O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller De~s.
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REPREGÁNDOSE . ÁS
EDITORIAL
TRINCHEIRAS O desenvolvemento das cidades vai
parella coa necesidade de desenvolvérmonos democraticamente. Vivir tan preto fai necesario que decididamos en
conxunto sobre moitos asuntos que nos son comúns. A
democracia non é serrón unha forma de térmonos todos en
conta; parte da evidencia de que ca<laquén se ve afectado por
un problema distinto, e ten algo distinto que achegar para a
súa solución. Esas distintas visións conflúen nos partidos
políticos, que aglutinan sensibilidades par~cidas ªº redor
dunhas siglas. As visións (aínda que moitos non o crean)
necesítanse unhas ás outras.

fin dos partidos (ser vehículos de .ideas) debe
mudar cando os membros destes asumen resposabilidades de
goberno, pois estes pasan, de representar unhas ideas, a representar un colectivo moi variado: o dos habitantes gciberna- .
dos. Ese cambio esixe en' moitos políticos un parto doloroo e moitas veces parece que imposible de realizar. Por iso
cómpre lembrarlle á clase política que cando asuma pastos
representativos (Goberno ou Parlamento) debe buscar o ben
común, apartando a un lado posibles intereses particulares.
Así, resulta desesperanzador observar o crecente repregue
ás respectivas trincheiras que están protagonizando as distintas forzas políticas, derivando calquera asunto público a unha
cuestión de loita entre partidos. Semella que o menos
importante sexa evitar que se repita a descoordinación na
loita contra o terrorismo, que se adxudiquen obras públicas
fraudulentamente, que se produzan situacións coma as do
barrio do Carmel en Barcelona, ou que non se coñeza o
•
protocolo de sedación para os enfermos terminais nos
Hospitais de urxencias, entre eles os do ·Gregario Marañón.
Todo isto desaparece cando continuamente argumentan os
nosos partidos: "isto son ataques per~oais' ', "queren desestabilizarnos", "son manobras electorais", etc, etc, etc. Escusas
infinitamente repetidas por quen demostra dende sitios moi
diferentes que non están dispostos a que saia á luz o verdadeiramente importante: que fallou, como son as causas,
orno e pod rían facer mellor: a fin de cantas o que a maioría de todo (salvo a uns poucos) máis nos interesa.

OAQUEL TEMPO QUE TEMOS!
A vaca deitouse., -díxome José desde o outro
lado do teléfono.
Que vaca?, -pregunteille.
A que está para parir.
Era uriha nova tan mala coma esperada. A seca
leva todo inverno roendo nos angumiños da
terra e non hai _u n asomo de herba, nin de panas·co, nin de carroucha. Nada que levar á boca. O
monte está ermo.
E de que pensas que é?, -díxen eu para facer
menos cortante a fala ..
De que vai ser, de fame! Vánsenos todas. E utilizou unha voz concluínte.
Soro, mantas, fariña milla, verdura fresca, aloumiños nas cornas ... Ao remate foi todo nada.A vaca
morreu acompañada desde dentro pola cría.
José deulle á cabeza. Este tempo non ten xeito.
Nunca se viu un inverno así. Un desastre, como
oes. O tempo está revirado.
Non seise está revirado ou se o reviramos rtós, '-contesteille eu, máis confundido ca convencido.
Trastornámolo riós, que antes non era así, -afirmou. Hai tres invernas pouco menos que alagamos, chegounos a auga ao pescozo. Agora andamos ensumidos, escorreitos de vez. Non ten
xeito.
Os entendidos falan de cambio climático, -informe1no.
Falarán. Eu non entendo nada, -confesou-, pero
ben o vexo. A terra merece un respecto. Tanta
química, tanto fume.
Un horror, mellar non éavilar moito, -concluín.
Un horror non, un terror, -sentenciou.
Cal é a diferencia?, -preguntei int.eresado.
O horror non ten artista. O terror alguén nolo
impón.
Quedei matinando. José trasladou o meu pensamento confuso e ilustrado ata Kyoto, moi lonxe
da .t erra escrava daquel prado. Ali houbo quen se
negou a fumar a pipa da paz planetaria. Disque
non é un caso de terror. Trátase máis ben de falta
de adecuación do ._ texto, inconveniencia expositiva, asunto inmaduro, shock produtivo, defecto
de · forma, desequilibrio . de partes, indefinición
de ·t érminos, circunstancias desfavorables ...
U nha man chea, unha gavela, un feixe, unha
marea, un balbordo, un desperdicio de palabrería
barata que non devolverá a herba ao noso monte
nin a vida ás nosas vacas.
Deberían algúns ingresar na lista negra do terror.
Tal nos doe esta vaca!

