O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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EDITORIAL A ADMINISTRAESPERANZA
CIÓN
DA
Continúa o período de graza e os galegas e
galegas seguen a darlle unha cauta valoración
positiva ao gob erno de coalición entre o PSOE
e o BNG. Por primeira vez, o PP é superado
nas sondaxes por outro partido, o PSdeGPSOE, que, com o era de esperar, lle saca bos
réditos ao exercicio da presidencia da Xunta.
Este, non obstante, segu e sendo un goberno en
potencia. O mellar (ou peor) que vaia dar de si
está aínda p or vir.
A xente está entendendo, pacientemente, o
dificil que resulta mudar o p eso de dezaseis anos
de rutina "popular" na acción administrativa:
cambiar h ábitos, desmontar redes clientelares e
rutinas, ao tempo que h ai que xestionar o día a
día; xecutar un presuposto que houbo que
improvisar e preparar proxectos que cambien
p uco a pou co o país a partir do seguinte exerc1c10.
N
s ntido pódese considerar que o gobern
tual tá x tionando a esp eranza de cambi
nt
cr to da pacien cia colectiva.
P r
' unh portunidade e un desafio ao
m mo t mpo.
A gran tentación do novo poder é instalarse
n sa adminis tración da ilusión, a base de ilusionismo publicitario, confiado en que a realidade
é o que está nos medios, e adiar indefinidamente o incómodo labor de promover un
auténtico cambio. O perigo é caer de novo en
redes clientelares alternativas, en politiqueos · de
preparación das municipais desde os cargos do
goberno autonómico ou, no outro aparente
extremo, en pretender acometer en tres .días
cambios doutrinarios no m arco legal sen cambiar p reviamente a cultura política e administrativa.
E a deb e ser a prioridade n esta lexislatura: o
cambio de hábitos, de forma de gobernar e
administrar, o p aso do p atriarcali~mo político á
d mocracia, ao re pecto e á igualdade. Bastante
ería que de momento se administrase con
tran par ncia, e lle permitise aos excluídos do
i tema ant rior facer a úa con tribución e se
apli ase a lei que tá scrita e n unca se tomou
n ri : no ocial no difer n tes sectores produ tivo na normalización da lingu a, na sanidad
na du ión.
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O TRASNO NO PAO DO POLEIRO O SAGRADO, O PROFANO E OS ESQUECIDOS
DA TERRA Satíricos,' nórdicos e dereitistas, mala combinación para publicar causas sobre Mahoma:
Europeos de pro, en definitiva, que proclaman que o sagrado é ·
o dereito á liberdade de expresión, madia leva, e non as crenzas, fanatizadas ou non, dos malditos.
Por suposto. Mais, curiosa sacralidade cando a censura, e máis
aínda a autocensura, é o pan de cada día nunha prensa, a occidental, a libre, que representa os intereses de grupos de poder
rabiosamente enfrontados, lacaios do anunciante poderoso, servís coas estratexias imperiais, escrupulosísimos coas propias
monarquías e idólatras do Mammón (a pasta gansa) e a beautiful people. Prensa libre, ... xaora.
·
O caso é que occidente e a súa prensa libre están moi mal preparados para entender iso do sagrado. Veneramos aos
Berlusconi de turno, pero nos desgüevamos de Mahoma, que

Evidentemente que o sagrado existe e posiblemente non estea
nun lado nin no outro. Contaba Manolo Bello na Festa do
Lume que estando no bar, coa tele acesa, había uns mozos
tomando unha cervexa. Botaban o telexornal e falaron do
caso da indixente en Barcelona, queimada viva por uns adolescentes europeos, dereitistas e satíricos, moi libres, digamos que
para entreterse unha rniguiña. E disque nese preciso momento, un dos televidentes proferiu, rex oubeiro e libre el, un
com~ntario deste calibre:· esa tiña frío e queceu de vez .
E aínda hai quen di que non 'sabe en que consiste blasfemar.
Pois iso, que o saiban os satisfeitos e tamén os _manipuladores
de masas fanáticas: sagrados son os homes e mulleres, os orfos
da SIDA e as viúvas de Irak, as esposas queimadas en Vigo e
lapidadas en Lagos, os nenos abusados e os fracasados sen teito,
os kurdos gaseados e as preñadas en patera. Sagrados son os
pobres, incluídas as súas crenzas e os seus soños de felicidade, .
sexan os que sexan. Eles son a humanidade crucificada.

BOA NOVA
A PALABRA
Me 2, 18-22
26 de febreiro - 8° domingo do tempo ordinario
Un día no que os discípulos de Xoán e mailos fariseos gardaban o xaxún, viñéronlle preguntar:
-Como é que mentres os discípulos de Xoán e mailos dos fariseos gardan o xaxún, os teus non o gardan?
Xesús contesto ul les:
-Pero, lago, poden os convidados á voda xaxuar mentres dura a voda? Mentres teñan consigo o esposo
non poden xaxuar. Xa vir~ o día no que lles leven o esposo, e daquela si que xaxuarán.
Ninguén lle bota un remendo de pano novo a un vestido vello, porque o novo tiraría polo vello e a
rachadura faríase máis grande. Tampouco ninguén bota viña novo en pelellos vellos, porque o viña
rebentaría os pelellos, e perderíanse pelellos e viña. Xa sabedes: a viña novo, pelellos novas.

Carme Soto
1

A CLAVE

Xaxún ou banquete?

Despois de narrar o xantar na casa de Leví, o evanxelista
Marcos preséntanos unha polémica de Xesús .cos fariseos e os
discípulos de Xoán pala cuestión do xexún. O desafío que se lle
lanza a Xesús ten que ver coa relación que el fai entre a· chegada do Reino e os seus xantares cos pecadores/as.
Na tradición xudía o xaxún era unha maneira de ritualizar as
situacións de dó e de tristura por algún mal que se estaba a
padecer. A través del tamén se buscaba comunicación con
Deus, para expresarlle unha rtecesidade persoal ou colectiva.
Esta práctica facíase sempre en público para que os demais
soubesen o que estaba a acontecer.
Xesús ten a certeza de que a chegada do reino é tempo de festa
para todos/as. Por iso non ten apuro por romper cos costumes
tradicionais para anunciar . qu~ uns novas tempos son chegados. Para expresar o cambio de situación utiliza a imaxe da
voaa, coma xa o fixeran os profetas no Antigo Testamento. Un
xantar nupcial era un espazo de encontro, de gozar de bos alimentos, de atoparse -cos outros e de compartir a _ledicia do
acontecemento. Así era tamén o novo encontro con Deus na
historia.

