Ouen é da terra, á terra
pertence e da terra tala.
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Xosé Lois Vilar

EDITORIAL UN PRESIDENTE
PARA o MUNDO o 2 de novem.bro celebraranse as eleccións nos Estados
Unidos e, como en todas as campañas electorais, a vertixe dos debates, estratexias e declaracións dos candidatos envolve a última etapa da
campaña. Desde aquí, pouco podemos facer ·
máis que observar con cautela e certa impotencia uns acontecementos nos que non ternos
poder decisorio, pero que nos afectan como
habitantes deste mundo globalizado no que
vivimos. A dedsión de Bush de iniciar unha
ofensiva mundial contra Al Quaeda e por
extensión, contra todo o terrorismo, envolveunos nunha carreira sen fin de guerras, atentados,
violacións d~ tratados internacionais, en definitiva, un "todo vale" de consecuencias impreviible . Porque almaceados nunha especie de caixón de xastre están Afganistán, Iraq, Pakistán,
I r 1, Palestina, Chechenia, Irán, os aliados, os
non ali ado , 11-M, o petróleo, etc., problemas
uxa
Ju j 'n stá ben ]onxe de acadarse: os
in t r
t ñ n o poder non van por
' s r teir
m nos n campaña electoral.
da ampaña ten a do bre capacidade de
a ar á luz a untos agachados, pero tamén de ·
ervir de cortina de fume para ocultar outros. E
e ta campaña non podía ser menos.Agora sabemos que Sadam Hussein non tiña armas de destrucción masiva, que morreron moitos máis
soldados dos que se cría, que en Afganistán hai
agora· un gasoducto que atravesa .0 país, xestionado por grandes empresas multinacionais.
Incluso que Bush ürou de pai influínte para
librarse do alistamento no exército. ·P ero hai
unha cuestión que ninglin dos dous candidatos
se atreve a sacar á area electoral, porque son
demasiados os votos en xogo. A guerra entre
Israel e Palestina vive un dos seus momentos
máis diñciles. A ofensiva israelí na franxa de
Gaza é exemplo terrible do salvaxismo de
Sharon ante a aquiescencia dos EEUU, que veta
sistematicamente as resolucións da ONU en
contra dos ataques de Israel ós palestinos. E nin
Bush nin Kerry din nada. Xóganse nada menos
que a presidencia, e entre o rendíbel electoralmente e o obrigatorio moralmente a escolla
está clara. De .n ovo se nos fai patente a dicotomía parece que insalvábel, entre o exercic;io do
poder a valentía necesaria para poñer este ao
ervizo do fundamental.
···············e
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AQUEL 25 ANOS, CASE NADA! Ía e
viña pola plataforma, á espera da chegada do tren de Vigo.
Viña Andrea, a pequena. Ó de pequena era ~n dicir da casa.
A pequena tiña 25 anos e estaba rematando unha enxeñería.
Combinaba traballo e estudio e xa vivía co mozo no piso.
lsto do mozo era o que peor levaba, en silencio, claro está. Os
tempos cambian, papá!, dicíalle sempre a maior. El dubidaba.
Non sabía se era argumento ou autodefensa, porque a maior
divorciárase e agora vivía con outro, que por certo parecía un
bo home.
De pasada por diante do
quiosco entreleu un titular de prensa. "~s matrimonios entre homosexuais terán carácter legal
poderán
adoptar
e
fillos" . Da primeira parte
xa o descabalgaran na
casa. Batéranse con fogaxe dialéctica. Nin o ven. ceron nin · o convenceron, pero levárono a un
puhto de tolerancia. O
da adopción era outro
cantar, non lle collía nos miolos. Non reparara en demasía no
asunto, pero tiña para si unha cavilación de peso. Como carallo tería el educado aos fillos se non fose pola súa muller?
Lembraba agora que de cativo súa nai o puxera a el de loito
cando a morte do pai e así fora á escola durante dous anos. A .
xogo coa pizarra negra na que escribía, e co maldito "pizarrillo" que a pouco que te descoidaras partía en mil anacos.
A resolución do asunto era brava, pero sinxela. Bulla na casa,
a comprar uutro e listo. Agora, por veces, o '.'pizarrillo" do
almacén, así lle dicían no choio, .poñíao dos nervios; que se
fallaba, o software, que se desaparecera a memoria, que se os
drivers se corromperan ... ciencia exotérica, comentaba entre
risas Pedro, o chofer do reparto.
·
Nesas chegou o tren. Traía unha demora de 10 minutos.
Andrea baixou rindo e deulle un par de bicos. Cargaron a
maleta no coche e arrincaron. Mentres manobraba prendeu
un cigarro e a radio. .
Facían .crónica do congreso do PP e sentíase a voz de Don
Mariano Rajoy "No vamos a cambiar España cada 25 años" .
A frase pillo uno despistado. Non sabía de que ía o .asunto,
pero aquela aseveración presentóuselle extemporánea, rara,
incerta...
- Papá, fai o favor ho, apaga ese cigarro.
- Teño para min que menos a RENFE e o tal Mariano, aquí
cambiou todo.
- ¿Que dis papá?
- Cousas miñas, filia.
E apagou resignado o cigarro.

BOA NOVA
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Lo/y Cambón

Aquí estamos coa vella t_
eima do cumprimento ritual e legalista, para agradar ó
Deus hebraico, que seica para moitos aínda hoxe, reclama de nós determinados e
preceptivos xestos, sen os cales non somos dignos de dirixirnos a El.
Pala contra ao longo do evanxeo, Xesús de Nazaré· móstranos un Deus perdoador
das nasas equivocacións e ·incoherencias, xubiloso de .atoparnos confiados da súa
amorosa acollida, garante da nasa liberdade.
Se un xudeu respectuoso coas tradicións do seu pobo como Xesús, foi quen de
entender o Amor de Deus deste xeito, como é que non reloucamos con ledicia, e
arrombamos dunha vez a "legalidade" no faiado, pechamos a porta e tiramos a
chave ao mar?.