BOA NOVA
Carmela e Agustín
1

O ECO ·
Que é o que nos resoa? O primeiro é o comportamento: cando ternos medo,
pechamos as portas. Afortunadamente estaban xuntos, na comunidade recibiron
a forza do Espirito e creron en Xesús, que lles prometera non deixalos sós. A
Tomás, dende fóra, éralle máis difícil crer. De novo na comunidade recibe o don
da fe. De novo, en definitiva, reciben o encargo do amor, de acoller a todos, perdoar a todos.
De aí para diante todo será distinto, xa que confiaron en que Xesús está presente,
vive a pesar de

qu~

moitas veces cada quen de nós esteamos negándoo co naso

comportamento, porque estamos con medo ou estamos dende fóra.
O Señor maniféstasenos de moi distintas maneiras. A uns partindo o pan, a
outros votando as redes, el leva a iniciativa.
O proceso de Tomás é excesivo. Xesús maniféstaselle n.a forma e modo que el
esixe. Ouen de nós non faría o mesmo? Os outros discipulos din lle vimos a Xesús.
Esta ben, pero se eu non o vexo, é dicir, se a min non se me manifesta de tal e
del tal maneira n·on estou disposto a crer nel.
Así pensamos demasiadas veces, pero o certo é que el se nos manifesta en cada
acontecemento diario, en toda persoa coa que convivimos cada día. O caso é
estar atentos.
Señor, que aprendamos a recoñecerte.

1
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A CLAVE

Xabier Blanco

Ledicia, Paz e Responsabilidade

O relato evanxélico de hoxe contén dúas escenas: a primeira ten lugar "Naque! día, o primeiro da semana, ó serán" e narra a aparición ós discípulos, aúsente Tomás; na segunda, "oito días despois", Xesús aparécese a Tomás en particular.
Os discípulos e discípulas de Xesús pasaban por un momento de temor lago da súa marte en cruz, vén decirnos o inicio do relato ..
En realidade, esta situación reflicte a actitude da comunidade xoánica, q_
ue, medoñenta ante un mundo hostil, vive a tentación de
refuxiarse no cenáculo, no seu propio círculo. Nesas circunstancias, irrumpe o Señor resucitado dándolle as forzas necesarias para
cumprir a súa tarefa. Xesús abre as portas que o medo pechara. El traélle a paz, pero esta non significa repouso. Ó contrario, é a
condición para saíres a anunciar o evanxeo. E a tarefa dos discípulos e das discípulas é a mesma de Xesús: "Como o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vós". Daquela, son chamados e chamadas a andar pala vida "ó aire de Xesús": curar, perdoar, liberar, anunciar...
Na segunda escena, oito días despois, xa está presente Tomás. El é o discípulo do oitavo día, é dicir, o discípulo da segunda xeración que acaba confesando abertamente a divindade de Xesús e penetrando máis foodamente no misterio da súa personalidade. A
segunda xeración de cristiáns e, nela, tódalas xeracións posteriores, reciben a mellar gabanza: "Benia os que eren sen ter visto". f?or
outra banda, o episodio de Tomás ten tamén a intención de amasar a identidade entre o crucificado e o resucitado, e responder así
a posibles desviacións (Xesús non morreu) ou a falsa rumoroloxía (a comunidade viu unha pantasma).
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APENEIRA
O pobo de

BOLIVIA loitou

polo

aproveitamento de medios, coma o gas,
que están privatizados palas multinacionais, sobre todo de EEUU. Dende 1990
só recibían un 180/o da súa venda. Cunha
extensión dobre ca España e só 8,5
millóns .de habitantes, a metade indíxenas, é o país máis pobre de

O 2, DÍA DO LIBRO
INFANTIL e XUVENIL,

Latinoamérica, a pesar dos recursos, e
cunha agricultura de subsistencia. Nas

é unha homenaxe ó escritor danés·

municipais gañaron grupos de cidadáns

HANS C.·ANDERSEN ós 200 anos do

fronte ós partidos na bus<;:a dunha auto-

nacemento. Escribiu .máis de 160 cantos

nomía máis forte o que supuxo a súa

traducidos a 100 idiomas, os primeiros·

reivindicación en Santa Cruz. O 250/o da

eran recreacións de

poboación está a pagar máis da metade

histori~s

populares

que escoitara pero 'axiña com~zou a

dos impostas do estado. N,a foto Fe lipe

construír os propios cantos. Exemplo

Quispe, líder indíxena, da Central

dunha literatura minoritaria convertida

Sindical Única de Trabal ladores

en universal grazas a unha política pro-

Campesiños que busca o autogoberno

motora do seu Manuel María, conscien-

de Potosí..

te, disto adicou ós nenas e nenas dúas
achegas: Os sañas na gaiola, un dos
poemarios máis musicado, e As rúas do

vento ceibe que é a historia de Galiza.
Neste día as AACC de Lugo celebran
O 7 a ONU lembra o

XENOCIDIO DE RUANDA, hai

11 anos. En

3 meses foron torturados e asasinados 937.000 tutsis, xente común-. Hoxe están aparecendo restos. Na foto, a inauguración· do Memorial do Xenocidio d.e Gisozi, unha
exposición fotografica permanente das masacres, un xardín de reflexión e ringleiras de

este autor cunha ·"Viaxe sentimental"
pala Chaira cun convite: levar unha das
. súas ros·as, brancas e vermellas·, dunha
primavera que está a abrochar.

enterramentos colectivos de 250.000 víctimas da capital, Kiga li. Nin a ONU pui.do cortar a masacre ... Hoxe están a enfrontarse Ruanda, gobernada por tutsis vi'dos de
Uganda, que vingan esta matanza, e o Congo onde se refuxiaron. 45.000 hutus.
Xenocidios coma o de Bosnia ou Darfur (180.000 martas en ano e medio) lembran o
demo do nazismo que provocou a marte de 6 millóns de xudeus e outros. O filme Hotel

Rwanda do irlandés Terry George, candidato ó osear, 'fai tremer con este sufrimento.

