·A foto ue fala
Cidade de México . Un neno
véndelle doces á policía antidisturbios mentres esta agarda
para cargar sobre unha manifestación.

O trasno

Entrevías

Daniel López

Non comungamos con roscas nin con "men- · descubrindo o's seguidores de Xesús despois
do gran fracaso, compartindo, porque a .
drugos" de pan (iso soa a pan reseso e o pan era
"vida ninguén nola pode roubar".
do día). Tampouco os curas non eran vermellos.
Ecoaba aquela Igrexa florecente de
Estivemos en Entrevías, Vallecas, na misa de
pequenas comunidades, dos tempos do
resurrección. Non se collía. Na misa houbo eses
Vaticano II, de Tarancón e a transición políelementos que fan completa e universal (católitica. Eran outros tempos. Agora dirixen o
ca) unha celebración eucarística: revisión de vida
catarro os que daquela simpatizaban cos
e perdón, palabra compartida, o memorial da
últi~a cea, un enorme naso pai, comuñón e moita
que berraban "Tarancón ao paredón".
gratitude. Eucaristía= darmos grazas xuntos.
Pírrica vitoria. Que lles aproveite.
U nha nai falo u do seu
Non sei en que lle molesta a Rauco qU:e
reencontro coa .tesurrec- . haxa parroquias así. O outro día contáronme
. ción da man da parrodun crego dunha parroquia contra Terra de
quia. Narrou a súa priMontes. Seica hai unha muller discapacitada
meira experiencia en
que anda en relación "non bendicida" cun
comisaría, bastante antes
home, a quen ten por compañeiro na vida.
de que o seu fillo morrera .· Ela é freguesa de misa. O cura avergóñaa
pala droga: chorando,
canto pode. Seica un día mandou a un monamoi perdida, moi soa,
guillo fóra por unha pedra. Úespois pregunbateu cunha persoa que
tou: para que serven as pedras? Os nenas
lle preguntou por que
dixeron causas: para construír, para labrar,
choraba. Ela expresouno
etc. El dixo algo así: tamén para apedrar as·
así: "vin o ceo". Era 1 mulleres de mala vida.
Enrique de Castro, que
Si, hai parroquias que habería que pe.char
andabá por eses submune párrocos pecadentos aos que suspender "a
dos, os que nin Rauco, nin Ratzinguer, nin
humanis" e pagarlles unha viaxe de ida a
E crivá, nin Cañizares pisaron. Era o mesmo
Afganistán, para c.onverter talibáns, que é un
cura que nos falou da experiencia da resurrecchoio estupendo e moi meritorio. Pero son
ción como algo cotián e necesario, algo que foron · ou tras, monseñor.
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Editorial

O momento
do

Ollo co derrotismo e coa molicie

Non nos podemos permitir o derrotismo. Sinais apocalípticos aparecen aquí e
acolá. Lemas sobre a aceleración do cambio climático arrepiantes informes, a
desaparición de especies mariñas, o desastre urbanístico no Mediterráneo, que
máis dun se empeña en importar ás nasas vilas costeiras.
Certamen te que o viñamos advertindo desde hai tempo e que sempre hai poderes e intereses poderosos, empeñados en silenciar e edulcorar os problemas,
·sobre todo cando afectan a xeracións vindeiras. Agora o problema está entre nós.
Cómpre afincarnos en certos principios. Primeiro que non é posible solucionar
a destrución do planeta e do noso país dos mil ríos, desde políticas moles, de
gobernantes que non gobernan e de cidadáns mimados. O momento esixe defensa enérxica do ben colectivo. O momento esixe o convencemento de que a lei é
para todos. O momento pide autoridade e liderado, democrático, que nada ten
que ver co esmoleiro de votos fáciles de cidadáns sen conciencia da envergadura
do que se vén enr~ba.
Ternos o recente tema do peche de certos bancos marisqueiros, sobre todo do fondo das rías, pola degradación da . calidad~
das augas. A perversión da política electoralista enzóufao todo,
esixe defensa enérxica mesmo
as decisións que se toman con datos científicos incontestables: nas rías hai merda, dispensando, porque os afanados
ben colectivo
urbanizadores do litoral esquecéronse de planear as depuradoras, de deixar de gañar un pouco -tanto concellos como promotores- para salvar un anaco de vida e de país.
Non é tempo de compangos. Debemos esixir aos que gobernan criterio firme e
autoridade a pral da vida en perigo. Especialmente se, cando estaban na oposición, foron dos nasos. Que non se reviren, por mercadeo electoral, ao campo do
todo vale, do pouco máis ten, e do que queres que lle faga.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Estamos na Pascua. A vida está chea de motivos para a esperanza e a nosa
Igrexa tamén. Veño de celebrar durante a Semana Santa a festa da marte e
Resurrección e tiven a sorte de volver á miña parroquia de Cantodarea en
Marín. Alías celebracións tentan ser coidadas e vitais e dan gusto. A rapazada da catequese fai unha representación da Paixón humilde pero xeitosa que
acaba en Vida como non pode ser doutro xeito. E a Vixilia Pascual do sábado é certamente coidada. Chea de detalles que invitan a crer na esperanza
que pregoa este artigo. O rumor de esperanza non está só en que hai unha
parroquia onde a Pascua se vive beri, teño constancia dunha manchea de
parroquias onde se fai (Sobradelo en Vilagarcía, San Tomé de Piñeiro, as de
Víctor e por suposto aquelas que ti sabes... ) Se cadra o que escribe estes
rumores e mesmo ti que os les podes pensar que estamos ante unha igrexa
que invita á desesperanza. Que mentres un domingo de Pascua teritan pechar
unha igrexa en Madrid hai pequenas candeas como as da Vixilia Pascual que
están acesas. Eu estou convencido que esas luininarias son das que fala a
liturxia do Sábado Santo:
- Luz de Cristo...
- Deámoslle grazas a Deus...
A~í que pechade os ollas, lembrade a luz que portastes en Sábado Santo e
pensade que é imprescindible ter acesa a vela para que a esperanza da
Resurrección estea nos nasos corazóns. Feliz Pascua, irimego, Feliz esperanza, irimega.
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Apeneira
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~ 11 i1nqus1ur~~;;!.. Bienal
Pintor
no Museo
de Lalín: 26 pinturas e 6 esculturas. (adrando coa Festa ·da
1
Nai, celebrámolo agasallando
con esta maternidade súa, un
a máis forte: 2 motivo moi presente nas artes
mortes por mil traballadores,
plásticas. Da xeración de "Os
fronte aos O,3 doutras activida- Novos" -Colmeiro, Maside; ·
des. No 2006 houbo 49 acciSouto ... - que incardinan a nosa
dentes graves con 4 mortos,
arte coas vangardas que lle
pero no 2005 68 e 12 respecti- dan novo pulo, dentro do
vamente Por certo, os
movemento renovador. O vinl 0 .000/15.000 mariñeiros de deiro ano vai ser o centenario
alta mar nin poden votar. Os
do seu nacemento ( l 908prácticos denuncian o perigo
1996), con especial memoria
para acceder ao 60% dos bar- en Vigo, que acubilla na Casa
cos . Así morreron 3 deles en 5 das Artes, unha das súas colecanos . Pero son percebeiros e
cións máis importante. Emigrou
mergulladores colleiteiros os de a Cuba e Arxentina, incidindo
máis risco, esixindo xubilación na fervenza cultural destes paíaos 57 anos, e non aos 62, e o ses.
recoñecemento de enfermidades contraídas coa inmer!)ión
na auga . As ONG urxen
CÁMARAS EN BARCOS, para
gravar abusos laborais ou nas
capturas.

