O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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Beatriz Cedrón Vilar

EDITORIAL UN NOVO E NECESARIO
ADVENTO
PARA
RECUPERAR
ESPERANZA E A ALEGRIA. Chegounos
un novo Advento, o tempo litúrxico por excelencia da esperanza cristiá. Chega desta volta co que poderla ser un importante signo de esperanza e renovación: un novo papado;
encontros que poderían ser importantes na Igrexa, como o
Sínodo que reuniu a representación dos bispos de todas as
igrexas particulare_s <lesa grande Igrexa; plans, proxectos .. .
Pero a renovación fonda da Igrexa, sobre todo nas súas
estructuras, parece que non vai chegar con este papa, como
non chegou con este. novo sínodo; uns e outros semellan ser
máis ben vellos, mirando cara a atrás e non cara a adiante.
Con todo, un novo Advento invítanos a recuperar a esperanza e non caer nesa síndrome pandémica que semella ameazarnos cada vez máis: a síndrome de que non hai ningunha alternativa para este mundo que nos ofrece a Igrexa· piramidalautoritaria-imperial e o sistema imperial-neoliberal-do mercado único (síndrome NNA.). En primeiro lugar, porque sen
esperanza non podemos vivir; pero, en particular para os cristiáns, porque sen
esperanza a fe non
ten consistencia e o
amor non ten futu-.
ro.
Por iso "Imos
recuperar a alegría"!,
como titula a súa
reflexión un proxecto de renovación da Igrexa nos
pobos de España,
ao que se .s umou
tamén o movemento renovador da Igrexa galega. Irnos recuperar a alegría
aínda que non atoparamos ningunha nova fórmula máxica
que dea resposta ao Ínverno dunha Igrexa que cada vez. é
menos significativa na sociedade, porque ~on sabe escoitar e .
ofrecer humildemente a proposta . evanxélica nun mundo
pluralista; unha resposta tamén á nova "decadencia de
Occidente" e á crisis social mundial.
Porque moita da vitalidade do Evanxeo aínda dorme no
sopor das comunidades cristiás que, con todo, non aceptan.
caer vítimas <lesa síndrome egoísta que f~ avanzar o mundo
e a Igrexa sobre moreas de vítimas ñsicas (os pobres, os expoliados, os famentos ... ) e psíquicas (aos que non se lles recoñecen os seu dereitos na Igrexa e na sociedade).
Advento é e peranza no Xesús Cristo liberador que quere
renacer en nós, no noso mundo; é escoita do Espírito, oración e conversión, acollida do perdón para chegar a unha
verdad ira comuñón na riqueza da diferenza, no diálogo verdad irament ecuménico e intercultural ...
Como pr cisamo un novo Advento !

A AOUELA HIPOTECAS

Aurelia ten
case corenta anos. Puido aproveitar as oportunidádes que a vida pon ao _alcance de non todo o
mundo e goza· hoxe dunha vida máis cá cómoda. Así, un bo día decide que, tras moitos ª!J-OS de
mudanzas, vai investir na compra dun piso. De
todos os xeitos, unha vaille e outra vénlle, porque di que se xa é complicado manter un comproniiso d~ parella, para canto máis casar cun
banco. Pero sortea o problema convencida, opinando que o asunto non é irremediable, e que
unha casa, ao fin, do mesmo xeito que se compra, logo se vende, chegado o caso. Tamén anda
preocupada porque o papel dos bancos en todo
este asunto non é certamente equitativo, e que
o beneficio que obteñen é un abuso, por non
falar da incomodidade de "ter que pasar polo
aro" . Ademais, as vivencias de aluguer conservan
para ela ese certo aire de provisionalidade ben
entendida, de permitir poder pasar páxina sen
ataduras, de non se ver indefectiblemente sometida á tiranía das cotas mensuais, amortecendo
intereses e logo capital para gañar un dereito de
propiedade, podendo pagar un simple dereito de
uso, sen maior compromiso. E iso sen falar dos
impostas que hai que pagar por ser titular dun
inmoble .. . ,que xa ten delito ter gue pagar polo
oquiño no que se vive.
Volvina ver esta mañá. Comentoume que ía
farta de todo, que dá marcha atrás e. que, defini- ·
tivamente, decide quedar no seu piso alugado.
Que lle seguen a dar arrepíos cada vez que entra
nunha entidade financeira para falar dos cartos
da hipoteca, e que se lle revolve o estómago
cada vez que pensa o que vai ter que traballar
para encher o peto dos que xa o teñen a rebosar.. Que non quere compromisos dese tipo.
Quere ser, para todos os efectos, libre. Fin do
asunto.
Cando marchou Aurelia recordei que ela, como
tantos con boa intención, vive nun piso alugado
que o dono mercara como investimento, pedindo á súa vez unha hipoteca a un banco, hipoteca que a tal altura xa sabemos quen paga. E que
antes vivira noutro piso que fora a primeira
vivencia dun matrimonio, quen decidiu alugalo
. máis ca nada para lles facer fronte aos impostas
e os gastos diversos que xeraba. Di ti que o de
Aurelia é máis de rebote ca que por acción
directa, pero ben é verdade que nestes tempos .
non é <loado rrianterse á marxe do que disgusta
á conciencia.
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Isa de anunciar que detrás de .nós vén Outro, máis forte ca nós, quizais non é a dinámica coa que afrontamos o testemuño cristián no
medio da nasa sociedade.
Queremos "facer o ben", "cambiar o mundo", evitar o desamor, pero
irnos de protagonistas, sentíndonos recompensados ou fracasados,
segundo os resultados "medibles" que nos atribuímos: "acadei isto"
, "fixen aquilo"...
Pero nesta sociedade qu'e non entende moito de recoñecer os propios fallos e de buscar camiños
de fraternidade, os resultados
son escasos e sentímonos
cansos e desesperanzados.
Pensamos que hai pouco ou
nada que facer e deixamos
paso ... A quen?
Din que Xoán se presentou a predicar no
deserto. Pode ser un bo símbolo para que non
nos queixemos a cotío do difícil que é hoxe o
naso traballo, de que non somos escoitados.
Ouizais o camiño que hoxe urxe endereitar
sexa a nasa propia seguridade vital de que o
mundo novo é posible; e que a Luz que está a
cambiar o mundo, é o froito desas pequenas
· luciñas de esperanza que mantemos acesas en
cada persoa, en cada grupo, que trata de facer
presente na súa reali.dade a mensaxe de Xesús, o
querer de Deus sobre o home.