No aniversario da

REPÚBLICA convidamos a ler Unión Libre

dirixida. por

Claudia Rodríguez Fer que vén de publicar outro "caderno de vida e culturas" adicado á "Memoria antifascista de Galicia", na que se denuncia a arbitrariedade do xuízo
contra o médico lucense Rafael de Vega, da Unión Republicana, fusilado por traballar
pala xustiza e polos pobres. Hai un clamor en Lugo para que o novo hospital leve o
seu nome, para quen foi un dos pioneiros do Hospital de Santa María sempre coas
portas abertas para os máis febles .A ilustración, do nº 8 titulado "Paz" da artista
Sara Lamas.

Alfonso Blanco Torrado
As ~leccións en

EUSKADI fan

lembrar como gañou o "non" no referendo

europeo en 120 dos 250 municipios, o 33,620/o da poboación. É o país con máis
renda per cápita da península, un 24,60/o máis co promedio estatal e un 50,440/o
máis ca Estremadura. Se a renda media vasca é de 12.847 €, en Galiza é de 8.874 e
se a pensión media aquí é do 830/o alié de 126,80/o, a máis alta.

No

11-HOLOCAUSTO ESPAÑOL"

o historiador Prestan denun-

cia a violencia dos bandos na guerra "incivil". Dálle a dimensión _
arrepiante do holocausto de Hitler, polos centos de miles de encadeados, exiliados, martas nos campos
de concentración, con consecuencias ata hoxe. Algúns son canonizados coma héroes,
mentres os ¡'paseados" e asasinados polos golpistas e a ditadura coa complicidade das .
institucións foron esquecidos e ultraxados, expoliadas as famili~s. Nalgunha igrexa só
lembran uns martas, os protexidos co símbolo fascista, así en Vigo: Santiago,
Colexiata, Santo Tomé de Freixeiro, Castrelos ... Rematada a guerra había 12 ou 14
penas de marte ó día, sen garantías, de republicanos. O franquismo produciu 100.000
martas. A transición e a amnistía non poden mantera ·desmemoria sobre isto. Na foto
o monumento de Castroverde ós asasinados, cuberto coa bandeira republicana.

O IMPERIO MÁIS
DEVASTADOR invadiu Iraq:
museos saqueados, teatros pechados,
libros vendidos para alimenta.rse, creadores no exil_io, os cartas da reconstrución nun saco sen fondo, nun ano bombardearon con 127 toneladas de balas
de uranio,. 10.000 veces a bomba coa
que destruiron Nagasak. O imperio berce
da lexislación· máis antiga é agora un
caos. EEUU leva a ignorancia ó _máximo,
ó aplicar a Iraq a represión coa que
machucaron o .Salvador en 10 anos de
guerra civil apoiando os escua.dróns da
marte que ·mataban sobre mil persoas ó
mes. Cando se cumpre o 2° cabodano da
invasión lembramos unha das protestas
máis puntuais, a folga de fame de 4 días
de Xoán M. Vidal diante da Casa do
Concello ·de Miño, na foto.

O 11 SALÓN DE SAÚDE (o13) estuda a atención

primaria e medi-

cina familiar nunha sociedade con máis esperanza de vida que abriga a atencións á
persoa na vivencia. Así na artrose ou artrite reumatoide, a destrución das articulacións por desgaste que adoita vir na idade adulta, multiplícanse no inverno e afectan
a un 200/o. No 2025 chegarán a 1000 millóns con máis de 60 anos. Na fotó,
Fr.ancisco Blanco, que investiga estas enfermidades polo que recibiu·o Premio para
Investigadores Mozos (2001) por integrar a investigación científica na clínica. O servizo sanitario non é eficaz, o médico de cabeceira atende 50 enfermos ó día e cantan entre 1800/2000 adscritos. Un de cada 4 dos 10.400 médicos están queimados
polo exceso de traballo. Galiza despois de Canarias é onde hai que agardar máis días,
81, para a primeira consulta. Ás veces a proba requerida xa non fai falla.
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POLITICA

Tintxu

A CASA DO PARROTE

f~GALtRIA~
~ARGADtLO~
~

27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax :
982 - 55 78 04

Na fiscalía do Tribunal Superior .de Xustiza de Galicia
decidiron abrir dilixencias en relación coa compra dunha
casa monumental por parte de Francisco Vázquez
Vázquez, a súa muller e mais os seus fil/os, en setembro
de 1997. A fiscalía quere .aclarar se o comprador, na súa
condición de alcalde da Coruña, actuou dentro
da leí ou fóra dela.