Por que seguir facendo o mesmo?

O texto remata cunhas sentenzas sapienciais, da cultura popu·lar,

c~as

que incide de novo no cambio acontecido coa mani-

festación definitiva da salvación de Deus na súa palabra e na
·súas obras. Se ninguén remenda un traxe vello con pano novo,
nin bota viño novo en pelellos vellos, por qué seguir facendo o
mesmo se as causas agora son diferentes?.

_
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APENEIRA
.FAME ZERO está a beneficiar
a 8 millóns de familias, iniciativa do
dominico Frei Betto, antropólogo, exasesor de Lula e alento para os movementos sociais; qu.e promoveron a este líder.
Dende a fe liberadora loita contra a "globalcolonización" do imperio, pois
Europa, EEUU, Canadá e Australia, o
100/o do planeta, está a aproveitarse do
Os

SEN TEITO son un drama estarrecedor, coma o da marte de 4 indixentes

en Vigo, 2

~n

Ourense ... A Cruz Vermella en 3 anos censou 2018 e no 2005 atendeu a

800/o do PIB mundial, e 4 estadounidenses gozan dun PIB semellante éio de 600

1098 mendigos que non rexistrara. A son media 8 anos na rúa ou coma os que morre-

millóns de persoas. Na Coresma lemas

ron nestes días en A Coruña e Lugo, baixo lonas ou uralitas, pero hai moitos máis. O

Entre todos os Homens (Ed. Ática), bio-

750/o no paro e sen prestacións e un 260/o sofren discriminacións.

o.340/o

son inmi.-

grantes. Cada vez son máis novas.

grafía novelada de Xesús de Nazaré, de
Betto, preso na ditadura do Brasil.

COSTA DE MARFIL
rexeita a descolonización, abrigados a
producir para exportar, os colonizadores
asfixiárona, ao non mercarlles no prezo
xusto e ter que pedir préstamos ·para
subsistir nun país en creba, cunha débeda externa inxente, tecnoloxía anticuada
e falla de técnicos, a miúdo escravizados
en occidente. Hai 3 anos que loitan pala
paz e superar a guerra civil liberándose
das forzas de fóra No XVIII unha expedición norteamericana roubou un barco

"O Estatuto libertará a nasa terra" é un sinal da pluralidade de

LUÍS SEOANE (1910-1979), dende os primeiros óleos na liña dos "renovadores" da arte·galega ata o seu posicionamento na_vangarda europea. Un gran
labor coma editor e ilustrador de publicacións no exilio en Bos Aires. Fai unha análise crítica dos problemas que afectan a Galiza: emigración, inxustizas, represión franquista. No 1968 fundou con Díaz Pardo o Laboratorio de Formas no que xurdirían a
Fábrica de Sargadelos e o Museo Carlos Maside . .Ata o 7 de abril na Fundación Luís
Seoane da Coruña podemos gozar coa exposición: "Nas profundidades. Os tentáculos
dos anxos": gravados dos 30 óleos do treito final, tema que reflicte este polbo que
descubrimos neste cartel do Estatuto do 36.

de escravos deste país trasladados á
outra beira, entre eles unha muller que
66

CARNAVALADA"

levaba .no corazón unha canción que

A

ensinou ás xeracións seguintes. Agora a

Laxeiro·(1931) fainos lembrar dúas

bisneta afroamericana Mary Margan

décadas de vangardas nas nasas artes,

retornou a aquela tribo e cantando o

truncadas polo golpe fascista do 36.

que aprendeu por tradición oral atopou

Nunha exposición que vimos no 2005 no

a familia pala lingua desta cantiga ..

CGAC, apelidárona "A Galicia moderna"

de

(1916-36): dende Castel ao ata "Os

_

...........

Novas": Maruja Ma.llo, Laxeiro, Maside .

Alfonso Blanco Torrado

Na

CORESMA irnos intimar con

Deus lendo Oración xunto ó camiño

(Gráficas Gutenberg, Ourense 1995) de Pura Vázquez, nunha foto do seu tempo en
Venezuela, cuhha forte carga

ascé~ica,

que nos transporta nalgún verso a San Xoán

da Cruz e a Santa Teresa, nuns diálogos e apertura ao Outro que nacen dunha fonda
comunicación: "así que ro eu amarte./ a Ti as mi ñas potencias/ suspendidas/ e a ti
sensibles os sentidos".

oBANCO DE
ALIMENTOS de Bos Aires alitión de Alan Manoukian, na foto, e máis

o 25 remata o SÍNODO DIOCESANO de Tui-Vigo co traballo

de 200 voluntarios, que aproveitan os

de máis de seis mil persoas en 590 gru-

alimentos _que non venderon 128 _super-

pos en 3 anos. No treito final debateron

menta a 52.000 nenas/día, grazas á xes-

mercados (148.000 Kg ao mes).

sobre 200 propostas escollidas entre

Fornecen comedores nos espazos marxi-

17.044 colectivas e 6.528 individuais.

nais da cidade na que dende 1989, en

Traballaron sobre catequese, familia,

10 an"os, medrou a me.ndicidade infantil

mocidade, etc, en encontros quincenais.

un 1280/o, a delincuencia, 780 denuncias

Así os 3 diáconos permanentes, na foto,

ao día, e o abandono do ensino: 800

Xosé M.Martínez, mestre, Desiderio

escolantes/xornada. Preto de nós ternos

Mariño, con 2 fil los e Antonio

o Banco de Alimentos de Vigo que

Comesaña, economista, con ·8 fillos,

axuda a máis de 2000 familias coa ·

casados, foron ordenados 017 de Nadal,

axuda de 122 institucións e 100 volun-

despois de asinar o consentimento as

tarios. A través de personaxes do arxen-

súas donas, alternando familia e servizos

tino Ma.falda explican os _obxectivos da

pastora is.

ÓNG que organiza as campañas:
"Operación Quilo! Contra a Fame", para
remediar a pobreza dos próximos.

