A foto que fala
Na foto, o cura de Vallecas, Enrique
de Castro, símbolo da loita polos
marxi nodos . Rouco Vare la va i pechar
a súa parroquia por "realizar unha.
liturxia e unha catequese que non son
eclesial mente homologables". A nosa
lgrexa empeñada en secar oasis.

O trasno

O electoralismo, insulto á intelixencia

Daniel López

Insulto, si, pero seica eficaz, porque medra e
medra. É un virus que se estende perigosamente,
afectando a políticos de todo tipo, non só aos
coñecidos "grupos de risco", e chega tanto aos
que van en carreira autonómica como, de maneira aguda, aos que aspiran a alcalde_s ou alcaldesas. Ou sexa que pasado a gripe furibunda deste
inverno chega a gripe electoralei~a da primavera.
Hai unha síndrome que se estuda nos manuais
de organización da administración pública que é
o do político mal criado. No fervor das masas e
na erótica das roldas de prensa, arrodeados de
micrófonos e cámaras, e de xornalistas estupendos de todos os sexos coñecidos, cegados polos
flashes, comezan a prometer. E como poden prometer e prometen aínda que non deban, pois sae
de todo. Aqueles manuais falan, acto seguido, do
deber dos funcionarios de recordarlles que as
cou as hai que financialas e que os recursos son
limitado .
Sendo visionarios podemos anticipar o que nos
agarda. Así que se non é nestas, será nas próxima non sería de estrañar que se prometera un
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utilitario a metade de prezo para todos os
·mozos e mozas en paro como política de
fomento do emprego (para ir ás entrevistas
pouco suados ); un robot doméstico teledirixido para todos os veciños maiores de sesenta e cinco; unha cancha de tenis con piscina
anexa en cada centro de traballo de máis de
cincuenta empregados; un "xantar concertado" con quince restaurantes para dar menús
a metade de prezo. para promoción do turismo local; e un billete só de ida para Canarias
a tódolos inmigrantes e transeúntes sen
fogar que pisan as flores dos nosos parques.
Facer políticas· intelixentes é facer política
de calidade e priorizar. Pero na embriaguez
electoral, e mes_m o despois, priorizar é o
máis difícil na arte do bo goberno. Que nos
falen das prioridades, dos custos, do posible
e do necesario, e, acto seguido, do desexable.
A utopía é irrenunciable, pero que non a
queimen con promesas absurdas, prioridades de risa e antollos de malcraido.

Editorial
A decisión da Consellería de estender o horario educativo normal aos meses de xuño e setembro,
desatou unha nova polémica.
Moitos país e nais estamos aliviados de saber que facer cos fillos nesas datas nas que xa traballamos e
non podemos atendelos. Hoxe a familia non é extensa, as xornadas son longas, as rúas pouco acolledoras. Cambiou a sociedade. Tamén, xa que lago, debe mudar a forma de organizar o hqrario escolar
para ser útil á cidadanía.
Pero a causa non é tan simple. Está ben que a rapazada es tea tanto tempo na escala? Xa se reduciu
de máis o tempo de adaptación en Educación Infantil (os nenas de tres anos deben entrar progresivamente, pasando pouco a pouco dun ambiente coñecido a outro estraño ); ademais pretendemos que
eles estean na escala máis tempo do que dura unha xornada laboral dun adulto. Cada vez é máis frecuente que se habiliten servizos para os país, nos que se recollen nenas e nenas medio adurmiñados,
dáselles o almarzo e entran na aula. Lago comen no centro, máis
clases ou actividades e ás sete os país recóllenos para darlles a cea
pretendemos que eles estean na e metelos na cama. É ese o mellar horario para cultivar o víncueducativo entre país e filias, para que exerzamos o naso dereiescola máis tempo do que dura lo
to-deber de educalos? Os profesores alporízanse non tanto porque se tome a escala como aparcadoiro de nenas, senón porque
a xornada laboral' dun adulto
a Consellería confunda ampliar os horarios de apertura dos centros coa extensión da súa xornada laboral.
En definitiva, en que consiste conciliar a vida familiar coa labora_l? O debate non pertence só nin principalmente ó ámbito da Consellería de Educación. Se cadra, conxuntamente cos cambios que se pensen para o sistema educativo habería que esixir un eficaz carpo de inspectores que asegure que as xornadas laborais dos país e nais teñan límite; se cadra habería que declarar ilegais as horas extraordinarias ou que sexa posible dobrar quendas, como se fai na sanidade; se cadra, o traballo dun goberno de
esquerdas debera consistir en lograr máis horarios de mañá (como o teñen na Xunta ou na banca),
que nos permita exercer como pais e nais en igualdade e sen dimitir da nasa responsabilidade.

Rumores de espenmza
Xan Guillén

Ao lado de quen isto escribe hai unhas flores. Son margaridas de varias
cores. Están no medio do balbordo propio dunha mesa de· traballo de
quen de cando en vez. fai algo. Púxenas hai uns días con intención inequívoca. Hai que chamar á primavera porque está aquí. Os días medran
e van aparecendo por aquí e acolá xornadas de bo tempo. Realmente a
primavera é un gran invento e xa me tardan unhas raiolas de sol e a cañita nunha terraza. Falta pouquiño para a manga curta e volver ver toda a
natureza que nos rodea. Benvida sexas.
Tamén creo que unha boa nova é a emisión do programa "Tengo una
pregunta para usted" en televisión española. Que os nasos políticos
sexan sometidos a preguntas por cidadáris anónimos supón unha innovación dentro do que estamos afeitas. Así poderán ser cuestionados polo
que a nós realmente nos interesa. Oxalá dure.
Outro motivo de festa é que o Cabo de Fisterra foi nomeado coa distinción de Patrimonio Europeo. O resto de europeos volven a mirar para
este recuncho e danse de canta que ternos lugares formidables. O outro
día por mor do "rumores" sobre as Illas Cíes unha monxa castelá díxome que en Galiza non valorabamos o que tiñamos e que esta terra estaba chea de causas preciosas. Se cadra xa o empezamos a facer e se nos
dan premios por iso, pois mel nas filloas. Feliz Pascua e boa primavera.
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ELECCIÓNS DE Moitos FRANCESES DE Este ano na XXIV SEMAFRANCIA, o 22, lembra- ORIXE MAGREBI están NA GALEGA DE
mos a Asociación Bretañareivindicando os seus dereitos FI LOSOFIA, sobre
Nas

