O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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EDITORIAL AMPLIAR OS ORZAMENTOS EN EDUCACIÓN: A
REFORMA NECESARIA. Pensamos qi:e
teñen razón os numerosos profesores que !llOStran o seu
descontento ante a continua mudanza .lexislativa que
sofre a eduéación. O p eor de todo non é facer unha
reforma, é a certeza de que esta tampouco será a definitiva.
Resulta evidente que o g~ande fracaso do sistema
escolar actual é o de ser incap az de ·asegurar os coñecementos mínimos académicos. á m aioría dos estudantes. E
iso non se arranxa sempre dándolles máis tempo para que
os aprendan (repetir), ou facili tando a saída do si.stema
educativo aos que demostran máis dificultades .
Non queremos buscar causantes desta situación, pero
si confirmar que existen profesores sen a prep aración e
motivación adecuada
no seu traballo; que
xisten pai que dimiten dos u papel de primotivador s de
lar dos s us
h i in p to. 'U

edu ativa e
manda de mellaras
n cen,,tros ante o seus
uperiores. E ademais,
tán o alumnos e
alumnas que queren
vivir a súa adolescencia j
sen tanto esforzo escolar, un valor educativo
que se encontra en
continuo retroceso.
Por e fose pouco, os orzamentos (prin cip al reforma
educativa que está por chegar) segu en senda cativos nas
partidas de educación, porque n on n os chegan os cartas.
Pero e e e é o problema, dígasenos a todos e falernos do
principal tema tabú neste país: equip ar os centros escolares para que todo nena galego teña os medios necesarios
para a aprendizaxe de lingu as, ciencias e informática
sup' n subirno a todo os· impostas. Dígase isto, porque
ao m llar de cubrimos que é un reto asumible e querido por unha gran parte da poboación qu e prefire gastar
mái na duca ión dos seu filio , traballadores do fu turo
no as pensións; ca na: televisión de plasn1.a.
qu compr nderon que non hai qu e relear
du ativo on o que hoxe presentan maiores
'xi to
olar porque todo (e a educación
tam ' n) t n un u t
0
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REFORMAS

A normativa
legal, o ordenamento xurídico, chega aló onde hai
calquera manifestación huniana. Regulamenta cada
aspecto da nasa vida, dende o dereito de sufraxio ata
unha instalación de gas. As leis deben mutar acompasadamente coa sociedade, dar seguridade sen
enquistarse, responder á realidade, ser equitativas,
razoables, xustas, regular a convivencia .... As diferentes normas que gobernan o naso devir cotiá
pódennos gustar máis ou menos, podemos estar de ·
. acordo ou non con elas, podemos tentar cambialas,
pero hai algunhas que regulan aspectos esenciais e·
que, sen pretender de modo ningún que sexan perm~nentes e inmutables, si deberían asentarse sobre
un consenso que vaia máis aló do poder da maioría
no goberno para
aprobar, modificar ou
derrogar leis.
Pensemos, por exemplo, na Constitución.
Non contenta a moi.,...
tos. Foi feíta a base de
renuncias e cesións
por parte de todos. É
imperfecta, contradictoria en cuestlons
fundamentais (a título
de exemplo: os espa-

ñois son iguais ante a
lei, sen que poida prevalecer discriminación ningu_nha por raz ón de entre outras circunstancias - nacemento e
" se.x o") . p ero es t e
texto 'imperfecto tivo que ter como base un consenso que debería existir tamén noutras leis e norm as que regulamentan cuestións. básicas, corrio por
exemplo a educación. bun tempo a esta parte, cada
vez que cambia o Goberno, a lei en vigor sofre
unha modificación transcendental. ·E o peor é que
os cambios obedecen máis a cuestións de estratexia
política ca a motivacións de arde estrict.a mente
pedagóxica. En que ou en quen se pensa cando se
modifica unha lei de ensino? Que criterios priman?
Quen son os verdadeiros prexudicados e os beneficiados polos cambios?
Os grandes temas pode que non prec.i sen leis extraordinarias, pero si deberían apoiarse en sans compromisos, sequera de mínimos, sobre todo tendo en
conta a valía do material co que se está traballando.
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Manolo Regal Ledo

O ECO
PORTAS PARA A IRMANDADE

Onte coma hoxe -seguímonos preguntan.do. polo papel de Xesús na vida ~a xente cristiá. Hoxe, igual que non dicimos "fóra da lgrexa non hai salvación", tampoúco non
ousamos dicir -o que escribe polo menos-: "fóra de Xesús non hai salvación". (E tampouco diriamos como o evanxelista Xoán fai dicir a Xesús: "tódolos que viñeron antes
ca min eran ladróns e bandidos"). Estas maneiras de falar parecen excluíntes, xeran
prepotencia e quizabes están no cerne de moitos comportamentos violentos que se
desenvolven ao redor das relixións.
Para nosoutros, a xente cristiá, Xesús é unha boa porta, unha estupenda porta, que
nos permite o acceso á ·experiencia auténtica de Deus. Isa eremos humildemente,
desde o que moitos ·e moitas crentes foron experimentando, e desde o que nós mesmos irnos tamén experimentando. Pero
hai polo mundo adiante outras portas
. tamén váli·das para entrar cos pés descalzos nos arredores de Deus, ali onde podemos adiviñar lixeiramente -non máis-o
rastro da ~úa presencia. Son tamén portas irmás, portas amigas.
Xesús é para nós a porta que nos abre o
acceso a Deus. Unha porta que curiosa mente nos introduce para isa na camposa do mundo e da xente que nel vivimos,
. con especial preferencia polos máis débiles. lsto séguenos deconcertando -moito.
O Evanxeo limpo e ao natural ofrécenos
aquí e acolá, con feitos e palabras sinxe'las e fondas, manei'ras humildes de entrar
con bo pé na terra da irmandade, a terra
de Deus. E Xesús é a porta.