No "Ano da Memoria" lembramos a loitadora contra guerra e ditadura dende o ideario republicano,

ENRIQUETA OTERO, mestra e-membro do PCE,

14

anos no cárcere despois de vivir ·na clandestinidade e animar aos fuxidos a resist!r.
Ela mesma foi detida despois de enfrontarse á policía hai agora 60 anos. Torturada e
-afectada pala enfermidade, no 1960 cando sae, constrúe a súa casa no Castroverde
natal. No 1977 funda a asociación e biblioteca itinerante, "O Carriño" en Lugo, sempre fiel a un comunismo de raiceira cristiá.

e··· ···
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Tintxu

UNHA VIVENDA DIGNA

elroto@inicia.es
ntr
nqui a que regularmente realizan diver- teira, entre a Autoestrada do Atlántico e mailo océ~no. E
a in titucións públicas privadas a aspiración dos cida- cara esa zona, ao parecer, diríxese unha corrente esp·eculadán a contar cunha vivencia digna e as dificultades que tiva dos grandes promotores urbanísticos que teñen esgoatopan para ver cumprido ese desexo son un dos capítu- tada a capacidade expansiva da costa do Mediterráneo. Por
los máis d stacados. Por iso non é extraño que tamén iso unce controlar e regular o crecemento desa área, para
sexan asunto relevante nas prioridades das campañas polí- atender ás necesidades dos cidadáns, pero defendendo o
ticas e de prensa e nas actuacións de goberno.
interese xeral da cobiza· especuiativa. Non se poden repePor iso desde a Xunta de Galicia ata case tódol'Os con- tir os malos exemplos de Sanxenxo, Baiona. ou Sada, na
cello están agora ocupados con artellar medidas en favor costa, ou Culleredo, Teo e Ames no interior.
da mellara da vivencia dos cidadáns. E dentro dese obxecAo mesmo tempo segue o despoboamento do intetivo están agora .bo número de concellos revisando (ou
rior do .país, que leva ao abandono de milleiros de casas
facendo por vez primeira) o documento esencial para
rústicas e de lugares enteiros. Felizmente boa parte da
abordar esa cuestión, a Plano Xeral de Ordenarhento
xente que alí queda conseguiu mellorar ·a súa economía e
Municipal (PXOM). Nesa norma básica aténdese a defiaspira a progresar no tocante á súa vivencia. Disto dednir canto e como se pode edificar e que vías de comunivanse dous problemas: por un lado a ruína de milleiros de
cación e servizos van facilitarlles aos cidadáns unha vida
·casas e aldeas, moitos deles de alto valor arqui_tectónico; e
mái digna.
Os medios informativos veñen dedicando moitas páxi- por outro a construción de novas inmobles que afean a
nas a stes asuntos, desde . ópticas moi diferentes. pa1saxe.
Para paliar esta situación existe desde hai anos · unha
Ultin1amente o acento parece pasto en denunciar o exceo de ambición dalgún concello á hora de definir as súas lei, concibida con mellar vontade ca acerto.'Pero os conpreví ións de cr cemento, algo que se achaca, por exem- cellos carecen de medios, da conciencia necesaria e de
plo, ao d Vigo Lugo, pero tamén a outros do contor- vontade política. E así vai seguir o deterioro, xa que case
no da grande cidade , como poden ser os de Ames, Teo ningún concello rural ten normas urbanísticas coherentes, nin está disposto a aplicar as poucas que hai . Cantas
u Bri ' n pr to de Santiago.
En r alid de a poboación gal ga non aumenta, segun- desas casas novas foron construídas cun proxeto e licendo
tam ' n nos dato oficiais. Pero segue concen- cia? Que alcalde lles vai esixir aos seus veciños disciplina
trándo
o r dor da principai cidades e da franxa cos- urbanística?

_

O ·PETO DO
SANTOANTON
I'

............................................Rúbeii ..Ara.mbúru··

Mirei moitos panos brancas colgados das
fiestras das casa. Son contra as drogas e os tra~
ficantes e paréceme moi ben que se chame a
atención, porque parece que andamos todos a
durmir. Xa escoitei que os rapaciños de 15
anos andan metidos nesa leria e os pais disque
non se dan conta. E andarán tan ocupados?. O arcebispo de Santiago
escribiu unha carta no xornal e levaba moita razón chamándolle a
eses miserables traficantes da morte. Tifiamos que coller unhas xestas
e correlos polo monte abaixo ... Andar así a estragar criaturas, co traballiño que da crialas! Na festa do lume uns mozos falaron algo do
asunto, e tamén do traballo, dos estudos e da súa vida. Estivo todo moi
ben.
Sabías que hai unha liga de fútbol dos cregos? Pois un equipo de
Ourense foi xogar aló a Europa e chámanse Os Chispas. Saían rezando na televisión, antes de xogar un partido. O que non entendo e que
sendo de Ourense e chamándose Os Chispas, non rezaran en galega.
Armouse un barullo por uns debuxos que fixeron do Profeta do
Islam nun xornal, que ata houbo mortos. Foiche de mala fe, pois sabían que os outros ían saltar, e así provocan o odio contra os emigrantes. Un político medio tolo de Italia chegou a pedirlle ao Papa que

organice unha cruzada contra os musulmáns. Como anda o mundo,
santiño. Escoitei na radio que agora os da Igrexa inglesa van ter bispos mulleres, ou mulleres bispos que non é o mesmo. Pois hano de
facer moi ben que as mulleres cando mandan atinan mellar que os
homes e gastan moito menos.
Vén o teinpo do lacón e os grelos,· que seica hai poucos por culpa
da neve, tamén . é a Campaña contra afame que nunca acaba. Éche
unha historia: tanto lacón e tanto colesterol por un lado e tanta famiña polo outro. Que bonito sería que no mundo houbese unha gran
lacoada ... Ben, traeríama.s algo de peixe ou de año para os irmáns
musulmáns. Oes, e ti de ir cos Chispas de que xogarías? Non sei, a
min o do centro non me co.n vence nada.

CARTA DE TAIZÉ

..................................................................................................................................................................................................................·....................................................................