~ 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

gfr

Provenza, 27 4 - 276
08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79

t~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 31 O 48 30
~~ Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
g~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981-353716

O edificio en cuestión· está situado nunha zona privilexiada da cidade, ao
q.rón da sede da Real Academia Galega, con acceso pola rúa Tabernas e coa
fachada ao Paseo do .Parrote, fronte á dársena, con magníficas vis~as a case toda
a zc~ma portuaria. Ali quería fac~r a ONCE a súa sede, pero logo optou por
outro lugar e trataba de vender esa casa á Sociedade Xeral de Autores, pero
finalmente foi a familia Vázquez qu.en. mercou o inmoble.
Segundo o publicado polo xornal La ·Opinión, logo do cambio de dono, o
concello modificou en 1998 a normativa de protección da casa, facilitando a
restauración_e mellor aproveitamento do edificio. A fiscalía investiga se neste
proceso houbo algunha actuación administrativa penalmente punible. O asunto foi motivo dun tenso pleno do Concello da Coruña, no que 0: alcalde
defendeu a súa actuación e rebatiu as acusacións da oposición. Francisco .
Vázquez difundiu a súa versión dos feitos con dúas páxinas publicitarias no
outro xornal coruñés, que cubrira con suma discreci6n este caso.
.
Coa intervención da fiscalía, o ásunto entrou nunha nova fase, que fai prever un tratamento serio dun asunto tan delicado. Esa é a vía que se debería
seguir en numerosos outros asuntos, que causan alarma e escándalo entre os

·O conceUo modificou
a normativa, facilitando a
restauración e o aproveitamento
. do edificio

g~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913
~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
«~ 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
Fax:
02.657 58 99
~ 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

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

_

cidadáns~

Na mente de todos están as recentes denuncias das op_osicións a fun-

cio~arios da Xunta, as dedaracións de hai · algúns meses do . Conselleiro de

Pesca sobre· outras persoas que aumentan de xeito espectacular o seu patrimonio en paralelo co seu .paso pola política, e as constantes queixas sobre
especulación urbanística, información privilexiada, tráfico de influenzas, pago
de comisións por contratos, favoritismo no acceso- aos servizos sanitarios, etc.
Evidentemente, moitas das presuntas irregularidades son moi difíciles de
demostrar, por máis que a opinión pública sexa unánime en denunciar a súa
existencia. Pero lamentablemente ata o presente non se coñecen iniciativas da
fiscalía en relación con estes. graves asuntos. E cando algún grupo os denuncl.a, poucas veces esa mesma fiscalía pon o interese que a opinión pública desexaría .

O PETO DO ,,
SANTOANTON
Rubén Aramburu .
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Xa estamos na primavera, San An.t ón, e
todo resucita.· Se chovera un pouco máis,
habería resur~ección nos campos e nas hartas, mira ti se podes facer algo. A Pascua é
bonita, coincide co bo tempo, empezan as
festas nas parroquias, casan os noivos e por aquí bautízanse moitos nenos. Debe ser cousa d.a costa, porque terra a . dentro non
nacen nenas -e a xente segue marchando.A vida na aldea está dificil, e non se poñen os medios, non se crea traballo ... E a vida nas
Comunidades é pobriña. Os bispos de Galiza tiñan que organizar
un gran congreso de pastoral rural, e que foran cregos, monxas,
frades, catequistas, paisanos
e contaran os problemas, e
coñeceran cousas que se
fan noutros sitios e funcionan. O mesmo pasa coas
xentes do mar. Eu creo
que igual que os misioneiros se preparan para ir a
outros países, tamén os
cregos que van ás aldeas
tiñan que prepararse moi
be_n, e ir con moito cariño,
para ser bos veciños e amigos. Algúns chegan como
¡¡
se foran o gobernador
civil. Eu sei dunhas monxiñas que andan por
Samos, e outras pola montaña da Coruña, é canto ben fan! Onde xa non quere ir ninguén,
ali están elas. Tamén falei cunha muller de Rosa dos Ventas, que
é unha asocia~~ón cristiá de mulleres de mariñeiros, e fan un traballo impresionante. A Pascua trae moitas flores, como as
Adoratrices, que xa levan 150 anos en .Galiza e agora atenden con
profosionalidade . as mulleres maltratadas. E no cárcere da Lama
hai un grupo de voluntarios que hai que sacarlle o so:ribreiro,
mesmo teñen un piso de acollida para os presos que saen e non
teñen. onde ir. Dous dos presos, cando quedaron ceibes, :fixéronse voluntarios, e agora axudan os seus compañeiros. Todo ten
sabor de resurrección, como a Pascua Xove que celebraron en
Mondoñedo, e a que van celebrar en Arousa dentro duns días
centos de mozos e mozas de todo o país. Estas cousiñas que hai
por aí, recordanme a Xesús cando lle dicía a Lázaro: Sal foral E
saíu.
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FAI A.DOIRO NO ADRO

COMO ERA NUN CONCILIO AGORA E SEMPRE?
Frivolidade do caso uun tal Blázquez"
Veño atopando nos informes xornalísticos comentarios pbuco satisfactorios no intento
de dar coa clave da cuestión. Hai escritos nos que aparece unha batalla dialéctica
-Rauco, non; Blázquez, si-, e hai quen aventura que en monseñor Rouco se percibe a
inflexibilidade do xurista. Adverso á severidade do Cardeal vilalbés, o carismático .
Bláquez a quen, polo visto estaría agardarJdo a arquidiocese de Zaragoza; afecto -din
eles-, aos grupos espiritualistas sectarios, o rostro apracible falaría a favor súa~