·I A CLAVE

Xabier Blanco

O BO PASTOR DA LIBERDADE

Cada ano o cuarto domingo de Pascua está centrado en Xesús como Bo pastor, fixándose nun ou noutro parágrafo ~e capítulo 10
de Xoán, o discurso do Bo Pastor construido sobre a base de Ezequiel 34e37,16ss. Xesús, como co capítulo ant_erior, segue falando cos dirixentes xudeus que non eren nel, a diferenza das ovellas, e representan o mal pastoreo que criticaran os profetas dando
lugar ao anuncio de que Deus mesmo, compadecido do seu rabaño, pastorearía ao seu pobo (Cf Xer 34,23; Ez 34,22; Miq 5,3). A
lgrexa celebra ter atopado en Xesús o Pastor que respecta o ser da cada persoa, o que·nos dá acceso aos pastos da verdadeira liberdade, o que non é alleo senón propio para o pobo e para cada un de nós. Para quen pode ter actualidade o discurso? Para quen
busque unha porta, un camiño, unha relixiosidade non alienante senón reforzadora da comunidade e do mellar de si mesmo. E
· tamén para os que cumpren funcións de pa·storeo: pais, educadores, dirixentes escollidos para servir, catequistas, consiliarios e
acompañantes espirituais, animado.res de ·grupos non lucrativos, párrocos e tantos que aínda que s~xa por breves momentos tóca lles exercer de guías. ·Posiblemente no texto evanxélico haxa tamén un correctivo para dirixentes cristiáns que xa exercían o seu
ministerio abusivamente no tempo en que foi escrito (arredor .do ano 100) e non ao estilo de Xesús. Xa que estamos no ano de
Lorenzo Var~la a quen se dedica este ano o xa próximo día das letras galegas, rematemos cuns versos seus : Este é o Crísto lanza/

da típerdade/ mátano pra que morra,/ e el marre somentes pra voltar con máis vída/ e multíplicar con eta/ a luz e os peíxes,/ o amor,/
o trabal/o,/ a taita impar.
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APENEIRA
Dez millóns de europeos sdn de

ÉTNIA XITANA, a minoría máis numerosa:

o 100/o. de Eslovaquia, o 50/o de Hungría, máis de 2 millóns en Romanía.
Viven en gue.
tos e son marxinados no ensino: ri·in 2 de cada 10 rematan a primaria, o 750/o dos
nenas e nenas desta etnia da Repúbli_ca Checa van a aulas de discapacitados, oito de
cada 10 non teñen cartas para medicinas. Na foto Concepción ~ortiñas Montoya de
Sarria, Nena para os amigos, nai das dúas primeiras universitarias ·desta etnia, grazas
ó seu trab.allo polos mercadillos do país ou vendendo panos palas casas.

En Galiza hai só censados

6764 COLOMBIANOS, o 160/o dos

estranxeiros, (a minoría máis numerosa de Lugo) e uns 4000 sen, papeis. Están preocupados pala violencia do se.u país, onde dende 1985 houbo máis de 40.000 mor. tos, 3.500 secuestros ó ano, 2 millóns tiveron que fuxir, algúns agora entre nós. As
FARC con 40 anos e 150 secuestros dominan parte do páís con 17.000 milicianos, o
exército de liberación nacional, paramilitares, exército, narcotraficantes, etc., soben
ca da día o clima de ,violencia. O executivo de Uribe cega toda saída dialogada. Na
fot o, t res inmigrantes colombianos na súa casa de Sarria, onde foi detido un empresario por ter 4 deles escravizados de sol a sol.

Na

FESTA DO LIBRO

lembramos os máis de 19.000 títulos (o
750/o dende 1990). Só un 2,50/o dos
78.000 libros editados en España foron
en galega (1828) no 2003, un incremento do 220/o. No 2002 editouse 1 por
Os aliados de

EEUU no Oriente

1394 en galega, pero en Euskadi é 1 por
794 e en Catalunya 1 por 265. Os de

Próximo seguen a cencenar a democracia e os dereitos: Kuwait, Arabia Saudí

texto gañan cun 260/o (editaríais que

ou Exipto, onde hai unha revolta contra

venden aquí pero facturan en Madrid); _

a lei de Mubarak: hai 23 anos quese

os de creación un 22,20/o. As tiradas

xustifica cada 6 con eleccións amañadas

descenden. Hai países como Suecia que

e ilegais acadando o seu partido único o

reduciron o l.V.E. dos. libros do 25 ó 60/o.

900/o dos votos. O candidato é elexido

Na ilushaclón, Ánxel Casal (1895) o

por 2 tercios do parlamento, despois

alcalde ryiártir de Compostela paseado

sometido a referendo. O "rei" Mubarak ·

no 36, un pioneiro na edición, ó que os

prepara coma heredeiro ó filio, igual ca

editores adican unha exposición e o seu

Siria. Entre os 22 países árabes exportan
menos ca Finlandia, se exceptuamos o
petró leo, pero t eñen unha poboación
cun 450/o menor de 14 anos e cun paro
do 200/o. t:-J as eleccións en Arabia, o 21,
só pod en votar e presentarse os varóns,
nun estad o que importa 2 billóns en
armas de EEUU ó ano.

Escota de Agricultura Ecolóxic~ ·
C~alro

premio.

dt .Formación de Agricultura Eeolólica

A A~ROECOLOXÍA é produción

non. intensiva, libre de fertilizantes

químicos. Hai 40 -empresas, a metade en Lugo: castaña (Baralla, Chantada, O lncio),
mazá (Chantada), vacún (a Terra Chá), pastas (Carballedo) , kiwi (Pontevedra). En
Fisterra e Bergantiños hai 6 explotacións. Hai 14 granxas que venden leite ecolóxico.
Preténdese unha loita contra os transxénico?, o consumismo salvaxe e as modificacións para buscar máis produtividade a costa da saúde . .A Escala de Agricultura
Ecolóxica de Vilasan.tar organiza nesta liña un curso de cociña vexetariana (7-8 maio)
e as Xornadas Técnicas sobre agricultura sostible (Tf. 981777461).