A CARTA INACABADA DO IRMÁN ROGER
Como todas e todos recordaredes (Jrimia, nº 702), no ·mes de agosto faleceu o irmán
Roger de Taizé. Dende hai tempo, Roger elaboraba unha carta que logó servía de 'base
de reflexión para os centos de persoas que cad_a ano acoden a Taizé.
Este ano é unha carta inacabada ...
A carta do irmán Roger
Introdución á carta escrita polo irmán Alois
A tarde da súa marte, o 16 de agosto, o irmán

Roge~

chamou a un

irÍnán e díxolle: «Anota ben estas palab~as!». Fixo un longo silencio
mentres buscaba como formular o seu pensamento. Lago comezou: «Na
medida en que a nasa comunidade ere na familia humana posibilidades
para ensanchar ... » e detívose. A fatiga impedíalle rematar a frase.
N estas palabras encóntrase a paixón que o habitaba, incluso na súa
avanzada idade. Que entendía por «ensanchar»? Probablemente quería
dicir: facer todo o po ible para que sexa máis perceptible a cada un o
amor que Deus ten por todo ser humano sen excepción, por todos os
pobos. El desexaba que a nasa pequena comunidade ih~minase este misterio coa súa vida, nun humilde compromiso cos outros. Entón, nós, os
irmáns, quixeramos retomar este reto, con quen a través da terra busca a
paz. Nas semanas que precederon a súa marte, el comezara a reflexionar
sobre a carta que sería publicada durante o encontro de Milán. Indicou
algúns temas e certos textos que quería retomar e reelaborar.
Reunímolos, tal e como estaban naquel momento, para constituír esta
«Carta inacabada», traducida a 57 linguas (co galega supoñemos que
serán 58, nota do tradutor). Ela é como unha última palabra do lrmán
Roger, que nos axudará a avanzar polo camiño no que Deus «ensancha
o no os pasos». (Salmo 18,37).
Meditando esta carta inacabada, nos encontros que terán lugar en
2006, exa en Taizé semana tras semana, sexa noutros lugares dos divero continentes, cada un poderá buscar como acabala na súa propia vida.
. Irmán Alois

.........

_

.«Déixovos a paz, douvos " a mma
paz» 1: Cal é esta paz que Deus dá?
Unha paz interior é, ante todo,
unha .paz do corazón. É a que nos
permite levar unha mirada de esperanza sobre o mundo, incluso cando
está esgazado pala violencia e os
· conflitos.
Esta paz de Deus é tamén un apoio
. para que poidamos contribuír, moi
humildemente, a construír a paz ali
onde está ameazada.
Unha paz mundial é tan urxente
. para aliviar os sufrimentos, en particular para que os nenas de hoxe e de
. mañá non coñezan a angustia .e a
inseguridade.
No seu Evanxeo, cunha fulgurante
intuición, . san Xoán expresa en tres
palabras ·quen é Deus: «Deus é amor»
2
• Se comprendésemos só estas .tres
palabras, 'iriamos lonxe, moi lonxe.
Que é o que nos engaiola destas
palabras? Encontrar nelas esta luminosa certeza: Deus enviou a Cristo
sobre a Terra non para condenar a
ninguén, serrón para que todo ser
humano se saiba amado e poida atapar un camiño de comuñón con
Deus.
Por que hai a quen os asombra un .
arno_r e recoñécense amados, incluso
ateigados? E por que outros teñen a
impresión de ser pouco tomados en ·
canta?
Se cada un comprendese: Deus
acompáñanos ata nas nasas insondables soidades. A cada un dille: «Ti

(1) Xoán 14,27 .
(2) 1 Xoán 4,8.

fuches ben querido aos meus olios;
fuches glorificado, o meu predilecto»3. Si, Deus non pode máis que dar
o seu amor, aí está o todq do
Evanxeo.
O que Deus nos pide e nos ofrece
. é acoller sinxelamente a súa infinita
misericordia.
Que Deus nos ama é unha realidade ás veces pouco accesible. Pero
cando descubrin1.~s que o seu amor ~
ante todo perdón, o noso corazón
apazúgase e incluso se transforma.
E por iso s.omos quen de esquecer
en Deus aquilo que acosa o naso
corazón: velaí unha fonte onde reencontrar a frescura dun impulso.
Estamos convencidos? Deus danos
unha confianza que implica para cada
·un de nós unha chamada. Cal é esta
chamada? El invítanos a amar como
el nos ama. E non hai amor máis profundo ca ir ata o don de si, por Deus
e polos outros.
Quen vive de Deus elixe amar. E
un corazón decidido a · amar pode
. irradiar unha bondade sen límites 4 •
Para quen busca amar na confianza,
a vida énchese dunha beleza serena.
Quen elixe amar e dicilo coa súa
propia vida acaba por interrogarse
sobre unha das cuestións máis fortes
que existen: como aliviar as penas e .
OS tormentos dos que están preto QU
lonxe?
Pero que é amar? Será compartir os
sufrimentos dos máis maltratados? Si,
é isto.

Se:i;-á ter unha infinita bondade de
corazón e esque.cerse dun mesmo
polos outros, con desinterese? Si, certamente.
· E aínda máis. Amar é perdoar, vivir
reconciliados. 5 E reconciliarse é sem.:...
pre unha primavera da alma .
No pequeno .lugar de montaña no
que nacín, vivía moi preto da nosa
casa unha familia numerosa, moi
pobre. A nai morrera. Un dos fillos,
un pouco máis novo ca min, viña
decote á nosa casa, amaba á miña nai
coma se fose a súa.Un día soubo que
ían marchar do pobo e, para el, irse
non era fácil. Como consolar a un
neno de cinco ou seis anos? Era
como se non tivera a perspectiva precisa para interpretar tal separación.
· Pouco antes da súa morte, Cristo
asegúralles aos seus que recibirán o
Espírito Santo, que será para eles un
apoio e un conforto, que permanecerá sempre con eles. 6
No corazó.n de cada un, aínda hoxe
murmura: «Non te deixarei só endexamais, enviareiche ao Espírito'
Santo. Incluso se estás no fondo da
desesperación, tesme preto de ti. »
Acoller o consola do Espírito
Santo é buscar, no silencio e na paz,
abandonarnos nel. Entón, inoluso se
se chegan a producir graves· acontecementos, faise posible superalos.
Somos tan fráxiles que ternos necesidade de consolación?
A todos ·nos chega o mómento de
ser sacudidos por unha ·proba·persoal
ou polo sufrimento doufros. lsto
pode levar incluso a estremecer a fe e

que se apague a esperanza.
R .e encoütrar a confianz~ da fe e a paz
do corazón supón ás veces ser
pacientes cun mesmo.
Hai unha pena que marca particularmente: a morte de alguén próximo, de alguén que necesitamos para
camiñar sobre a Terra. Pero unha
proba tal pode coñecer unha transfi-·
guración, entón ela abre a unha
comuñón.