Carme Soto
Verdadeiramente este home é fil/o de Deus
Os evanxeos nacen en gran medida pala necesidade de non apartar a Xesús da súa realidade humana. Segundo vai
pasando o tempo e se van incorporando ao cristianismo persoas doutros contextos cufturais e que xa non viviran con
Xesús, aparece o risco de idealiza lo en demasía, e invisibilizar entre as ~ubes da súa gloria a radicalidade da súa mensaxe e o desafío da súa marte nunha cruz.
Marcos, o primeiro evanxelista, intenta coa súa obra mostrar a imposibilidade de separar en Xesús a súa humanidade
e a súa divindade (Me 1, 1). Aquel que rñorrer.a nunha cruz era o fil lo de Deus (Me 15, 39).
Ao comezo do evanxeo o autor sitúanos na identidade da persoa da que nos vai falar: Xesús na súa realidade histórica
é o Mesías e o fil lo de Deus: Este fondo misterio que se transloce nesta aparentemente sinxela definición é o que se vai
progresivamente desvelar ao longo da súa obra.
Os primeiros pasos no seu obxectivo panos na presentación de Xoán Bautista como o elo entre a longa tradición xudía,
empapada de profetismo e caracterizada pala radical afirmación dun Deus empeñado en salvar o seu pobo, e con el a
humanidade, e a proclamación da Boa Noticia do Reino da man de Xesús.
Xoán Hautista ·ten así un dobre papel no texto, enmarcar a Xesús nun momento concreto da historia e da vida do pobo
de Israel e invitar os lectores e lectoras do evanxeo a situarse nunha nova irrupción na realidade de Deus, para o que
van necesitar preparar o seu corazón e a súa mirada.
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A recolleita de

COGOMELOS segue sen

regularse e xa desapareceron en

50 anos máis de 35 especies: contaminación, repoboacións e recolleitas irracionais,
destrución por falla de formación, etc. Cómpre un permiso coma o dos mariscadores.
En Europa extinguíronse un 400/o. Os fungos, un millón de especies, son xunto cos ·
insectos os máis numerosos entre nós, pero moitos están sen coñecer (só 1600 e
10.000 rexistros). Necesarios para a medicina, cienda ou cociña, no outono achegan
30 millóns de euros na comercialización de comestibles. Na foto o "Psilocybe
Gallaeciae".

Principiamos o mes co xuízo a ·

ANXO MOURE por protestar contra a guerra e as desfeitas do
Prestige nunha visita de Fraga a
Chantada, a súa vila. Creador de "Bicis
pala Paz'' e "Xevale" cunha mensaxe
. pedagóxica como adoita facer, na foto. E

CEMITERIO DE
BARIZO-Malpica recolle cinzas de

4 pacifistas por bloquear un tren con

mariñeiros da Costa da Marte; ao fondo ·

material bélico na saída dunha base

o Buque Bar Protector. En 5 anos, 44

militar, un xesto de desobedfencia civil

martas e 31 desa parecidos. O último,

contra a violencia. Pídenlles un ano de

Eusebio Rodríguez de Marín, cando viña

cadea por un xeito de expresar a loita

do Gran Sol. Dende o Bahía (2-Vl-04) en

pala paz e a pral da natureza, mentres

3 naufraxios: 15 martas e 9 desapareci-

outros "intocábeis" seguen

dos e antes, en 10 anos, morreran 180

marte e destrución.

o vello

rematamos, o 30, co xuízo en Valencia a

crea~do

faenando. Os máis tráxicos, 1991 con
70 e o 2000 con 35. Algúns, inmigrantes
pois cada eosteir_
a son menos a embarcar nuns barcos que non ofrecen a

XV . PREMIOS SAN MARTIÑO celebran o 3 a loit~

garantía dos escandinavos e doutros

os

países. A pesca supón o 100/o do PIB e .

Normalización Lingüística e Cultural en tres ámbitos: a comarca Terra de Montes,

dá traballo a 130.000 persoas.

Galiza, e o premio a unha vida que se lle out_
orga a .Bernardino Graña.Tamén un

pala .

especial: "In memorian e exemplariedade inmorrente" a Manuel María, na ilustración
do pintor de Vigo, Xavier Pausa. Un sinal das actividades que se lle están a adicar en
.todo o país como "poeta nacional". O 15 vai p·resentarse un ha fotobiografía sonora
do bardo que coordinou Xu.rxo Souto.

No calendario da ·sensibilidade, o día dos

DISCAPACITADOS, o 3,

visitamos a Clínica Fogar San Rafael de Vigo dos lrmáns de San Xoán de Deus. Na
foto, os talleres de 200 alumnos-traballadores que buscan integrarse na sociedade
máis próxima. Hai 1,75.000 galegas/as que sofren algunha, p~ro só un 100/o busca
traballo (11.000), a maioría mulleres. Subimos un chanza: no 1999 atopárono 254,
mentres no 2004, uns 1649. Do ·50/o das prazas que poden ocupar na administración
só o O, 7 están cu bertas.

··············o

Alfonso Blanco Torrado
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o FESTIVAL DA CULTURA XORDA, o 3-6 en A
Coruña, das Asociacións de Persoas Xordas (981169336) é unha reivindicación da
lingua e identidade propias, con este lema: "A lingua dos signos: un idioma de
toda a sociedade". Buscan que o idioma estea ao mesmo nivel cás outras linguas,
algo que teñen que recoñecer os Estatutos e o dereito a un ensino nesta lingua
para acadar un bo aproveitamento.

ENFERMOS
DE ·SIDA só abrangue ao 250/o. A

A medicación dos

India é o país con máis afectados: 8,5 ·
millóns nunha poboación de.1027,
seguidos de Suráfrica con 6,2 entre os
42,5 m. En Madrás o 650/o dos que consomen drogas_intravenosas padécena.
Un de cada catro casos novas é asiático.
Dos 6 millóns de enfermos que necesitan tratamento, este só chega a
400.000, pero 30 millóns de seropositi- .
vos tampouco teñen o alimento necesario.