·················o

Alfonso Blanco Torrado
Viveiro e outros concellos fan- unha asoci9ción para axudar ós uruguaios de
aquí e ós galegas de alá. En

URUGUAI viven 30.000 galegas, o 700/o _maiores, aínda que "galegas"
é o alcume de todos os españois (somos
o 700/o). O de Montevideo é o centro
máis antigo (125 anos) e o alcalde é
desta orixe. Un país fornecido dunha
poboación moi formada, pero nunha
crise en picado: o 14o/o no paro, soldas .
medios de 100 euros, pensións de 60, o
150/o, na emigración e cunha débeda do
1060/o. Un país bregado no diálogo, así 2

guerrilleiros

tupama~os

son agora presi-

den_tes do Congreso e do Senado. Na
foto, José Durán emigrante ali e retornado a Vigo, Presidente da Unión de
Sociedades Galegas de Uruguai e o socio
Daniel _Darraq, uruguaio. O presidente
Tabaré, recentemente elixido, da Fronte

OS ARRASTR_
E IROS están a deriva pala política antipesqueira da UE
que quere reducir os días de faena. Os armadores prefiren o desguace e que todos
teñan un descanso igual. Nos 80 había ata 500 arrastreiros no Cantábrico e Noroeste,
hoxe son 139, 110 galegas, case

to~os

en Ribeira, Celeiro, Burela, Marín, Muros, A

Coruña ... Os custos do petróleo (290/o máis en marzo) fan imposible faenar. Tamén se
percibe un afastamento entre armadores e científicos, que urxen máis investigación
para recuperar os caladoiros debilitados porque aniquilan ecosistemas. Denuncian que
.15 minutos de arrastre poden rematar coas co~ais de auga fría que tardaron milenios

en medrar. Ilustramos co "Peixe na noite", tinta chinesa d~ Le-Tan (París 1950).

de esquerdas, é de orixe galega.

O DÍA DÁ TERRA, o 22, celebrase en Bangkok. Estes monxes están
meditando na escalinata dun templo, lacerados polo maremoto que asolou 11 países
de Asia con máis de 280.000 martas ou desaparecidos. Cómpre facer un centro de
alerta sísmica: só 6 tribos do golfo de Bengala se puxeron a salvo alarmadas polos
cantos dos paxaros e os nervios dos animais mariños. O cambio_climático pode orixinar máis sucesos, polo que hai que previr en infraestructuras e organización do territorio e o respecto á natureza. En Tailandia e naquela ·rexión destruíronse miles de
hectáreas de bosques manglares que defendían as costas, para construir ali hoteis ou
criadeiros de marisco. Pero o "tsunami" ou "ola inmensa" fainos pensar na febleza e
na evolución e nos· cambios da natureza.

O DÍA DE CERVANTES, o 23, agr-adecemos a axuda do VII Conde
de Lemas, Pedro Fernández de Castro, ó escritor, que lle adicou a 2ª parte de O Ouixote
e outros libros. Este mecenas é autor de El bi¿ho gallego con las demás aves de España
haciendo Corte, sátira reivindicativa dos dereitos do Reina· de Galiza fronte ás imposi -:
cións de Castela. O de Lemas foi protector de Quevedo e Góngora, instrumentos do
imperi.alismo castelán para desprezar os galegas: "porque no son alguien" escribiu
Cervantes. Na foto, o monolito na súa homenaxe na Avenida de Galiza de Monforte.
Nese día hai unha conferencia en Cervantes sobre a relación do escritor cos Aneares e
unha excursión ó Pazo de Saavedra, o seu 2° apelido.
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LIBERDADE DE PRENSA

Ética
peri ad ística
a to.da as causas se gastan co uso, pero esta
norma xeral ten as súas excepcións. Por exemplo, unha
lingua desaparece precisaniente pola falta de uso; algo
a í acorre tamén coas liberdades cívicas, que coa falta
de exercicio deixan de existir. É ben coñecido o lema
que publica debaixo da súa cabeceira un xornal francés:
"a liberdade de prensa esgótase por falta de uso".
A Constitución española recoñece, entre outras moitas, a liberdade de prensa. E ninguén pode dicir que
non exista. Pero calquera observad~r atento da realidade sabe que os xornais (e mais os xornalistas) son máis
libre uns ca outros, cómo que todos os homes ·son
iguais, pero uns son mais iguais ca outros. A liberdade
dos xornalistas e dos xornais vese moi a miúdo condionada por diversos intereses, máis ou menos confesable . Pero poucas veces os lectores dispoñen de medios
para descubrir a color do cristal que deforma as menaxe que reciben.
11 mo e emplo moi recentes. Que ten que ver a
d fin a acérrima que ven facendo o xornal máis tirado
de Galicia da p rmanencia da papeleira na ría de
P ntev dr a e c lente relacións da empresa editora
co ntidad de aforro accionista de ENCE? Que ten
u
r o n go da información que proporciona ese

mesmo medio sobre a compra da casa de Franciso
Vázquez coa confluencia doutros intereses entre o
periódico e máis a familia do alcalde?
Esta distorsión é moito máis evidente sobre todo
cando se abordan cuestións de índole política, nas que
nada é verdade nin mentira, todo é da color do cristal
con .que se mira. E así levamos anos en _que os medios
públicos e priv~dos veñen acentuando a súa mediatización pqlítica. O peor é que riese proceso estase perdendo unha das normas esenciais na ética dos medios· ·
informativos, a clara separación enfre información e ·
opinión. A opinión preestablecida corrompe o proceso
de busca e difusión da información: os feítos que non
serven como reforzo da opinión ou interese propio
quedan silenciados, mentres se esaxera a importancia
dos feítos que resultan favorables ás propias teses.
Non hai máis ca ver todo o caudal informativo
provocado ·p olos atentados do 11M e cambio de goberno conseguinte. Ou toda a polémica xurdida ao redor
do plano Ibarretxe. Cómpre que os cidadáns teñan presentes todas estas cautelas, agora que se aproximan as
novas eleccións autonómicas e · que os · diferentes
medios empezan a tomar postura.