(3) lsafas 43,4.
(4) Na apertura do concilio da mocidade, en 1974, lrmán Roger dixera: «Sen amor, para que existir? Por que seguir vivindo? Con que
fin? Velaquí o senso da nosa vida : ser amados sempre, ata a eternidade, para que tamén nós vaiamos at9 morrer de amor. Si,
feliz quen morre de amar.» Morrer de amar quere dicir, para el, amar ata o extremo.
(5) «Vivir reconciliados»: no seu libro Presentes unha felicidade?, publicado quince días antes da súa morte, o irmán Roger explicou
unha Ve"?. máis o que estas palabras significan para el: «Podo dicir aquí que a miña avoa materna descubriu intuitivamente como
unha clave da vocación ecuménica e que ela me abriu una vía de concreción? Despois da Primeira Guerra Mundial, ela estaba
habitada polo desexo de que ninguén tivese que revivir o que ela vivira: cristiáns combatendo unha guerra en Europa, que polo
menos os cristiáns se reconcilien para tratar de impedir unha nova guerra, pensaba ela. Ela tiña antigas raíces evanxélicas, pero,
cumprindo nela mesma unha reconciliación, púxose en camiño á lgrexa católica, sen por iso manifestar unha ruptura cos seus.
Marcado polo testemuño da súa vida, e aínda novo, atopei no seu seguimento a miña propia identidade de cristián ao reconciliar
en min a fe das miñas oíixes co misterio da fe católica, sen ruptura de comuñón con ninguén.»
(6) Xoán 14,18 e 16,7.

f) ......
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CAR I~ DE TAIZE

A qu n stá nos límites do desconolo, unha ledicia do Evanxeo pode
erlle ntregada. D eus vén iluminar o
misterio da dor humana ata o punto
de acollemos nunha intimidade con
el.
Entón somos situados nun camiño
de esperanza. Deus non nos deix a
abandonados. D ános a posibilidade
avanzar cara a unha comuñón, esta
comuñ ón de amor que é a Igrexa, á
vez tan misteriosa _e tan indispensable
O C ri to de comuñón 7 fainos este
inmenso don da consolación.
N a m edida en que a Igrexa chega a
er capaz de. ach egar a curación do
corazón comunicando o p erdón, a

· ··· ····e

compaixon, fai má.is accesible unha
plenitude de comuñón con Cristo.
Cando a Igrexa está atenta a amar e
a comprender o ~sterio de todo ser
humano, ·cando escoita incansablemente, consola e cura, chega a ser
aquilo que é no máis luminoso de si
mesma: limpo reflex o dunha comuñón.
Buscar a reconciliación e a paz ·
supón unha loita no interior de si
mesmo. Isto non é un carniño de
facilidade. Nada durable se construe
na facilidade. Ó espírito de comuñón
non é inxenuo, é ancheamento do
corazón, profunda bondade, non
escoita as sospeitas.
Para ser portadores de comuñón,
avanzaremos , en cada unha das nasas

vidas: polo camiño da confianza e
unha bondade de corazón sempre
renovada?
Sobre este camiño, haberá frecuentes fracasos. Entón, acordémonos de
que a fonte da ·paz e · a comuñón
están en Deus. En vez de desanimarnos, invocaremos o Espírito Santo
sobre as nasas fraxilidades.
E, ao longo de ·toda a existencia, o
Espírito Santo concederanos volver a
comezar a ruta e ir, de comezo en
co_m ezo, cara a un porvir de paz. 8
Na medida en que a nosa comunidade ere na familia humana posibilidades para ensanchar ...
,,Ateliers & Presses de Taizé
Tradución Xoán Guillén

(7) O «Cristo de comuñón»: lrmán Roger utilizou xa esta expresión cando acolleu ao papa Xoán Paulo 11 en Taizé o 5 de outubro de
· 1986:«Cos meus irmáns, a nosa espera cotiá é que cada mozo descubra a Cristo; non ao Cristo tomado illadamente, senón ao
«Cristo de comuñón» presente en plenitude neste misterio de comuñón que é o seu Corpo, a lgrexa. Alí tantos mozos poden atopar onde comprometer a súa vida enteira, ata o extremo. Alí teñen todo o necesario para converterse en creadores de confianza,
de reconciliación , non só entre eles, senón con todas as xeracións, dende os máis anciáns ata os nenos. Na nosa comunidade de
Tai zé, seguir no «Cristo de comuñón» é coma un lume que nos queima. !riamos ata o extremo do mundo para buscar camiños,
para pedir, chamar, suplicar, se fose preciso, pero xamais dende fóra, senón sempre manténdonos no interior desta comuñón
única que é a lgrexa.»
.
(8) Estes últimos catro parágrafos transcriben as palabras que o irmán Ro·g er dixo ao final do. encentro europeo de Lisboa, en decembro de 2004. Son as últimas palabras que pronunciou publicamente.