~

Blázquez acompañado do cardeal Poupard

A ANÉCDOTA
A cousa foi alén tales características
"devocionais'', e se Antonio Rouco
-a quen considero persoa afable-,
perdeu só por un voto mercé sería a
eses 37 .votos chegados para Antonio
Cañizares, segundo da lista. Este arcebispo de Toledo pode ser un bo perfil para apuntar á decadencia da
Igrexa católica en España despois do
"tra oncilio". Coñecino o curso en
qu ambo e tivemos en Madrid
(1969-1970). A todo no sorprenden
ontra t dunha e trutrura corporal

un tanto minúscula, coas forzas da
propia . ambiéión, e por aí ando u
arquepiscopando.
Cando o actual bispo de Bilbao foi
nomeado para a diocese vasca, o
intemperante
Xavier
Arzallus
comentou que mandaban "un tal
Bláqúez". A hospitalidade non foi
excesiva; o tempo devolveu o insulto
para convertelo en xaculatoria: "o
nos o Blázquez".
Non me resigno a marchar sen a
miña contribución á blazquería, que
a rouquén aínda non chegou ao seu

posto con claridade na campaña, máis
do que adoita ter o noso rouco son.
Dunha media ducia de conversas
persoais que don Ricardo me outorgou, xa a primeira foi xenerosa: dirixi use cara a !nin, un proscrito o día
da presentación da Biblia galega ,e
amosou a súa compracencia, que lle
agradecín. Unha· das veces que nos
encontramos estaba en xogo a crise
da · Romaxe de Crentes Galegas,
ameazada
por . alg4ns
bis.p os .
Aconselloume o hispo auxiliar compostelán prescindir da eucaristía e
retruqueille que ese rion era remedio,
pois tiñamos distinta concepción da
Igrexa, á parte de que lle invoquei o .
dereito dos crentes ao sacramento ·
eucarístico. Escoitoume e calou .
Tamén monseñor' Rouco fora tolerante, como llo comunicou a un dos
sus vigairos para que mo fixese saber.

A CUESTIÓN
Os compoñ~ntes máis visibles da
discrepanci~ atinxen á distinta relación que o mundo eclesiástico establece coa sociedade cando os xerentes da política non dan por sentado
que a Igrexa se~a unha sociedade
perfecta que haberla de ser privilexiada polo brazo secular. As reivindicacións refírense a temas morais pero
máis aló desa discrepancia moralista,
apunta con claridade o problema
angustioso da financiación da Igrexa
e a solución das clases de relixión ho
mundo escolar, cuns dous séculas de
tensión. Non é . causa de moralina
senón de pragmatismo.

Xosé Chao Rego
Nun tratado sobre a Igrexa · dende
santo Agostiño ata a época moderna,
Yves Congar, padre dominico que
morreu sendó cardeal cando xa tiña
o corpo pragado de "cardeais", fala
do posconcilio nestes termos:
Dende agora, sobre diversos
puntos, as posicións do
Vaticano 11 parecen superadas. Os conceptos de Pobo
de Deus e de Sacramento da
salvación verificanse como
punto de partida do que se
quere: unha Igrexa d·e scledcalizada, unha Igrexa para o
mundo_. Mentres que, ata o
concilio, f oi visto o murtdo a
partir da Igrexa, hai tendencia a ver a Igrexa a partir do
mundo.
Probablemente para moitos cnstiáns un dos temas básicos era o da
colexialidade. Ula? Houbo satisfacción
cando se outorgou a concelebración
eucarística, concentrándose ás veces
os estipendios nun único beneficiario.

Non é co.us·a
de moralina, ·
senón de
pragmatismo

Se o lector estivo atento ao que
vén sucedendo ·dende hai quizais un
ano, poderá decatarse de que: .a palabra laicidade· acadou un certo sinal de
esperanza: se ata o século II-III non
había clero e este nace con menosprezo do laico, non ha sorprender
que a Revolución francesa favoreza o
laicismo, que é actitude anticlerical
pois delata o abuso do clero e o reda-

Reunión da permamente da Conferencia Episcopal
1

mo dos laicos. Todo is to era prometedor e cadraba dentro do contexto
conciliar da Igrexa como Pobo. O
padre Congar pensa que es tes ·conceptos de Pobo e Sacramento, esque. ciclos na práctica evocan o histórico
laicismo.
Esta é a opnión do hitoriador italiano Giussepe Alberigo:
Nas áreas caracterizadas por
unha forte presenza de cristiáns, á opinión difusa de que
as igrexas non podían facer
máis que apoiar o empeño
anticomunista do bloque
occidental opúñase unha crecente inquietude, alimentada
pola opinión de que o mutuo
apoio anteriQr entre as institucións políticas e a~ igrexasque mesmo sobreviviría ao
período das ideoloxías, orientábase definitivamente cara
ao ocaso.

