A foto que fala
Solucións á carta. Urbanismo ga lego de
pura raza no Porto do Son. Casa e farola
fundidas nun abrazo amoroso.

Ü
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A tarara nacional

Daniel López

Vai en serio!: queren poñer letra á marcha
de granadeiros que se ten por "himno
nacional español". A cousa vén do presidente do comité olímpico, que se apelida
Blanco, e o PP está excitadísimo coa idea.
En realidade a marcha real xa ten letra. Ten
tres letras: unha a encargada por Alfonso
XIII, (" Gloria, gloria, corona de la patria,
soberana luz, que es gloria en tu pendón
-"pendón" co significado de bandeira-, púrpura y oro bandera inmortal....").
A segunda é a que Franco lle encargou a
Pemán ("Viva España, alzad los brazos
hijos del pueblo español" ..... cunha descoñecida segunda estrofa que insinúa unha
insospeitada simpatía de Pemán polos
ferreiros e os sµfridos animais de tiro crentes, e que vén dicir que: "¡Triunfa España!
Los yunques y las ruedas marchan al compás del himno de la fe, juntos con ellos cantemos...... ").
E a terceira _é a que todo o mundo sabe,
con diferentes "acentos regionales", e que,
a pesar das aparencias, non é unha apropiación indebida dos da Terra Chá, patria de
don Manuel, e que di así: Chan,chan,chancha, tachandachandachanda,chanda, chanda-chá (o acento neste último "a" é cmFoto portada :Sebastioo Salgado
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cial),_ta chandachandachá, etc... " cunha
soberbia segunda estrofa que reza tal que
así: tarararara,ra,rara,tachan (para romper),tararararará,tararararará.
Coidan que cunha letra do trinque habería
máis ardor patrio nos mundiais de fútbol e
os medallas de prata rusos non poñerían
cara rara cando os medallas de ouro españois se saltan entusiastas cun marcial chachachá.
O tema que se obvia é, o de sempre. España
non é unha, sentímolo, serrón como pouco
varias, nunha. Un estado composto, din os
· GOnstitucionalistas. Plurinacional, di a realidade.
A Sudáfrica saída do apartheid, soubo resolvelo. O seu himno, plurilingüístico, multicolor, comeza en isiXhosa, segue en IsiZulu,
continúa en afrikaans e marre en inglés. Por
iso, quizais, os últimos versos poidan afirmar: "permaneceremos unidos; vivamos e
loitemos pala liberdade, na nasa terra".
De calquera xeito, o naso xenio ácrata, non
dá para estas florituras. Imaxinade algo así:
Miña terra, herría, tetra nostra, piel de toro,
s_i, ay que bien se está aquí!!!!!!!!
Askea aberri, caramba, que libres somos
tod@s, al estat espanyol, que tomou Perejil.

Editorial

Asignaturas pendentes
Non sabemos ben cando, pero o naso sistema educativo pinchou nun óso duro de roer, un
óso que non dá dixerido. Cales son os motivos? Innumerables. Dependendo de quen nolos
explique, concederemos máis importancia á indisciplina do alumno ou á apatía do profesorado, á falta de recursos ou á mala xestión pública, ªº desinterese dos pais ou á falta de
preparación dos profesores, a un partido político ou ao outro,
etcétera, etcétera, etcétera.
O que si ternos claro é a necesidade de implicar todas as estruturas sociais na procura de vías de acción e solución. Porque quen
educa non é a escala, ou só ela, senón a sociedade enteira. A escala non pode asumir, nin se lle pode pedir, o papel de formadora en
todos os ámbitos: saúde persoal, instrución, valores, e incluso boas
maneiras. A nasa escala sofre nestes momentos todas as contradicións presentes na sociedade: o triunfo da mediocridade e o desprezo da excelencia; a procura da rendibilidade inmediata, do éxito a curto prazo, fronte ao esforzo sostido con satisfacción adiada; o bombardeo con contidos superficiais e a constante sobreestimulación
mediática.
E por iso hai tantos rapaces con déficits de atención, con desmotivación, con abandono
escolar, incapaces para o traballo persoal, para a reflexión pausada ...
E por iso ternos tamén pasotismo, acomodación, crítica constante e mediocridade entre
moito profesorado.
Mentres, gran parte dos pais abdican das súas funcións e esixen das institucións unha responsabilidade que eles mesmos non están dispostos a asumir.
Rematamos o curso e ternos varias asignaturas pendentes.