Galiza, no outro Finis Terrae,
unha longa historia de amizade coma glosou Castelao e
cultivou Manuel María. No só
se estuda o galego na
Universidade de Rennes 2 na
Alta Bretaña; tamén na de
Toulouse, que está a publicar
unha colleita da nosa literatura, e onde a Casa de Galicia
treballa dende hai 6 anos. En
París hai máis posibilidades:
no Centro de Estudos Galegos
dende hai 12 anos, a Casa
de Galicia, o Instituto
Cervantes ... Na véspero do
"Día do Libro", a portada do
poemario de Manuel María,

Laio e cramor polo Bretaña.
Del traducíronse ao bretón, os
seus Poemas do lusco ó fusco,
e a antoloxía Heures galicien-

nes.
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Non só as persoas son vítimas
do tráfico, tamén ese amigo
dos labregos que é o
en Europa, ata co cine. Así, o "Filosofía e diferenzas", o 9- SAPO. Curros Enríquez
director R. Bouchareb, lembra 13, irnos lembrar a interven- dedicoulle "O vello e o sapo",
os 130.000 voluntarios "indí- ción de JON SOBRINO, na X que amañou e interpretou o
xenas" que loitaron na metró- ·edición ( 1993), cando falara fundador de Os Tomara,
Prudencio Romo, finado o 19,
pole, Francia, contra o nazis- sobre "A función social da
nunha poderosa. síntese entre
mo. Xa antes en "O pequeno relixión" e participara na
poesía
e pop. Só no Campus
Senegal" denunciou as aldra- táboa redonda sobre "A teode
Vigo
contabilizaron o
xes contra os inmigrantes, en loxía da liberación". Xa
curso
pasado
a morte de máis .
barrios que son guetos. Na
daquela estaba acosado e
de
800,
que
cruzaban
a cirfoto, o Abbé Pierre que se
perseguido. Dende 1976 é
da
cunvalación
na
busca
converteu nun "si nal", un ha
escrutado con prexuízos por
lagoa onde se reproducen.
icono, na precampaña electo- persoas que non se 'achega~
Un anfibio que limpa de cararal, coa súa morte, o 22 de
ron coa humildade deste
xaneiro. Loitou nestes barrios xesuíta vasco, que traballa no cois e outros animais as leitugas e outras verduras nas noia prol dos 400.000 sen teito, Salvador en comuñón con
tes de marzo-abril. Nestes
os excluídos, os inmigrantes.
tantos mártires: Óscar
espazos
cómpre que os enxeComprometido coa resistencia Romero, no 27º cabodano do
ñei
ros
fixesen
túneles polos
contra o nazismo, agochou a asasiriato, Etlacuría e outros.
Na
que
puidesen
atravesar.
xudeus. Detido, exiliouse a
Agora é Giani Vattimo que
foto,
o
sol
de
Silverio
Ribas
Arxel. Deputado no 19 45,
pregunta: A relixión. Un Feíto
na entrada do Campus
fundou a Comunidade de
diferencial? Toca "Pensar as
Emaús, presente en 50 países. diferenzas". Para máis información:
www.aulacastelao.com. Na
foto, o cartel desta semana.

Alfonso Blanco Torrado
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No aniversario da 11
República seguimos facendo
memoria, e o 21, irnos ir a ·
Abellá, en Xanceda, cadrando cos 60 anos do asasinato
· de
na foto, Manuel Díaz Pan e
Manuel Rodríguez Álvarez.
Leremos os versos que lle
dedicaron Manuel María,
Lorenzo Varela, Neira Vilos,
Méndez Ferrín, e escoitaremos o "Romance de cego
sobre a marte de Manuel
Ponte" do grupo A Quenlla,
tan comprometidos e agrade~
cidos cosque fixeron e
seguen facendo o ben. Xa
polo tarde acompañarémolos,
noutra celebración de memoria en "Os pendellos" de
Agolada, nos 25 anos dos.
Premios "Esquío", reivindicando poeticamente a sementeira
de xustiza e liberdade de tantos axustizados. Pode ser a
derradeira edición deste certame, se non seguen contando
co apoio económico de Caixa
Galicia.

MANUEL PONTE,
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MOCIDA- os PREMIOS MESTRE
DE EN REDE, o 24, en · MATEO dá Academia do

Xuntanza de

Santiago. Cada volta son
menos en Galiza, en Ourense
xa son só un 10%. Viven cos
pais ata os 34 anos.
Reduc.iuse un 14,5% o paro
xuvenil. Pero a precariedade
cébase: un 51 ,5% fronte ao
34, 9% nos adultos. Os accidentes son un 3 l ,85%, entre
25/34 anos, igual cás enfermidades profesionais.
Seguimos perdendo moz@s,
uns 10.000 ao ano, polo
baixa natalidade. Outros emig~an: o 60% de 22.000, en 5
anos. Notouse na matricula
de bacharelato. Hai 25.000
adolescentes de 15 anos. Só
o 3% da mocidade menor de
35 anos está nun partido ou
sindicato.