O PODER SAGRADO
Alberigo apunta á imparable
medranza do poder pontificio, non.
Un colaborador de Alberigo, Etienne
Fouilloux fala da evolución multisecular: concentración ·progresiva en
mans do papa, da súa camarilla do seu
goberno, de todos os poderes na

Igrexa, tanto no dogmático (infalibilidade), coma ·no poder doutrinal
(maxisterio ordinario) ou no poder
disciplin.ar (sancións canónicas). Pero
tamén a concentración correlativa
nesas mesmas mans de todos os cargos simbólicos, ata chegar ata se
transformar nunha devoción.
Logo do Concilio de Trento, o
centrali~mo pontificio vai a máis. A
preparación do Vaticano II estaba
sendo manipulada. Paulo VI pohibiu
tratar varios temas coma o celibato,
declaro u· sen pudor ecuménico que
María é N ai da Igrexa. O Sínodo
bienal haberla de ser consultivo, non
deliberativo.
A Reforma gregoriana espertou a
conciencia cristiá. Inocencia III,
(1198-1216)) marca o cume do
papado medieval, mais tamén o seu
punto de inflexión: as~ como hai un
único mediador entre Deus e os
humanos, na Igrexa de Cristo só
existiría unha única cabeza e o papa
re·sultaba yigairo de Cristo, título que
sobrepasaba a antiga denominación
de sucesor de Pedro e que tradicionalmente viña sendo aplicado aos
pobres. O sucedido nestes últimos
ten:ipos é unha boa clave de interpretación.

o····· · ·

MULLER

Engracia Vida/ Estévez

............................................................................................................... ,..................................................................................................................................................................·........... .

MULLERES ENTRE RELLAS

Aínda no r cendo do 8 de
marzo, que dicir da muller para
lrímía? Nos ecos de prensa apar cen as diversas iniciativas locais
que se foron realizando. · En
Pontevedra, un dos actos consistiu en <lúas horas de escoita de
textos, que unha vintena de
mulleres fomos lendo alternando
con música selecta. Leétura rica
e variada. Eva Queiro e mais eu
lemos Irimia: .o editorial e algúns
dos datos que recollera Marisa
Vidal na páxina central.
Chamoume a atención, entre
tantos ecos, un .comentario de
Rosa Regás ao programa de
televisión C. Q. C. que publicou
a prensa. A directora da
Biblioteca Nacional expresaba
unha dura .crítica e urxíanos ás
mulleres a que non miraramos o
programa. Eu non o vira e, polo
tanto, non podo enxuizalo. Pero
alegr ime que lle publiquen un
artigo abondo longo e abondo
crítico ...

_

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

Pero hoxe voume centrar noutro tema, nas antípodas dun programa de televisión: as rellas dos
conventos de clausura con todo
o que conlevan. Ninguén se
mete con elas. A ninguén parece
que lle importen. E con todo, ·é
unha realidade que está aí, ·para
humillación da muller. E por
riba de respectar a· quen hoxe as
asume libremente, considero que
non é só un anacronismo máis,
serrón unha aldraxe máis para as
mulleres. Porque, casualmente, son
só as mulleres as que están enrelladas, -por aquilo do sexo
feble?- e casualmente tamén, son
homes os encargados de vixiar
para que non se relaxen os con- .
trois férreos. -Por aquilo do sexo
dominante?- ... (¡)
É que unha muller adulta,
cando libre e voluntariamente
elixe un estilo de vida contemplativo e conventual, necesita as
rellas para ser fiel á súa opción?
Diranme que é un símbolo. Pero

eu pregunto: s~mbolo de que e
para quen? Parámonos a pensalo?
Pode seguir a ser algo o símbolo
que perdeu o ·s eu significado?
Como non hai máis críticas? ou
é que apenas importan as mulleres ... ? As rellas, no mundo de
hoxe, teñen só un simbolismo
ben alleo á liberdade evanxélica.
Dúas confidencias. Unha dígoa
ao claro: teño envexa de Rosa
Regás e gustaríame ter media
páxina dun xornal para escribir
unha condena semellante á dela.
A ver se abrimos os olios. A
outra vai "velada" por esixencias
da discreción: é que hai pouco
tempo souben dalgún home con
poder que non hai moitü preocupouse· porque algunhas mulleres
non tiveran tamén algún tipo de
rellas para mellor gardarse ... Si,
neste século. Moito nos custa
que se nos re·c oñeza a maioría de .
-idade!

PARA~ NON

PERDER O SUR.
,

KANDAHARIA. ESPAZO COMUN
Dun lugar do mundo onde os libros e o cinema, mesmo os olios das mulleres estiveron
prohibidos e a xente agochábase nas covas da terra para fer libros e mirar ó olios.
Dunha película na que alguén busca razóns para vivir e os libros
e os olios son algunhas delas.
cooperación,

comerc10

xusto,

dereitos humáns, ·ecoloxía, econo-

ou

mía alternativa, banca ética, migra-

pequena pero coidada videoteca ...

ción e refuxiados, .muller, pacifismo

Como ternos tantas causas que

e antimilitarisrri.o, pobos i:qdíxenas,

amasar, Kandaharia quere saír da

infancia . ..