A CLAVE

Xosé A. Miguélez

Teño en gran estima un d·ebuxo de Ajubel representando a un demo que regalaba auréolas de santidade a uns frades que entraban
nun templo, ao tempo que lles ofrecía un espello para gozar da propia autosatisfación (El Semanal 21-9-1997) ... O meirande triunfo do Separador sería convencer a alguén de santidade rematada cando hai tanto por facer no campo da fraternidade ... Tal facían
moitos fariseos do tempo de Xesús e tal fan os bempensantes raquíticos de calquera tempo ... Contra ese gran perigo alerta Xesús
nesta parábola sobre a oración que só Lucas nos transmite. Máis ca falsos perfectos que se gustan a si mesmos con falsa verborrea de agradecemento, o evanxeo enxendra irmáns inacabados que asuman ·a mal propio e do mundo; que dean grazas ao modo
de Xesús: empeñando a propia vida pala salvación .de todos; que, como o pobre da l3 lectura e do salmo, clama ao Señor porque
lle pesa a propia miseria ou a do mundo que fixo súa ... Os bodhittsavas do budismo mahaiana, os santos iluminados, renunciban
ao nirvana (ao acougo persoal) por compaixón aos que estaban lonxe da iluminación e para axudalos. Xesús, o Filio, non se agarrou cobizosamente á súa gloria, fíxose pobre e xemeu, para enriquecer a todos ... Como podemos darnos por satisfeitos? E se non
o estamos, como non xemer .mentres non entregamos toda a vida? Pero ternos o gozo de sermos escoitados: "c/amou o pobre e Deus
escoitouno"..
e

················

APENEIRA
ÉTICA E CULTURA DA SOLIDARIEDADE son 3
conferencias da Fundación Barrié da Coruña: o 21, o xesuíta Fernando- F. Franco vai
}alar sobre "A esperanza doutro mundo máis humano", despois de 37 anos na India.
Xa en novem·bro, o 4, César Nombela diserta sobre "A nova medicina no marco bioético" e Somaly Mam, na foto, fundadora da Asociación Acción para mulleres en
situación precaria, sobre "A loita contra o trafico e explotación sexual de mulleres e
nenas". Aforo limitado. Tlf.: 981 221 525.

Moitas familias de

CHECHENIA son mart irizada s
nesta 2ª guerra contra Rusia despois da
independencia. Putin nega a guerra,
falando só de terrorismo i nt~rnac io na l,
simplificando todo. Así, as mu lleres
kamikazes son fanáticas e fundame ntarias e laicas e actúan por vinganza: ou

AS ELECCIÓN$ AMERICANAS afectan a ?s.ooó

foron violadas palas forzas federais ou

galegas que viven ali, coma o escultor

listas, cando moitas delas son vol unta-

11

s mataron un parente nesta loita pa la

Francisco Leiro, na foto cunha das súas

autod t rminación (200.000, entre eles

composicións: Retab/e Hannover.

35.000 nenas, non combatentes), etc. Só

Traballa en madeira, bronce e pedra no

son 800.000 dos 2 mi ll óns de ha i 10

seu t aller de Manhattan: Son os artistas

anos e 6.500 nenas orfos. Putin, con

os que máis loitan contra a falsidade de

prepotencia, marxinou os nacionalistas
moderados que pactaran a fin da 1a

Bush, percorrendo os estados cun circo .
· . . ambulante que lidera o músico Bruce

guerra. Na foto, Luba Ganieva; dúas das

Springsteen e comprometendo a moci-

súas fil las torturadas por sold ados rusos

dade, que está a absterse nun 800/o nas

formaban parte do com ando que asalt ou

últimas eleccións, cun voto polo cambió.

o Teatro de Moscu hai 2 anos o dia 23,

500 bandas punkies montaro·n centos de

integrad o por18

mu ll eres~

14 hom es.

festivais político-rockeiros con este
lema: "Mobilízate, a túa apatía é a súa
victoria". Dende a traxedia grega os
artistas miraron como influir nos acontecementos políticos.

o 1 FORO SOBRE EDUCACIÓN E CULTURA DE

PAZ convócanos a matinar nun tema vivo: "Soci edades, Cultu ra s e Relixións"
(Aula Cultura Caixa Ga licia de Santiago, os días 23-28). lntervirá n dende Mayor
Zaragoza, Torres Queiruga, José Saramag o, na foto, Adela Cortina, Juan José Tamayo,
Calo Iglesias, ata o imán Riay Tatary, o historia dor xudeu Mario Sabán ou a monxa
budista Ángeles de la Torre. Para máis informa ción: Sem ina rio Galega de Educación
para a Paz. Tlf.: 981554053.
·· ········ ······ o

Alfonso Blanco Torrado
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No aniversario d.a ONU (24~X-1945) .
lembramos o labor de Xurxo Baliñas
Sabucedo, de Monforte de lemas, xefe
dende ha·i días dos cascos azuis en
Liberia, na foto acompañado do
Secretario Kofr Annan e Vieira de Mela,
quen foi asasinado en Iraq, daquela no

VENEZUELA segue cercada

Timor acabado de liberar, cando foi
'

.encargado polo presidente de izar por

polos que non aceptan as regras demo-

primeira vez a bandeira deste país des-

cráticas nestas eleccións rexionais e

pois da independencia no edificio da

municipais, despois de tres golpes de

Onu. A súa tarefa é desarmar os xefes

estado contra Chávez. Ali hai 100.000

dunha guerra de hai moitos anos. Antes

galegas, aínda que despois de Suiza é o

traballou no mesmo en Mozambique,

país do que máis están a. retornar ao

Angola e Palestina.

berce, 1.966 no 2003. O seu presidente
rexeitou as intromisións de EE.UU na
súa política, apoiando a economía do
Mercosur fronte ao imperialismo do
norte que está a asfixiar os pobos latinoamericanos dende hai máis dun século. En Galicia o .60/o dos estranxeiros son
. venezolanos e venezolanas .