Audiovisual celebran o noso
cine. Luís Tasaré nominado
por Cargo, coprodución do
documentalísta Clive Gordon.
Nela traballa con Carlos
Blanco e Luís Soaxe, mariñeiros galegas nunha trama con
música de Serxio Maure, a
Real Filharmonía de Galiza e
outros. E Belén Constenla participa con A vida por diante.
A fito con máis nominacións é
Un franco, 74 pesetas de
Carlos Iglesias, seguida de De
profundis, na ilustración, de
Miguelanxo Prado. Na televisión compiten: A vída por
diante e A casa de 7906. Van
ser presentados por Morris e
Manuel Manquiña.
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A X.unta vc¡ii . aprobar un ha Lei
contra os
que denuncian 7 mulleres
cada día. A Xunta estivo a
sufragar "salarios da liberdade", a 277 delas no 2006,
826 asistencias xurídicas a
mulleres e 914 a menores. Só
en febreiro foron asasinadas
3 mulleres en Galiza. Pero
tamén hai outras condutas
violentas, así dos fillos aos
pais, un 12%, ou de nai-fillo,
un 11,7% (6400 nenas nas
familias en Españ9). Outro
delicto son os sexuais, que
sofren, sobre todo, as mulleres: máis de .300 no 2006. E
tres de cada cen maiores
padecen violencia, o 95% psicolóxica, moitas veces viúvas.
Na foto, a presentación dos
proxectos de conciliación da
vida laboral e familiar en
Curtis, "Muller XXI", que
apostou forte por estas iniciativas, que están a desenvolverse en 3 comarcas da provincia.

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

~

O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Cofuña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax: 981 - 62 38 04

Política
... pero honrados

~ Rúa Nova, 16

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

Somos pobres, pero honrados. Esa

deber seu non informar ao tribunal de

lacónica frase encerra toda unha lec-

máis detalles de tal documento. O

~ Proven~a, 274-276
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax: 93 - 215 01 79

ción de ética, moi arraigada na socie-

presidente do tribunal, ·de inmediato,

dade, aínda que hoxe quede un tanto

toma medidas para castigar tal falta

afogada polo proliferación doutros

de colaboración coa xustiza.

~~ Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30

modelos de conduta, pública e priva-

Ternos outro exemplo positivo da

da.
Ternos estas semanas nos medios de

actuación xudicial, polo que se trata

~ Habana, 12

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

$o

Rubalcava, 30-32
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16

de corrixir outra actuación anterior.

comunicación varios exemplos nos

Porque os que aplican a lei non so

que tal lema non se pode aplicar. E
non especialmente porque os seus

deben ser honrados, senón tamén

protagonistas non sexan pobres (que

muller do César. Vén isto ao caso

parecelo, como o famoso dito da

tamén é así nalgún caso). Hai pouco

dunha actuación polo cal o máximo

aludiamos nesta crónica ao contradi-

responsable do poder xudicial escollía

torio proceder da administración

unha persoa determinada para o

xudicial en relación coa condena ao

órgano que debe xulgar sobre a lega-

terrorista de Juana Chaos . Hoxe

lidade ou non dun partido político, de

ternos que recoller e aplaudir outro

xeito que ocupaba ese pasto outro

~~ Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 4913
~~ Urzáiz, 17

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

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax: 95 - 429 37 43
~ Via 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
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É difícil entender que os xuíces
decidan por ideoloxía
xeito de facer xustiza, que se está
pondo de manifesto no proceso do
atentado do 11-M.
Cómpre aplaudir, en primeiro lugar,
o feito de que a vista da causa se leve
adiante coa máxima publicidade,
difundindo a través da rede a súa
celebración. E logo cabe tamén
salientar algunha actuación relevante
do presidente da sala. Dentro delas
merecen capítulo aparte as medidas
tomadas con relación a un alto cargo
policial do momento do atentado e
agora eurodeputado do PP.
Díaz de Mera, alto funcionario de
confianza do ministro Acebes, estivo
no seu día moi convencido da autoría
de ETA daquel execrable atentado. E
mantén que chegara a esa conclusión
á vista dun informe que chegara
daquela ás súas mans. E considera

xuíz que non cumpría algún dos
requisitos, pero era máis do agrado
do presidente. E ese órgano vai ter
que decidir moi pronto, por exemplo,
se o novo partido prdmovido por
Batasuna pode ou non concorrer ás
eleccións municipais.
Porque as decisións da xustiza
teñen, desde . logo, que ser acordes
coa lei. Pero tamén convén que así o
parezan e sexo recoñecidas por
todos. E aos cidadáns resúltanos moi
difícil de entender que as decisións
dos xuíces en asuntos sexan perfectamente previsibles a partir da súa adscrición ideolóxica. E por iso se montan escándalos como neste último caso
ou no do tribunal qu~ ten que decidir
sobre-o Estatuto de Cataluña.

Rubén Aramburu

Boa Pascua, meu amigo, que xa está todo cheo de flores e de vida. Fronte a
miña fiestra aniñou unha comunidade de merlos e deben ter orde de ensaiar
pola mañá o canto da tarde, e así esperto cada- día co seu son. Ao primeiro,
cando abría a fiestra quedaban caladÓs, agora parece que xa me coñecen e non
lles estorbo. Hai un merlo gordo que creo é o que manda, pero debe ser boa
xente, porque os pequeniños fan moita burla del e non se enfada, anda con
moita paciencia peteirando entre as pólas do sabugueiro.
Como estes merlos andan os mozos preparando todo para a P~scua Xove de
Arousa que é esta fin de semana. Alégrate e móvete! pon no cartel da festa.
Chegan o venres, montan as tendas de campaña e rapidamente comezan a
cantar e a compartir. O sábado botan o día en grupos poñendo en común o
traballo feito durante o curso. Logo veñen os faladoiros que son espazos de
testemuño: voluntariado, misión, enfermos, presos... Bonito é o momento do
perdón, á noitiña, cando os cirios vermellos espallados polo xardín sinalan a
reconciliación. O Camiño de Emaús cara a alegre Igrexa da Xunqueira vai
preparando os corazóns para compartila rriesa pascual, que acaba na mañanciña. O domingo; os compromisos, o manifesto, a despedida e as bágoas, pero
sobre todo o ánimo e a forza para ser pascueiros e pasc~eiras na casa, e na
parroquia.
Tamén o sábado hai Asemblea de Crentes no Monte do Gozo, que van falar
da familia e das novas situacións. Teño mágoa de non ir, xa que estarei cos
mozos. Sobre todo polas lambetadas da tía Charo do Rabuneiro e as caras dos
amigos.
Ti tiñas algo de mando nos paxaros, non si? Ocorréseme que podías vir falar
cos merlos da miña fiestra, para ver se ensaiaban un canto fermoso, en galega,
con son de alborada e aires mariñeiros, e que o canten o domingo ao saír o sol,
para que chegue ao amigo Uxío que debe andar polos vieiras do Ceo, seguramente da man do seu amigo Irineo. Boa Pascua, Uxío, amigo e Romero!