OPETODO ~
SANTOANTON
Rubén Aramburu ·

~
;:

r.-c.ets.

.......... .

Morteu o P~pa Xoán Paulo. Supoño que
xa o saberás, · pois imaxínoo por eses pagos.
Agora andan os cardeais mirando se escollen
outro. Por aquí, a xente toda dicía que lles
daba moita pena," e que lle fixo Dios mil favores, pois estaba sufrindo moito. Vaia,. o que
dicimos de calquera veciño ou veciña que morreu despois de pasalo
mal. Na tele déronlle moita importancia e oín que algúns tiñan programas sobre a marte do Papa desde hai máis de tres anos . Paréceme
a min que · desde que hai tanta televisión sácanse as causas fóra de
sitio, e tamén as persoas. Eu non entendo moito de mandos, pero creo
que darlle tanta imp.ortancia e tanto poder a unha persoa non é bo.
Xa din os máis vellos que dous ven mellar ca un, e se son catro moito

máis.-Pero bueno, sempre falan da tradición esa, que debe mandar moitísimo. O caso é que nas parroquias, e debe ser por semellanza, a causa
é parecida. o cura é como un papa pequeniño, e .se marre ou falta
parece que ninguén sabe que facer. Pois no Vaticano tiñan que dar
exetnplo, e que -houbera unha dirección colexiada, nori" só de bispos ·
e cardeais, serrón t~mén de leigos e leigas. Nalgúns sitios vaise facendo, pero pen.so que é mais porque xa non hai cregos por convencemento. Imaxina que na diocese de Santiago houbera que escoller
bispo e se xuntaran nunha gran asemblea as parroquias todas, e despois de pensar que tipo de pastor precisaban, escolleran, por exemplo,
ao cura de Carball.o. Non sei por que o Espírito Santo non pode ser
demócrata. Tes razón, debo de estar falando de máis. Oes grazas pala
chuvia. A algúns amoloulles as procesións, pero aos pementos, aos
tomates, á herbiña, ben que lles presta. E tamén ao bosque, que a este
paso entre o demo do eucalipto e os lumes, non irnos mirar un carballo.- Non ho, que dixen carballo. Os do Movemento Rural Cristián
viñeron.á Parroquia: este ano irnos celebrar aquí o San Cidre, e anda
a xerite animada a preparar moitas causas.Vivimos preto da Vila, pero
seguimos senda aldea, e ben que nos presta!

e ············,

AC 1UALIDADE
,

XOAN PAULO 11 "O MAGNO" DESCANSE EN PAZ
Morreu Xoán Pauló 11, descanse en paz; tiña merecido o descanso e non vai ser por iso
que San Pedro non o deixe entrar no ceo. O papa que veu do leste quixo morrer, e
morreo, "coas bostas postas~', com.a aquel xeneral Custér e o seu sétimo de cabalería.
Cantan que o tal xeneral morreu nun xesto dubidosamente heroico, e bastante inútil;
non digo eu que fora o caso do papa polaco que semellaba ía ser "o papa eterno", pero
n.on hai unánime consenso no pobo de Deus sobre se debeu seguir rexendo
martirialmente os destinos da lgrexa ata o seu derradeiro alento. Sobre o seu. proceso
final, o bispo J. Gaillot manifestaba nunhas verbas recentes que a ·xente estaba moi
preocupada pola saúde do papa, cando era máis importante a saúde da lgrexa.
Unhas cifras para a evanxelización ou uns números de marke- ·
ting eclesiástico?
Como se sabe, u pontificado de
XP II foi o segundo máis longo da
historia, tras do lonxevo de Pío IX
(31 anos). Tantós anos nun pasto de .
tanto poder e influencia, unido ao
· feito de ter a constitución fisica do
"atleta de Deus", unha gran capaci·dade intelectual e unhas ganas de
exercer ese poder de modo significa-

Tenro cos nenos e duro
coa xente da súa lgrexa

Empezo estas verbas que me pediron sen esquecer o debido respecto
polo defunto, pero escribindo cunha
miga de humor, agardando que as
miñas palabras non se tornen acedas,
aínda que un vai un pouco cheo dos
monótonos eloxios con que os
medio , . obre todo as cadeas de TV,
tán a de pedir ao noutrora "furacán
Woj tyla", con excepción dos xornais
qu
permitiron algún que outro
apuntam nto crítico. Xoán Paulo II,
qu n xa empezan a alcumar "o
M gn ' pala úa impronta na Igrexa
o i dad da última parte do
pala magnitud da úa
tit' ni a bra qu pulverizou marcas

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

_

papais, foi realmente un home colo.:_
sal, seguramente un home de fe e
unha boa persoa; pero tanto · ao seu
pontificado como á súa actuación
persoal cómprenlles non só incenso,
serrón tamén un pouco de ollada crítica para tentar ver a realidade · con
máis nitidez. Quera precisar que
estas palabras queren nacer do sentimento de que o que fixo ou deixou
de facer o papa agora defunto non
me foi nin me é indiferente, porque
a súa é tamé~ a miña Igrexa, e
dóeme
tanto
como
a
el.
Seguramente non lle doe tanto aos
que estes días manifestan .eloxios
máis políticos.