.Celebramos o Nóbel da Paz á ecoloxista Maathai de Kenia, buscando a nominación
·do

PADRE. XESÚS .S ILVA, fundador de Benposta para o Nóbel no

2005. É un recoñecemento a máis de 50 anos de traballo e compromiso cos nenas e
nenas máis pobres en Galicia, Mozambique, Venezuela, O Salvador ... É un home loitador pala paz; perseguido por Pinochet, Vilela, a Xunta de Galiza, sen perder o alento no seu labor liberador. Neste mes remata o prazo

par~

asinar esta nominación

(Tlf. 617 577 344).

.

.

.

A HOMENAXE A PEPE CHAO no consello da cultura,
organizado poi a Asociación "O Galo" (días 29-31 ), vai ser un ha análise rigorosa
sobre a súa obra: Carlos Mella (economía), Fernández Reí (lingua), Gondar (antropo-:loxía), Mª Xosé Agra (muller), Pilar _García Negro (ensaio), Ber~ardo G. Cendán.(socioloxía), Francisco Carb.allo (historia), Xosé R. Pousa (xornalismo), González Reboredo
(romaxes), Siro López (deseño), María C. García Negro (a auga), Francisco Rodríguez
(nacionalismo), Carlos Callón (homosexualidade), Xulián Maure (os coloquios), Uxío
G. Amor (Biblia), María Luisa Pasín (mestra), Xaquín Campo (crego), Ferro Ruibal,
. Beatriz Suárez, etc.

e············ .
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POLmCA

1intxu ·

FRAGA E BALTAR: ASÍ, NON ·
Nos medios informativos unha noticia tapa a anterior e o lector pouco atento ten e
memoria moi curta. Pero aos cronistas pásanos ao revés, polo menos cando escribimos
nunha revista coma esta, que sae cada quince días, de xeito que lle estamos fa/ando ao
naso público de causas xa afastadas, de quince días antes. E isto foi o que puideron ver .
na revista anterior, cando aludíamos aos problemas do PP en Ourense reducíndoos a un
simple quen non chora non mama ..

No fondo, o desenlace do culebrón parece darnos a
razón, xa que ningunha das dúas partes en conflito deu
ningunha outra explicación da crise e da súa solución,
máis aló de que a provincia de Ourense se sentía pouco
atendida e que desde agora ía ser moi ben tratada.
Curiosamente xente que tanto defende a Constitución
como Manuel Fraga séntanse nela cando lle parece. E
así un partido político coma o PP e unha institución ·
como a X unta de Galicia quedan reducidos a boa (ou
mala) vontade de dúas persoas que rifan e se reconcilian en secreto.
O propio Baltar confesábao con todo cinismo: eu
negocio con Fraga e non lles digo nada aos meus compañeiros de Ourense do que fal~mos, xa lles contarei ·
logo o resultado. E mentres o seu filio e deputado botaba a lingua a pacer, dándolle pulo á rebelión. E Manuel
Fraga tampouco soltaba nada. Pero, señores, se existen
difi renza políticas, os partid?s e mais as institucións
e tán para tratalos e re olvelos. Se falamos dun capricho
per oal, non no veñan con ese teatro.
Pero o epi odio un culebrón de case tres semanas,
d m trou a pouca transparencia dos nosos represen-

tantes políticos e a escasa forza dun presidente que
tanto se gaba do ·seu poderío. Para min is to é moito
máis significativo do declive dunha maneira de entender a política cós evidentes problemas de saúde tan
espectacularmente postos de manifesto no propio
Parlamento Galego.
~
·Aínda que iso vai ser o que os cidadáns lembren dun
Debate sobre o Estado da Autonomía, que non supón
ningunha novidade .de fondo con respecto ao de anos
anteriores. Os cen folios do discurso de Manuel Fraga,
aínda fortemen.te reducidos a partir da fatídica páxina
70, son outro canto máis á Gali".=ia que vai ben. Touriño
presentounos por terceira ou cuarta vez o seu presunto
programa de goberno e Xosé Manuel Beiras afondou
na análise da fonda crise política pola que seguimos.
atravesando.
Pero as imaxes que van quedar na mente de todos
son eses encontros ás escapadas entre Fraga e Baltar e os
achaques da saúde dun presidente que segue sempre
correndo, dando a impresión que vai cara a ningures.,

,,

OPETODO ~
SANTOANTON

· ··················································Fiub'ifn . Ariúiibúiii"