P9!
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Entrevista

Conversa con Carmela e A-gustín
sobre a Coordenadora de Crentes

Miguel Fernández

A Coordenadora de Crentes Galegos naceu no ano

1984. Traballa por crear un espazo de encontro entre os grupos
cristiáns de base de Galicia. Promove a Asemblea de (rentes
Galegas,. que este ano aborda o tema da diversidade familiar.

e

forma que no momento actual está
composta por representantes de grupos de O Ferrol, A Coruña, J,.,ugo,
Santiago e Vigo.

A necesidade de coordenar era sentida tamén por outros grupos, de
maneira que no ano 1984 ten lugar a
primeira Asemblea de Crentes
Galegos. N esta asemblea, ademais
das comunidades, participaron

A
simple
existencia
da
Coordenadora permítenos soñar con
outros horizontes posibles de Igrexa,
unha igrexa na que o intercambio de
experiencias vividas a luz da fe en
comunidade sexa a nosa riqueza.
Unha das nosas teimas é que na
Igrexa se escoite a voz do pobo, e ·a
nosa esperanza é que sexa tida en
conta. Sempre estivemos tratando de
abrirnos a outros grupos, pero nestes
momentos querémolo facer con máis
forza se cabe, pois somos· conscientes
do illamento de moitos, ~anto de grupos como de persoas.

orno foron os comenzos da
Coordenadora de Crentes
Gal egos?

A finai do anos sesenta iníciase a
cr ación de comunidades de base en
lici . Nun principio traballabamos
cada qu n n eu ámbito sen ningunha
rd naci n, pcr a finais dos
t n l iniciáron
contactos
rádic
n r 1 ci n a t ma conno 1982 constitúese a
ra d Grupos Cristiáns

Necesítase a coordinación para facer presente
a outra voz da igrexa
Coloquios, Cruceiros, MEGA, Xoc,
HOAC,
Movemento
Rural,
Movemento Junior Encrucillada e
Irimia.
Un d acordo de ta asemblea foi a
creación da coordenadora onde estabam s r pr entados tódolo grupos.

E

n que situación se atopa na
actualidad e
a
Coordenadora?

A c ord nad r traball u ininterrumpidam nt d d
e ano con
alt
b ixa d participación de
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Esta insistencia na coordenación ao
longo de tantos anos permitiunos
apoiar fortemente os inicios de
Somos Igrexa a nivel estatal.
Parecenos que un dos puntos forte·s
da acción da coordenadora foi preci- _
samente a organización en Galiza da
Segunda Asemblea Estatal de Somos·
Igrexa.
Na actualidade estamos integrados
en Redes Cristiás nova estrutura
máis ampla de coordenación de
diversos movementos de todo o
Estado.

Cremos que posiblemente a existencia mesma dalgún dos grupos poderíase ver afectada se non funcionase. a
Coordenadora. A propia continuidade da coordenadora estivo cuestionada cando, despois das primeiras
asembleas, foi abandonada por varios
grupos que participaran nos inicios.
Un pequeño grupo valorando positivamente a coordenación decidiu continuar. Esta continuidade permitiu
chegar a este momento no que se
están producindo novas incorporacións e a apertura a relación con
outros movementos de ámbito estatal que xa citamos.

E

ste ano organizarles a XXII
Asemblea de Crentes. Que
destacarles da xa ampla historia da asemblea?

Xa dende o inicio, a Coordenadora
preparaba a Asemblea tratando de
.recoller as preocupacións- roáis acuciantes da sociedade e dos diversos
grupos.
Ternos un recordo moi especial da
primeira na que practicamente participaron tódolos grupos que naqueles
momentos estaban activos. Nela
constatamos que, pesar da grande
diversidade dos mesmos había un
senso de comunidade que potenciou
grandemente a esperanza de todos
nós impulsandonos hacia adiante no
espíritu do Concilio Vaticano II.

a

Recordamos tamén polo impato que
tivo cara a fóra e de rebote tamén en

Carmela e Agustín, ~on Bernardo, na
Romaxe de Arzúa

nos a que deu orixe a Marcha pala
Paz en relación co ingreso na OTAN
no ano 84 en Santiago, na que fixemos un percorrido dende a
Ferradura ata a Catedral que finalmente arrodeamos cunha cadea
humana. Así mesmo a que deu lugar
a un peche na Catedral como protesta polo desmantelamento industrial
de Ferrol, que provocou un tremendo
problema de paro. O peche rematou
cando a media noite nos desaloxou a
policía por arde do cabido catedralicio.
Outra asemblea que recordamos con
moito cariño é a que contou coa participación de Chayito e Mario pertencentes ás comunidades de San
Cristobal de Chiapas. Invitados pala
Coordenadora estiveron entre nós
durante a semana previa á asemblea
percorrendo as distintas comunidades. Transmitíronnos a súa rica experiencia e aportaron na asemblea a
súa visión critica sobre a nasa situación. Coa forza do Espírito, que dis
que peta onde quer, instáronnos a
erguer a nasa voz e a non deixarno~
levar polo conformismo.

