflúen grupos, comunidades, persoas, organizacións, etc. son .
ben simples e concr~tas. Trátase
dunha iniciativa laica, crítica co
poder antievanxélico que está a
dominar moito a Igrexa. Pero ao
mesmo tempo quere tamen permanecer atenta para rexeitar calquera
intento revanchista que resultaría
igualmente antievanxélico e que desvirtuaría a disposición que se ten de
ir propoñendo as imprescindibles
reformas que require a humanización
de a mesma Igrexa.
Quérense deixar atrás odres vellos,
preñados de dogmatismo caduco, así
como tantas prácticas e legalismos
opresores, principalmente das persoas
ma1 humildes e desvalidas, para
retornar de novo ás limpas fontes do
Evanxeo. Porque Xesús representou
no eu tempo a ruptura co vello,
inaugurando o Reino, inaugurando
d cheo a humanización de Deus: os
c go ven, os coxos andan, os lepro-

Humanizar a Igrexa
Falamos de humanizar a Igrexa.
Unha Igrexa humanizada. Está logo
deshumanizada? A resposta, mellor en
grupo. Agora só unha paíabra de
paso. A tendencia da chamada espifrtualidade creu sempre q1:1e o camiño
da perfección estaba na deificación
dos seres humanos . Pero isto Como
se consegue? Son poucos os que
acertan co necesano equilibrio.

Somos unha
inic·iativa laica
e crítica,
máis non
revanchista
Converterse en "deusiño" foi e será
sempre unha tentación de todo ser
humano. Pero nesta tentación cae
tamén a mesma Igrexa-xerárquica á
hora de .c anonizar, dando paso preferente aos espirituais, mentres que os
humanos teñen que agradar e a porta
está pecha. Así temos un San José
María e non un San Óscar de
América. Tamén 6 certo _.:.estamos
convencidos- que este está moi a
gusto co "sensus fidelium" ao seu
favor, o que en boa medida falta no
outro caso. Por outra banda, será un
despropósito dicir que as persoas o

Antón M. Aneiros
ten nisto moitas materias pendentes
antes de conseguir un aprobado.
Humanizarse para comprender e para
facerse presente no mundo como
liberadora dos novas pobres, ·presos·
dunha inxustiza invencible para eles.
Humanizarse, para comprender que a
liberdade de conciencia é un dereito
das persoas, propio, inalienable e
intransferible. Humanizarse, para ser
capaz de comprender, sen condenar,
que necesitamos é humanizar a
aos/ás excluídos, marxinados, divorDeus? Non sei. Pero neste senso non
ciados~ homosexuais, ... Humanizarse,
ternos reparo en afirmar que Deus se
para borrar definitivamente ~ divifixo home, algo que parece bastante
sión entre laicos e ordenados, para
máis atrevido.
eliminar a exclusión da muller do
N ós non podemos deixar de ser ·
exercicio dos ministerios e para ir
quen somos nin tampouco fuxir
cedendo a maior parte da súa estruc<leste mundo no que, por outra parte,
tura xerárquica en favor das comuruaínda que semelle paradoxo, existen
dades fraternais e democráticas que
seculares experiencias de que na hisesixe a cultura moderna.
toria humana, e dentro de toda a súa
"Somos Igrexa" aparece neste
complexidade e limitacións, se atopa
tempo querendo despertar de novo a
a lugar privilexiado para encontrar o ilusión nas persoas e nos grupos, canDeus-Pai- Nai de Xesús.
sos de tantos anos de traballo e sufrimento pala falta de resultados práctiHumanizarse, para que?
cos. Tamén para ofrecer o seu servizo
O camiño de traballar lago pala na coordinación dos/ as que estean
humanización parece algo ben acerdispostos/ as a ir formando na base
tado actualmente, porque a Igrexa
esa Igrexa- rede capaz de vencer a

Necesitamos
humanizar
a Deus?

Bernardo G. Cendán, talará na tarde
do día 9

rilarxinación á que vén sometendo a
grande Igrexa a todos/ as oa/ as que
buscan o cambio liberador.

PROGRAMA ENCONTRO SOMOS IGREXA
COLEXIO LA SALLE - SANTIAGO DE COMPOSTELA
8, 9 E ·10 DE OUTUBRO
Día 8

20:00 Recepción das persoas que veñen de fóra

Día 9

9:30 Relatorio. Por unha Igrexa humanizada, por Juan Antonio Estrada (teólogo)
12:00 Relatorio. A humanización da Igrexa, unha Igrexa humaniz ada,
por Chini Rueda Sabater (teóloga)
16:00 Relatorio. A Igrexa en Galicia e no Estado español, por Bernardo García Cendán (sociólogo)
18:00 Obradoiros. A experiencia galega posconciliar. O Movemento rural cristián.
Mulleres e Igrexa. Teoloxía da Liberaci6n e diálogo interrelixioso (o parlamento das relixións).
Cristiáns homosexúais. Proconcilio : proceso conciliar. Catequese comunitaria.
Ministerios comunitarios.
20:00 Asemblea Xeral de SOMOS IGREXA
22:00 Cea-festa.