1700 Km. de costa chaman a
agradecer aos que faenan nela,
enriquecendo a alimentación.
O 28, día da seguridade no

sl~ l~fonx11ioA5r)E
NO MAR,

4

LAAElt<U

3

RIOS

Os l 0.000
(38.000
Km.) son as veas que irrigan de
sangue e vida o país,. gratuitamente, así a enerxía hidroeléctrica que-producen l 06. 5
deles máis da metade: Miño,
Sil, Xallas, Tambre e Eume, en
36 grandes centrais (S.Estevo
no Sil, B~lésar... ), l 00 minicentrais e preto de 40 encoros.
Case toda xestionada e rendíbel a empresas de fóra:
lberdrola explota 11 encoros,
Fenosa: l O... Ourense produce
un 70% de enerxía máis da
que consome. Na cola en todos
os servizos, é líder nesta riqueza: 12 MW /habitante/ ano,
fronte a l no resto do estado.
Uns 164 millóns/ ano de € que
se aforran de petróleo. Na foto,
o Miño atravesando 5 pontes
na capital. Adega organiza .
"Roteirorríos" para coñecelos
mellor, o l 2 en cahoa entre
Barcala e As Neves.
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VENEZUELA lembra a
rebelión das chabolas contra o
golpe de estado de abril do
2002, e a prol da filosofía bolivariana, cando está a incrementar o PIB, un 10,3%, por 3º
ano, reducindo o paro ata o
9,8%. Pero hai trabas coma a
inflación crecente e a dependencia de EEUU, un 40% das
exportacións de petróleo, o
medo do investimento estranxeiro debido ás privatizacións.
Sendo un país desenvolto, a
finais dos 90 caeu nun 70% de
pobreza. Con Chávez, millón e
medio foron alfabetizados, 20
millóns de tratamentos en quirófanos ambulantes, naceron
41.000 novas cooperativas. Na
foto, nunha visita a Compostela
no 2005. Ós 32.026 galegos
que viven olí, 100.000 con
fillos e netos, un 80% son de
Ourense. Debido á intoxicación
política que están a vivir, é o
estado do que máis retornan a
Galiza dende a_quel continente.

Alfonso Blanco Torrado
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O 26 lembramos o accidente
nuclear máis desastroso, o de
no 1986,
que diminuíu a poboación unha
quinta parte. A planta fo¡
pechada en decembro de
2000. Drama que están a compartir 43 familias galegas que
nos veráns acollen a nen@s de
orfanatos da rexión, dende a
Asociación Ledicia Cativa de
Ourense. Na foto, Kristina,
acollida polo parella Víctor
González e Victoria García de
Lugo e os· seus dous fillos, comprometidos a traela ata os 17
anos, convencidos de que 2 .
meses en Galiza, son 2 anos
máis de vida para ela . Unha
zona con alimentación contaminada polo radiación, e unha
esperanza de vida de 59 anos.
A Asociación manda dende hai
11 anos, roupa, material escolar e medicinas a estes orfanatos.

CHERNOBIL
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O 22, "Día da Terra", enche as
rúas de lazos verdes, ata con
manifestacións, contra as centrais nucleares, térmicas, etc.
Mentres, nas Pontesh~
Encentro da
van
estudar as renovábeis: 55% da
consumida. A que máis medra
é a eólica (5620 GWh), fronte
á hidroeléctrica (5200 GWh),
pero as térmicas producen
16.000GWh en Meirama, As
Pontes e Sobón. Exportamos
electricidade, pero hai lugares
sen o subministro que pagan e
con frecuentes cortes, a pesar
das subvencións publicas
(FENOSA recibiu nos 90, 131
millóns de euros) . Xeramos o
equivalente a 2.460 miles de
toneladas de petróleo. As
empresas culpan á dispersión
da poboación :. l 9Km. de liña
de baixa tensión, amañan 3
Km . en Madrid . O 30% de
potencia que FENOSA vai
incrementar na Península neste,
procede de Sobón (470 MW),
eólicos e minihidráulicas ... ,
pero non pagaron aos damnificados do encero de
Portodemouros polo concesión
de 1962. Xeramos o 9,3%. da
electricidade e consumimos un
7%.