Varios membros da Coordenadora nunha
manifestación

Nas asembleas traballamos e celebramas a nasa fe, acadando unha
vivencia máis forte de Igrexa que no
ámbito máis reducido dos nasos grupos.

P

or que se dedica este ano o
tema central da asemblea á
diversidade familiar?

E

sta ano a coordenadora quere
facer un esforzo especial de
convocatoria. Por que?

Porque é un tema de preocupación
para moita xente nestes momentos.
Hai ademais unha cuestión engadida,
trátase de que somos conscientes de
que hai moitas persoas que están
tendo un grande sofrimento debido á
postura mantida pala xerarquía en
relacción con este tema. Por outra
parte parécenos carente de toda lóxica que dita xerarquía trate de impoñer os seus criterios para que se
incorporen á lexislación civil, co que
se lle estarían impoñendo uns determinados criterios a persoas que non
están abrigadas a admitilos.

Tamén recordamos a asemblea adi- Nos últimos tempos entramos en
cada a inmigración con motivo da relación con novas grupos e persoas
ás que nos parece interesante ofrecer
aprobación de Lei de Extranxeiría e
que dou lugar a un peche dunha o naso espazo de encontro e ademáis
noite en San.Francisco, no que partí- · consideramos que os crentes cada
cipou xente da coordenadora e un vez necesitamos estar máis unidos
grupo de inmigrantes.
para ·contribuir a creación dunha

A coordenadora permjte soñar con o~tros
horizontes posibles na igrexa
Sempre tivemos dificultades para

outra voz de igrexa nesta sociedade.

que os medios publicasen as nasas

Este ano a Asemblea de Crentes

comunicacións. Ultimamente e en

celebra a súa XXII edición no Monte

gran medida polo bo facer do grupo

do Gozo de Santiago de Compostela

de Somos Igrexa, estamos convocan-

o día 21 de abril.

do roldas de prensa con maior asis-

Por isto convidamos a todos aquele.s

tencia dos medios de comunicación

grupos, comunidades, etc. que quei-

que toman en consideración a infor-

ran achegarse e participar. O naso

mación que lle transmitimos.

teléfono de cantata é 981590 142.
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Debullando na vida

Conversa con
Carmen Fernández

Román Sánchez Besteiro

Cales son as túas afeccións?

Pois, podería dicir moitas, pero supoño que o .que máis gozo é a música.
Encántame, non só escoitala tamén practicala, para min é a mdlor forma de
desconectar de todo e de pasalo ben.
E as túas preocupacións?

Agora tamén son moitas, non son unha adulta aínda que para a lei me quede
pouco, pero xa comezo a ter que deliberar e non como cando es máis pequena. Impórtame moito a s~tuación social aGtual que non está mal pero sempre
se pode mellorar, preocúpame o futuro de Galiza e de Lugo, preocúpame o
meu futuro. Agora o máis inmediato é este agónico 2º BAC que non dá rematado.
Cal é a túa visión da mocidade? É a que aparece -nos medios de comunicación?

e quen vé endo?
hám me armen Fernández
Álvarez son da casa de Vila de
Vilar dos Cucos, Recimil.
Nacín hai 17 anos e polo de
agora sempre vivín en Lugo.
Pertenzo a Asociación de veci"Cruceiro
de ·san
ños
Lourenzo de Recimil" e a
xuvenil
Asociación
''Arcodavella" de Llilgo.

Quizais apareza un pouco distorsionada da realidade e isto débese, penso
eu, porque nas "noticias" e telexornais acostuman a presentar os sucesos e
problemas da sociedade que xeralmente superan as "boas noticias". Isto deixa
unha sensación negativa de todo, non só da mocidade. Ora ben, a verdade é
que a visión que aparece nos medios da xuventude non é unha mostra que
represente a totalidade. Porque se nos deixamos guiar por ese baremo toda a
xuventude consumimos drogas ou estamos enganchados ao móbil.Seguindo
este razoamentos, a da maioría dos medios de comunicación, chégase a conclusións erradas sobre a mocidade en particular e a sociedade en xeral.
Que adxectivos a definen logo?

Solidaria, filantrópica e ilusionada ante situacións límite (Marea negra,guerras,incendios.: .. ); no día a día, pasota e despreocupada. A miña visión de
todos os xeitos é positiva.
Que pensa a mocidade do galega, dos galegas? Séguense mantendo os prexuízos de autoodio inferioridade ... ?
Non creo que os tópicos nos importen xa, a maioría está orgullosa de coñecer o galega aínda que non o falen (nas cidades está en desuso) e outros moitos non consideran isto como motivo para estala. Referente aos galegas, pois
en xeral si que nos consideramos ·submisos porque por máis que moitos loitamos e tentamos cambialo, isto está moi arraigado en nós. Non obstante o
autoodio non creo que se dea para nada, en tal caso a indiferenza.
Como ves o futuro?

. Véxoo inseguro, preocupante, esperanzador e afastado. Inseguro e preocupante porque os meirandes problemas da sociedade en xeral afectan maioritariamente aos máis novas; esperanzador porque dende a ilusión (característica da mocidade) imaxino un bo futuro; e afastado porque considero que é
agora cando comezo a escribir o meu futuro.
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As furtadelas

Que demo importa se un é culto, está
ao día ou leu todos os libros? O que
importa é como se anda, como se ve,
como 'se actúa, despois de ler. Se a
rúa, as nubes e a existencia dos outros
teñen algo que dicirnos. Se ler nos fai,
fisicamente, máis reais.
Gabriel Zaid Os demasiados libros.
Ed. Anagrama.