Día 10

9:30 Mesa redonda: representantes de Encrucillada e Somos Igrexa
12:00 Celebración eucarística.
14:00 Comida e despedidas

- ······

CARIA
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Ola lrimegos

gustoume a romaxe) a pesar de que faltaran os folletos coa letra) como xa dixeron moitos. Pero o outro día saíu un tema que me parece interesante ter en canta.
Un laiábase de que na Romáxe estamos os mesmos de sempre) só que con 1O ou
20 anos máis) que parecemos unha "reserva india)). Mal que nos pese imos
morrendo) porque é leí de vida) e non se ve moita xente moza .que manteña o
facha aceso. P_ensei eu pala miña canta que ·ao mellar teñen razón) que ao me~lor
Irimia estase preocupando moito pala celebración)formación) efondamento en
temas de fe para "os maiores )) e esquecémonos un pouco dos novas. Este é un mal
do q!Ae tamén adoecen outros grupos na Igrexa . Todos sabemos. daquel chiste do
crego que para acabar cos .ratos que había na Igrexa os confirmaba.
Bu fun á Romaxe con XanJ. Clara e Samuel) que eri parte bailaban e en parte
non entendían) e pensába que igual teriamos que gastar algo de eiforzo e tempo
en procurar que os nenas e nenas tamén celebraran) se formaran e afondaran en
temas deje.
Non sei como facelo) pero constato como a maior parte dos irimegos t_emos fillos
e fillas e. algúns xa non queren saber nada de Irimia) outros·· non se senten identificados con ela .. . ) e dáme algo de mágoa. Xa sei que é difícil que os fillos sexan o
que queren os seus pcJis (máis ben .o contrario) pero) con todo) penso que non lles
estamos a prestar moita atención .
Non Jalo de montar ''garderías)) mentres as nais ou país asistimos a unha reunión) senón de buscar o xeito de) nas nasas xuntanzas)facer que se· sintan) tamén
eles) membros por propio dereito e non satélites. Dáme a sensación de que nos
estamos a xogar o futuro neste caso) e que) dado que a maioría no.n somos célibes1
non podemos facer como que o problema é só de tres ·ou catro que decidimos ter
familia.
1

•

Marisa Vidal

Tendes á vosa disposición as fotos e o texto da
liturxia da ·XXVII Romaxe en
www.vieiros.com/canalirimia
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FAI A.N DO
DALINGUA

Lidia e Valentina

AO NOSO PORQUIÑO SEICA LLE CHEGOU O
SEU SAN MARTIÑO!!
A respecto do que diciamos na nosa última cita... parece que San
Migueliño si que nos está a acariñar coa calor do seu verán, após do agosto
molladiño que nos veu, até parece que prestan os baños de setembro ... !
Que, como ides? Ánimo, que desta volta si que vai a última tirada gramatical. .. , olliño, que só dicimos "última" ... ! Po is si, ho, pouc"o nos queda, un par
de anotacións sobre morfoloxía:
-A primeira, respecto dos artigos (o, a, os, as) e da súa segunda forma (-lo,
-la, -los, -las). Aquí non se produciu exactamente unha modificación, serrón
que as dúas posibilidades que existían de escribir o ·artigo continúan existindo, simplemente agora deixa de primarse a forma co guión, que non por iso .
deixa de ser correcta. Así, é o mesmo escribir come-lo caldo (coa segunda forma ·
do artigo) ca co111er o caldo (co artigo en primeira forma), cadaquén escolle ...
que en realidad xa o facía ! Iso si, a pronuncia debe ser sempre coma se escrib1ram coa segunda forma.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. No curro da Capelada
en espléndida paraxe
onde hai rapa das bestas
celebrouse a Romaxe.
2. Terra de Cedeira, ao· pé
de santo André de Teixido
· a onde tes que ir de morto
se é que non fuches de vivo.
3. Vinte e sete romarías
xa se levan celebrado ·
e de momento, se poden,
que nos quiten o bailado.
4. Porque para que se borre
a memoria da Rumboia
cómpre moita resistencia,
.que non teñen, miña xoia!
5. Que vén sen do a Romaxe?
Clarexalo bo sería:
pra uns vén s.e ndo unha misa,
pra outros, eucaristía.
6. A diferencia reside
no seu aspecto-formal :
pra uns é festa rachada,
algo lonxe do oficial.
7 . Coverteuse a Eucaristía
en rito dominical,
no que o pobo é pasivo
e a batuta, clerical.
8. Con toda . tranquilidade
vaise asumindo de novo
que o sacramento é labor
do sacerdocio do pobo.

Cagho no mundo! Aínda fa lta un ... !!!

. ... . º

-A gunda, respecto da contracción da preposición a co artigo o: poderemo e cribir ao (vo11 ao cine) ou ó (vou ó cine), agora ben, a pronuncia debe ser
empre coma se escribiramos ó.
E agora outro par obre grafias:
-Cambiou o nome de determinadas letras, deberemos dicir: q (que, se1ca
polo mal que oaba antes ... ), ch (ce hache), ll (ele dobre), -q u (que u).
- O igno d interrogación e de exclamación pasan a colocarse só no final
(?, !) , oma no re to da linguas (menos no castelán). Só se van poñer no prin.:._
1p1 ando e trat d vitar ambigüidades, vale?
E aia, acabou o conto da modificacións, Deus as deixe ir, que non é sen
tempo! De todo o xeito non vo . aborrezades, enrabiedes, enfurruñedes,
en had , fáltano un toque final: para a semana tiñamos idea de elaborarvos
un qu miña-r un10 nunha oa folla para que o poidades ter sempre á man ...

9. Penso que esta edición
ergueu do chan moita testa
que asimilou ben o lema:
"Abrente de loita e festa".

10. Algo longa, mais vital,
con moi boa narración
con testemuños moi ricos
vividos con emoción.

11 . Xa Irimia está en marcha
coma o vento que brúa
pensando a vindeira Romaxe
que ha ~er na zona de Arzúa.

12. Lema, "Filia de Breogán,
alédate" Dicir quere
que a Sión ou Breogán
rep~eséntao unha muller( e) .