Tanto ao seu
pontificado
,
,
como a sua
actuación persoal
cómprenlles non
'· .
,
so1ncenso,senon
tamén un pouco
de ollada crítica
tivo "ad maiorem Ecclesiae gloriam"
c_onverteron este home nun verdadeiro pulverizador de marcas.
Publicou máis escritos ca ning(m
outro papa da historia (14 encíclicas
e 75 documentos papais máis, entre
exhortacións, constitucións e cartas
apostólicas, etc.). Fixo máis canonizacións (preto de 500) e beatificacións (preto de 1.400) ca ninguén .
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N omeou máis cardeais ca ninguén
(máis de 200), o que supuxo a creación do Colexio Cardenalicio máis
grande ..:e máis ideoloxicamente
orientado- da historia. Tivo máis de
mil audiencias con xente importante
e máis de outras tantas audiencias
xerais (seica recibiu nelas unha cifra
superior aos 16 millóns de fieis), ademais dos máis de 2.000 discursos nas
súas máis de cen viaxes polo mundo
enteiro ...
Pero a gran pregunta é se estas
cifras colosais de viaxes , discursos e
escritos foron realmente un medio
de evanxelización . (o anuncio . do
evanxeo de liberación de .Xesús, o
Cristo, que quería persoas· libres e
felices, pobos donas do seu · desti- Xoán Pablo 11 soubo empregar a linguaxe dos medios para facer chegar a súa mensaxe
no ... ) ou a satisfacción da 'Jamís multítudínum" dun magnífico actor en non coincidira en todo, foi portado- máis dunha mercada con cartos en
ra dun·· discurso conservador alentacontra da opinión da m eirande parte
busca do aplauso (P M. Lamet escripor
iso,
polos
poderosos,
porque
do,
do pobo cristián .....
biu no seu libro sobre o papa que a
lles interesaba, aínda que falara consúa primeira vocación foi a de actor,
Dous xestos significativos
a sacerdotal veu despois, e que sem- tra o capitalismo salvaxe e dixera
contra
a
guerra.
As
Se tivera que quedar con dous xespalabras
proféticas
pre gusto u de exercer a primeira).
tos de Xoán Paulo II, un bo e un
Sen dúbida, esta actividade é a dun palabras laudatorias que recibiu XP
II
en
numerosas
ocasións
de
poderomalo,
quedaría en primeiro lugar coa
líder carismático que soubo utilizar b
marketing e os medios da civilización sos como Reagan e de Bush pai e imaxe do vello papa berrando enerxicamente desde o balcón da biblioda imaxe ao servizo dunha boa filio resultan ben expresivas.
teca vaticana: "Piu mai la guerra!" (A
Como se ten comentado amplacausa; pero igualmente un home que
guerra
nunca máis!); en segundo
mente,
que
quedou
dos
multitudina"papabilizou" de tal xeito a evanxelización que quixo ser o factotum, e rios encontros da mocidade, critica- lugar, a triste imaxe dun p~pa novo
na Nicaragua sandinista co dedo
dos mesmo por algúns delegados
non se lle podía levar nunca a contra,
acusador sobre o monxe-poetadiocesanos da mocidade? Calé a reapois era como se o mesmo Cristo
ministro
Ernesto Cardenal, de xeonlidade
transformadora
da
inxustiza
viñera falar de novo en carne mortal·. .
social (cando a meirande parte dos llos pedindo a súa bendición.
Unha actividade que, q1:1izais, como
Así era este papa contradictorio,
ricos están nos países cristiáns do
se ten dito en máis dunha ocasión,
que alguén comparou co deus romafoi animada e aproveitada pola Curia . primeiro mundo) por parte dos fans
para ter as mans libres e gobernar que corearon "Juan Pablo II te quie- no Jarro bifronte. Aberto e "moderre todo e1 mundo"? Mesmo, cal é a no" no social (pacifista, crítico co
dictatorialmente a Igrexa desde os
escuras despachos do Vaticano, sen · realidade relixiosa e cristiá-evanxéli- neoliberalismo capitalista, defensor
dos sindicatos obreiros e da causa dos
ca destas "multitudes", máis aló
contar co resto dos bispos e moito
dunha relixiosidade light e que sos- pobres ... ) e conservador, involuciomenos co pobo cristián, entretido
nista e restauracionista no doutrinal e
'peitamos
fora bastante alienada?
coas actuacións estelares dun papa
Está tam~n o asunto das canoniza- nas cuestións morais (sobre todo no
que semellaba hipnotizar os medios,
cións, a meirande parte delas nunha · referente á sexualidade); con xestos
por aquilo de que "querían o as
cámaras". E, o que non é menos liña ideolóxica claramente conserva- ecuménicos e defensor intransixente
dora, por non dicir reacc10nana, e da monarquía vaticana; aberto cara a
grave, unha actividade que, aínda que
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semella ben Cliferente ao de XP II,
dialogante, toler'ante e · realmente
aberto ao mundo. Moitos firmariamos agora mesmo, pero non é
doado. Dos candidatos que se bara. llan· é absurdo falar; en calquera caso,
ou nos sorprend~ o Espírito Santo, ·
ou non se pode agardar gran causa.
Pero a Igrexa do século XXI debe
cambiar moito.
O que si ternos máis claro bastantes curas e· leigos/ as na Igrexa e o
perfil do papa que nos gustaría e que
eremos preCisa urxentemente a
Igrexa, despois de 26 anos de freo das
mellares éonquistas do Vaticano II.
Este papa "hispo de Roma e pastor
Xoán P~b l o 11 no día da súa proclamación como Papa
universal" debería exercer máis
fc' ra, in transixente cara a dentro da (" D e- gloria olivae'·'); virá de Xerusalén . sobriamente o seu maxisterio e ser
Igr a. Un papa que podía ser tenro
un líder .capaz de ler os · signos dos
e significarase pola súa busca da paz,
t
ág a abrazando a n enes, paz entre as · relixións e paz no . tempos co seu pobo. Respectuoso
duro e intole- mundo. Un papa realmente ecumécoas conciencias dos católicos/ as e
rant
nico, non 'sÓ de xestos, senón cun que impulse un verdadeiro diálogo
x n rosa, que simplemente discrepa.teolóxico para promover unha sa
ecumenismo real que sup6n abrirse á
ba dalgunhas normas eclesiásticas.'
diversidade de opinión na Igrexa.
verdade das outras confesións cristiás
U n pap a autoritario que m antivo a
Que recoñeza particularmente o
estructura piramidal da Igrexa e a e as outras relixións para facer camiespertar das mulleres e o seu dereito
quen non parecía importarlle o sufria ser chamadas ao ministerio sacermento de tantos curas e leigos/ as
dotal, e igualmente o dereito de
qu e se foran. p erdendo polo camiño
mulleres e homes a exercer ese
do seu pontificado, con tal de manter
ministerio como célibes ou casados.
rixidamente normas secundarias para
Que saiba recoñecer a pluralidade
ctiltural dos cristiáns e a necesidade
a vida cristiá coma o celibato obrigade incultutar a fe nas diversas realidatorio dos curas, ou leis que deberían
evolucionar coma o acceso das
des nas que se vaia inxerindo. Un
pioneiro que invite a tomar iniciatimulleres ao sacerdocio e aos cargos
de responsabilidade na Igrexa... E
vas que axliden a un desenvolvemento adulto da fe e a responsabilidespois queixábase da falla de vocacións sacerdotais! Un autoritarismo
dade de todos os fieis .da Igrexa,
ño xuntos? Un papa que saiba coser
particularmente exercido de xeito
cunha clara e sincera aposta ecuméos rachóns producidos na I'grexa e as nica. Un líder que saiba ser verdadeiimplac~ble contra os teólogos e calfondas
feridas ocasionadas en moitos ro profeta incansable na promoción
quera discrepancia n o seo da Igrexa . .
católicos e demais cristiáns ao longo
da igualdade, a paz e a xustiza para os
De XQán Paulo 11 ao "Papa da deste pontificado? J.M. Vidal apunta pobres. En fin, un papa que non teña
nun dos seus libros que podía ser a medo de convocar un novo concilio,
oliveira"?
C ntan as profecía papais de San premonición dun dos papables aberto non só aos bispos senón a
m ellor vistos polos sectores máis
representantes de tantas organizaMal quía qu o sucesor de X oán
Paul II rá o penúltimo Papa, e ab ertos da Igrexa, Cado María cións qu~ manifestan a ·vida que
ham d "o papa do oliveira"
aínda existe na Igrex~ .
M artini, un papa cun estilo que