ENEKAIA,
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O 26 de abril de 1 937 a aviación nazi, inducida P.Or Franco,
bombardeou
con 30 toneladas de bombas
que mataron a preto de 3000
persoas e queimaron o 70%
dos edificios. Un ensaio arrepiante dos bombardeos da 2 9
Guerra Mundial. No 1997 o
presidente de Alemaña pediu
perdón, algo que aínda non
fixo o goberno de Madrid. Na
ilustración, o mosaico do
Gernika de Picasso nesta vilo,
icono universal contra o fascismo, encargado polo República
para o Pavillón da Exposición
de París (1937). Foi pintado
dende o 1 de maio ata o 4 de
xuño. Bo clima para ler os versos de Tala de Gabriela Mistral,
a Nóbel chilena (1945), que
expresan a dor dos nenes e
nenas vascos exiliados alí nesta

GERNIKA

barb~rie.
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No aniversa rio da re.Qública
lembramos a

ERNtSTO
GUERRA DA CAL .
(Ferrol 1911 ).Viviu a infa ncia e
adolescencia en Quiroga, a ta ir
a Madrid onde contacta coa
Xeración do 27: Lorca, Buñuel.
Loita a prol da república nas
Milicias Galegas ata a ditadu ra. Exiliase a Nova York. No
mes dos libros, lemes os seus
poemarios, Río de sonho e
tempo e Lúa de Alén mar, que
respiran o Courel. Ou en Do
Lor ao Si_/, esta intuición : 11 •••
que verdor/ de orvalho/ no mes
de Abril!" . Foi un defensor da
aproximación da nosa cultura á
portuguesa . Este "cidadá n do
mundo" loitou polo comunicación entre as culturas: ga lega,
portuguesa e brasileira. Ferrol
dedicoulle o nQ 16 de Tempo de
Historia, na foto .
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IHIA
Política

ELECTORES E VOTANTES

No proceso electoral en marcha o Instituto Nacional de Estadística fixo 'público o censo de persoas con dereito a voto
en cada concello, distinguindo entre as persoas que residen en cada municipio e mailos chamados residentes ausentes,
que están censados no consulado correspondente do país onde residen como emigrantes. Trátase do tan manido CERA
(Censo Especial de Residentes Ausentes}.
En cada convocatoria electoral reitera o INE noticias pouco favorables
para o noso país. Se no marco das eleccións xerais e autonómicas a evolución do número de persoas con dereito a voto non resulta escandalosa
é porque as escasas zonas con poboación nova compensan (case) a
regresión demográfica do conxunto e mesmo o despoboamento de boa
parte da nosa comunidade.
Nesta convocatOria, ao darse a coñecer o censo por concellos, ve~os
en detalle esa evolución, que fa¡ mesmo que bastantes corporocións locais
diminúan o número dos seus membros e só moi poucas o aumenten. Pero
ademais, ao dar a coñece~ os datos do CERA, constatamos, unha vez
máis, .como o noso país segue sufrindo a ausencia dunha parte moi significativa da nosa familia.
Por suposto, quen máis quen menos, cada persoa ou cada familia ten
moi preto de si a eses irmáns ausentes. E agora que a nasa situación económica e social mellorou notablemente sentímonos máis solidarios desas
persoas que marcharon no seu día en busca da pro.speridade e que hoxe,
en moitos casos, sofren a crise dos países de destino que tantas oportunidades ofrecían no seu día.

Nin a solicitude do voto nin o seu exerc1c10
contan coas garantías mínimas esixibles.
Esta fonda realidade persoal e social .ten, tamén, evidentes repercusións políticas e electorais. O sistema vixente segue recoñecéndolles a
esas persoas uns dereitos como cidadáns do seu país e mesmo do seu
concello de orixe. Pero lago non lles dá medios nin métodos para exercer
dun xeito digno ese dereito e esa re~ponsabilidade.
Eses cidadáns non irán o 27 de maio a un colexio electoral onde os
membros da mesa comproben a súa identidade e lles dean a oportunidade de expresar de xeito libre e secreto a súa opinión e mailo ~eu voto.
Para estes cidadáns, a non ser algúns raros casos de persoas que viaxen
ao seu lugar de orixe, a súa participación farase a través dun voto por·
correo, pero sen as garantías que ten ese procedemento para os residentes no territorio español. Nin a solicitude do voto nin lago súa remisión
ao colexio correspondente cantan coas garantías mínimas esixibles.
Os diferentes partidos que se sucederon no goberno falaron moitas
veces de cambiar o sistema, de xeito que ofreza unhas garantías democráticas plenas. Pero todos foron deixando o asunto ·p ara mellar ocasión.
Será porque estes residentes ausentes teñen unha rara tendencio a darlle
a maioría dos seus ·votos ao partido de turno no goberno?
En fin. Así están as causas e os candidatos sucédense nun triste desfile
palas principais cidades de América Latina nunha campaña que ten moi
pouco de democrática.