A educación é

responsabilidade de todos

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Ao leren este rumores moitos de vós estaredes pendentes das sardiñas e dos lumes
de San Xoán. Oxalá as sardiñas non teñan pedigree este ano e poidamos camelas a
un prezo razoable. De tódolos xeitos as sardiñas teñen un arrecendo característico
que a todos nos gusta. É o aroma de verán. De vacacións, de praia, de viaxes, de
coñecer mundo, de cervexiña cos amigos nunha terraza, de estar coa familia, de
poñer ro upa fresca ... Este verán batemos a marca de bandeiras azuis nas praias
galegas. Seguimos a ter boas praias,_dá gusto deitarse na area miúda dos nos<?s areais, tomar un pouquiño de sol, ler... Mágoa que a auga es tea tan fría, pero non se
pode ter tqdo.
Ademais de todos estes praceres no verán hai outras causas. Hai
xente que vai de acampada cos rapaces. Incluso parece que se
recupera a acampada da mocidade previa á Romaxe. Ademais
sei de xente que vai investir as súas vacacións en ir a países desfavorecidas. Dúas amigas miñas irán a Colombia e unha a
Guinea. Supoño que haberá máis xente que o faga. A que van?
Pois en primeiro lugar a botar unha.rhan, pero lago a aprender, a
coñecer e a rachar esquemas. Os que algunha vez fi:xemos este
plan nas nasas vacacións sabemos que unha experiencia así é
transformadora e pequenos graos de mostaza aquí e alá supoñen
unhas arbores ben xeitosas.
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Apeneira
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1.405.451 hectáreas son
nun minifundismo nocivo: 700.000 propietarios. Lugo ten máis superficie e máis árbores, 700 por
veciño (440 máis cós outros
galegos). Hai 2.860 comunidades de montes
(www.orgaccmm.org) cun boletín: O común dos veciños. A
nova lei busca a reagrupación,
pois o 66% das parcelas non
ten os 2.000 m2, cando os
bidueirais e as carballeiras
están gañando terreo. No
verán, o 47% das árbores queimadas foron eucaliptos e o
45% pinos. A industria madeireira emprega a 50.000 persoas e representa o 5% do PIB.
Xeran o 50% de madeira en
rolo do Estado, o 43% da
serrada, o 33% de taboleiro, o
35% da pasta de papel e o 8%
da de mobles. Na foto de Santy
López, seleccionada en
"Galicia en Foco", un lume en
Novia de Suarna en ago?to.

ARBOREDO,

4

2

XOA, N XXI 11 d á nome a

3

No solsticio~ o meridiano do

ANO DO SOL

recantos de fraternidade e acocon
máis ho.ras de disfrute do astro
por to d o o país: a "Casa
de Espiritualidade" no Monte
rei, a 150 millóns de quilómetros, a súa luz tarda 8 minutos
d o Gozo ou o "Fogar" d os
en chegar á Terra. En
Franciscanos en Santiago, os
1

11 id a

centros de educación especial

Compostela as precipitacións
reducíronse un 56,7%, e increpara d iscapacita d os en
Ponteved ra, Cangas, Marín ... e mentaron as _horas de sol un
· 13,6% en 5 anos. Afinais do
agora o "Sa 1ón Xoán XXIII",
que vai abrir 0 Comunidade do · XXI a temperatura no interior
Home. Novo na Coruña, cunha pode medrar 8º, e na costa
biblioteca pública de teoloxía e máis de 4º,, e as chuvias redupastoral e de literatura galega, cirse un 10%. Celebrámolo coa
no local da Cooperativa
Coruñesa de Libros, qlle
Manuel Espiña fundou (1975):
Este é un froito máis dos seus
42 anos de pastoral na
Coruña, de inculturación da fe
na nosa terra, cun forte compromiso dos leigos na vida
pública. Nestes días publícase