CRÓNICA

Santi González Avión

BAIXO O LEMA ESPERTA E CAMIÑA
A DIOCESE DE TUI- VIGO CELEBRA
O SEU SINODO DIOCESANO
Desde o século XVII non había unha convocatoparticipación: 6383 persoas distribuídas en 636 gruria similar: o sete de oU:tubro de 2002, o bispo de
pos parroquiais e sectoriais. A Asembleas da fase preTui-Vigo anunciou a convocatoria dun Sírfodo . paratoria, celebradas no Condado en Tui e en Vigo
Diocesano, o primeiro desde o século XVII. O
en catro ocasións, conxugaron u~ elemento de
catorce de · decembro des te mesmo ano comezou a
encontro con outro de reflexión compartida.
súa andaina o proceso sinodal.
No outorio de 2005 tivo lugar a ,apertura da
Todo o ano 2003 estivo dedicado á sensibilización,
Asemblea Sinodal, con sesións que se prolongarán
selección de temas, nomeamento de comisións técata o 18 de febreiro, en que ficarán aprobados os
njcas e elaboración de inateriais para a reflexión nos
documentos finais do sínodo. A véspera de san Xosé,
grupos sinodais.
nunha sesión solemne, _procederase á celebración da
A segunda comezou en xaneiro de 2004 e durou
ata maio de 2005 e nela estudiáronse nos grupos
parroquiais e sectoriais os temas elixidos como máis
necesitados de atención, facéndose dende eles propostas concretas para a renovación da vida ·crisÚá e
eclesial: transmisión da fe, as celebracións da fe, a vida
corresponsable da comunidade e a función de servir
e ·amar aos demais. O 30 de xuño de 2003 o bispo,
D. Xosé Diéguez Reboredo, nomeou as comisións
técnicas. José Vidal, delegado de catequese, foi o
encargado da comisión I: A · Igrexa, fogar da fe. José
Dieppa, vigairo parroquial de Santa María de Vigo e
licenciado en liturxia ocupouse da comisión II: A
Igrexa celebra a Fe. A comisión sobre corresponsabilidade e participación tiña como lema A Igrexa, comunidade viva, e como relator a Xulio Andión. A cuestión social, baixo o título A Igrexa, fermento de amor
na sociedade, tivo como relator a Clodomiro Ogando,
Delegado de Acción Caritativa e Social.
O perfil dos relatores, xente experimentada pero
bastante nova, con excep_c ión de Xulio Andión, e,
sobre todo, cun perfil progresista, marcou un xeito
de facer que apuntaba con claridade cara a unha
renovación do talante e das liñas de pastoral da diocese.
Na mesma liña de participacÍón e de cambio, alentado polo propio lema do sínodo, apuntaba a alta

clausura, proclamando o bispo os acordos e proposicións sinodais, que perfilarán os futuros planos pastarais da diocese de Tui-Vigo.

O perfil progresista
dos relatores marcou
unha renovación
do talante.
Esta última fase parece estar máis marcada por un
elemento institucional, e, daquela, por intentos de
matizar e mesmo de corrixir algunhas das propostas
máis avanzadas. Esta circunstancia, previsible en calquera evento desta natureza, tamén. é coherente
cunha Igrexa que cada día ten menos xente nova e
na que segue sendo frecuente a identificación con
posturas social e políticamente conservadoras. Non
obstante,_debemos agardar á clausura para comprobar
a implicación do vigario de pastoral e do propio
bispo coa opción renovadora que pareceu guiar as
escollas metodoló.xicas e o nomeamento das comisións de traballo e dos seus relatores.

-···""
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FESTA DO LUME 2006
A nosaASOCIACIÓN'IRIMIA convocounos como noutros anos no Pazo das monxas
Doroteas en Galegas- MESÍA o ~ábado 4 de febreiro. Como sempre acolléronnos nun
cuarto na planta baixa con saúdos, apertas, café e galletas.
Este ano houbo sorpresas. A primeira foi atapar nun "cuco" unha rapaciña de 2 meses
· chamada Sabela, fermosísima filia de Lidia (a metade de LIDIA E VALENTINA) e o seu
home Rubén. Benvida a este mundo. e feljz trabal/o aos seus país. A segunda foi
reencontrar a Ana e Dani que xa volveron de Namibia.
Daniel López Muñoz bota en falta na Revista IRIMIA
unha páxina de DIVULGACIÓNTEOLÓXICA difun- · ·
dindo o que .el chama peque~as perlas con textos com-·
prensibles que ensinen a vivir, é dicir, similar á páxina que
tiña Pepe Chao. Quen teña ideas, saiba e poida, comprom étase!!
Propúxose tamén unha páxina sobre medicina- saúde e
outrá sobre pers?eiros da Igrexa Galega; e Gumer considerou necesaria unha asemblea extraordinaria para dinamizar a asoºciación. ·

O tesoureiro, Antón Laxe, poñendo as cantas claras

ASEMBLEA ORDINARIA
Aprobada a acta da asemblea anterior, fóronse tratando
os distin tos puntos da orde do día.
D entro das renovacións da xunta directiva, Rubén
Rivas (pai de Sabela) delega parte dos seus compromisos,
p ero seguirase encargando das subscricións. Rubén
Aramburu pasará a ser o novo encargado da roni.axe; e
tra taras~ de que al.guén máis se incorpore á nova directiva.
As con ta gozan de boa saúde-controlada pero é moi
importante facer m áis socios e socias de IRIMIA.
A. continuación reflexionouse sobre distintas actividad futura :
· Preparar a lrimianza da C oru ña.
Continuar a facer en Lugo actividades que fagan que a
oci dad ivil e r lixiosa entenda claramente que é IRIMIA d poi d 2 ano .
m ntar a preví ión da romaxe 2006 no Morrazo e
po ibilidad
compromi o para o 2007 . (O Barco?,
Abadín?)

· ···· ··e

DEBATE SOBRE A MOCIDADE EN GALICIA.
O moderador Antón Laxe leu parte do contido das
páxinas 8 e 9 da Revista IRIMIA nº711 do 23 de
Xaneiro do 2006. que trataba puntos sobre a FAMILIA,
AMIZADES, ECONOMIA/ EMPREGO, ESCOLARIZACIÓN / ESTUDOS, SEXUALIDADE, DROGAS,
ACTIVIDADES/VALORES, RELIXIÓN, PARTICIPACION NA SOCIEDADE e LINGUA.
Neste debate contamos con 5 persoas mozas : Fer,
Simón, Iria, Xurxo e Josechu (os que están. nas fotos).
Sobre o tema Igrexa afirmous~ que hoxe ser xente nova
e pertencer á Igrexa é dificil; e est.á n convencidos que na
participación dentro da igrexa "non poden cambiar nada,
pero si saben que hai que anunciar a Fe, non encher igrexas .
Sobre os estudo.s . falouse . de que aínda hoxe a
Formación Profesional segue' sen ter prestixio social, non
obstante o mundo empresarial si o valora. Tamén se
comentou o difícil que é compaxinar traballo e estudos.
Sobre o tema familia- escala afirmaron que falta comunicación cos pais e nais; e tamén coas amizades. Hai máis
comunicación co móbü e o ordenador ·que relacións
interpersoais. Sobre o fracaso escolar ~ín que "as min-

Ser crente, o mellor
que me paso u!