a
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Rubén Aramburu

o outro día saíron dous eregos na televisión que se dedican a botar o demo
fóra. Contaron causas espantosas de xente que bota escume pala boca, chía
e rabuña coma un gato. O caso é que os dous cregos son espantadores oficiais de demos nas súas dioceses. Caéronme ben porque non parecían deses
talibáns que aparecen agora condenando a todo o mundo; estes como se ve
que negocian co demo, deben entender mellar os pecados e os pecadores.
Un deles é de aquí pretiño, xunto ao Miño. O quemáis me chamou a atención_foi os remedios que utilizan para reducir o inimigo: non o excomungan,
nin lle chaman herexe... bótanlle por riba auga bendita, que é o que usaron
sempre as avoas e non causa máis dano que unha molladura. Contaba o
Xocas que aos demos non lles gusta o frío e emigran cando vén o inverno,
e debe ser a causa de que escapen ante a auga bendita. Pero dicía un deses
cregos que o máis eficaz é a auga bendita mesturada con moito sal; arite isa·
non hai demo que aguante. Despois de cavilar un cacho cheguei á conclusión de que os. demos,.pola mala vida que levan, e porqu_e deben andar sempre de enchedelas e furanchos, e como traballan de noite, deben ser hipertensos. Non ~e estrana que· fuxan do sal. Como ves non se diferencian de
moita xente. Eu nunca me fiaría dun demo que só bebe auga, se deita cedo
e por riba é un miñaxoia.
Non penses que fago burla, xa sei que é causa seria e D. Vicente Risco estudou a fondo. o asunto. Pero é que hai outros demos que son ruíns de verdade: os que pasan o tempo fisgando ria vida dos mitras, porque a deles é moi
aburrida, e non soportan que outros pensen distinto, e inventan mentiras, e
organizan guerras, e asasinan, e rouban, e queiman o~ montes, e envelenan
os ríos ... , pero a eses ninguén lles pecha o negocio. E moito me temo que a
auga con sal non lles debe facer nada: deben ter a tensión e a conciencia moi
baixa. É moito máis perigoso un anaco de pan e un grolo de viña ..

~

-
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Horizonte Universal
Victorino Pérez

O peche da parroquia vallecana de San Carlos Borromeo
Un novo ataque xerárquico á igrexa de base
arece que volven as ·condenas
na Igrexa. Será que Bieito
XVI, despois da plácida face
que amosou nos primeiros tempos do
pontificado, volve aos aires sombrizos de gran inquisidor dos anos como
Prefecto para Congregación da
Doutrina da Fe? Condenas contra
teólogos herexes que din que os
pobres son "lugar teolóxico primordial" da Igrexa e contra curas de
liturxias "non ·eclesialmente homologables", que andan perigosamente
envoltos entre "pobres, droghaditos e
xente de mal vivir", e non gardan o
debido esplendor formal da liturxia
romana.
Pero iso non é o peor, seica obispo
auxiliar de Madrid chegou a dicir no
nome do arcebispo-cardeal Rauco
que "Deus non está" na parroquia de
San Carlos Borromeo. A afirmación
é un desatino tal que mesmo se pode
considerar unha blasfeml.a. Quen é el
para dicir "onde" está ou non está
Deus? Acaso ten o monopolio da
presenza de Deus, ou pode ordenarlle estar aquí ou alí? Acaso Deus non
pode estar onde queira e como quei-

P

Quen pode diéir onde está Deus?
ra! En todo caso, "onde están dous
ou máis reunidos no meu nome alí
estou eu no medio deles", di Xesús, e
máis aínda: "o que fixestes cun destes
máis pequenos, fixéstelo comigo". E
se de "liturxias homologables" se
trata, paréceme que terían que quitarlle a parroquia a moitos curas de
esquerdas, de centro e mesmo de
dereitas, que tampouco seguen todas
as rúbricas do misal ad pedem litte~
rae· particularmente tanta pascua
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xove, creativa e festeira. Quen pode
dicir que, polo mesmo, alí tampouco
está Deus?
parroquia de San Carlos de
Entrevías e os seos curas

A

A parroquia de San Carlos
Borromeo é desde hai moitos anos
unha parroquia atípica do sur de
Madrid. O seu traballo pastoral e
social está coordinado actualmente
por tres _curas: Javier Baeza, o máis
novo, · Pepe Díaz, o párroco, e
Enrique de Castro. Este último (64
anos) é o que máis tempo leva nela,
un cura moi popular en Madrid, símbolo da loita polos máis marxinados.
Recén ordenado no ano 1972,
Enrique de Castro foise ao "Pozo do
Tío Raimundo", seducido polo radicalismo do P Llanos, xesuíta chabolista con carné do PC e defensor nos
anos do franquismo dos dereitos dos
vallecanos, que lle teñen erguido
unha estatua en agradecemento.
Enrique, fillo de militar e dunha
familia podente do prestixioso barrio
madrileño de Salamanca, foi un cura
obreiro e un verdadeiro axitador
social e político. Protexido polo cardeal Tarancón, daquela o seu arcebispo, e polo bispo Iniesta, auxiliar de
Madrid, foi desde os anos 70 párro.co
atípico de San Carlos Borromeo e un
dos animadores da Coordinadora de
Barrios.
Estes días multiplicáronse as noticias
sobre Enrique, chamándolle "o cura
roxo de Vallecas", alcume do que vai
un pouco canso, por tópico. A min
gustoume máis o que lle puxeron
nunha entrevista de El Mundo : "Un
cura como Dios manda", porque
estou convencido de que se Deus
mandase aos curas ser dun xeito ou

doutro -cousa que non fa.i- non mandaría que fosen uns pusilánimes e
·escrupulosos liturgos... Mandaría
máis ben ser coma Enrique: libre, sen
pelos na lingua coma os vellos profetas, para dicir as verdades, aínda que
se equivoque, entregado apaixoadamente aos máis febles, movido pola
fe no Cristo liberador e a utopía do
Reino.
Contrariamente a outros moitos
curas que foron cansando cos anos,
Enrique mantén vivo o espírito loitador da Teoloxía da Liberación e do
vello movemento veciñal; segue reivindicando a esperanza e a utopía
ap.te a exclusión social, a especulación urbanística e os efectos da
droga:

o

peche da parroquia

Monseñor Rouco decidiu pechar a
parroquia de San Carlos como lugar
de culto. Era o remate dun longo
conflito, pero eremos que o bispado
non mediu a repercusión mediática.
O argumento sutil que deu Rouco,
por medio do auxiliar Fidel Herráez,
é que estes curas "realizan unha liturxia e unha catequese que non son
eclesialmente homologables", aínda
que recoñezan o seu labor cos
pobres, polo que lles deixan seguir
utilizando os locais a través de
Cáritas diocesana. Alguén da curia
dixo que esa parroquia era "un niño
de herexías" e que Rauco tivo que
tomar medidas contra os desmáns,
como "vixía da ortodoxia".
Os curas de San Carlos rexeitaron a
decisión e organizaron asembleas
onde se expuxeran as opinións do
pobo, dicindo que a parroquia non
era deles, serrón da xente. "Non irnos
deixar a parroquia. Se queren, que
nos boten ... Isto é un baculazo autoritario", dixo o párroco, Javier Baeza.
Mesmo canonicamente, o tema non

está nada claro; porque, tanto para
destituír un párroco como para
pechar unha parroquia, hai que
següir un proceso oficial, coas súas
alegacións e prazos, algo que non se
fixo neste caso.
A comunidade parroquial publicou
unha declaración aprobada en asemblea: Reunidos no nome do Señor, do
que extractamos unha parte. N ela
rexeitan a decisión do bispado, magoados porque a parroquia só quería
seguir o espírito do Xesús do
Evanxeo: "cercanía, mestura coa
xente, instintiva preferencia por quen
vía máis feble, caído, . excluído ou
necesitado". Alí afirman os seus principios: volver a Cristo, norma fundamental da Igrexa; volver a unha
Igrexa profundamente humana,
anunciadora do Reino e servidora,
democrática e democratizadora, que
faga real a igualdade.

nha condena na liña das
últimas declaracións de
Bieito XVI
Non é casual que a condena de
Sobrino e o peche desta parroquia
coincidan en tan pouco espacio de
tempo. Ten que ver ·coas últimas
declaracións belixerantes de Bieito
XVI, tanto en materia teolóxica,
como disciplinaria. En particular a
disciplina litúrxica, que expuxo no
seu último documento, a exhortación
apostólica Sacramentum Caritatis,
sobre a eucaristía.
Coma todos estes prolixos documentos, ten moitas causas; a maioría do
texto é plúmbeo, hai algunhas causas
interesantes e outras conflitivas,
especialmente polo que se retire ás
normas litúrxicas~ que están na
segunda parte do documento, especialmente no apartado Ars celebrandi , "arte de celebrar rectamente". A
norma fundamental, máis que a vontade de busc_a r a participación activa
da comunidade, como proclamaba o

U

José Díaz, cura da parroquia

Concilio, é aquí "a obediencia fiel ás
nornias litúrxicas". Isto supón que o
bispo está xustificado e movido a
facer un traballo de inspector (que
iso significa episcopos en grego ): "O
bispo é por excelencia o liturgo da
súa propia Igrexa. A el corresponde
salvagardar ... as celebracións na súa
diocese", dise.
Outros puntos conflitivos, para os
que estamos afeitas a un xeito de
celebrar a fe inculturada, buscando a
participación da xente cunha sintonía
co seu xeito de ser hoxe, son que o
canto litúrxico debe volver ser o gre-

Necesitamos unha lgrexa
que faga real a igualdade
goriano ("o canto propio da liturxia
romana"). E, consecuentemente, a
lingua litúrxica por excelencia da
celebración eucarística católica debe
ser o latín: "Pido que os futuros
sacerdotes se preparen para comprender e celebrar a santa Misa en
latín, ademais de utilizar textos latinos, cantar en gregoriano e procurar
que os mesmos fieis coñezan as oracións máis comúns en latín".
Evidentemente; documentos así están
feitos para perseguir os grupos de
Igrexa máis comprometidos coa
xente máis sinxela, que sabe pouco de
cerimoniais en linguas alleas a eles.
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Actualidade
A continuación, transcribimos a parte final da declaración aprobada en Asemblea Comunitaria polo Parroquia de San
Carlos Borromeo en resposta á decisión do arcebispado de Madrid .de pechar esta parroquia. O resto da mesma encóntrase no páxina de internet da parroquia: www.sancarlosborromeo.org

Valoración e conclusións
Afortunadamente, a base.e guía fundamental do cristián é o Evanxeo, que
xulga calquera comportamento, incluído o da xerarquía. Todo mandato debe
ser conforme á razón e ás pautas do Evanxeo. E , na medida en que non sexa
nin racional nin evanxélico, é lícito non o obedecer. Hai que saber obedecer,
pero tamén hai que saber mandar. Polo persoal e comunitariamente vivido,
polo inmediatamente acontecido, entendemos e, por iso, denunciámolo, que
a autoridade eclesiástica, representada polo cardeal de Madrid,actuou de
modo arbitrario e ilícito.
l. Tal actuación demostra que a devandita autoridade xulgou e .manifestou
sen fundamento, que a comunidade parroquial de San Carlos Borromeo
celebra a Eucaristía en desconformidade co espírito e esixencias da verdadeira liturxia católica.