~ada

adulto que marre deixa unha

Na medianoite do 2 ó 3 cúmprense 21 anos da traxedia industrial máis arrepiante, a

BHOPAL,·na India, na que morreron 2500 nas primeiras horas e 250.000

familia e hai 15 millóns de orfos. Tres

de

millóns marren aó ano, e o que se invis-

feridos con secuelas aínda hoxe, debido a unha nube de 40 toneladas de" gases tóxi-

te nese tempo nesta loita, gástano só en

cos dun.ha fábrica de pesticidas ~stadounidense . Cada cabodano maniféstanse os

3 días en armas.

veciñas urxindo responsabilidades nos tribuna is norteamericanos, sede da multinacional produtora desta desfeita medioambiental. O francés Lapierre e Javier Moro
escribiron: "Era medianoite en Bhopal" e crearon clínicas para remediar estes damnificados.

No outono homenaxeamos os

CARBALLOS, un nome moi común de alde-

as e vilas, pero o exemplar máis vello lace

~o

pazo de Cartelas, no Carballedo, cun

perímetro de 13 m. e 200 anos, carballeira declarada espazo natural e viveiro de
sementes de calidade. Se os topónimos se multiplican, tamén hai que falar de 4
variedades, a última en descubriré o "orocantábrico" en Navia, Cervantes: as follas
sen pelos secan no outono pero caen na primavera. Na foto o de San Antonio en
Artes no Carballo de Bergantiños.

O 1 cúmprense 50 anos da loita dos

DEREITOS CIVÍS en

EE UU, cando

a costureira de Alabama, Rosa Parks, na foto, que finou o 24 de outubro, negouse a
ceder o seu asento a unha persoa branca, contra a separación de razas en autob[Jses,
restaurantes, etc. A líder do movem~nto para o Desenvolv~mento da Xente de ~or foi
á cadea e despedida do traballo. A poboación negra boicoteu 386 días o transporte
público. O líder da loita contra o racismo era o pastor baptista Martin Luther King . .
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
. Fax: 982 - 55 78 04

lfJI"

POLITICA

~ O CASTRO DE SAMOEDO

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

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax: 981 - 5818 88

f,Ai Proven{:a, 274-276

~

Tintxu

XUSTIZÁ PARA TODOS
Con demasiada frecuencia, os tribunais de xustiza seguen a sorprendernos ..Xa estamos afeitas a .que .procedementos deses que chaman oficialmente abreviados se prolonguen durante meses; xa nos resulta familiar que

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax: 93 - 215 01 79

se tomen medidas de encarcelamento por delitos menores ou se <liten con-

Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30

e reintegrados (cando segue senda imposible a reinserción social da maio-

~ Habana, 12

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

denas contra culpables de infraccións menores cando xa están arrepentidos
ría)' e, mentres, presuntos culpables de grandes delitos de carácter económico conseguen todo tipo de remisión de penas ou réxime favorable nas
cadeas.
Pero asistimos sorprendidos a outras actuacións xudiciais, como a máis
recente da Audiencia Nacional. Quen isto subscribe é absolutamente ·contrario a todo tipo de terrorismo, por suposto cando ten vítimas humanas,
pero tamén cando. os atentados causan só danos materiais ou cando obtén
os seus obxectivos por métodos de chamada "baixa intensidade", como as

~ Rubalcava, 30-32

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16
~~ Pza. Sto. Domingo, 4

clási~as

revoltas de rúa tan frecuentes en Euskadi, ou calquera outro tipo

de ameaza ou intiffiidación. Incluso un considera vituperable calquera tipo
de manifestación ruidosa, pintada ou outras manifestacións de protesta
similares.

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 4913

ffr

Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax: 986 - 22 04 74

~G Albareda, 17

Ou non procedía tan espectacular
operación ou non procede
a súa liberación.

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax: 95 - 429 37 43
~ Via Spallanzani, 16
20129 MILANO
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40
~Oliva,

24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax: 986 - 85 7918

~~ Pza. de España, 2

27400 MONFORTE DE LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982-41 60 33
~ Conde de Fenosa, 38

32300 O BARCO DE VALDEORRAS
Teléf.: 988 - 32 05 86
~ Rúa Castelao, 52

36980 O GROVE
Teléf.: 986 - 73 09 68
Fax: 986 - 73 23 34
~ Calvo Sotelo, 8

_

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

36680 A ESTRADA
Teléf.: 986 - 57 52 46
Fax: 986 - 57 02 94

Tampouco deixa un de recoñecer que resulta difícil establecer un límite preciso entre algún tip9 de protesta menos pacífica e mais a verdadeira
liberdade de manifestación, ou ata onde pode chegar a liberdade de expre.:_
sión nos textos escritos e nas manifestacións orais.
Pero precisamente por iso lles hai que esixir aos responsables xudiciais
que non xoguen co lume. E ao ordenar unha redada contra un grupo máis
ou menos radie~ e máis ou menos numeroso, cando os únicos indicios aos
que aluden as decisi6ns xudiciais se limitan a escritos máis ou menos clandestinos e pintadas, parecen moi lonxe das prioridades dun organismo tan
serio e responsable como a Audiencia Nacional. Porque sorprende saber
que se actúa con tal notoriedade contra esas persoas e que se levan -a
Madrid para comparecer perante un xuíz e quedar libres ás poucas horas.
U nha de <lúas, ou os indicios eran moi liviáns e non procedía facer tan .
espectacular operación, ou eran serios e non procede a súa liberación~
En definitiva, o problema do terrorismo é suficientemente grave para
proceder con seriedade. · Hai que man ter o control .da situación e non
actuar de xeito que se creen novas mártires dunha tan mala causa .