Ola meu Aniigo, velaí vén o outono, e
andan as xentes á vendima. Está tocio moi ·
fermoso. Din os vellos que isto do viño
acaba, que os mozos non queren saber nada
das viñas e menos do traballo que dan. É
unha mágoa que se vaian perdendo as causas de sempre. Pásmate, o outro día uns modernos da cidade, que
arranxaron unha casa na Parroquia, convidáronme a tomar un
grolo. Sabes o que tiñan no salón? Pois un confesionario! Eu collín
medo, non foran dunha desas seitas domésticas ... po¡s non. Sabes
que meteran dentro? A televisión! Seica estas co~sas están de moda
e mercan santos, e anacos de retablos, e incensarios ... reliquias do
pasado. Cal.quera día poñen un sagrario de moble-bar. Non che
estrañe: os da Semana Verde de Silleda, presentan un "Seminario de
Turismo Religioso". Entre outros participantes están o Vilas, que
ten un restaurante deses baratiños en Santiago; un tal Adriansen,
.•...•..•.•. díxome a ve ciña que é
.
un que berra moito
• :
•
pola tele; unha monxa
••• • 11.
que fai receitas de cociña;
ritos
afro-cubanos , ·
budismo,
os
do
Rocío... e tamén o
Arcebispo
de
Santiago. Non sei se
é turismo relixioso,
pero escoitei na
radio que veñen
todos os bispos de
España a Santiago, a
saudar ao Apóstoio.
As Mulleres Cristiás
Galegas teñen previsto
facer asemblea para o día
8 de novembro e andan traballando ·arreo. O Domingo
rmre1 aos nenos e nenas que
ían contentos á catequese,
. pois comezou o curso. As catequistas puxeron un gran ~artaz na
porta da Igrexa con letras moi grandes: Familia coida a fe. Oes, din
que agora se van casar os homosexuais e mesmo poden adoptar
nenos. Anda a cousa revolucionada nos medios, pero a xente por
aquí está moi tranquila. Eu, pregunteille á tía Hermelinda, quen
ten sabedoría e bondade:- se se queren ... -contestoume. Ti des tas
cousas non dis nada, non? Creo que xa entendo o do confesionario. O outro día acendín a tele e había unha confesión comunitaria: unha chea de xente contaba as maldades que fixeran, e as que
lles gustaría facer. Irnos, que chove.

.........
: . ...

.

... ...
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SOMOS IGREXA

ENTREVISTA CON CHINI RUEDA SABATER.
Todos e todas podemos facer teoloxía
"E que, Chini, como queres entón que te presente para- a entrevista de lrimia? Como te definirías
a ti mesma?"
«Non sei... , sobre todo, di que non son unha teóloga profesional ... ».
O día anterior, Chini Rueda expuxera o relatoría "A humanización da lgrexa, ·unha lgrexa
humanizada /', no marco do IV Encontro da Corrente ·"Somos lgrexa ", que celebramos no colexio
La Salle de Compostela...

1

,!

dá n:iáis risa por vivir tan ~óra da
realidade, no canto de · ser un
lugar de risa onde a xente poida
rir.
- ... Entón, será que si, que todos e
todas podemos facer teoloxía?
(C) Si, hai tempo que reclamo que
non fai falla ter títulos para facer teoloxía, e iso non ten por que sacadle
relevancia á necesaria investigaóón
dos teólogos e .teólogas técnicos.
En xeral, o que nos importa realmente é ser felices , vivir unha vida
plena... e iso ten que ver co amor, .
con non estar só ·au soa, con poñer
en marcha· todas as nasas potenciali-

Chini Rueda seguindo a Asemblea de Somos lgrexa

Chini (=C) Si, eu non me considero unha teóloga profesional.
Reivindico que todo o mundo
podemos facer teoloxía. Ternos que
facer teoloxía do que nos pasa, do
que nos preocupa, do que nos serve.
A teoloxía oficial, a da "gran Igrexa"
como lle chamo eu, quedou desconectada da realidade, e o que aínda é
peor: de tanto interpretar o evanxeo
e de explicalo ao eu xeito, terrninoti
dom ticándoo. Terrninoti falseando
o evanxeo. Parece que a teoloxía é
unha i ncia ó para iniciados que

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

_

serve sutilmente para silenciar os non
iniciados e silenciadas.
- E esta situación?
(C) Hai razóns políticas .. . Á "gran
Igrexa" interésalle a súa pervivencia,
o seu recoñecemento social: os intereses da institución estanse a poñer
'p or <liante da subversión e da transformación do evanxeo. Esa obsesión
polo pecado, por exemplo; iso non
aparece no Evanxeo e acaba senda
unha perversión do seu contido. Un
falseamento. Esta Igrexa case que

Na teoloxía
todo está
formulado desde
os varóns
dades, ... ten que ver con que os nasos
filias e filias atopen un planeta respirable... ten que ver cos dereitos
humanos e, polo· tanto, ten que ver
coas condicións _d e posibilidade
necesarias para logralo. Todo isto-é do
que ten que falar a nosa teoloxía ...
- E a ti, que feitos da realidade
notas que te foron marcando máis ·na
túa perspectiva .teolóxica? .
(C) ... Quizabes resaltaría . sobre
todo. o contacto con mulleres, tanto

·'