2. O procedemento seguido ata adoptar esta decisión, demostra todo un
· talante distante, desconfiado, autoritario, que non se moveu a' impulsos do
esixido por un trato e diálogo de igualdade fraternal. A autoridade descoñece o ritmo real da nasa comunidade, non a escoitou nin a respectou, e máis
ca un servizo de apoio, felicitación e alento expresou un comportamento de
incomprensión, reproches e prepotencia cara aos sacerdotes e membros de
toda a comunidade. Unha decisión dese tipo non é aprobable nin evanxelicamente, nin teoloxicame.n te, nin eticámente, nin xuridicamente.
3. É inadmisible a valoración dual que se fixo, a distancia e sen coñecemento .
de causa, de que no social a comunidade é admirable e no litúrxico e catequético un desastre. Ese dualismo non existe na comunidade senón na mente
de quen tal pensa e ordena. Na comunidade parroquial o -anuncio do
Evanxeo é esencial e serve para iluminar, guiar e formar os comportamentos
da comunidade. O seu vivir non está separado da súa fe, dunha fe n.0 seguimento de Xesús, norma fun~amental de toda a angueira cristiá.
4. Ternos motivos abondos para expoñer o naso desacordo cos xuízos e decisión do naso Pastor e invitalo a mostrar máis confianza e respecto nos seus
irmáns na fe, a implicarse antes de xulgar na súa vida, problemas, sufrimentos, loitas e esperanzas das súas asembleas eucarísticas, a reconsiderar e
lamentar a decepción que nos produciu e reparar a mala imaxe que da
Igrexa está a proxectar en moitos ambientes e multitude de persoas e en
moitísimos dos que, contra o que el e os seus asesores pensan, atoparon
nesta parroquia atracción, claves e motivacións evanxélicas e humanas para
sentírense máis humanos e loitar por un mundo máis xusto e· fraterno.
5. Dóenos que, ante tanta vida, de tantos anos, xurdida de tanto amor, xenerosidade e compromiso nos vexamos precisados a sufrir actitudes e accións
tan inxustas e impropias duns irmáns na fe, que teñen a misión de promoveren e aseguraren a unidade na fe, o amor e a esperanza.
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As furtadelas

O desexo do "fica con nós" {Lucas 24, 29) está
sempre presente na vida do cristián. E é neses
momentos cando Xesús desaparece. A Eucaristía
non é o .sagrario, senón un acto sacramental no
que Cristo aparece e desaparece en n6s. Hai un
dito buddhista que encaixa perfectamente neste
contexto: "Se ves o Buddha, mátao". "Se atopas a
Cristo, córneo" . O significado de ambos textos é
·evidente: aquilo mesmo que fo¡ para nós medio para progresar, pode convertirse, no noso intento de conservalo, de posuílo, de cousificalo, en obstáculo e
rémora, nun instrumento de mediocridade, que nos impida seguir avanzando
na nosa experiencia coma cristiáns e coma homes.
Hai que abandona'r a balsa de xuncos unha vez cruzamos á outra beira,
conta unha fermosa parábola do Buddha. A vida é un constante dinamismo,
como tamén o é a experiencia do divino, a c.ontinua divinización da experiencia do real. Convén, por iso, que fiquemos sen criterios, sen referencias
fixas, sen seguridades, do tipo que sexan . Só desde esta experiencia do
"ficar sen", do despoxamento, podemos ser sensibles á transparencia do divino en todo home e en toda a realidade que nos rodea.
Extraído do libro de Raimon Panikkar:
leonas do Misterio. Ed Península.

27
anos de Irimia

Como diciamos ante...
Unha editorial da nosa ferro anuncia os seus libros
con esta frase: un país é grande polo súa cu/tu. ra. Ne/a hai unha grande verdade, xa que o
desenrolo dunha sociedade cómpre medí/o polo
cultura da súa xente máis que polo poderío económico. Na nosa Galicia a xente le moi
pouco ....
Se se quere que unha persoa lle colla agarimo aos
· libros e á lectura, ten que estar en contacto con

Un amigo dos bos: o libro

e/es dende moi nova: os libros teñen que
ser un xoguete dende os primeiros anos.
A moderna educación xa recomenda
mercar/le aos pequerechos libros de imaxes, pro cando aínda non saben ler.
Ne/es, os nenos non len palabras, "/en"
imaxes, as fermosas imaxes dos libros
infantís. Cando chegue a hora de apren deren, os libros serán a axuda funda mental.
Aparecido na sección "A cerón do lume"
do nº 29 de lrimia (30 de maio de 1982)
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Aaquela

Cabaliño de ferro

Bea Cedrón

Saín de Lugo con dirección a
Barcelona no "Estrela de Galicia"
preto das oito da tarde. Hai case trinta e dous anos fixera ese mesmo percorrido co meu pai. Ben é verdade
que daquela lle levaba vintedúas
horas o' traxecto, e agora "tan só" son
quince, pero o tren, para min que era
o mesmo mesmiño. Ou case, porque
daquela polo menos ía algo máis
limpo. Un encantador azafato, como
el mesmo se auto-etiquetou, explicaba que menos o maquinista e o interventor ninguén do persoal a bordo
estaba vencellado xa á Renfe. Nin
equera as propias estacións, agora
baixo a xe tión de Adif e que a privatización total chegaría no 2010.
Daquela, eguro haberá quen se felicite porque a liñas ferroviarias deixen d
r pública e que así é como
a c u a funcionan.
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Pero a mm, que me pode o
romanticismo, elixo viaxar en tren
cando é posible, e esta viaxe regaloume breves historias como a de Mario,
que se botaba a durmir en calquera
compartimento para amigable desesperación do azafato e da súa propia
muller, que o andaban a espertar en
todos os recunchos onde se agacha~
ba; a dun inmigrante que chamou á
medianoite primeiro ao seu "papito"
e despois á súa "mamita",_contándolles que os compartimentos eran
como os dos cuarteis, con compartimentos para seis ocupantes, e que
tiñan que coidarse moito, "oyó?", ou
a da nena e o neno que xogaban a
colgarse das camas porque afortunadamente nos trens que circulan polo
Eixo Non-Atlántico galega non hai
televisión, entre outras causas porque por non haber, case non hai
tren s.