Xa volo dicía eu Celebrar a fe na nosa lingua
A semana pasada dabamos en dúos liñas a noticia
de que os bispos galegas deran carta branca á
impresión do misal galega, e suliñabamos a súa
importancia coma instrumento de trabal/lo para
a liturxia na nasa ferro.
Esta noticia danos pé para insistir unha vez máis
nunha das masas teimas, non das menos importantes: a necesidade de celebrar a nasa fe cristiá
na nasa fingua. Aquí en Galicia, en galega.
Pode que alguén diga: xa están estes outra vez
co mesmo que repetiron xa mil veces! Porén, a
pesar de ser algo mil veces repetido polos que
estamos convencidos da súa necesidade e importancia, e a pesar de estar esgotados tódolos
argumentos habidos e por haber sobre a liturxia

en galega, o certo é que a celebración en
galega segue senda algo excepcional nas
nasas comunidades. Causas dalgunha
vez que outra, e non causa diaria e normal. E causa dunha moi pequena minoría. Moi poucos celebrarán regularmente
en galega ... desgraciadamente.
Ata cando? Será que hai no fondo razóns
ideolóxicas de peso? Ou será que o peso
téñeno as vellos dificultades de sempre: a
comodidade e o desinterese? Esperemos
que este instrumento que van poñer
agora nas nos.as mans axude a vencer
algunhas dificultades... aínda que é só Aparecido na Peneira do
número 35 de lrimia
isa: un instrumento.
(4 de xullo de 1982)
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Inmemoriam

Morreu D. Eugenio Romero Pose,
e levouse a Uxío

Manolo G. Turnes

Coñecino cando era mozo. Viña moitas veces á nasa misa da Comunidade, os
domingos ás 12:30. E boa parte delas, actuaba a xeito de estrela convidada,
ben porque así o párroco podía librar para outras urxencias, ben compartindo
micro con el, porque lle apetecía e punto.

, A eucaristía construíase entre
todos pero o seu gran momento, no
que brillaba en solitario, era a homilía. Daba gloria escoitar aquela combinación de saber, intelixencia e profunda humanidade. Era Uxío: un rato
de biblioteca Vaticana, especialista
mundial en Patrística e en Prisciliano,
home de prestixio científico recoñecido, ao que por forza acabaron
'n omeando reitor do Seminario
Maior de Compostela, non para prestixialo, senón para que el prestixiase
a Institución coa súa presenza.

te de cando sentara a traballar.
Noutra ocasión, en Roma, comentou
a uns amigos que quería mercar un
ordenador portátil. Eles faláronlle
duns boísimos da marca Tampax.
Pateou toda Roma e volveu onda os
colegas para Hes comentar que non
traballaban esa marca en ningunha
tenda da capital. Os amigos, entre
risos, fixéronlle entender a razón das
caras que os dependentes poñían.

Contaba estas causas que lle pasaban coa maior das inxenuidades:
malicia ninguri.ha, agás se lle tocaban
a Santiago. Poñíase malo no día do
apóstolo, pois sabia que os estouridos
Como era
dos fagos desde as torres da catedral
Pero tamén era aquel sabio despis- . estaban acabando con elas. El entre
tado que vivía coma un cura e que foi outros, axudaron a que hoxe xa non
descubrir, con 40 anos, os sacos de se boten os foguetes desde alí. O
durmir ou como se lavaban os calce- único caso de malicia coñecida de
tíns, no camiño de Santiago, con Uxío é o de cando uns turistas paraBelén, Antonieta, Carme, Pablo, ron o seu coche no medio da praza
Anxo... daquela parroquianos novi- do Obradoiro e pedíronlle que lles
ños. A modo de exemplo, canto dúas tirase unha foto ·coa catedral ao
anécdotas (verídicas, por incrible que fondo. Sacoulle a foto ·ao coche, en
parezan): en certa ocasión que se represalia por mancillar co vehículo
a fermosura da praza.

Dicían del que non tiña pecado orixinal
puxo a estudar, nun momento dado,
decidiu que era hora de estirar as
pernas e baixou á rúa. Ante tamaña
manifestación relixiosa coa que se
atopou, preguntou que era aquilo.
Cando lle responderon que a proceión de venres santo, decatouse de
que pasara un día e máis unha noite
a ler libros e que xa era o día seguin-
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Polo demais, era famoso o seu moi
especial sentido do humor (como
quere que lle corte o pelo? -preguntáralle o barbeiro fal.a ngueiro-; en
silenzo!- respondeu el deixándoo
mudo para toda a sesión), e a súa
humildade: no mesmo camiño de
Santiago, durmiu nun cortello cos
compañeiros de andaina, porque os
monxes do mosteiro do lugar non lles
abrirori as súas portas. Á mañá
seguinte, cando se decataron de ·a
quen lle negaran a entrada todo eran
desculpas e reverencias (os humanos

somos así). El sabía de sobra que se
dixese desde o principio quen era
durmirían todos na hospedería, pero ·
non chiou.

causa que antes só facía en Roma,
pois seica iso alí facilita a visita a
moitas pequenas xoias inaccesibles
doutro xeito, por estaren dentro de

Era feliz entre libros . raros escritos
en idiomas raros
O cambio

Aquela Semana Santa, na parroquia organizouse un ciclo de charlas
que ía dar el. Inexplicablemente saíuse do guión e comezou a falar de
xeito circular e obsesivo da necesidade da obediencia, da súa importancia
no seo da Igrexa .. : Ficamos pampas.
Lago comezou a vestir de corvo,

conventos. Petaba á porta, chiscáballe un olio ao .acompañante e poñía o
alzacuellos. Cando soubemos que o
nomearan bispo en Madrid chameino e deille o pésame de corazón el
deuile a risa). El era feliz entre libros
raros escritos en idioma raro, deses
que o bibliotecario non sabe que ten
no andel porque ninguén os pide

En Roma , cun grupo de xente de Santiago. Ano 1990.