Tereixa .Ledo
...................................................................................................................................................................................................... .........................................: .........................................
~

en Vallecas como despois en Filipinas,
onde vivín 4 anos.
As mulleres foron sempre as principais víctimas de toda unha carga de
culpabilización nas diferentes tradicións relixiosas. E a un tempo as
mulleres son as grandes loitadoras da ·
historia. Esa capacidade de loita e de
resistencia ten que yer coa fe ep. calquera contexto e en calquera confesión.
Voume dando cont~ que todo na
teolo::cía (o pecado, as imaxes de
Deus, o concepto de salvación ... ) ,
todo está formulado desde os vaións.
O meu intento de formulación en
feminino ten que ver con toda esa
experiencia das mulleres. É . unha
maneira de dicir máis inductiva. O
que unha sente e experimenta,' o que .
unha vai vivindo con outros e outras
é o que leva a dicir algo sobre a salvación, sobre o pecado, ... é o ·qtte leva
á creación teolóxica.
Só cando se toca a barro da
realidade e se teñen os pés na·
terra, só as.Í se pode ter conciencia do sufrimento, da .dor, das
historias de represión e amargura, da opresión das conciencias.
Só así se pode empezar a facer
teoloxía.
E aquí radica, no meu ver, o problema da moralidade da "gran
Igrexa": que non está na situación, na
pel dos e das que sofren, senón no
lugar privílexiado de quen decide
onde está o ben e onde está o mal, de
quen lexisla qué é ~ bo e qué é o
malo, de quen condena o que é pecado e chega ata a excomuñón. Só vivir
a rentes de terra, á intemperie da realidade di verdadeiro poder, empodera.
Os Evanxeos son un puñado de
historias de sanación e dor, de perplexidade.. e. incomprensión que
teñen que ver cun tesauro escondido .. . E nós estamos a vivir tamén historias desas. Historias de sub~er
sión e empoderamento tan

'

Cartel dunha campaña de "Católicas polo dereito a decidir" en Latinoamérica

xetÜais como as que narran os
Evanxeos existiron, existen e
sempre existirán. E ternos que
contárnolas, poñelas por escrito.
Ternos que seguir escribindo
evanxeos. Sen afáns evanxelizadores,
sen pretender salvar a ninguén.
Ternos que converter as nosas
historias, as nosas vidas, en tradición; que entren a formar parte
donoso discurso como Igrexa ...
- Parece que, así, a Igrexa podería
volverse unha voz referente neste
mundo plural, non si?
(C) Si. E para que a gran Igrexa se
re-lexitimara a si mesma como unha
institución con autoridade moral,
tería que deixar de existir unha dobre
·moral; é dicir, unha moral cara a fóra,
democrática e preocupada pola xente
desfavorecida, e unha moral .cara a
dentro, tan distinta.
E tamén que a Igrexa deixara de
ser cómplice de sistemas que producen inxustiza, desigualdade e violen. cia ... ou sexa, que a "gran Igrexa"
deixara de ter privilexios: nin legais,
nin fiscai~, nin financeiros, nin de
recoñecemento especial.. . ningún
privilexio. Isto é algo que· ternos moi
claro en "Católicas polo dereito a
decidir" ... ·

- Católicas polo dereito a decidir?
(C) Si; en "Católicas polo dereito a
deódir" fixemos campañ as de
denuncia do papel do Vaticano en
foros como a ONU, porque estaba
sendo unha voz fundamentalista con
capacidade de influenza negativa
sobre gobernos débiles como o de
Filipinas .. .
Somos un colectivo de chsidencia
dentro da Igrexa. Centrámonos ~obre
todo nos dereitos reproductivos e
persoais das mulleres, aínda que
tamén estamos traballando en cuestións coma o fundamentalismo (é
dicir, o poder que teñen as relixións,
e o poder fundamentalista da relixión). E facemós campañas como a
que che estou comentando.
Aquí somos un _ grupiño pequeno. . . estamos desde o 97 ou o 98 ... .
é unha organización que xurdiu nos
Estados Unidos e que hoxe ten presenza
en , Arxentina, México,
Colombia, Venezuela, Bolivia ...
Intentamos estar presentes en foros
internacionais. . . actuar aí ...
- Chini, algo máis ... ?
(C) Só o que imaxinamos pode
deixar de ser imposible ... , o lema de
"Somos Igrex a": "Un mundo
mellor é posible. Unha Igrexa
mellor é posible"

o······· · · ·

SOMOS IGREXA

CRÓNICA DO ENCONTRO ESTATAL
DE SOMOS IGREXA
Despois de moitas preparacións e ilusións compartid?Js para que a xuntanza fose fructífera
e organizada, celebramos en Santiago, no Colexio La ·Salle, dentro do Foro de Encrucillada
e durante os días 9 e 10 de outubro, o Encontro estatal da Corrente .usamos lgrexa ". A
asistencia foi numerosa e de orixe moi variada, a pesar da durísima climatoloxía que
soportamos; pero cando hai ganas e ~iJusión non importan os obstáculos.
Os malestares
Seguindo co programa, falou Chini
Rµeda Sabater, teóloga e militante
do movemento Católicas polo dereito a decidir. Expuxo o relatorio ªPola
humanización da igrexa, unha igrexa
humanizada", centrándose en tres
apartados: malestar da intelixencia, da
conciencia e da vontade. Co seu estilo moi gráfico de comunicación,
dixo que entrar hoxe nunha misa
parece entrar no túnel do tempo: a

Os coordinadores de Somos lgrexa presidindo a asemblea

O ábado, despois da presentación
feita por Aneiros para situarnos no ·
traballo que e ía desenvolver, falou
Juan Antonio Estrada, que coa súa
verba fácil e precisa foi expoñendo o
seu relatorio: ªPor unha igrexa humallÍz ada".
Logo dunha crítica á sociedade
con umista individualista e superfiial que nós mesmos creamos, centrou e máis no tema relixioso: dixo
que xistía unha situación de medo
po onciliar qu se volve á teoloxía
do non diálogo, que a organización
rra fila obr ela mesma; cando
par do alm. nt irnos cara a soci dad plurai 111. tiza , con minorías
on d r it propio, a Igrexa pret nde
r mái homo~ énea n contra da
nden ia x ral. A p ar de ta liña
n tat unha xp~ ión moi di tinta
.............
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O século XXI
,
ou se·ra
dos laicos ,.
ou non sera
cristi.án