O novo papa·
debe ser
un líder ·capaz
de ler os signos
dos tempos
co .seu pobo

DEBATE ABER 1O
24 horas antes do papa morrer, cando preparabamos este número de lrimia que agora
tendes nas mans, entramos ás furtadelas no diario El País para traervos dúas opinións
ben diferentes sobre os seus derrade.itos días. A pes.a r de que a nova da súa marte nos
levou a repensar os contidos das páxinas e cambiar uns artigas por outros, decidimos
qu.e pagaba a pena manter este debate. Ca/quera das opinións que aquí podedes fer é
ben reveladora de dúas maneiras moi diferentes de interpretar
a figura singular de Xoán Paulo /l.

A paixón de Wojtyfa
Esta, en 2005, é a paixón de
Wojtyla. Malia e.star rodeado polos
seus fieis, está só ante a dor e a
impotencia. Xa non lle pertenceh
os ritos solemnes na basílica. No
último tramo da súa vida fala amasando .só o seu corpo. Comunica
revelando o seu sufrimento ..A paixón de Wojtyla é un misterio

sag~a

do, a representación dunha parábola na que se entrelaza a máxima
vontade e o . total abandono que o
crente ten que nutrir polo seu
Deus. Quen tivo un poder supremo, quen saboreou o triunfo de
gravar un trazo nas páxinas da historia,