To dos irmáns, sempre irmáns,
co gallo das vodas de ouro
sacerdotais da promoción de
1957 en Santiago, 0 seu curso,
e que el coordinou.

auga de San Xoán, e lembramos os investigadores de parasitolóxía da Universidade de
Santiago, que buscan' auga
potable coas radiacións solares,
un modo de desinfección beneficioso para o terceiro mundo,
sen acceso a este líquido precioso, ou para emerxencias.
Na foto, a súa coordinadora,
Elvira Ares. Aprenderon a lección dos massai de Kenia, que
consumiron auga embotellada,
exposta ao sol, e rion tiveron as
infeccións doutros.
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En Porriño estón a denunciar
que un 17,5% dos canteiros
sofren a silicose. lsto obriga a
·tomar medidas preventivas e a
reivindicar a idade de xubilación, igual cós mineiros de carbón, na futura Leí da minería.
Tamén hai traballadores estranxeiros dun xeito ilegal. A venda
de
elaborado
está a medrar: Portugal, EEUU,
Francia, Ale.m aña ... ! 52.000
tm que son 64 millóns, fronte ás
200.000 en bruto que dan 20
na exportación . Pero hai que
importar o dobre en bruto
(420.000 tm) do que se está a
vender fóra. Somos o 6º país
exportador mundial e o 2º en
Europa despois de Italia. Nas
146 canteiras traballan 4 .500
traballadores, e na transformación 2.000.

GRANITO

Alfonso Blanco Torrado
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RENDA

Sobe 0
porque
somos menos: no 1996 o 7,5%
dos traballadores do Estado,
agora 0 5%. Estamos na cola
- na d istri· b ución d a ren d a: o PIB
per cápita é 22% menos cá
media do Estado. A 6 de cada
1O cústalles che_gar a fin de
mes. Un 4% d os fogares 'live
con menos de 425 €/mes.
645.000 cobran 1.000€/mes
e 30.000 de 1200.000 son
pluriempregados. A metade
das familias ourensás dependen
das prestacións {Lugo: 47,8% .. .,
o 40% no resto). En 4 de cada
1o fogares hai un .pensionista.
Pero, 3 de 4 non teñen menores
de 16. O desequilibrio entre a
Galiza interior e a costeira pre- .
ocupa; nesta un 19% dos fogares teñen un membro e naquela
ata o 25%. O PIB medra un
4, 1% e as empresas reven; só
un 2% teñen un alto rendemento, 276 de 12.994.
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Rematada a tempadá do
fresco,
ternos que denunciar o que está
a sufrir este marisco polo contaminación, por exemplo na ría
de Noia e Muros, onde ·se reco-