'ª

desde o S. IV, dos que aburren a un
santo; ese era el e esa era a súa grande achega a este mundo. Era home
aberto a todo, sen prexuízos, que
tanto ía con Irimia coma co Opus,
pero tamén sen criterio ou modelo de
Igrexa para exercer de bispo, e.n palabras dun amigo comtin.
E alá se nos foi

Desde a lonxanía chegaban novas:
que se pateaba os barrios máis
pobres facendo pastoral, que se a súa
casa estaba aberta a calquera destas
terras que o visitase, que se no arcebispado estaban xa fartos de ver no
portal tanto quinqui que pasaba a
saudalo. Por desgraza tamén chegaron aqueloutras de que se en Madrid
se falaba da mafia galega (Rauco,
Uxío, Cortizo ... ), que se el comezaba
a set a cara amable de Rauco coa que
mant'er o rabaño controlado, que se
chamaba a este ou aquel grupo eclesial á arde para que deixasen de
apoiar o Bienio Irmandiño ... Sentina
moito, por el e por nós, pala Igrexa,
porque semellaba que D. Eugenio
comezaba a engulir a Uxío, se ben
realmente nunca souben se a miña
percepción era xusta, nin en · que
medida a presión do cargo e do
ambiente o levaban a facer causas
que antes nunca faría. Hoxe souben
da súa marte. Seguramente D.
Eugenio morreu pero Uxío volve a
mirarnos libre, desde aló arriba.
D.E.P.
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IA
Cartas
Domingo Seivane denuncia nesta carta o que cualifica como agresión do
bispado de Mondoñedo á súa familia. "A miña irmá Mercedes, que tiña o seu
testamento a favor do bispado", indícanos este subscritof¡ "ao ver esta
santidade episcopal cambiou de idea e está a enviar o seu diñeiro a "Les
enfants de Hue", conforme poden ver nos papeis que achego".
11
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Sentenza contra o bispado
"Na última folla da sentenza da Audiencia de Lugo
pódese ver o rexeitamento das partillas feítas pala diocese e confirman as que tiña feíto a familia Seivane, no ano
78, por un avogado do IRYDA. No xulgado de
Mondoñedo tamén lle deran a razón á familia.
Unha da catro irmás deixáralle o capital ao bispado.
oller n o diñ eiro do banco, pero non quixeron as fincas
da súa partilla, alegando que o caderno particional non
taba a inado.
d repart conviviron en completa harmonía
n que cada irmán fixo o que quixo
~· ú
J ir . A c
da uniu as súas terras ás do seu
h m . A mai ría da propiedade pasou a ser traballada
p l · v ciñ que coñecen ben as lindes de cada irmán ..
A m maque doara o capital alugou as fincas principais
a un v ciño que terminou por mercarllas.Parte da venda
que tiña no banco era das fincas que vendera. Esta venda
foi o motivo do preito.
durant 21

Falei dúas veces con Gea Escolano, pois non quería un
preito de partillas, longo e caro. Tempo perdido; un autista total. E aínda declarou no xulgado, cunha gran cruz no
peito, que non se lembraba de nada. Chegaron a pedirme
cinco millóns de pesetas. A valoración das leiras da !amilia, feíta daquela por un perito da zona, foi de dezanove

millóns de pesetas e a parte da testadora defunta nese
capital é do 13,36%, ou sexa de dous millóns e medio das
vellas pesetas.
A diocese presentou o preito escollendo o mellar pastizal (feíto polo veciño que o traballaba) e outra peza
situada no centro do barrio, tan ben que que se trata precisamente da harta da casa familiar. Se perdesen o preito,
terían que solicitar licenza ao bispo para entraren na
casa.
Quera comentar que unha das irmás que foi para
Suíza, envioulle ao cura da parroquia un millón de pesetas das de aqueles tempos. Tiña o seu testamento a favor
do bispado, pero ao verlle as orellas ao lobo, foi ao notario e cambiou de herdeiro. Esta declaración foi feíta e
documentada no xulgado. O pastor escorrenta as súas
ovellas.
Levan dez anos enfermas, vellas e torturadas por un
preito irracional. Xulguen vostedes. Un teólogo dixo que
a xerarquía católica navega no Titanic. O escritor
Antonio Gala dixo que lle parece ben que os bispos españois digan que eles tamán foron embrións, pero que o
peor é que continúen a selo. Eu digo que non está ben
tiradle pedras a unha ambulancia".
· Domingo Seivane
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Xn 20, 19-31
15 de abril - 11 Semana de Pascua
Naquel día, o primeiro da semana, ó
serán, estando pechadas as portas onde
estaban os discípulos, por medo dos
xudeus, chegou Xesús, e, poñéndose no
medio, díxolles:
-Paz convosco.
Dito isto, mostróulles as mans e .mailo
~ costado.
Os discípulos a egráronse, vendo
·o Señor. El díxolles outra vez:
-Paz convosco: coma o Poi me mandou a
min, tamén eu vos mando a vós.
E dito isto alentou sobre eles, e díxolles:
__J -Recibide o Espírito Santo: a quen lles
perdoédes os pecados, quedaranlles
perdoados; a quen llelos reteñades,
quedaranlles retidos.
Pero Tomé, un dos Doce, o chamado
Xémeo,· non estaba con eles cando chegou
Xesús. Dicíanlle entón os outros discípulos:
-Ví mos Señor.
Pero el contestoulles:
-Como non vexa nas súas mans as furas
dos cravos e non meta nelas o meu dedo;
como non meta a miña man no seu
costado, non crerei ...
Oito días despois estaban outra vez dentro
os discípulos ...