converteuse

agora

nun

obxecto dos seus médicos, dos seus a el, seguramente non puido ditar,
conselleiros máis íntimos. Hai un nin sequera escribir. Poida que sexa
amargo cáliz que Xoán Pablo . II conmov:edor para .algúns, pero para
decidiu beber ata o fondo. E faino moitos e non só para os ateos ou
sen agacharse. Ata agora apartában- descridos, o espectáculo deste eivase os papas enfermos. Xoán Paulo II do que insiste en estar en· escena
amósalle ao mundo que non ten ante o seu . público de fieis é desamedo da dor cotiá, da impotencia gradable, mesmo degradante. . O
que o humilla, nin sequera da lenta valor físico e a forza anímica deste
destrución dunha imaxe. O atleta "~tleta de Deus" sqn incontestables.
xa non corre. O actor que falaba A súa fascinación polo martirio e a
enmudeceu. Tivo que comprender súa convicción do carácter sagrado
que para librar o papado de calque- da vida.son respectables mesmo
ra idolatría herdada ao longo dos para os que non comparten a súa fe.
séculas era necesario amasar o Mais este papa que se converteu
sucesor de Pedro ao límite da súa nunha e.strela planetaria, non pon
fraxi1:idade humana, espido, na súa en perigo a alma da súa . Igrexa ao
miseria. Co seu corpo e co seu selar un pacto cos medios de comusilenzo, Karol Wojtyla está escribin- nicación, unha encarnación moderdo a súa mellar encíclica. A verdade na do demo? O seu calvario públié que Wojtyla non lle ten ningún co, e a súa posta en escena convérmedo á"morte. Atrapado pola fasci- . tense nun espectáculo que mantén
nación. eterna de Roma, confesou, intranquilas ~óns de persoas. As
citando a Horacio : "non omnis estacións do viacrucis de Xoán
morier... non morrerei de todo".
Paulo II retransmitidas en horario
de máxima audiencia parecen un
Marco Politi (La Repubblica)
eco vaticano do peplum hollywooRoma, 25 de marzo de 2005
diense da Paíxón de Cristo. O papa
evito u o .encarnizamento terapéutico; pero non parece consciente dos
Play-back
riscos do encarnizamep.to teolóxiNon houbo un milagre de Pascua
co. Parece menos atento á espirituapara o papa. No canto da súa benlidade ca a manter a ilusión dun
dición urbí et orbí a Roma e ao
poder que, quen o exerce, atopa
mundo, produciuse o espectá~ulo
sempre numerosas razóns para non
.patético dun home que fai acenos
renunciar a el.
de dor, mudo, exhibido ante unha
Patrick Sabatier (Libération)
fiestra do Vaticano durante a lectura
París, 28 de marzo de 2005
dunha mensaxe que, aínda atribuída
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PAi MINO, O RIO DA VIDA
ríos indica que a auga é un elemento esencial non só para a vida senón
tamén ·para a convivencia.
Baixa polos ríos unha corrente
fecunda de democracia: .ª auga é de
todos, unha fonte inesgotable de
paz e solidariedade. Por iso cómpre
valorar e protexer ríos e augas
como un ben común que non pertence só aos humanos serrón tamén
ao conxunto das especies vivas.
Homes e mulleres non somos os
reis da creación, somos veciños da
Terra, porque os ríos son parte inteO ciclo da auga. 1. Evaporación. 2. Condensació n. 3: Precipitación

no que· os

Manuel María, o gran poeta da

pequena bóla que peregrina polo

e a n nas studiaban xeogra-

terra que ven de entrar no . lado

espacio pintada coas fermosas cores

fía, unha forma culta de coñecer, é
dicir, de amar a terra. Daquela

escuro da comunidade dos vivos e

azuis da auga· e verde da vida.

11 ub
n

3

J1

un t mp

aprendíamos que o río Miño viaxa-

dos mortos escribía versos ben fermosos: "O río pasa ~orrendo I non

ba cun caudal notable por terras de

se para con ninguén". Nos seus

clima oceánico onde os veráns eran

olios de poeta, capaces de esculcar

uave e chovía todo o ano. A xeo-

máis aló da realidade, seguramente

grafía permanece, pero aterra cam-

vía as augas como elemento esencial da vida, sangue da terra corren--

bia. E Galicia, o .finisterrae verde
dunha península seca, ten falta de
auga. As previsións a longo prazo
son inquietantes e sinalan que este

do por esas veas abertas que son os
ríos.
A auga é patrimonio común da

filio da chu-

Humanidade. Nas máis de duascen-

via, vai perder boa parte da súa

tas grandes cuneas fluviais <leste

recuncho

privil~xiado,

riqueza, a auga, ó longo <leste sécu-

pequeno planeta vive o. 40% da
poboación: mundial, pero boa parte

lo.

<lestes ríos xa non son máis que clopai Miño 'xa vai velliño. ¡Pobre

acas a ceo aberto carretando no seu

río de auga escasa e uCias coas

lombo líquido augas tóxicas conta-

b ira
d

qu

A xeografía
vólvese contra
os ignorantes,
contra os que
están a envelenar
o planeta
Pero a xeografía ·vólvese contra os
ignorantes, contra os que están . a
envelenar o planeta, contra os ,que
queiman como tolos os combusti-

dos plásticos

minadas por unha morea de resi-

bles fósiles e fan guerras para que a

ninguén recolle, de

duos químicos, pesticidas, xurros,

festa do derroche continúe.Vólvese

enchoupada
ilo

xurr

qu

nv 1 nan terras e augas

residuos plásticos e metais pesados.

contra os que agrandan con merdas

d

uor

nox nto desta socie-

O feito de que case a metade da

químicas o burato da q.pa de

Humanidade viva nas beiras dos

ozono, contra os depredadores duns

dad
··············e

grante dun ecosistema global desta

pul nta!

Xoán A. Pinto Antón
recursos limitados, · contra os que
están a devorar literalmente o pla-

non se volveu tolo, serrón que estase a converter nunha casa de tolos.

neta, contra os asasinos das árbores

Pobre río Miño, viveiro de tantas

que· están a colapsar os pulmóns da
malos ventos no clima para colleitar

especies piscícolas, baleirándose de
vida, coas súas augas cada ano máis
suoas, escasas e contaminadas .

tifóns e furacáns, secas ou inunda-

Cómpre chorar bágoas por un río

cións arrepiantes nun planeta que

ferido . de morte onde a penas é

Terra, contra os que sementa,n

posible a vida, onde a última troita
leva escrito no lombo a data de
caducidade. Iso sí, nunca falta nos
altos despachos a placa que proclama as Terras do Miño como reserva
da biosfera. U nha pena para un río
silandeiro que leva millóns de anos
agasalland_o vida, apagando sedes,
fecundando ái:-bores e plantas, permitindo rechouchíos de paxaros e
balbordos da vida. Coas augas deste
río xeneroso escribiuse boa parte da
historia de Galicia.

a

Sempre se di que aínda estamos
tempo da salvación ... ou da catástrofe, con permiso deses animais
bípedes que esquecen a cotío a súa
. raciorialidade. "A todos di o seu
cantar / anque llo escoiten ou
non". Brindemos cun vaso cheo de

versos de MaJ?-uel María, o poeta
que· miraba con olios limpos, puros
e cristalinos as augas cristalinas,
puras e limpas dun río que non
pode morrer porque sempre foi,
porque aínda é o cofre dese tesouO Miño nas proximidades de Portomarín
riño que non nos pertence: a vida.
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OPINION