Emilio de la Fuente
chas" están chegando á es cola con "carencia de pais". Na es cola é complicado tratar de mellorarlles hábitos ata l).as comidas
porque nas fins de semana por incultura ou comodidade esaxe. ramos consumindo comida rápida.
Sobre o mundo laboral teñen claro que lles tocará traballar no
que sexa. Que o relevo no traballo. non se dá o de~ido xa que
a tendencia é suprimir, relevar o menos posible. Pero si teñen
claro que reclamarán os seus der~itos· aínda que de momento
teñan que asinar contratos que lles ·esixen de cando en vez ir un
mes ao paro para non quedar fixos, por exemplo. Á pregunta de
que pensaban sobre que os inmigrantes lles quiten pastos de
traballo, dixeron que non eran tan reticentes como a xente
adulta.
Sobre a participación na sociedade dixeron que os novos non
son pasivos, séntense incomprendidos; e que hai pouca xente de
trinta anos en asociacións que debería abrir paso aos de vinte.
Este é o panorama con luces e sombras. Quizais sería ben
complementar estas opinións coas doutros rapaces: algunha
persoa nova do contorno agrícola-gandeiro-rural ou mariñeiro, alguén no paro, alguén inmigrante ou emigrante,etc.

Transmite á xeneración
seguinte o que aprendiches ·
e o que cambiaches
·
da anterior!
Cadaquén que analice a quen lle deixamos a nosa sociedade
en poucos anos e loite por mellorala.
.
Antes do xantar feliz, abondoso, compartido, fesfrvp a fartar
tivemos ocasión de ver, tocar" e ler o Premio PORTAPAZ concedido o 27 de xaneiro .a IRIMIA polo seminario Galega de
Educación para a Paz.Felicidades colectivas (Xa é o cuarto. Os
anteriores foron o Premio da Crítica, o Mancho Valcarcel e o
Leixaprén) .

e

CELEBRACIÓN: EUCARISTÍA
Como todos os ~nos á' tardiña gozamos da común- unión de
todas con todos facendo dela un remate de ·festa c01npartida
coma nos tempos de XESÚS (Suso, o filio do carpinteiro). Así
fixemos Igrexa porque somos igrexa.
Pensamos en voz alta· e dentro de nós moitas causas que
mellorarán o mundo; e recordamos aos que van quedando polo
camiño.
Nos cantos da celebración hai que salientar a forte e_rexa voz
que en plan solista nos ofreceu o primeiro guieiro de IRIMIA
ou sexa Pepe Chao. Xa descubrimos de onde lle veñen os xensmusicais ao: internacional cantante Manu Chao.
Ao remate cada quen cara ao seu lugar, felices e con folgos
para seguir loitando e gozamos .

e ··· ··· ··
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O NOSO TABOLEIRO
O PRE MIO PORTAPAZ CONCEDIDO A
ASOCIACIÓN IRIMIA

Marta Sopeña,
presidenta da
Asociación lrimia,
recollendo o premio

· on IRIM IEGOS/ AS... Persoas

Persoas que afirman e constrúen
Cristiáns como Pepe Chao, unha
unha Paz Xusta, unha Paz unida á persoa entrañable, sabia, · pacífica e
X ustiza. Eu non os defino como
r i tián de evanxeo
xusta. Con IRIMIA colaboran percrentes ortodoxos. Penso m áis ben soas do Seminario G alega de
in titu ión.
que son ortoprácticos, é dicir, que · Educación para a Paz, como Agustín
u t ntan vivir como
tentan construír o Reino de Deus Bueno, Moisés Lozano, eu mesmo. E
X ú , no amor solidario, especialmediante o amor, o ágape e a festa
sentímonos moi honrados:
m nt cos máis pobres . Que tentan
fraternal, a paz como expresión da
vivir na comprensión, no resp ecto ás
Ofrecimos aos cristiáns de IRIMIA
xustiza e da concordia entre as persodemais persoas e culturas e tamén na
o premio PORTAPAZ, que eles e
as e os pobos.
denuncia crítica. U nha denuncia feita
elas aceptaron. N ós, coa súa aceptaPersoas que, a ma10res, viven e
sempre desde a hom ildade, desde o
ción, tamén nos sentimos premiados.
transmiten todos os seus valores e
recoñecemento das propias responsaEsperamos, ademais, que nos explicrenzas ético-relixiosas desde a fidelibilidades e contradicións, porque as dade a Galicia, á súa cultura, ás súas
quen m áis polo miúdo os seus soños,
per oas crentes de IRIMIA séntense
os seus proxectos e realizacións.
tradicións, á súa lingua. Porque eles e
tamén parte dos problemas que estaelas son IRIMIEGOS, é dicir, crisrna a crear, qu e nos preocupan e fan
Texto lido por Calo Iglesias
tiáns que agramaron' e medraron na
terra galega.
sufrir.
na entrega do premio
........................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................
sús, na súa boa nova
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HABEMOS CHOCAR, E LOGO XA VERÁS

Están a refregar as mans os realistas,
os prognosticadores do inevitable
choque de civilizacións, os críticos da
alianza das culturas, e que son," cousa
curiosa", todos eles acérrimos partidarios da globalización, da globalización do mercado, claro está.
Quixeran globaliz~r os benefi~ios e
nin unha soa das perdas. Pero acontece que nesta feira xunto co pano bo
entra o farrapo barateiro. E non todo
o que se intercambia é osíxeno.
Porque hai no mundo aires viciados,
contaminados, fanáticos, violentos, e
estes tamén circulan. Con velocidade
de ADSL. O que non me acaban de
aclarar os diagnosticadores do choque (feito constatable no. que estou
de acordo) é como pensan amortigualo.
Porque ... que cavila facer esta nosa
sociedade aberta cos que estima os
seus máis perigosos e encarnizados
inimigos? A alianza de civilizacións
soa a música celestial, certo é; mais o
choque inevitable soa a tambores de
guerra e abonda con asomarse aos
telexornais. A frac tura resultante non