O PETO DO
SANTOANTON
6'

············································Rúbeii ..Arámbúru··

Estamos no advento, que é tempo de espera.
E que bonitos están os camiños con eses
mantos de follas de colores que deitou o
o u tono. Na casa xa prendemos o lume, que
deixa na aldea un arrecendo de familia e
amigos. O Sanmartiño trouxo os ni.agostos e
as primeiras rn.atanzas, que xa non son coma antes, agora mátase o
porco coa pistola esa, e non veñen os veciños a axudar e non hai tanta
festa. Deben ser cousas da globalización, que leva as culpas de todo.
Meu Santo, a min dáme que algunha xente anda alborotada. Parece
que se non ternos inimigos hai que .buscalos debaixo das pedras.
Fixeron unha manifestación en Madrid, e foron moitos. Oín que nos
colexios e nalgún seminario puxeron autobuses para os rapaces. Eu
non digo que rion teñan dereito, que me parece ben que a xente
defenda o que ere. Pero non entendo moito esta protesta, e menos
que se nos meta a todos no mesmo bote. Ademais os das televisións
sempre sacan os máis talibáns facendo declaracións. Cando a traxedia

dos imnigrantes e o valo aló en Ceuta e Melilla, algúns grupos de
cristiáns convocaron concentracións de protesta. Oxalá que todo ese
millón de persoas atudira a defender eses pobres homes . Hai lumes
que se acenden e logo non hai quen os apague, e. non son coma o
lume da casa, que convida a entrar. Estes lumes espantan. O que nláis
me preocupa é que escoito palabras de odio e car~axe. Desde o odio
non ~e pode educar a ninguén.
Rosiña, Xabier e Manuel marcharon a Bolivia a buscar a Mariana,
unha meniña de dous aniños que xa é irimega. Agora vai ter casa e
pais, e un irmán. O día que lles deron a boa nova xuntaron os amigos
na casa, e fixeron unha oración lendo á. Biblia e cantando_con moita
alegría. De Bolivia veu tamén obispo Nicolás Castellanos. Que tipo!
Díxonos que tiñamos que aprender a estrear a vida cada mañá. Nunca
mirei un bispo tan contento. Falou cori todo o mundo e daba bicos
e apertas e tamén dicía cousas moi serias. O Foro de Encrucillada foi
unha manifestación de esperanza.

_
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MARÍA UNHA MULLER
Cando pensarnos en María de Nazaret, a miúdo imaxinámola cargada c;Je virtudes
excelsas, chea de roupaxes e de luz, bastante lonxe da nasa vida cotiá e, sobre todo, moi
diferente de como son ou somos as mulleres.

Para facer este camiño de volta a
María de Nazaret, ternos que intentar
unha viaxe relixiosa e histórica no·
tempo que nos axude a atopala na
súa cultura e dende aí nomeala para o
noso presente,.

Séculos de tradicións, determinadas
ideas patriarcais das mulleres, plasmadas en moitas representacións da
Virxe espalladas polas igrexas dos
nosos pobos e vilas axudan a manter
esa diferenza entre ela e nós. A inercia coa que ás veces vivimos a nosa fe
impídenos,. moitas veces, preguntarnos quen era esta muller, que hai na
súa vida que hoxe poida ser significativo e dinamizador para a nasa experiencia de fe.
Da mesma maneira que a nasa sensibilidade contemporánea necesita
achegarse ó Xesús histórico para
comprei:-der ·mellar o Cristo da nasa
fe, é importante tamén redescubrir a
humanidade de María para poder
percibir a radicalidade da súa experiencia como nai de Xesús e como
voceira dun único e irrepetible
ncontro con Deus, nacido na intimidade da súa vida e o carón de
X ú .

_

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

María, muller mediterránea
María foi unha muller xudía que
viviu na Galilea do século l. No seu
tempo o maior valor era a honra (da
mesma maneira que no naso mundo
o é o diñeiro), e era moi importante
defendela e mantela tanto no ámbito
familiar coma no público: A maneira
de preservala era diferente para
homes e mulleres.
O feito de ser muller supoñía ocupar o espazo privado e íntimo do
fogar e nel coidar os filios/ as, atender
as tarefas domésticas e manterse
lonxe de todo lugar e compañía que
puidese ser vergonzosa para o seu
marido ou para o resto da familia. As
categorías que definían unha muller
. honorable eran as de nai e esposa,
vividas desde os - valores da submisión, a humildade, modestia, silencio,
docilidade, paciencia, pureza, compaixón, resignación ... , que a axud_a ban a evitar a vergonza e manter a
honorabilidade.
María aparece principalmente definida como a nai d~ Xesús. Unha nai
que só aparentemente responde ás
categorías de honorabilidade que lle
corresponden. Ela vai ser obediente
as que Deus lle pide, pero rompe o
seu s_ilencio para pro~lamar profeticamente un rostro diferente de Deus
no Magníficat. Ela será unha muller
humilde que gardaba as cousas no seu

corazón, pero audaz para afrontar o
seu destino, tanto nos anos de Galilea
coma nos duros momentos óe
Xerusalén.
María foi unha _nai e esposa atípica;
non só polo feito da súa integridade
como p~rsoa, que a fixo capaz de
acoller no seu seo o filio de Deus,
senón tamén pola audacia da súa vida
que lle permitiu acompañar o crecemento humano e espiritual de Xesús
(Le 2, 40) e ir integrando na súa vida,
as decisións do seu filio, compr_e ndendo a súa palabra e as súas accións.
María, a muller que dixo de
Deus o que non se esperaba del
De todos os xeitos, se nos achegamos aos textos do Novo Testamento
atopamos moi poucas cousas sobre
María, e por riba todo o que se di é
máis para falar de Xesús ca dela. Con
todo, na súa presenza nos textos resál-

Carmen Soto
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tanse causas moi significativas que
non podemos esquecer.
María é a protagonista do evanxeo
de Lucas e aí descubrimos como
cando ela asume a sorprendente
maneira qu·e Deus ten de encarnarse
e a opción decidida que fai por -unha
muller sinxela coma ela, a súa resposta é o Magníficat, que non é máis co
· canto á sorp~endente maneira de
actuar de Deus: que opta polos sinxelos/ as (Mt 11 , 25-30) ; a certeza profunda de que a súa hom;a é a misericordia e por iso trastoca a orde establecida. Esa nova orde que ·María
proclama no Magníficat é o que
Xesús propón cando proclama o
R eino e cando instrúe os seus discípulos/ as.
O novo rostro de Deus que Xesús
anuncia e que o ·leva a ser blasfemo
nunha cruz, o estilo de vida que lles
propón aos seus seguidores/ as e que
o sitúa como transgresor da orde
establecida, fraguatase xa onda Xosé
e María en N azaret.
María, dende
espazo íntimo e
invisible da súa casa, cando cae na
conta do que está a suceder- na súa
historia responde cun himno altamente subversivo e c~mtra cUltural. O
Deus ao que ela responde con "Fíat"
é un Deus que se revela a unha

o

muller; nun espazo profano, que
anuncia unha salvación que non
recoñece os méritos dos . homes e
mulleres reiixiosamente satisfeitos '
serrón. que acolle -e ensalza os/as
débiles e pequenos/ as. E , sobre todo,
non se define pofa súa omnipotep.cia,
pois os seus sinais de identidade son a
súa tenrura e misericordia, sentimentos sempre asignados ás mulleres e,
seguramente fondamente vividos por
María.
'