En Barcelona cambia algo o
conto.·Alí calquera tren de proximidade da . área metropolitana ten
pouco que ver cos nosos cabaliños de
ferro de longo percorrido. Trens a
.cáseque todas as horas, combinacións
infinitas, carteis por todas partes, viaxeiras e viaxeiros a mareas equipados con xornais, libros, MP3; europeísmo a esgalla na preciosísima
Estació de Fram;a, á que noutrora
chegaban para volver a partir miles
de galegas e galegas con destino á
emigración ... E 9 metro. O metro de
Barcelo.n a, como podía ser o de
Madrid ou o de calquera outra cidade, transportando estudantes, turistas
e, sobte fodo, miles de persoas que
consomen moito :d o seu tempo
"transportándose" e non "viaxando"
para alienarse a diario no seu traballo. Miles de seres abstraídos que se
desprazan xuntos pero illados e para
os que xa non hai sorpresas, coma no
imposible "Estrela de Galicia", ou as
que hai, camúflanse. No Metro de
Barcelona, un <lestes días ía sentada
unha muller duns cincoenta anos a
carón dunha moza. Ao pouco, a
muller, parecida a calquera outra que
poidamos coñecer, tentaba secar con
disimulo un par de bágoas que xa
non era quen de gobernar. Mágoa
que a rapaza e os demais reprimimos
tamén unha mirada ou unha caricia
de apoio, confundidos todos pensando que a muller non estaba soa, que
entre tanta xente seguro que alguén
dos presentes iría acompañándoa.
Despois duns cantos cruzamentos de
miradas inútiles, ela baixou, soa,
nunha estación calquera, e nós· quedamos co afecto non dado proe'n do
no cuarto escuro das causas non
entregadas a tempo.

Horizonte Universal

GUINEA CONAKRY:
o poder da sociedade ·Civil

Moisés Lozano Paz

Os seus veciños son Serra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Malí, Senegal, e Guinea-Bissau. A sú.a situación xeográfica
fai que a súa estabilidade sexo de gran importancia para o futuro dos seus veciños. Serra Leona e Liberia atópanse en
pleno proceso posbélico e enfrontan múltiples retos para lograr a paz. Igualmente, a maioría dos refuxiados marfileños
atópanse en chan guineano, mentres a falta de avances no proceso de paz en Costa de Marfil continúa impedindo o seu
regreso. · Por esta razón, a comunidade internacional debería aumentar os esforzos para promover a democratización do .
réxime gf.!ineano.
Datos históricos de Guinea

Unha parte de Guinea formaba parte do Imperio de Malí no século XII. En
1958, Sekou Touré dixo non a Francia e fundou a 1ª República, socialista. En
1984, o Xerieral Lansana Cante chega ao poder, iniciando a 2ª República.
Desde entón, o liberalismo está no marco dunha xestión autoritaria. A poboación non para de empobrecerse. A esperanza de vida pasou de 58 anos a 48
na última década. A CNTG, antigo sindicato único, é na actualidade un sindicato autónomo. Unha muller, Rabiatou Serah Diallo, foi reelixida para un 2º
O presidente da república L. Conte

mandato. como Secretaria Xeral en 2005. É a única muller coa primeira responsabilidade sindical en África e logrou reunir a toda a sociedade civil para
rebelarse contra o actual goberno de L. Cante.
O forte movemento de oposición contra o Presidente (acusado de corrupción
e represión) aumentou considerablemei:ite a partir de abril do pasado ano
cando este tomou a decisión de destituír o seu Primeiro Ministro, nomeado a
penas 17 meses antes coa aprobación dos partidos da oposición, que vían neste
xesto unha aposta aperturista de L. Cante. Ante o pésimo estado de saúde do
líder do Executivo, numerosas voces da oposición alzáronse pedindo a creación dun goberno de unidade nacional que fixese posible a tra·nsición democrática nas eleccións previstas para este ano 2007.
Un conflito con derivacións económicas

Desde o golpe de Estado de 1984 do actual presidente, Lansana Cante, ata o
estado de sitio r~centemente decretado, este país deslizouse escrupulosamente por todas e cada unha das etapas da denominada "curva do conflito í', alcanzando o actual clima prebélico que pode sumir o país no peor dos escenarios
prognosticados.A República de Guinea é o maior exportador mundial de bauxita, que serve de base para producir aluminio. As minas de bauxita guineanas
son propiedade de tres das máis grandes compañías de aluminio do mundo: a
estadounidense Alcoa, a canadense Alean e a rusa Rusal. De seguir o conflito,
o prezo pode incrementarse por riba do 21 % xa acontecido. Pero peor é a
posible guerra civil, que como todas as guerras poderá causar miles de vítimas
inocentes.
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Boa Nova

o
Xn 10, 27-30
As miñas ovellas escoitan a
miña voz: eu coñézoas e
elas séguenme; eu doulles
vida eterna, e non se
perderán para sempre:
ninguén mas quitará da
man. Meu Poi, que mas
deu, é máis ca todos, e
ninguén pode arrepañalas
da man do Poi. Meu Poi e
ma1s eu somos un.

u
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o

O dereito a discrepar ·
Nestes tempos que está a vivir a nasa lgrexa, nos
. que a xerarquía cada vez tende máis ao
conservadurismo, a imaxe de Xesús coma pastor
e das cristiás e cristiáns coma ovellas fainos
pensar na utilización do poder para aborregar as
masas e, máis recente!'T'lente, para reprender a
todas aquelas perseos que saen do rabaño,
véxase así a amonestación a Jon Sobrino . .
Será porque ternos moi presente a parroquia de
San Carlos Borromeo de Madrid, pero se agora
tivésemos que subliñar algo da mensaxe de Xesús
sería o seu xeito de implicarse e comprometerse
coas perseos máis desfavorecidas ou rexeitadas,
escoitándoas e ofrecéndolles acollida, acougo .e
esperanza, que seico é o que levan facendo na
Comunidade de Entrevías durante tantos anos .
.Serfr por ser coherentes co Evanxeo ou por
amasar fidelidade coa causa das perseos
empobrecidas, pero tamén ternos dereito a
discrepar humilde, aínda que firmemente,_e
reivindicar outra lgrexa posible, na que Deus está
por ribo dos rituais e a carón da xente.
Oiga e Manuel