é un escordamento de nocello, é un
politraumatismo cranial ·que pode
converter a convivencia planetaria
nun inferno sen paraíso; nin cristián
nin musuhnán.
Os saqueos e asaltos recentes a
sedes diplomáticas non se explican
pola actuación de grupos radicais, nin
o manexo interesado dalgúns gobernos. ·Poden ser .causas secundarias,
pero non a cerna. Eses radicalismos
non fan máis ca aproveitar un enorme sentimento de frustración e envexa respecto da cultura occidental.
Perdedores en case todos os campos,
refúxianse na fe corrio un derradeiro
abeiro no que a súa estima non se
sente degradada. Cando en España
campaba o desalento da perda das
derradeiras colonias e o tren da ciencia marchaba ao lonxe, imposible de
ser alcanzado, cando iso acontecía,
Unamuno formulou aquilo de "que
inventen ellos"'· coma quen di, nós
reservámonos o espiritual, o pensamento máis digno do home. Non era
ma1s ca un enredo filosófico para
fuxir · da frustración. Mais iso existe,

está aí. Non · habemos convencer os
frustrados con demostracións da súa
falsidade. Provocaríalles aínda máis
vertixe violenta. Nin se lles _pode
ensmar pola forza (da ocupación
militar, por exemplo), as esencias
benefactoras da democracja, nin se
lles pode impedir o xogo nuclear
cando a outros se lles permite e xustifica. O choque de civilizacións non
deixará de ser violento, pero debería,
por riba de todo, evitar o sangue e o
retroceso nos dereitos consolidados
do ser humano. E non hai outro
camiño que non sexa o da urxente
solidariedade cultural. Porque a brecha cada vez é maior. As distancias
non só se _ reduciron senón que
medraron vertixinosam.ente. O internet dos nosos programas de formación académica e laboral coloca a
imaxe das madrasas no tempo da
prehistoria. O protagonismo feminino en occidente fai que a realidade
da muller no islam reflicte aires escravistas. E poderiamos seguir mentando.
Xa hai anos a UNESCO (organismo da ONU continuamente inxuriado por algún dos países desenvolvidos) viña chamando a atención
sobre a brecha cultural, facendo
denuncia pública dela, co conseguinte enfado dos máis podentes, que ata
se negaron a dotala de financiación
polo seu carácter excesivamente progresista. Pois a UNESCO, e outros
moitos, tiñan razón. A formación
científica e cultural non é un luxo, é
unha necesaria ferramenta de nivelación económica e o imprescindible
mollo no que os diversos condimentos culturais poden establecer unha
ligazón sen que a masa se corte. E a
cousa vai levar sustos, t~mpo e cartos,
vaia se vai levar, xa o veris.

e···· · · ·

Ll~A
Así falan os vellos ...

tivo pódese conxugar cando non vaia dependendo directamente doutro verbo, como é o caso dos exemplos anteriores, nos que deberemos dicir: V as ir ó cine ou Queremos
De erguérmonos máis tarde non o teriamos escoitado,
comer peixe, porque a persoa xa está indicada en v~s .e quepero escoitámolo: o conselleiro de Presidencia xa se volremos. No. resto dos casos podémolo conxugar sempre,
veu atrás na idea de que o exame de oposición para os
incluso o debemos conxugar cando quen realiza a acción
funcionarios sexa só en galego. A partir de aquí xa fariado infinitivo ·non é o mesrn.o suxeito có do outro verbo. ~
mos outra lingua, pero á hora de sentármonos a escribir
Quedará claro cun-exemplo :
"' estas liñas aínda non ternos toda a infor"Pepe fixo. empanada para comer. . nación necesaria de como foi o conto,
mos (nós) ó chegar'.',
daquela quedará para outro número.
"Ó entraren (eles), pechou (el) a
Así, non queda fiáis remedio ca
porta"
seguirmos onde o deixabamos o outro
Non botedes as mans á cabeza, se
día, na conxugación do infinitivo dos
non é nada do outro mundo, nós
verbos, e insistindo en que a expresión
falamos así, e vós tamsn!, aínda qtC..,J!!IJIPll
*"a partires de" é incorrecta, porque
ben é certo que cada vez mene .
''partir" non está funcionando como
·s enón que llo digan a Vanessa, de 17
v rbo e, polo tanto, non se pode conanos, cando oíu aquilo de ((Ó acabaxugar, , dicir, poñerlle a marca da perres cÍéixao enriba da m~sa ". Saíulle
oa que está falando. Lembrade: ó saíres
da alma!: "Así falan os vellos!" , dixo
.........__~(ti), ' h garmos (nós), de facéreno
toda chea de razón. Alarma!!: o
~(1 ), t.
emprego de formas autóctonas que _
h g
st punto, haberá que
non existen en castelán está en perin
11 pon sa marca ó
go de extinción. Como non se poña
cando non. En realidade xa
remedio,
vai acabar pasando coma
, ide ver como si.A que a ninco defunto futuro de subxuntivo ...
gu' n 11 o corre falar con frases como:
·Bufl,
<leste falamos outro día. E de
*"Vas ires ó cine" ou *"Queremos
·que ides facer o vaso disfrace?
com rmos peixe"? Pois xa está, 0 infini- Lidia e Valentina, tanto monta,
1
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Españolismo lingüístico
Faise .o ofendido Zaplana apoiándose en queixas illadas de que en Cataluña os pais
non poden elixir a lingua de educación dos seus fi.llos (é dicir, que non poden estudar en castelán). Quixera saber este fachineiro se podía facer extensible esa preocupación a estas terras e dicirme en que cidade ou vila pode un galega escolarizar os seus
filias na súa lingua propia. 'Agora seica deixa á alcaldía da Coruña un home que se
caracterizou polo seu odio cara ao galega. Foron 23 anos, o que equivale a dicir que
hai unha xeración de coruñeses que non viran outra causa dende o seu concello que
non fose o desprezo pola nosa lingua, e hoxe non queda un recuncho municipal do
que, de forma oficial, o galega non fose expulsado. E o que é rn.áis grave, esa actitude foi refrendada nas urnas cada catro anos. Ese coportamento vén de lonxe, -~ para
documentarnos sobre o xeito en que se practicou xenofobia lingüística ao longo de
éculo d be1i10 ler o libro de Manuel Rodríguez Alonso que leva por título O espafíolismo lingüístico, editad por E piral Maior. Alí veremos como prexuízos lamentables se estenden ata os libros de texto dos rapaces
da E. pa1i.a de ho.r . E quen ementa ventas ...
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