BERBERECHO
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FREI XOSÉ GÓMEZ,

bispo de .Lugo, cumpriu 75
anos, co seu sorriso franciscano
e xeito acolledor, neste ambiente crispado que estamos a
padecer. Hai días o coordinalle un terzo deste produto, o
dor e os representantes de
máis importante para 1 .500
Cristiáns Socialistas agradecémariscadoras a pé. É o fundaronlle a súa actitude de denunmento da súa gastronomía:
cia da guerra de Iraq, cando os
empanadas, arroz, etc. Os
poderes xustificaban esta bar50.000 veciños do contorno
barie. A súa paz irradia
non teñen infraestruturas para o mesmo agora que está enfersaneamento, e o río Tambre nos mo, enfermidade que compartiu
seu·s 125 km é un dos máis
cos diocesanos dende o primeicontaminados: 261 vertidos en ro momento. En 20 anos res6 anos, un río que nace en
tauraron o 90% das igrexas
Sobrado dos Monxes e que ·
abertas nos camiños que levan
bordea Santiago e o seu polía Santiago. Preocupado polo
gono industrial. E ocorre todo cultura, proxectan un centro,
isto a pesar de que o seu estua- · unha biblioteca, etc. para o
rio pertence a Rede Natura
pobo. Sempre mantivo as por2000.
tas e as fiestras abertas. Na
foto de Pradero, xogando no
patio do Seminario na festa de
san Xoán de Ávila, o patrón
dos cregos.
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o SUICIDIO por trastornos afectivos, ansiedade, etc.
causou no 2005 máis mortes
cós accidentes de tráfico. Lugo
é a segunda provincia, con
14,3 de cen mil cidadá ns, un s
50/ ano. Son os inmigrantes os
que máis o intentan por depresións que os levan á violencia
contra eles e contra os demais,
polo pobreza, soidade, outra
cultura e idioma, falla de
papeis .. . 280.000 galegos/as
son depresivos/ as, os máis despois de Andalucía . Moitos do
millón de suicidios/ ano no
mundo poden evitarse, un 90%
son enfermos mentais. Só en
USA son 30.000, polo presenza de armas no 40% das fami lias. A imaxe é a creación do
videoartista Ignacio Pardo
{Lugo 1947), que podemos ver
no CGAC ata o día 1 : "Sempre
traballo coas sombras, como un
exorcismo para botalas fóra e
fuxi r da morte" .
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Política

PONTEVEDRA É BOA VILA ...

(E FERROL TAMÉNJ
Pontevedra é boa vilo .... di o famoso refrón. No número anterior
desta revista falabamos dos resultados das eleccións. Polo urxencia
dos prazos de compasión e impresión de cada número, o artigo fo¡
rematado sobre as doce da noite do domingo 28 de maio, cando os
resultados provisionais do escrutinio lle daban por perdida a maioría
da Deputación de Pontevedra ao Partido Popular. Os bos resultados
de (orina Porro en Vigo, aínda sen lle servir para conservar a alcaldía si lle permitiron ao PP mantera maioría da c0rporación provincial. As presas de última hora na elaboración do número non permitiron corrixir éste erro, polo cal pedimos excusas OO$ lectores desta
revista.
Foron precisamente as cidades de Vigo e Pontevedra as que lle
deron os mellares resultados ao PP, por ribo dos avances logrados na
Coruña ou Santiago, da perda da maioría en Oure~se e do fracaso
de Ferrol. Sobre estes asuntos xa está case todo dito, aínda que a
actualidade nos leva a volver os olios a Ferrolterra.
É a corporación munidpal de Ferrol a que sofre un cambio máis
radical lago destas eleccións. o pp logra uns resultados dignos, pero
os seus aliados, a lista do ex conselleiro Juan Fernández sofre un forte
retroceso, que lles fa¡ perder a maioría. No outro lado, a suma de
socialistas e nacionalistas avanza lixeiramente, pero dun xeito descompensado: o BNG perde catro concelleios, pasando de seis a dous,
mentres os socialistas gañan cinco, de catro a nove, e Esquerda Unida
sobe de dous a catro.
Todo parece indicar que o BNG paga duramente polo súa actitude fronte a REGANOSA. O grupo municipal mostrara en numerosas
ocasións a súa oposición á construcción da planta de gas en plena
ría, a uns centos de metros da cidade, ·en terreas de Mugardos. As
decisións dos órganos comarcais do BNG fixeron cambiar a postura