<(
DAR A VIDA (Xoán 10, 27-30)
O feito de que Xoán coloque esta escea-discurso na festa da consagración do
Templo e sitúe a Xesús no pórtico de Salomón, o rei que construíu o templo
planeado polo seu poi David, é algo intencionado. O evanxelista quere dicirnos
que Xesús é o novo templo consagrado, porque realiza as obras do seu Poi. Coma
novo santuario, no que brilla a gloria de Deus, substitúe o antigo templo. Esta
. pretensión deXesús pon en cuestión a lexitimidade da institución xudía e derruba a
posición de poder dos seus dirixentes. Por iso é rexeitado e intentan apedrealo e
darlle marte.
Por outra banda, os antepasados do pobo xudeu foran nómades. De oí que a
imaxe do pastor co seu rabaño pasase a expresar as relacións de Deus co seu
pobo. Fronte aos dirixentes que non serven nin pastorean ao pobo, Xesús amósase
_ J Mesías baixo a figura do bo pastor. Así o proban as súas obras. El coñece as súas
ovellas, condúceas aos pastos, deféndeas dos perigos, entrégase totalmente e dá a
súa vida por elas. A súa autoridade provén da dedicación que lles presta.
Grandes figuras de. Israel coma Moisés e David, foran pastores. Agora, Xesús
preséntase coma pastor. Así é o Mesías. As súas credenciais non son ·xurídicas,
senón que nacen da súa actividade, igual á de Deus, en favor da xente oprimida e
desvalida. lsto pon os dirixentes xudeus nunha situación difícil, pois eles non
toleran esas obras, xa que os seus intereses persoais impídenlles admitilas. De oí
que o acusen de blasfemia e intenten apedrealo.
Nota Bene: dende esta pasaxe evanxélica, o conflito dos dirixentes relixiosos
actuais coa parroquia vallecana de Entrevías e todo será máis doado de entender.
Xabier Blanco

UJ
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Falando da lingua

De póla en póla

Lidia e Valentina

Pois si, "Primavera, que non *primaveira" titulabamos
o naso último artigo. Pero non volo explicamos, e se cadra
quedou alguén coa dúbida. Pois porque no latín dicíase
PRIMA VERA, eran dúas palabras, VERA non era un
sufixo igual có que podemos atapar no castelán panadera, carpintera, zapatera ... e que en galega se. fai -eira,
senón que VERA parece ser que era o que lle daba nome
á estación, á que hoxe é a primavera. Daquela a forma
"PRIMA VERA" indicaba o comezo da estación (a "primeira primavera") De feíto o final da estación, cando
comezaba a facer máis calor era o VERANUM TEMPUS (tempo primaveral) que derivou no termo verán (O
resto da estación calorosa do ano chamábase estío. Esta
distindón do latín parece que se mantivo ata o século
XVII. Daquela o tempo onde comezan a proliferar margaritas ou margaridas, o tempo do pole, as alerxias, os
esbirros ou espinos é a primavERA. Xa non teremos que
insistir máis, verdade?
D f ei t hoxe xa non irnos falar máis dela nin das floi de árbores. Como o tempo presta para pasear,
a un ut e ... que atopamos? Castaños e carn ndamo no medio dos carballos se irnos a
unha carballeira (que ben lle fan elas fronte ó lume! , hai gue ver como estaba a carballeira da Chan da

Arquiña, onde foi o ano pasado a Romaxe, alí quedou ela
salvada das chamas no medio dos eucaliptais ardidos).
Sabede tamén que cando os castaños non son moitos non
chegan a formar un souto, serán unha castiñeira ou un
castañal. Se queremos ir ás abelás, buscaremos abeleiras
que están no abeledo; se se nos antollan améndoas ire-·
mas á amendoeira ·do amendoal e coas que apañemos
faremos deliciosos amendoados, coma os de Carmela e
Agustín. Se o que queremos son naces, teremos que subir
á nogueira, caroleira, coucheira ou ó concheiro ou cuncheiro do nogueiral. Como non todo é comer, tamén
podedes ir ás piñas .ou pinas dos piñeiros do piñeiral, ó
mellar apañades algún piñón! Aínda vai boa para que
sexa tempo delas, . pero ó mellar o que queredes son
unhas uviñas, entón teredes que ir ó viñedo e alí atoparedes viñas, parras e parrais, cepas, vides, videiras e vidras..
Por certo, sabedes que vidra tamén se lle
chama ó cordón · umbilical ( tamén
embigueira ou videira)?
Por hoxe rematamos
o paseo, xa irnos cansas e ternos a
barriga
chea!

A primavera o sa ngue altera.

o Fachineiro

da outra foto dos Azores

EURORREXIÓN?
Si esta é outra moi distinta á que os tres
tenores sacaron na base que o friend Bush
ten na illa Terceira. Pero eles nin viron as
fervenzas que baixan entre fentos xigantes,
nin comeron o guiso de carne que olí chaman alcatra, nin o acompañaron con viño
da illa do Pico, nin se bañaron nas augas
termais, nin escoitaron o sotaque do portugués terceirense. Pero xa vedes, para
emendar tal desprezo olí estivo lrimia. Non
sen dificultades, porque para chegar aos
Azores dende estas terras a calquera
incauto o mandan de Santiago a Madrid,
despois a Lisboa e por fin aos Azores,
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facéndoo pasar así polos capitais dos dous
imperios. Por iso é máis doado facelo dende o
aeroporto Sa Carneiro de Porto, onde por
certo, hai un letreiro que sinaliza moi ben o
autobús a Galiza. Aos alfacinhas lisboetas non
lles gusta o pulo do norte, teñen a mesma síndrome centralista ca neutras partes. lso explica
que hai pouco españois e portugueses acordasen asentar ese organismo transfronteirizo en
Estremadura e non entre nós. De momento o
Eurorrexión é coma quen ten tose e raña a
barriga.

A.Q.