de parte da xerarquía eclesiástica
cando fala en privado a cando o fai
en público, pero . o medo· e a obediencia acernan actitudes.
Diante do exposto atopou <lúas
opcións: xuntar filas en torno á xerarDeus non ternos que contentalo
quía, ou perder o medo aos foros
ofrecéndolle sacrificios nin doutro
eclesiásticos, que son fermento ~o
medio dunha sociedade que cambiou xeito; a doutrina fai unha perversión
do evanxeo por razóns políticas, entre
as referencias relixiosas poio centro
comercial: cómpre falar de Deus . outras o poder, situándose fóra da
como vivencia, non hai testemuña realidade, senda necesaria unha igrecristiá, e si un cristianismo. Rematou xa que nos permita crer e artellar a
dicindo que o século XXI ou será nos a fe de xeito vivo, facendo unha
teoloxía que inclúa historias de subdos laicos ou non será cristián, destacando o protagonismo da ·muller e versión e transformació"n, que 'estea
en contacto coa realidade. O malestar
non só coma crega. A continuación,
da conciencia prodúcese porque se
un interesante debate con intervencións que aportaron experiencias e fai unha moral dende arriba, non se
está na pel de quen sofre. Ternos que
ideas que nos fan medrar a todos.
construír unha Igrexa portadora de

Valentín Arias Pontón
búen no IRPF e non discuten á
xerarquía; do resto sabemos moi
pouco, son moi variados: desde os
que deifican os santuarios e procesións, ata os que van "por se acaso",
sendo de todos modos a Igrexa o
último lugar sinalado para buscarlle
se_ntido á vida. Finalmente dixo que
existe unha saída neoliberal e fundamentalista, outra que é seguir sen
maiores ilusións, e unha terceira consistente en facer presente a Igrexa sen
busca do poder, na procura do fondo
do evanxeo.

Asistentes ao encontro de Somos lgrexa nun momento de descanso

esperanza e liberdade, recuperando o
disenso e o dereito a construírnos a
nós mesmos e construír comunidade,
dando luz para atopar saída para os
sufrimentos. En canto ao malestar da
vontade, existen incoherencias, poses
e faltas de coraxe. A alteración da
mensaxe está en non amar, debemos
practicar a solidariedade dende a
debilidade e devolverlle á xente a sú.a
capacidade de d_ecisión. De seguido
houbo o correspondente intercambio de opinións, tan rico case como a
mesma charla en busca de luces e
camiños.
O pulso _débil
Logo de xantar veu o relatorio "A
Igrexa en Galícía e no Estado español"
exposto por Bernardo Garcia
Cendán. Salientou nel que o que distingue a Igrexa española da doutros
países, foi o poder que tivo durante
moitos anos no Estado. Sinalou
tamén que a polémica polas novas
leis gobernativas non é tanta, porque
o partido no poder sabe que a oposi'ción a estas só está nos católicos máis
fundamentalistas. Expuxo que o 80%
bautiza os fillos, que a maioría da
xente segue a casar e a enterrar pola
Igrexa, que a mocidade acode masi-

vamente á chamada do Papa, que os
criterios vaticanos séguenos cegamente os bispos, cuxos nomeámentos
están presididos máis polo acordo coa
institución ca polas ideas, e que en
España cada crego atende 1.200
habitantes.
Un pouco .despois preguntouse:
son os laicos membros ou clientes da
Igrexa? Logo expuxo datos estatísticos como que o 82% dos cidadáns se
din católicos, aínda que o 50% deles
non se preocupan da relixión (cada
1O anos dese ende 1O puntos en
España a pr~e relixiosa), e que hai
dous grupos clave: un 18% alleos
totalmente á crenza e práctica e un
30% que eren, ac.omódanse, contri-

A alteración
da mensaxe
está
en non amar

Obradoiros· e asemblea
Despois do consabido debate, celebramos os obradoiros por grupos: A
experiencia galega posconciliar, o
movemento rural cristiá, mulleres e
igrexa, teoloxía da liberación e diálogo interrelixioso, cristiáns homosexuais, Proconcil-proceso conciliar,
catequese· comunitaria e ministerios
comunitarios, rern.atando coa asemHea .xeral de "Somos Igrexa" e elección de Coordinadores. Cansos e
ledos, iniciamos a cea-festa, con cantigas, queimada e conxuro incluídos.
Novo encontro
O domingo celebrouse a mesa
redonda, onde representantes de
"Somos Igrexa" e Encrucillada fixeron valoración do Encontro, con
referencias á asemblea do sábado
onde os coordinadores e membros de
todo o Estado fixaron un posible
novo Encontro en Madrid dentro de
2 anos. Ademais consensuamos un
manifesto final.
A Eucaristía, moi participada e sentida, puxo o broche ao conxunto dos
actos:, o derradeiro foi o xantar e as
despedidas. Remato así esta crónica
do Encontro, que habemos ter ocasión de matizar, pois o espazo nestas
páxinas non ·dá para máis.
e················

INTERNACIONAL

Manolo G. Turnes

CABO VERDE, AMBIENTE MOi FAMILIAR
É 6 anos máis novo pa min. Naceu en 1975 cando, coincidindo coa chegada da
democracia a Portugal, deixa de ser c_olonia dos irmaos do sur para pouco e pouco, ir
tomando as rendas do seu destino.