agora maniféstanse todos xuntos pedindo
que se leve ao porto exterior
do grupo municipal, razón polo cal dimitiron tres concelleiros.
Mentres Esquerda Unida mantiña a súa oposición á planta, que agora
rendibilizou cos votos dos cidadáns. E curiosamente, os socialistas,
que acabaron por aceptar a planta, cun papel importante do candidato a alcalde, en canto presidente de Portas de Galicia, reciben · un
aumento espectacular de apoios cidadáns.
Aínda hai máis: a representación socialista local aceptou disciplinadamente as decisións superiores que botaron abaixo o intento de
recuperación de parte das instalacións de ASTANO para a construción naval civil, que contaba co forte compromiso parlamentario do
BNG e mesmo co apoio da Consellería de Industria. Paradoxos da
vida política e social: agora maniféstanse todos xuntos cando está a
punto de empezar a funcionar a planta na ría, pedindo que se leve
ao porto exterior. Pero os que no puideron e non quixeron impedilo
recibiron o apoio do mesmo electorado que agora se manifesta.
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P~to do

Santo Antón

Andan os veciños a preparar o folión do san Xoán, para queimar o frío do
inverno e renacer cos folgos do verán. Son fermosos este_s. ritos ancestrais: o
lume purifica, desinfecta, e as herbas de san Xoán aloumiñadas pala orballada
do solsticio dan frescura aos rostros e as mentes. Salto por riba do lume de san
Xoán para que non me trabe nin cobra nin can di a modo de esconxuro a liturxia pagán do lume.
Nas terras altas de Sobrado, no mosteiro do Císter, celebrou a Escala de
Espiritualidade o Encontro do Vento. Mirei a 70 persoas vivindo a peregrinación do silencio, guiados da man venturosa de Paula, monxa de Atmenteira. ~
icona do cristo braman tino foi un desvelo desde un recuncho do salón da. hospedaría: e ti que? Dicía.
Pasou como o vento entre nós, Xosé Antón Iglesias, e sentes o seu zoar, mais
non sabes nin de onde vén ·nin onde vai ... chegaba de Nicaragua, a pequena
Niza, na Patria Grande. En Sta. Marta de Santiago compartimos xantar obreiro e no salón parroquial fixemos sobremesa de soños e loitas, naquel salón que
é case un templo de historia. Sempre que penso en Nicaragua lembro a Ernesto
Cardenal coa palabra poderosa, e de Cardenal chego ata o silencio de Thomar
Merton e sinto a saudade do retiro nos bosques onde Deus fala quediño.
Marcelino Liste, loitador incansábel en mil batallas recibiu merecida homenaxe en A Coruña. A Asociación de Veciños de Sta. Margarita quixo agradecer a
este crego impulsor do movementó veciñal en anos ben duros. Recordo cando
era a única voz á que o todopoderoso Paco Vázquez lle tiña medo. Chegou a
pecharlle as portas do coricello, que é casa de todos os veciños. Este naso xeneral Liste, ~on ten embaixadas fachendosas, pero leva a embaixada dos a~igos,
. dos corazóns agradecidos.
A Escala de Espiritualidade, X osé Antón, Marce lino Liste... son pequenos
lumes prendidos nunha longa noite de San Xoán, se pasamos por eles no.n traban cobras nin cahs, nin a friaxe da invernía.
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Horizonte universal

Carta do Padre Claude
ao papa Benedicto

P. Claude Lacaille

Aínda que xa pasou algo máis dun mes da visita do
Benedicto XVI a Brasil pareceunos interesante repr9ducir
a carta que o padre Claude Lacaille, misioneiro canadense
e amigo persoal d.o sacerdote asasinado Antonio Llidó
realizou en defensa da Teoloxía da Liberación, despois dos
ataques realizado polo Papa na V Conferencia do
Episcopado Latinoamericano.
uerido Benito: diríxoche
esta carta . porque necesito
comunicarme co pastor da
Igrexa Católica e non existe ningunha canle de comuni('.ación para atoparte directamente. Diríxome a ti
como irmán na fe e no sacerdocio, xa
que recibimos en común a misión de
anunciar o Evanxeo de Xesús a todas
as nacións.
Son sacerdote misioneiro de Quebec
(Cmadá) dende hai 45 anos; comprometinme con entusiasmo ao servizo
do Señor cando empezou o Concilio
Ecuménico Vaticano II. Estiven sempre ocupado non traballo próximo
aos ambientes particularmente ·
pobres: no barrio Bolosse, en Porto
Príncipe (Haití) , baixo Frarn;ois
Duvalier, despois entre os quichuas