Benia aos que creron sen veren!
Hoxe achegámonos ao evanxeo de Xoán, e nel os relatos das
aparicións de Xesús. Un dos problemas cruciais c:fos primeiros/ as
cristiáns fo¡ dar conta da experiencia da resurrección do mestre. O
feito que eles viviran non era doado de explicar con palabras e
menos dicir o que iso estaba a supoñer nas súas vidas.
O texto que estamo.s a ver concíbese en dúos partes, unha que
describe a misión dos discípulos (19-22) e a outra a experiencia
real vivida da incredulidade ante a resurrección de Xesús (23-31 ).
Na primeira, Xesús entra na sala onde están pechados os
discípulos/as, por medo aos xudeus, e saúdaos coa paz (20, 19). A
iniciativa e do resucitado, e a súa chegada recórdalles o que lles
prometera na cea de despedida: o don do espírito para a misión
(14, 26-28) e este é o momento de recibido e de comezar camiñar
na vida doutra maneira, continuadores/ as da misión do Nazareno.
A segunda céntrase no tema na dúbida. Non fo¡ fácil camiñar na fe
no resucitado e por iso o que vén dicir o relato de Tomé é o camiño
que tiveron que facer para chegar ao encentro co resucitado . A
realidade que está a vivir este discípulo ten que ver co que estaba a
acorrer nas comunidades primitivas, unha cousa é crer no
resucitado e outra crer autenticaménte. O entusiasmo primeiro e os
recordos do Xesús histórico non son dabondo para vivir en
radicalidade a fe (a necesidade de Tomé de tocar a Xesús) hai que
confesalo na unión co Poi ("meu Señor, e meu Deus") no mellor
estilo xoánico (10, 30). As aparicións axudan, pero o importante é
o que se ve co corazón (20,-29).
Carme Soto
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Mete medo.
Esta lectura a verdade é que é das que me deixan
intranquilo porque me enfrontan á miña propia
definición: creo eu na resurrección, noutra vida
despois desta? É iso posible, razoable? Ten sentido
propoñelo como hipótese, ou son as ganas? E se
non o creo, podo seguir definíndome como
cristián? Que doado sería se sufrise unha
experiencia coma a de Tomé, aínda que me caese
unha reprimenda coma a el por descrido. E antes
disto está esa frase tremenda na que Deus queda
nas mans dos discípulos: a quen eles perdoen,
Deus perdóao e a quen non, Deus tampouco!
Menuda responsabilidade, moito se arrisca, moito
se fía! Pero non todo é tan tremendo . Antes aínda,
e para evitar unha carta queixándose da
insensibilidade machista dun servidor por parte do
sector feminista, debo deixar claro que si me
decatei de que a primeira en falar con Xesús
despois da resurrección fo¡ unha muller. Pero,
confundilo co xardiñeiro ... ! En fin, ninguén é
perfecto.
Manolo
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

PRIMAVERA QUE NON *PRIMAVEIRA
Xa o dixemos moitas veces, pero repetímolo porque alguén hai por aí que
aínda non acertou a aprender que chegou a primavera, e non a *primaveira,
que aínda que a terminación -eira é moi galega, esta palabra non a ten. Hoxe
non irnos dedicar estas liñas a explicar o porqué de que coincida o termo primavera co castelán sendo unha palabra galega, serrón que nos irnos centrar no
léxico todo que usamos cando chega a devandita estación. Fálase de alerxias,
de pole, de depresión estacional, astenia primaveral, pero tamén é a época de
preparar os xardíns, de que empecen a saír as flores, de plantar algunhas árbores e de que lles saian flores a moitas froiteiras. Por certo, a flor de froiteira
que máis nos gusta é o azar polo ben que recende ou ule. E xa postas en materia, irnos falar un pouquiño do léxico deste ámbito da "botánica".
Comezamos polas árbores froiteiras. Diremos delas, en primeiro lugar, que
as hai masculinas ou femininas (vaia novidade!) segundo sexa o xénero da
froita que dean. Daquela, a cereixa é a froita da cerdeira, a cirola da ciroleira,
o abruño do abruño ou abruñeiro, o pexego do pexegueiro, a laranxp. da laranxeira, aínda que tamén se lle pode ben chamar laranxeiro (e con elas faremos
unha rica laranxada), o limón do limoeiro (e con eles faremos unha fresquísima limoada) , a mazá da maceira, a pera da pereira (non do *peral), aínda que
tamén hai peros, que os apañamos nos pereiros e que veñen sendo un tipo de
mazás ... Con todo, existen algunhas excepcións: a figueira, que dá os figos, e o
castiñeiro, de onde obtemos as castañas.
Seguimos polas flores. Sabedes que unha flor completa é a que está composta por cáliz, corola, estames e pistilos? Como non é o noso tema, non irnos
entrar en clasificarvos flores completas ou espidas, pero si vos irnos dar os
nomes dunhas cantas coñecidas para que usedes correctamente o seu nome:
azalea, margarida ou margarida, hortensia, caravel, papoula, crisantemo, cala,
cartucho ou espiga da anada, que vén sendo o mesmo, dalia, tulipsín, lirio...
Moitas quedan! Non prometemos nada, pero o próximo día parécenos que
tamén vai ir de rosas ... Feliz primavera!

O Fachineiro

da neutralidade

COMA EN CASABLANCA
Calquera que vise Casablanca -e quen
non a vise xa lle vai sendo hora- lembrará
a escena no que o cínico capitán Renault
manda pechar o café de Rick porque "descobre" que alí hai apostas, que eran ilegais . O PP tamén descubriu agora que o
grupo Prisa non é neutral. Aínda máis, os
editorialistas de El Mundo cualifican aos de
El País de farsantes, segundo a liña habitual mantida polo amante-cliente de
Exuperancia. Agora irnos descubrir que El
Mundo Deportivo é barcelonista e o As,
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madridista. Xa non é que non se queira distin guir entre información e opin ión, ou que se
prefira ler a información interpretada, senón
que a maioría só é capaz de ler ou escoitar o
que quere oír para ter que retrucar mentres se
trisca na tapa do bar. Non só se trata do que
se di ou como se di, senón do que se silencia .
Por suposto que non hai ninguén neutral, o que
ocorre é que dentro da non neutralidade un
pode ser honesto. E nisto moito hai que mellorar. Menos mal que ternos lrimia!

A.Q.