p í , un arquip 'lago sito no
Atl ' ntic , fr nt a
akar, a outra
t nta di tan ia ara o sur coma a que
hai da Canarias a nós, está formado
por unha poboación resultado do
cruce de 18 etnias africanas e 2 europeas. Disque ali pode un bater co
negro máis negro, mais tamén co
loiro de olios máis azuis. Todos caboverdianos de toda a vida.
Teñen lingua de seu, o criolo (ou
crioulo), formada por estructuras
gramaticais portuguesas nas que se
mesturan palabras portuguesas e máis
das distintas falas que os escravos africanos achegaron se converteren en
habitantes forzosos das illas, ata
daquela despoboadas. Neste intre
estase a introducir de xeito experimental nas escalas coa intención de
convertela en lingua oficial, quedando o portugués coma 2ª lingua. A
poboación emprégaa na súa vida
ordinaria, quedando o portugués
coma lingua única para as relacións
in titucionais e máis o ensino. Este é
d ~ ito o maior atranco da escala: os
r pac chegan a ela abendo falar só
rioulo, ali ó se pode empregar o

...............
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portugués, o que probablemente crioulo non entrou na escala, para
axude a ese 40% de abandono da pri- que dominen o portugués coma
maria do que nos falaba unha estusegunda lirigua e teñan éxito nos
·diosa do tema. Non hai tanto, dicían,
estudios e porque de seguro os seus
o que pillaban falando crioulo apaña- fillos van falar crioulo, por necesida...,.
ba e aínda hoxe hai" pais que non se de, fóra da casa.
A pesar do familiar que nos poi~a
a~reven a falar con profesores e directores pola vergoña que lles supón resultar esta situación diglósica, a
non poder responder en portugués.
diferenza coa nosa é ben grande:
Se ben o absurdo debate sobre se é mesmo admitindo a . importante
lingua ou dialecto non está totalmeninfluenza de Portugal sobre o país e a
te superado, o ·atranco principal que non menos desprezable dependencia
atopa neste intre a súa normalización · e admiración polos E~tados Unidos, o
é a normativa: que variedade dialec- certo é que soq un país independental escoller coma norma? A da illa do . te, con capacidade de mano}?ra para
sal? A de Santiago? A de ... ? Mesmo
tirar dunha lingua que aínda "fala todo
habendo xa, por fin, unha normativa,
o mundo pola rúa e na que unha
non ~e coñece nin se emprega, pois inmensa maioría aínda son monolinninguén a identifica coma a súa lin- gües, coma. aquí hai 40 anos . A súa
gua. Non obstante, outros membros poboación está moi lonxe de acadar· a
da elite do país, -elite cultural e ex- situación de envellecemento que
políticos do máis alto nivel- amósan- nosoutros sufrimos e, sorprendente'se optimistas: uns non ven apenas framente, son país receptor de inmicaso escolar, e . insisten en asegurar grantes, pois son un país pobre, mais
con orgullo que toda a poboación non miserento, e gozan dunha p.e rincluídos eles- fala con gusto e natudurable situación de paz, o que fai
ralidade crioulo; algún admite que
que a África en guerra olle cara el
cos seus fillos fala só portugués, mais
coma un neno unha lambetada.
Oxalá teñan sorte .
asegura que o fai só porque aínda o

.

1

_,.,,

PARA.CONECER:
ANDAR OU ·LER

Clodio-González Pérez

CAMPOR-REDO.NDO .
Atópase no propio corazón do
Ribeiro, no. territorio que os_maiorés aínda hoxe en día denominan
"Ribeiro de Avia" para diferencialo
do corresponde ó río Miño. Santo
André, que é como coñecen a esta
freguesía na zona, per:tence ó con-.
cello de Ribadavia, e o seu único
cultivo é o vifio dende non se ·sabe
cáncio: época romana, alta idade
Media ... A mención máis antiga ~a
presencia de cepas no Ribeiro de
Avia é do século X; ano 928 .
Terras cantadas · polo poeta · do
Ribeiro,
Eladio
Rodríguez
· González, que naceu no lugar da

Camporredondo conta coa torre
barroca · máis alta do Ribeiro, e
tamén coa mellor casa rectoral quizais de Galicia, que antano foi priorado do mosteiro bieito de San
Martiño Pinario de Santiago de
Compostela. Impresiónante construción neoclásica, tanto polo grandor como pola situación onde ·se
atopa, labrada a finais do século
XVIII para recoller na adega o viño
das cepas que posuían nestas terras.
Non hai moÍtos anos que foi restaurada · coa fin de montar nela o
MuseÓ do Viño do Ribeiro, pero
polo. de agora o único que se ve é o

Ponte d~ veciña freguesía de San
Clodio do Ribeiro, que se lle dedicou o "Día das nosas Letras'.' correspondente ao ano 2001. Aquí todos
e todas (pois as mulleres tamén traballan) saben moito de ·viño e de
como tratar as cepas para que <lean
o mellor de si, dende o "tostado"
ata "xoana".
Estes dous require.n unha aclaración: o primeiro era o licor que se
facía nas casas ricas c'on uvas case
· pasas, _q ue agora algúns adegueiros
tentan de recuperar, que máis que
viño se consideraba unha medicina
para todas as doenzas. Tamén era o
resolio das sobremesas dos días de
festa dos monxes de Oseira: un
melindre de Allariz e un groliño de
"tostado" para que baixara ... ¡Que
boa vida! Pola contra os pobres, ·
como tiñan que vender todo o
viño, para si facían a "xoana", unha
. especie de auga chirla feita con
bagaño, unhas poucas uvas para que
.c.
1ervese
e moita auga.