O
O padre Lacail le

Sentinme ferido polos túas palabras
ao Ecuador e, finalmente·, nun barrio
obreiro de Santiago en Chile, durante a ditadura de Pinochet.
Despois de ter lido o Evanxeo de
Xesús durante os meus estudos
secundarios quedei impresionado
pola multitude de pobres e tolleitos
da vida dos que se rodeaba Xesús,
mentres que os numerosos sacerdotes que nos acompañaban naquel
colexio católico só nos falaban de
moral sexual. Eu entón tiña quince
anos.
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teoloxía da liberación é
unha mes tura errónea de fe
e política?
No avión que te traía ao Brasil, unha
vez máis condenaches a teoloxía da
liberación como un falso milenarismo e unha mestura errónea entre
Igrexa e política. Quedei profundamente molesto e sentinme ferido
polas túas palabras. Xa tiña lido, e
relido,· as dúas instrucións que o
excardeal Ratzinger tiña publicado
sobre esa teoloxía; alí descríbela
como un espanta paxaros que non
representa nada na miña vivencia e
conviccións. Non necesitei ler a Karl
Marx para descubrir a opción polos
pobres. A teoloxía da liberación nón ·
é unha doutrina ou unha teoría; é
unha maneira de vivir o Evanxeo na
proximidade e a solidariedade coas
persoas excluídas e empobrecidas.
É ind"ecente condenar así publicamente .os crentes que teñen consagrado a súa vida -e somos decenas de
miles de leigos e leigas, relixiosas e
relixiosos e sacerdotes de todas partes- os que seguimos o mesmo
camiño.
Ser discípulo de Xesús é imitalo,
seguilo, actuar como el obrou.
on comprendo este encarnizamiento e esta hostilidade
respecto de nós. Xusto antes
da túa viaxe ao Brasil, reduciches aó
silencio ·e exciuiches da ensinanza
catolica ao pai Jon Sobrino, teólogo
comprometido e sacrificado, compa·ñeiro dos xesuítas mártires do
Salvador e de monseñor Romero.
Este home qe setenta anos leva servi-

N
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do con valor e humildade á Igrexa de
América Latina coa súa ensinanza. É
unha herexía presentar a Xesús ·.
como home e sacar as consecuencias?
ivín a ditadura ·de Pinochet
en Chile, nunha Igrexa
valentemente guiada por un
pastor excepcional, o Cardenal Raúl
Silva Henríquez. Baixo o seu goberno, acompañamos a un pobo asustado, aterrorizado polos militares fascistas católicos que pretendían
defender a civilización cristiá occidental torturando, secuestrando,
facendo desaparecer e asasinando.
Vivín aqueles anos en La Bandera,
un barrio popular p~rticularmente
afe~tado pala represión. Si que agachei xente; si que axudei persoas a
escapar do país; si que axudei outras
a salvar a súa pel; si que participei en
.folgas de fame.
Tamén consagrei aqueles anos a ler a
Biblia coa xente dos barrios populares e centos de persoas descubriron
así a Palabra de Deus que lles ofrecía
enfrontar a opresión con fe e valor;
eu estaba convencido de q~e Deus os
acompañaba. Organicei comedores
populares e talleres artesáns para
permitir que antigos prisioneiros
políticos reencontraran un lugar dentro da sociedade. Recollín carpos
asasinados do depósito de cadáveres
e dinlles unha sepultura digna como
a seres humanos. Promovín os dereitos da persoa con risco da miña integridade física e da miña vida. Si, a
maioría das vítimas da ditadura eran
marxistas .e fixémonos ben próximos
porque aque1as persoas eran os
nasos próximos. E xuntos cantamos e
esperabamos a fin daquela ignominia.
Soñabamos tamén xuntos a · liberdade!
Qué terías feito no meu lugar? Por
cal destes pecados queres condenarme, irmán Benito? Qué é o que che