'

María, a muller discípula
Nas pequenas pegadas de María
nos evanxeos intúese tamén o seu
camiñar como discípula do seu fillo.
Dende a paradigmática afirmación de
Cana "facede o que el vos diga" ata a

súa permanencia fiel aos pés da cruz,
.María vai facendo o seu camiño
como di.s cípula.
Non sabemos dos seus sentimentos, nin das súas dúbidas ante un fillo
que se vai revelando ante ela como o
Mesías , un Mesías moi diferente ao
que a súa xeración xudía esperaba.
Pero o que si é certo, mais aló de certas imaxes melifluas e .estilizadas que
dela fixemos ao longo da historia, é
que a súa. fonda experiencia de
muller e nai acompañouna n a audacia de asumir o seu novo pap el n a
nova familia do Reino (Le 8, 21) e
fortalecer coa súa presenza as comunidades nacentes, xestando tamén no
seu seo a experiencia do Espírito
(Feit 1, 14)

E para rematar...
A piques de celebrár a festa da
Inmaculada, non esquezamos onde
enraizou esta muller, nacida e criada
nunha aldea de Galilea, a súa e~p e
riencia como muller e ·nai. Por riba
dos tópicos e as concepcións culturais, M aría renace crente para nós, nai
e discípula de Xesús, _profetisa do
Deus tenro e salvador e modelo para
un mundo fragmentado coma o
noso, pois foi capaz, dende as súas circunstancias socias e culturais, de vivir
a fidelidade e a integridade como
pe_rsoa na súa resposta a Deus e aos
seres humanos.
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O PENSAMENTO DE J. RATZINGER
Este teólogo xesuíta, con exercicio en Cataluña, ofrécenos a oportunidade de ·coñecer o pensamento
do HRatzinger novo", e así, dalgunha maneira, de facérmonos sentir menos extraterrestres dentro
de lgrexa, ó tempo que nos reafirmamos·en que a pluralidade segue aí, no Pobo de Deus no seu
conxunto nun momento dado, e, ademais, na evolución da propia maneira de pensar mesmo dos
que chegan a papas con sana de seren látego de disidentes. Escoitemos a Faus.

Quixera ofrecer unha aproximación
periodística ó pensamento do novo
papa.... Vou sistematiz ar uns textos
tomados de El nuevo pueblo de Dios. A
maioría son comentarios ó Vczticano JI. .
Sintetíz oos en se te capftulos de actualidade, máis aquilo que os fundam enta.
O cristián
Para explicar a identidade cristiá
mbina Ra tzinger dúas respostas
qu utro s empeñan en contrapar:
"A rim ira di: o que ten a caridade
t n t o. I o ba ta d maneira compl ta, impl e absoluta ... O 'sacram nto do irmán' aparece aquí como
o único camiño suficiente de salvación, o próximo como a , incógnita
de Deus', en que se decide o destino
de cada un. O que salva non é que un
coñeza o nome do Señor (Mat 7,21);
o que se lle pide é que trate humanamente ó Deus que se agacha no
home " (p. 391) .
O problema desta resposta tan
exacta é que "ninguén tén realmente
a caridade (cf. ROM 3,23). Todo o
naso amor está unha e outra vez
corrido e deformado polo egoísmo".
Precisamente por iso "aquí vén a
segunda
res posta
do
Novo
Te tamento, que di: só unha causa é
ni_ester, que abramos as mans e aceptemos o regalo da Súa misericordia.
E te movemento de abrirse para recibir o regalo do amor representativo
do S ñor chámao Pablo 'fe' ..." . Esta
r po ta deixa claro que hai unha fe
d actit11de que ' anterior á fe de con-

_

que o home comeza a deixar tras de
si o seu egoísmo e avanza en dirección ó outro. Por iso, o irni_án, o pró~
ximo, é o verdadeiro campo de proba
desta disposición de espírito; no seu
"ti" vén ó home de incógnito o "ti"
de Deus (p. 393).

Joseph Ratzinger no tempo da publicación de "O novo pobo de Deus"

tidos (unha "fe antes da fe", lle chama
Ratzinger) . .. .
Por iso, "o Novo Testamento di ó
mesmo tempo que 'a caridade por si
soa basta' e que ' só a fe . basta' ...".
Ambas afirmacións xuntas expresan
unha actitude de saír .de si mesmo, en

.. A lgrexa debe
ser de tal
.
mane1ra que
poi damos
percibir e
entender a
palabra que
nos dirixe"

A ig rexa
De acordo con esa visión do cristiarusmo, o primeiro que debe saber a
Igrexa é que "é falsa, ante todo, a
divinización do sistema e das institucións. Nin o sistema nin a observancia dun sistema salvan o home; só o
salva o que está por riba de todos os
sistemas e o que representa a apertu. ra de todos os sistemas : o amor e a fe"
(p. 394).
De aquí séguese que: "como signo
do amor divino, a Igrexa ... non pode
ser círculo esotérico, serrón que é
esencialmente un espazo aberto ... ,
unha realidade dinámica" (p. 399).
Precisamente "o non estar ligada a
unha forma deste mundo, dálle forza
para dirixirse a todo o mundo" (p.
422). Observacións moi importantes
ante a tarefa actual de desoccidentalizar o cristianismo.
Por ser así, "a verdadeira obediencia
non é a obediencia dos aduladores ... ,
que evjtan todo choque e poñen a
súa intanxible comodidade por riba
de todas as cousas" (p. 292). Por iso
pregunta Ratzinger se o feito de que
non haxa xente que se atreva a falar
con liberdade "é signo de mellares
ter:npos ou signo dun minguado
amor ó que non se lle queima xa o