Camporredondo
conta
coa torre barroca
máis alta
do Ribeiro

edifici~), .

que se ergue dominante
sobre as casas da freguesía.
_A viaxe a Camporredondo pódese completar cunha volta polos
. arredores, ou mesmo para botar
unha noite nalgunhas das pousadas
rurais da zona: o mosteiro de San
·clodio (agora convertido en hotel
de luxo),-a igrexa e adega románicas de Gomariz, o pazo de Lentille
(San Lourenzo . da Pena), a igrexa
románica de Santa Mariña de
Esposende (con dous canzorros con

gaiteiros, un deles de figura de animal), o pazo de Riobó (Osmo), o
cruceiro de Cenlle .... A paisaxe:
dende Osmo, Názara (Cenlle)~ San
Lourenzo da Pena, a Ponte ~as
Poldras en Leiro ...
- Agora as cepas tinxen de cores os
socalcos, as chairas e as abas dos
outeiros: de vermello coma o sangue as das follas d~ uva tinta, e de
verde case amarelo as de branca. Así
adornan a paisaxe ata que as arrebata o vento do outono.
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FALANDO
DALINGUA

lidia e Valentina

Dio-la vexa ir!!!
Ei!, que ninguén se estrañe, nin se poña de fociños, nin se cabree, nin se aborreza
nin se poña como teña por costume cando o conto non lle vai polo aro ... Lede
con atención as primeiras liñas d~ nosa última cita: "vai a última tirada gramatical",
que non derradeira ... Si, oh, que hoxe vai, a ver se vos botamos unha man con este
resumo:
O QUE CAMBIA REALMENTE (ternos que modificalo obrigatoriamente):
LÉXICO: só cambian as seguintes palabras:
• estudar (eu estudo, ti estudas, el non estuda ... ), vogal, puberdade, frota.
• Con sufixo:
- za: graza(s), diferenza, licenza, nacenza, presenza, sentenza,
perseveranza, querenza, estanza (=estrofa).
- zo: espazo, novizo, servizo, terzo.
• Cambian a vocal final:
-· pau, bacallau, chapeu, romeu, xubileu.
- ímpeto, tribo
• 1, U + CT => 1, U + T: confuto, condutor. ..
• l,U + CC=> 1, U + C: tradución, dicioriario ...
Só se conservan os grupos ce, et de~pois de I e U nos cultismos:
dúctil, deíctico, sectario ... Os demais redúcense.
Vocaliza a 1ª consoante só en dous casos: reitor (reiterado, reitoral,
r itoría), seita (olio: sectario)
~ R.MA I , N
FEMININO
- M. ulin r matados n -án fan o ferninino en -á (catalán-catalá ... ),
'pto dxecti'vos. pexorativos: toleirán-toleirana ...
- M ulin s en -ón fah o ferniniJ:?.O en -oa (ladroa, campíoa .. .), excepto
pex rativos, que engaden -a: lambón-lambona ...
NUMERAi :vinte e un, vinte e dous ... (*vinteún)
Triplo, tripla (*triple)
DEM TRATIVOS: isto, iso, aquilo (*esto .. .)
RELATIVOS, ADVERBIOS, PRE~OSICIÓN, CONXUNCIÓNS:
Aglutínanse: talvez, acotío, decontado, decontino, decotío, deseguida, deseguído, enseguida apenas, amodo, devagar.
Elimínanse: *sen embargo, *entonces, *alomenos, *anque, *nembargantes.
Engádense: alén, aqiién (lugar); após, até (=ata), canto a (=en canto a);
no e11tanto, porén (=*sen embargo)
Cl l XO

GRAFÍAS:
Nomes das letras: q: que; ch: ce hache; 11: ele dobre; qu: que u
¿?; ¡!: Só ó final. Ponse ó principio se hai que evitar ambigüidades.

O QUE SE VOLVE PREFERENTE:
Podemos eguir "pola vella", pero recoméndanse formas que antes estaban nun
gundo plano e agora se priorizan. Cada un escolle. Así:
Priorízase
- bel: amábel, estábel. .. (olio, pl: amábeis, estábeis),estabel cer. Tamén vale -:-ble: amable, estable ...
- aria: libraría, panadaría ... Tan1én vale -ería: librería,
panadería ...
Admítense as dúas sen preferencia:
- ouvir e oír
- comer o pa11 (non e pronuncia) e come-lo pan
(oll !,obrigatorio: polo(s), pola(s) e u-lo)
Abur!

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Chámaselle sionismo
a un movemento que sobe
o patriotismo xudeu
no século Dezanove.
2. Trataban de. acadar
a creación dun Estado;
no ano Corenta e Oito
por ventura foi fundado.
3. Dous mil anos sen fogar
naceu o xudeu errante
penetrou en Palestina
cun exclusivo .t alante.
4. Os. pales~inos sufriron
a entrada deses "intrusos"
que baixo o imperio nazi
sufriran miles de abusos .
S. O malo é que o sionismo
non tivo ideas mellares
que imitar crueis c.ostumes
dos sádicos perseguidores.
6. Sión é unha cuíña
-ou chamémoslle· outeiroque o rei David conquistou
con sentido moi certeiro.
7. Xerusalén e o Templo
viven con gran emoción
e ao pobo de Israel
chaman "filia de Sión".

s: . ·o libro do Apocalipse
fala <leste gran sinal:
muller vestida de sol,
lúa, estrelas: celestial.
9. Esta muller está preñe;
representa a Israel
que loita contra o dragón
e mantense pobo fiel.
10. Filia de Sión, alédate
porque a ti vén o Señor
-di o profeta Isaías-,
que é o teu rei e salvador.
11. E a próxima Romaxe
presenta ao pobo galega
que é fogar de Breogán,
patria de todo irimego.
12. O profeta Isaías
canta agora a Galicia:
"filia de Breogán, alédate"
chega a hora da ledicia.