A retirada da lgrexa
católica aos templos
deixou un oco que
encheron evanxélicos e
pentecostais

V
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cae tan mal nesta práctica? A_tópase
moi lonxe daquilo que Xesús tería
feito nas mesmas circunstancias?
Como pensas que me atopo cando
escoito as túas repetidas condenas?
Agora, coma ti, chego ao fin do meu
servizo ministerial e esperaba ser tratado con máis respecto e afecto de
parte dun pastor. Pero ti disme: «Non
comprendiches nada do Evanxeo.
Todo is to · é marxismo! É un inxenuo». Non hai. moita arrogancia nas
túas palabras?

En Brasil suceden a mesma realidade: durante vinte e cinco anos foise
substituíndo un episcopado comprometido cos labregos sen terras e os
pobres das "favelas" das grandes
cidades por bispos .conservadores
que teñen combatido e rexeitado a
miles de comunidades de base, onde
a fe era vivida cerca da vida concreta.
Así provocouse un baleiro inmenso
que as Igrexas evanxélicas e pentecostais encheron enseguida, incluso
. integrándose no medio do pobo. E

Os sacerdotes volveron aos templos, xa
non viven entre nós
Tras vinte e cinco anos regresei a
Chile a ver aos meus ·amigos do ·
barrio; setenta viñéronme recibir en
xaneiro e acolléronme fraternalmen.te e incluso me dixeron: «Viviches
con nós coma un máis; acompañáchesnos durante os peores anos da
nasa vida e da nasa historia. Puches
solidario e ·estimáchesnos. Por iso é
polo· que nós te estimamos tanto!" E
aquela mesma xente traballadora
engadía: "Fomos abandonados pola
nosa Igrexa. Os sacerdotes volveron
aos templos; xa non comparten máis
con nós, xa non viven entre nós".

son centos de miles os católicos que
se pasan a estas comunidades.
uerido Benito, suplícoche
que cambies a túa mirada.
Non tes a exclusiva do Soplo
divino; é toda a comunidade eclesial
a que se atopa animada polo Espíritu
de Xesús. Pídocho, arreda as túas
condenas; ti serás xulgado axiña polo
Único autorizado a clasificarnos á
dereita ou á esquerda, e sabes tan
ben coma min que o naso xuízo será
sobre o amor.
Fraternalmente,
Publicado na revista Revista
Reflexión y Liberación (CHILE)

O
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Aaquela

Dende o outeiro

Bea Cedrón

in
r ao mercado
d traball . Pa eniñamente, as mullere forno introducíndonos na vida
académica con evidentes bos resultado , con maiores complicacións, no
mercado de traballo. O cambio resulta, non obstante, evidente·, e ata as
leis fano posible para que a igualdade natural sexa real, con maior ou
menor fortuna.

A o tempo que a adaptación se veu
producindo, e a salvo das diferenzas
entre o mundo rural e urbano, a figura da muller que traballaba na casa
cambiou mesmo de denominación
(de 'ama de casa" a "maruja") adquirindo certas connotacións negativas e
pa ando case que a ser a imaxe do
rancio, do que é preciso 'superar". O
coidado da ca a e da familia tiña un
rego to acedo e amargo, porque, ao
fin, o rendemento económico do traballo no fogar non é líquido' ' non
ve ' e n t tempo , emella que o
qu non e ve non existe.
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O problema, no entanto, é que o traballo no fogar é absolutamente necesario e insubstituíble, un auténtico
sistema económico e de produción en
si mesmo, pero sobre todo, unha economía que ten como achega, principio e destino fundamental o mundo
dos afectos e o desenvolvemento persoal dos seus membros. E ao final, na
práctica, resulta que traballamos fóra
da casa para dedicar parte do salario
que gañamos para que alguén limpe
a nosa casa ou atenda as nosas filias e
tillos tamén en horario extraescolar.
Como resultado, realizamos un esforzo cun fin económico (traballar fóra
da casa) para pagar un trabalfo (o
coidado da casa e das filias e tillos)
que se o fixeramos nós non .estaría
directamente remunerado. E iso coa
agravante de que, no caso de ter descendencia, deixamos o seu coidado a
outras persoas, cando é obvio que o