José Ignacio Goniález Faus
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.corazón pola causa de Deus neste
mundo ... , un amor que se fixo romo
e non se atreve .xa a abrazar o sufrimento pola amada" (p. 290) .
Con este mesmo amor preguntábase el se á Igrexa de h oxe "non haberá que reprocharlle que, por exceso
de solicitude, declara demasiado,
regulamenta demasiado; e tantas normas e regulamentos contribuíron
máis ben a abandonar o mundo á
incredulidade que nC?n a salvalo ·
dela ... No u tras palabras: que ás veces
pon ben pouca confianza na forza
vitoriosa da verdade ... , atrinchéirase
en seguridades externas en lugar_de
confiar na verdade que vive na liberdade e non necesita de tales precaucións" (p. 294-95) : .
Ratzinger sabe tamén que unha das
tarefas de hoxe é descentralizar o

a salvación do
home consiste en
·ser amado por
Deus, un amor
que non se apoia
en excelencias
.
mora1s
papado : "A Igrexa, que é o pobo un
de Deus, componse dos moitos
pobos ... A Igrexa única componse de
moitas 'igrexas' nos lugares e rexións
do orbe; e só a variedade das igrexas
que manteñen a mutua comuñón en
vínculo da uni~ade, da caridade e da
paz constitúen a unidade cumprida
da Ecclesia· catholica" (p. 423) .. Esta tese
"leva á intuición concret;i da mutua
responsabilidade das igrexas particulares entre si: a responsabilidade polos
membros non é asumida unicament~
pola cabeza (coa que neste caso se
significa o papa e a igrexa principal

de Roma), serrón tamén poJos membros mesmos, é dicir, que as igrexas
particulares asumen a responsabilidade dunhas para con outras" (p. 424) .

O mundo
O Vaticano II pediulle á Igrexa
unha 'tripla apertura: " ás fontes, ós
outros cristiáns e ós interrogantes da
humanidade enteira" (p.321) . Por
isto, "a Igrexa debe falar, pensar e ser
de maneira que os outros poidan percibir e entender a palabra que lles
dirixe" (p. 318).
Ratzinger insiste con frecuencia en
que o esquema bíblico da fe no
xudeocristianismo é o de "os poucos
polos moitos (ou polos todos)". De
acordo con iso "o mundo debe ser
aceptado e respectado como tal pola
Igrexa ... pola simple razón de que a
Igrexa non é Cristo". Por iso "non .é
·posible entendela como fin en si
mesma, serrón que pertence esencialmente á orde dos medios ... Por iso, a
autori~ade eclesiástica · non pode
suplir a competencia científica da
teoloxía, sen6n que debe tamén
recoñecela e dala por sentada como
tal" (p. 330) .
A teoloxía
En primeiro lugar," a mensaxe cristiá proponse sempre en linguaxe
humana.. . nun repensar a palabra
divina dentro do humano; non se
propón nunca na súa absoluta e
incontaminada pureza divina ...". Por
iso "imponse en cada época· a escoita
paciente do que a humanidade sabe
de feito" (p. 327) .
... A vontade b Concilio foi : "non
mirar as fontes (cristiás) unicamente
no espello da interpretación oficial
dos últimos cen anos, serrón lelas e
· entendelas en si mesmas ... , escoitar os
interrogantes do home de hoxe
como tales e partindo deles repensar
a teoloxía e, por riba de todo iso,
escoitar a realidade, 'a cousa mesma',
e aceptar as súas leccións" (p. 318-

o m un do debe ser respectado e aceptado
co m o ta l po la lgrexa

319). Por is to, unha ensmanza do
maxisterio eclesiástico "que nacera
do medo ó risco da·verdade histórica
ou ó risco da realidade · ~1esma, sería
cabalmente unha teoloxía apoucada,
unha teoloxía de pouca fe desde o
seu punto mesmo de partida" (p.
320).
A reforma litúrxica
Non caben aquí as respostas que dá
Ratzinger ós empeñados en volver ó
latín na liturxia. Pero si podemos
notar que derivan dunha determinada concepción des ta: "o culto divino
máis auténtico . da cristiandade é a
caridade" (p. 346). Por esta razón, " a
liturxia non ten por fin enchernos,
entre temor e tremar, do sentimento
do santo, serrón enfrontarnos coa
espada tallante da palabra de D eus:
non ten por fin procurarnos un

e ······ -··
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marco belo e festivo para o recollemento calado e a meditación, serrón
introducirnos no 'Nós' de fillos de
Deus e, con isto, no anonadamento
de Deus que descendeu ata o ordinario ..." (p. 341). E is to significa que
para a reforma litúrxica requírese
unha gran capacidade de tolerancia
dentro da Igrexa ... Pero non só espazos para o culto: tamén para a convivencia entre:
As relixións da terra
"Para o cristián de hoxe fixose algo
inconcebible que o cristianismo, máis
. exactamente a Igrexa Católica, sexa o
único camiño de salvación; con isto
fixose problemático desde dentro o
absolutismo da Igrexa... Que todos

a persoa de
Xesús é a súa
doutrina, e a súa
doutrina é el
mesmo

José Ignacio Gon:zález Faus

existencial de Xesús, a súa verdadeira
esencia, caracterizase polo " a favor .
de". Se a salvación. consiste en facernos como el, en tal caso debe presentarse concretamente como participaClon nese a favor de" (p.396).
Ratzinger retoma aquí, para falar de
Xesucristo, o termo teolóxico de
"pro- existencia", que provén do pro- ·
testante D. Bonhoeffer ("Xesús o
home para os demais") e do católico
de Alemaña Oriental H. Schürmann,
e que é tamén fundamental por
exemplo na cristoloxía de Jon
Sobrino.
"O primeiro gran ensaio dunha
teoloxía cristiá, o di~curso do diácono Esteban en Feítos ?... fai ver que
Deus non está de parte da institu. ción, serrón dg lado dos que ·sofren e
son perseguidos ao longo de toda a
historia; e demostra a lexitimidade de
Xesucristo cabalmente por poñelo na

liña dos perseguidos .. dos profetas· da
historia" (p. 279).
1

Como conclusión, velaquí unha
presentaci6n da fe que é fiel e aberta
ao diálogo. Quizá alguén argúa que
esta visión. é · do Ratzinger "mozo"
que hoxe cambiou de modo de ver.
A iso caben dúas respostas: é dificil
pensar que teña cambiado precisamente nos textos · aquí citados, porque case todos· eles son comentarios
ao Vaticano ·II (por iso os elixín); e
non se lle fai un favor a Ratzinger
dicindo que abandonou o Vaticano
II. En segundo lugar: no ·caso de que
hoxe Benedicto XVI xa non pense
así, segue sendo verdade que cando
p~nsaba así, era un teólogo católico
autorizado, moi recoñecido e total_mente ortodoxo. Polo tanto, é absolutamente lexítimo profesar esas opinións no seo da Igrexa.