s(la cava da terra e amasarse a tódacando en vez, os primeiros luns de

dos obxectivos de Kandaharia, tra-

cada mes, convértese en Kandha-

ballamos para ofrecer recursos edu-

luns; dalle por contar cantos ós

Existen

numerosos

materiais

didácticos, videos, dosieres, etc.
Adaptados ás diferentes etapas educativas e que tratan algún dos temas
anteriormente citados.
Kandaharia é unha biblioteca, un
espazo de lectura, un centro social
nace

Kandaharia, un espazo común nacido de tres vontades e un só. esforzo;
as · das ONG Bicis pala Paz de
Chantada e Axunica e .A Cava da·
Terra de Lugo.
Kandaharia pretende ser unha
alternativa de información e for-

centros de divulgación habituais .
N este senso, ofrecemos informa-

KANDAHARIA E
UN CENTRO DE

tan diversos como asoc1ac1orusmo,

e

nenas,

ós

ma10res ...

Sempre escolle para contar temas
socia1s; o pnme1ro Kandha-luns
falou de mulleres; nos vindeiros
farao de· antimilitarismo, comercio
xusto, medio ambiente

¡ e todo

aquelo que se lle acorra, que
Kandaharia é moi ·imaginativa!
Dentro de pouco tempo comezará tamén con proxeccións de películas; quere xuntar a xente con
visionado e comentarios das películas, causa ben interesante.
Non sei que máis contarvos; a

,

DOCUMENTACION,

mellar maneira de que coñezades
Kandaharia e as posibilidades que
ofrece, os pequenos e grandes

,

INFORMACION E

tesauros que agacha, é que vos
acheguedes a ollaza, lela, gozala.

FORMACIÓN S.OBRE
,

,

COOPERACION O

Está en Lugo, dentro da milenaria
e fermosa muralla, na rúa N óreas
número 12; agochadiña no local da
Cava da Terra. Estades todos e todas

ción sobre a problemática global,
abarcando un conxunto de temas

nenas

gusto polo cine alternativo e facer

,

mación sobre temas concretos, que
non se atopan de-forma <loada nos

diferentes, unha

tado adicado á educación; dentro

nesta área de coñecemento.

espírito

temas

las xentes que queiran vela. De

inquedarizas· e . responsabilidade

este

de

Mención especial merece o apar-

cativos a centros e/ ou persoas con

Con

onde xuntarse, falar do de sempre

DESENVOLVEMENTO

convidados/ as a este espazo común,
centro aberto.

e ······ · ·

AC 1UALIDADE
,

NACE ·UNHA ASOCIACION
DE INTERESE SOLIDARIO
Un grupo de promotores e promotoras desta iniciativa

@S@©@
o
o

o
o

o
·o

Unha Asociación de Interese
Solidario, seguindo. o modelo do
n

Grami en países empobreci-

u n n t fi.en

acce~o

ao crédi-

rdinario, os recursos que precian para ter a posibilidade de pensar
nun porvir digno. Antes que a experiencia que popularizou Yunus, as
asociacións de

inten~se

solidario

nacen das primeiras . autoorganizacións que a clase ·traballadora europea artellou para facer fronte ao despiadado capitalismo do século XIX,
en forma de caixas de resistencia
como mínimo seguro económico

Os cartos
non hai que
acumula los,
senón que hai
que repartilos.

_

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

o

o
o

fronte ao paro ou a desgraza fan;iliar
·dalgú.n accidente ou morte.
. Basease tamén na convicción
de que os cartos, como tantos
outros elementos da nosa estructura
socio-ec_o nómica - por exemplo o
'traballo - non hai. que acumulalos,
serrón que hai que repartilos.
Tras o preámbulo, imprescindí. bel por outra banda, o concreto
desta experiencia é a iniciativa dun
grupo de persoas do contorno de
Santiago de Compostela, vencellados a grupos, organizacións, ou
mesmo profesionais no campo da
loita contra a pobreza e a exclusión
social nas sociedades enriquecidas,
pero fondamente desiguais e inxustas nas que vivimos. Pensamos que o
capital, os nosos capitais propios, tifi.a
que ser tratado de forma diferente
ao que o capitali.smo. propón, aínda
que fora experimentalmente. Se ten
algún sentido dispoñer de capital é
para tentar polo ó servicio doutros e
doutras persoas para que a eles e elas
sirva como medio de atapar unha
actividade laboral digna e estable .
Trátase dunha asociación sen
ánimo de lucro, que ten por

obxecto

principal · xestionar un

Fondo de Solidariedade formado
polas participacións dos

e

das aso-

ciadas e outras persoas. Cada participación é de 60 euros, cantidade da
que "perdemos" (se fora para gañar

Ofertamos
microcréditos
sol·idarios
sen intereses,
para proxectos
de autoemprego.
faríamos o que o capitalismo quete)
un 10% para gastos de xestión, difusión .e concienciación social. O
resto,· que podemos recuperar, serve
para .ofertar microcréditos solidarios, sen intereses de ningún tipo, ou
con intereses moi baixos, a persoas
dispostas a pór en marcha un proxecto de .autoemprego persoal · e
colectivo.