. Pedro F. Pedrouzo Devesa

,

23 DE ABRIL: DIA .DO LIBRO
nistas ou ao escritor segundo as
nosas ideas. Abrimos unha ventá de
aire fresco nun mundo que por
veces se nos dá mastigado de máis a
través das imaxes da televisión.
·Fundamentalmente,

a

lectura

obríganos a situarnos no sitio do
outro, daquel que vive baixo unhas
condicións que non ·s on as nosas,
daquel que decide o que nós non
decidiriamos, e a quen moitas veces
non lle falta razón. Sendo un diálogo interno, a lectura acaba sacándonos do noso ensimesmamento, porque cuestiona as nosas seguridades,
P r que é tan importante o libro?

xeral) da soidade. Segundo avanza-

aquelas coas que confortablemente

u nos ofrece a lectura? Que é a

mos na trama dunha novela ou

vivimos e . baixo · as que dictamos

cultura? Detrás destas preguntas

dunha peza de. teatro, no sentido

·que está ben e que mal. .

tán os motivos polos que se lle

dun ensaio ou nos significados dun

dedica un día do noso calendario

poema ábresenos un diálogo inte-

ao libro. Tentar darlles unha axeita-

ri?r. Respondemos ou averiguamos

lembrarmos a existencia de centos

da contestación non é tarefa doada,

que sentimentos -p roduce en nós o

de historias, ideas e maneiras de

aínda que así o poida parecer.

lido, desconcertámonos diante do

describir a vida, que están

Ler significa encontrarse con un

que nos resulta estraño, interrogá-

das dentro dos libros, agardando a

mesmo. Calquera outra actividade

monos buscando a bondade ou

sereri descubertas por un curioso e

cultural pode facerse en grupo,

maldade do que se nos conta. Sen

atrevido

mais a lectura precisa (por regra

nos decatar, xulgamos aos protago-

aventura. ·

Por iso convén dedicar un día a

lecto~

ED.ITA: Empresa periodística A. IRIMIA

aga~ha

(ou lectora). Feliz
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-FALANDO DA .LINGUA

Lidia e Valentina

Hello!
(ghelar non ghelou, pero vai un frío ... !) ·
Benqueridos iripi.egos e 1nmegas: nós recoñecémonos
máis ben como enxebres, aínda qµe é certo que ternos os
pés no chan e... somos conscientes de que os mundos
cambiaron. Mirade, chegou ao noso correo electrónico
unha recompilación de modernismos que probablemente
teredes adoptados con toda naturalidade. Si, seguro que
moitos de vós !evades píns no nike, respectades os gays,
comedes lunchs e facedes cas.tíngs. Nós, de pequenas, liamos tebeos, faciamos ximnasia, de máis grandes pegabamos carteis, os empresarios facían negocios, os obreiros
levaban a friambeira e comían touciño. Agora os nenos
1 n comícs, fan aerobíc, os universitarios pegan posters, os
empresarios fan business e os obreiros sacan o tupperware e
comen bacon.
Antes, á veces comiamos biscoito, tiñamos sentimen,tos,
r abamos ntradas para o cine ou billetes para o autobú , tornabani.os un bocata, mercabamos discos, iamos a
LI n ha i
, te. As mull res usaban medias e os homes
alz' n . . Ag ra d modernos comemos cake, ternos feelíngs,
s am tickets, compramos compacts, comemos sandwíchs,
im s ao pub, practicamos o rappel e o rafting, facemos camping cando ternos mocos limpámonos con kleenex, as
mullere usamos panties e os h.omes levan slips e despois de
afi itase -normalmente os homes- botan aftershave.
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Pacemos footing, matriculámonos en masters e usamos
parkings, irnos ao marketing, utilizamos o self-sávíce, esta-

Vaia, unha pizza con tapa!

mos nun determinado ranking e algúns teñen manager.
Agora os irriportantes son vips, os auriculares walkman, os ·
postos de venda staf!ds, os executivos yuppíes, as coidadoras de nenos baby-sitters ou nanníes, os xefes andan en mee-

tíngs ou en brainstorms, ocúpanse das publíc relatíons. Ás ·
veces irnos ·a cocktails, tomamos bitter e roast-beef que non
engordan. Na tele vemos shows que son heavys. se teñen
carnaza, ou reality se son trasnoitados. No intermedio
en.chémonos .de spots e mentres facemos zappíng.
Un ·kiss ... perdón ... un bico.

Na lonxitude do témpo
Mero Iglesias

NA LONXITUDE DO TEMPO
lll PREMIO DE. POESfA.ANTONIO PRADOS LEOESMA
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Mero Iglesias, o que todos os anos, cos demais amigos da Quenlla, nos agasalla coa .
voz e a compaña en cada Romaxe, acaba de publicar un libro de poesía que editou Espiral Maior. Leva por título Na lonxitude do tempo e nel podemos gozar de
14 poemas e unha dedicatoria na que vai debulland? outonos e arrecendos que lle
mereceron o premio Prados Ledesma no ano 2002. Dende eses pasadoiros no tempo
vai achegándonos a un mundo de sensacións e sentimentos observados con sosego pero con firmeza. Léndoos parece que podemos ulir esas mazás ~e outono que
Cunqueiro collfa entre a herba, ou que lembramos o aroma de lenzos e tecidos
gardados no armario, ou que sentimos as raiolas ·do sol outonizo. Pero tamén hai
lugar para a memoria e o futuro, para esixir xustiza e liberdade, porque como ben
sabemos, as palabras de Mero tampouco non souberon arralar o sono vil dos tiranos. Son versos que nos. poñen no portelo para sermos, dunha vez, nós.

A.Q .