os homes 'bos' se salvan é hoxe ...
evidente". E isto por unha razón· que
brota da máis antiga tradición cristiá:
"a salvación do home consiste en ser
amado por Deus, mais para o amor
non hai ningún título xurídico, nin se
apoia tampouco en excelencias
morais ou de calquera tipo" (PP. 36769).
"As relixións do mundo convertéronse en interroganté que se lle presenta ó cristianismo, que debe repensarse ante elas e na súa pretensión e
recibir así. .. polo menos un serv1zo
de purificación" (p. 402).
Xesucristo e Deus
Na súa Introducción ao cristianismo
e cribiu Ratzinger que "a persoa de
Xe ú é a . úa doutrina, e a súa doutrina é el mesmo". Pois ben: sobre esa
per oa cribe agora:· "a orientación

_

as relixións no múndo convertéronse en interrogante para o cristianismo

~

CRONICA

Victorino Pérez Prieto

AUTORJDADE .E SERVIZO NA IGREXA. XX FORO
·RELIXION E CULTURA EN GALIZA
Que lastres arrastra a lgrexa que non permiten que afloren e se desenvolvan as formulacións
evanxélicas nas que ten a súa ori>~e? Esta pregunta abría o Foro Relixión e Cultura en Galiza ,,05, que
organiza a revista Encrucillada desde hai xa vinte. anos. Este ano contou coa presenza de Nicolás
Castellanos, bispo que deixou a sede episcopal palentina para irás misións a Bolivia, onde está a
desenvolver un magnífico labor educativo e social. Falou tamén a laica pontevedresa E/vira Santos.

O Foro coincidiu co día da inanír
festación 9rganizada polo sector máis
reaccionario da Igre,xa española, co
apoio expreso do PP. Dúas igre,xas?
Non tanto, pero si dous xeitos ben
diferentes de entender a identidade e
a acción da Igrexa: fronte ao modelo
xerárquico piramidal-imperial da Igrexa,
do Concilio de Trento, o modelo de
Igrexa como pobo de Deits, do
Concilio Vaticano II, democráticocomuníOnal, coa igualdade e a xustiza
como principios básicos.
"Agardamas un mundo novo no
que habite a ~stiza", dicía San_Pedro
(2 Pe 3,14). Para Castellanos, a urxencia da Igrexa pasa hoxe, non polas
"batallitas" que preocupan aos xeraréas eclesiásticos españois (as clases de
relixión, o matrimonio homosexual,
a financiación da Igrexa, etc.)", serrón
pola necesidade de diálogo co
mundo, de compromiso co "empobrecemento crecente de millóns de
seres humanos que leva a intolerables
situacións de miseria". A exclusión
que ameaza a maioría dos seres
humanos e a destrución da natureza
son os dous feitos fundamentais que ·
ameazan a sociedade actual. Fronte a
estas ameazas, imponse unha "resistencia ao sistema neolioberal de mercado e unha afirmación da vida".
Pero "o catolicismo está lastrado
por unha institucionalización que
no"n responde .nin ás necesidades dos
fieis nin ás esixencias da sociedade".
Isto lévaa paulatinamente a unha
perda de credibilidade, porque ás
autoridades da Igrexa parece q~e lles
.
·,,
.
mteresan ma1s pastores que nnren a
~.

Momento da eucaristía final. O bispo Castellanos, Victorino Pérez e .varios leigos/as parten o paf) da comuñón.
'

Roma con fidelidade ao sistema
vixente", ca "pastores creativos e
comprometidos cos problemas do
mundo". Cómpre pasar dunha
"Igrexa de cristiandade" a unha "Igrexa
misioneira"' que vai ªº encontro do .
mundo, sobre todo dos máis pobres,
recuperando especialmente a dignidade, a corresponsabilidade e o protagonismo do.s leigos. A Igrexa debe
evitar todo collfesionalismo, aceptar a
laicidade das sociedades democráticas
e presentarse na sociedade plurali~ta
actual como unha oferta de sentido,
deixando de desconfiar das ciencias.
Para Nicolás Castellanos hai varias tarefas prioritarias da Igrexa na sociedade:
- Non tolerar a lexitirhación relixiosa da política.
- Aplicar a razón con apertura e
relatividade.
- Escoitar a ciencia e reflexionar
criticamente, pero sen suplantala no
seu terreo.

- Facer que o pobre teña voz e loitar con el polos seus dereitos.
Destacou tamén a importancia
.dunha espíritualidade liberadora e da
lectura comunitaria da Biblia. Unha
espiritualidade que . potencie a forza
humanizadora do pobo de Deus como
Igrexa profética, a súa resistencia
fronte a todo poderío dominador, e ·a
súa parresía, ou liberdade para dicilo
todo con valentía.
Pola súa banda, Elvira Santos falou
do laicado na Igrexa hoxe, recofü~
cendo, en primeiro lugar, que "o
xigante laical segue durmido e custa
espertalo"; por iso a xerarquía "corta
o bacallao';. Pero os leigos son Igrexa
tanto como os seus dirixentes; sen
eles non existiría a Igrexa, o pobo de
Deus. Cómpre que fagan oír a súa
voz na Igrexa, particularmente as
mulleres, a maioría do colectivo laical
que, con todo, xa están "empoderándose" na Igrexa e asumindo papeis
máis relevantes nesta.

·e · · · · · · ·

.lfll""

OPINION
,

COMO UNHA VOZ MAIS
No tema do ensmo da relixión na
escola, a Coordenadora de Crerites
Galegas quere expresar a súa opinión. Parécenos qu e non é responsabilidade de ningún goberno que se
impartan ensin an zas de relixión
como unha materia máis nos programas de estudo.
N ós veríamos ben que os colexios
de relixiosos se dedicasen principalmente a acoller m arxin ados e inmigrantes, que son nestes m on1entos os
máis desfavorecidos.
Opinamos que os ámbitos propios
para a transmisión das crenzas relixiosas son as familias e as propias
organizacións relixiosas a t ravés das
vivenzas dos adultos.
Par' cenos qu e os gobernos non
d b n apoiar econornicamente ningún grup r 1000 o en canto ao sust nt
da úa
trutura xerárquica,

Apoiamos o estudo da evolución
do pensamen.to relixioSD, así como
tamén a do pensamento filosófico, e
-parécenos que asemade se debería
incluír ou promover o estudo da evolución das ideas sociais, políticas e
económicas.

aínda que si poderán apó1ar as súas
actividades sociais no caso ·de non
seren debidamente abordadas polos
gob ernos.
Baixo ningún concepto o poder
civil ha estar sometido ao poder relixioso.
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Bl.ttl.A_

EDITA: Empresa periodística A. IRIM IA

FEITO EN PAPEL RECICLADO

COORDINACIÓN D~ DIRECCIÓN: Pedro Pedrouzo Deve_sa, Da ni ~.l .López M uñoz, Rubén Rivas Vida l. - Tlf. 986 1O 49 45.
ARQUIVO FOTOGRAFICO: Rubén Rivas Vidal. CORRECCION LINGUISTICA: Lidia Campos Chan, Luís. Aldegunde.