U nha

entidade

de

·······················································'················································································.···············································································································································

Santiago, cc:m ampla experiencia
n este campo, a Plataforma polo
Emprego, encargarase do visado e
avaliación técnica dos proxectos, que
teñen a virtualidade de. ter o propio/ a interesado como o seu aval.
Non precisa doutros avais cá súa
propia P.ersoa, a difereriza da banca
convencional, que só presta cartas á
quen presenta as suficie.ntes garantí-

as de capital propio ou respaldado · práctico e n ecesario -porqu e non
por outros/ as.
había alternativas verdadeiramente
Para os que traballamos no
eficaces- para facer efectivos procampo da loita contra a pobre- xectos de autoemprego. A experienza e a exclusión social, á parte do cia noutras partes do Estado de initrato alternativo que damos ao capi- ciativas similares amasa que funciotal, a exp.e riencia supón tamén pór a nan, porque a xente devolve os car~
disposición de persoas con dificultatos , e entón estes multiplícanse, pordes de inserción palas razóns que
que senda os m esmos serven a m áis
sexan , un instrumento moi útil,
persoas e finanzan varios proxectos
sucesivos ,

O

9 de marzo no Centro

Social de Fontiñas en Santiago
de

Compostela comezamos a

constituír

fo rmalmente

esta

Asociación de Interese Solidario, sen
nome

aínda cando estabamos a

facer este escrito, pero cun g_ran
futuro por diante: por sinxela; práctica; é ao tempo alternativa á banca
conven cional.

Se queres participar nesta iniciativa, podes contactar con Raúl

L Année lntemationala du

2005

Asegurado

(696-292330), N adia

Álvarez (639-832475) , Suso Casal (
606-869853) ou Migu el Fernández
(981-576386) .
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FE DE ERRATAS:
Algún trasno descrido converteu a portada ·interrogante do
número anterior nunha afirmación contundente. Onde
debería dicir: "Semana Santa,
un ha gran ponte?", poñía só
"Semana Santa, unha gran
.ponte" (sen interrogante).
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FALANDO DA LINGUA

Lidia e Valentina

A trancas e barrancas ...
Arre demo', que calor vai! Ao mellar cando vos chegue
a revista caen chuzos de punta pero o que é estes días (ou
semanas ... ) "ni gota, ·ni gota''; que dicía aquel anuncio de
cueiros. Nin sequera é certo xa aquilo de marzo marzán,
pola mañá cariña de rosa, pola tarde cara de can. Iso si, consolános que seica que sempre que en- marzo hai xeada, cóntase
con boa anada. Quen nos <lera que en abril augas mil ... !
E que vos contamos hoxe? Pois mirade, resulta que ao
Estanqueiro deulle unha volta, deulle unha embolia, (que
non *ambolia!). O Estanqueiro é un colaborador noso,
deses que nos cantan cantos dos de antes, que el sabe o
· demo deles, e ponlles moita graza. Pois ben, fómoslle facer
unha visita e... estar ·estaba baldado na cama, o mal afectoulle á ·perna e máis ao brazo esquerdos, .agora ben, o
humor gañoulle a partida á enfermidade. Nada máis vernos entrar pola porta, como sabía que viñamos da capital,
xa nos saltou con
"Viñeches de Santiago;
pasaches por Carracedo
e alf cambiaches
un becerro que traías,
. cote/o, rabelo e manelo!
E sabedes o que é manelo, mociñas?, sen costelasf"Poi mirade, nós buscamos no diccionario e di que un
manelo é o mesmo ca unha madeixa de liño ou de estopa xa fiada, unha estriga, unha mea ou unha maraña, ou
tamén pode ser o que se colle dunha soa vez coa man,
unha manda, unha presa ou unha pres4da. Así que xa non
sabemos se o Estanqueiro ten razón, agora que ben é
certo que ... sabe o demo máis por vello c~ por demo.

Jache jazapo que te van zampar!

E aínda nos contou máis, porque el con unha engancha outra:
Ei rapaz
que juejo fas,
capón sobre capón,
canta ben que vinte son.
Pois si, contade as sílabas, veredes como son vinte.
E que vos parece a de
Ollín, ollín,
de pequerrechín
cuando el rei por aquí pasó
todas las aves convidó,
sólo una que voló.
]ache jazapo
vaite deitar
a detrás da igrexa de Soar
que alí te irán buscar
pra facer o xantar.
Deus che dea moita saúde Estanqueiro!

Calcúlase que as perdas causadas polo afundimento do
Prestige fronte ás costas galegas andan entre os l. 7 60 e os
2.500 millóns de euros. Os datos saen dun estudio da
Universidade de Vigo. Resulta difícil, cando non imposible,
avaliar todos os danos causados por unha catástrofe así. Pero
é necesario irse achegando a eles, pois parece que esquecelos ou mingualos constitúa un ~xito na xestión da catástrofe. Tan descorazonador coma iso, resulta a lentitude coa que
costa tomar e executar decisións intern?-cionais que garantan a seguridade no transporte marítimo de fuel. Son palabra xa oídas pero non escoitadas. Cumprirá seguir repetíndoas ata que os titulares da prensa e dos informati o abran con novas coma estas, tan pouco morbosas ·como necesarias para non seguir desfacendo o medio
que no perrilite vivir.
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