«"
@

J_, ...

MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Luís Gómez A ldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vida l, Li dia Campos
Chan, Manolo G. Turnes.
COLABORADORES: Xosé Chao Rego, Victori no Pérez Prieto, Xosé Antón Miguélez, Manolo Rega l. Alfonso Blanco To rrado, Xosé Lois
Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tarei'xa Ledo, lintxu, Moisés. Lozano, Clodio González Pérez, Anfón Martínez Aneiros, Sara
Paz Quiñones, Agustín Bueno, Manuel Pérez Blanco, Xabier Blanco, Bern ardo García Cendán, Va lentina Formoso Gosende, Celia Castro
Ojea, Xerardo Castedo Valbuena, Engracia Vidal, Francisco Xabier Martínez Prieto, Lin es Sa lgado Iglesias, Fern ando Ve iga, A nto nio Pinto
Antón, Sea Cedrón Vilar, Mariano Guizán Sánchez.
SUBSCRICIÓNS: Apdo. 980 - 15705 Santiago de Compostela. Telf .: 619 42 1 002
SUBSCRICIÓNS: ordinaria : 21 Euros. de Apoio: 33 Euros.

Correo electrónico - irimia@wanadoo.es

CONTA: Caixa Galicia, CC/2091-0349-45-3040005822 - Urbana, nª 8 - Santiago/ BBVA 01 82-0267-15-0207905484

_

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

DEPÓSITO LEGAL: C-1417-8 1 TIRADA: 1.300 exemplares
IMPRIME: Artes Gráficas LITONOR SAL.

DESEÑO E MAQUETACIÓN: Ninfa, Riveiro,

DISTRIBÚE: IMPACTA

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://www.vieiros.com/canalirim ia

M~ rtínez

FALANDO DA LINGUA

Lidia e Valentina
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DO GALEGO ESTREMEIRO NO
PLAN XERAL

León e mesmo
. Estremadura. Se
non
tendes
moito tempo
de fala:r cos paisanos, xa vos
con
valerá
fixarvos
nos
nomes de lugar,
hanvos
dar
moítas pistas.
Por exemplo,
nos carteis sina. lizadores
da
que
estrada
.baixa por terras
asturianas,
desde
Navia

Nestas datas nas que a todos selles enche a boca falan- ·
do de reformar estatutos e mais a Constitución, nós
·tamén queremos "estar na onda" e tratar o tema, aínda
que, claro, desde o lado que nos toca: o da lingua. A verdade é .que non sabemos se todos os irimegos e irimegas
estades ben informados da importancia do que di· a
Constitución sobre o castelán e sobre o resto das linguas
do territorio español. Xa nos diredes se queredes que profundemos un perneo máis nisto noutro número.
Con todo, hoxe queriamos incidir no Plan Xeral de
Normalización da lingua galega (do que xa falamos alá
atrás) e que foi aprobado -e isto hai que dicilo- no goberno Fraga. Pedía a reforma da Constituc~ón española no
tocante á consideración das linguas minorizadas na Carta
Magna, onde, no fondo, están tratadas de "segundonas".
(Asturias) cara á (O 5gt.5tone, Brighton~ PuncJvnan .
Insistimos en que, se queredes, tratamos isto polo miúdo
Fon sagrada,
Used w h ~ k¡,d perrná~k>n .
noutra ocasión, porque este número querémolo centrar lense topóni.
no innovador que resultou tamén o Plan no tratamento
mos do tipo: Penafurada (onde desemboca o río Navia), .
do galega exterior (ou estremeiro, como lle chaman Piñeira, Cova del demo, Froseira ... ResuJta curioso como
algún ) , é dicir, o que se fala fóra da Comunidade mesmo algúns nomes aparecen duplicados nos letreiros:
Aut; n ma. Parece ser que se pretende potenciar a lingua Eilao/Illano;
Siqueiros/Sequeiros;
Pesoz/Pezós;
qu e tá máis alá das nosas fronteiras territoriais·, incidin- Xestoselo/Gestoselo; Santesteba/ San Esteban ... E cos
do na transmisión familiar, na dotación de prestixio, etc.
santos rematamos hoxe (que para iso estamos no mes
Para comprobar a razón de ser destas medidas, non hai
deles), recordando que "O San Martiño leva a neve no fuci mellar cousa ca camiñar por terras de Asturias: Castela- .ño e o santo Milla u lévaa na punta do pau " .
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Nota bene: As liñas que seguen son opinión, non información.
Home pois eu tamén quería desfogar un pouco e como estes días vin
moitas proclamas, entre bandeiras españolas, a favor da liberdade na
educación pois tamén ·m e animo. O caso é que este fachineiro só
entende a educación como pública ou privada (e non concertada).
Polo tanto ere que a dirección que debe seguir un goberno sensato e
sensible debe ser a contraria á que se tomou nos últimos anos, é dicir,
apoiar a escola pública, de calidade, que ofreza uns bos servizos, gratuíta e para todos. E quen queira óutra cousa, que a pague e se escolarice
nun colexio privado sen financiamento público. Penso, de por parte,
que a educación pública debería ser laica e que cada confesión debería ocuparse de impartir a súa
doutrina na súa -casa e Deus na de todos, o que non quita que se imparta historia das relixións . E
creo que a dereita e a igrexa (enténdase no sentido de xerarquía eclesiástica e anexos) son demócratas mentres non lles toquen a carteira. E xa de paso creo que a Igrexa Católica debería autofinanciarse (para cando a obxección fiscal neste punto?). Enfin, xa sei que isto non o vai acometer
goberno de ningún tipo pero creo que sería o mellor para todos (tamén para a _igrexa).

A.Q.