desexable é que fosen atendidos
polas súas nais e pais directamente.
Alternativas? Antes que ningunha
outra, a liberdade de opción, pero
tamén a dignificación do traballo no
fogar; a firme reivindicación da súa
verdadeira importancia e significado;
a consideración do mesmo como
berce e motor do desenvolvemento
das persoas que constituímos as distintas unidades de convivencia e,
sobre todo, soporte institucional e
económico para facelo factible. Os
ridículos permisos de maternidade
de catro meses de duración, as ludotecas, as ociotecas, as garderías 24
horas e o ocio alternativo poden
pasar a se converter, nun vira vira, de
apoios puntuais necesarios e benintencionados a substitutos nada recomendables de economías básicas
baseadas no amor e no afecto.

o traballo no fogar é absolutamente necesano e insubsituíble

""'
As
furtadelas
A finais do pasado mes de xaneiro, o Secretario de
Estado da Seguridade Social, Octavio Granado, anunciaba que o Goberno estaba estudando a p~sibilidade
de investir unha parte do Fondo de Reserva das pensións en renta variable, é dicir, en accións que
cotizan en bolsa, causa que se faría mediante xestores
privados (bancos e axentes
financeiros}.
O Fondo de Reserva é unha hucha á que se destinan os superávits que ano tras ano vén
rexistrando a Seguridade Social. Creouse no ano 2000, con -603 millóns de euros, e
agárdase que a finais de 2007 acode un volume de case 50.000 millóns de euros, unha
cifra que se achega ao 5% do PIB. Unha cifra_descomunal e polo tanto moi apetecible
para os especuladores financeiros. Granado explicou que para iso, para poder proceder á entrega de diñeiro público a xestores privados, debía modificarse a lei, "excesivamente ríxida", causa que se faría de acorde cos axentes socia is. CEOE, Cepyme,
CCOO e UXT deron seu prace ao proxecto. O argumento que o goberno utilizou é o
de obter maior rendibilidade deses fondos, investidos agora maioritariamente en débeda pública española e estranxeirci. Un argumento non moi sólido, pois a rendibilidade
obtida ata hoxe está m~i , moi preto da rendibilidtide media dos fondos de investimento que actúan en bolsa, o 5 %.
- Querida bola de cristal, onde debo os cortos de todos colocar?
. Boa parte do diñeiro investirase en bolsa, directa ou indirectamente. E aquí, a palabra
investiré un eufemismo. En bolsa non se inviste, especúlase. Investir, na linguaxe corrente,. está asociado á creación de riqueza. Pero en bolsa non se crea nada: o diñeiro pasa
dunhas mans a outras. O que uns gañan (en xeral os especuladores de gran tamaño)
outros pérdeno (en xeral, os pequenos aforradoresr por sistema desinformad~s). É un
movemento de diñeiro de suma cero. Resulta chocante que un partido que se di de
esquerdas se lance a especular co diñeiro público.

o

Migue l Riera Montesinos (El .vieio Topo)
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anos de Irimia

Como diciamos onte...

Algúns consellos
para ver a tel.evisión

A familia no centro. Non fagamos da televi-

Diálogo. As imaxes crean nos nenas moitós

sión ·o centro do fogar, nin permitamos que
afogue o diálogo entre os esposos, entre pais
e fillos.
Moderación. A televisión e a· radio son educativos cando os utilizamos con medida. Pasar
moito tempo diante do televisor atonta ós
nenas, fainos pasivos e escravos da tele.
Selección. Non debemos permitir que os nenas
vexa~ calquera programa, para telas entretidos ou por un falso concepto de liberdade.
Cómpre que os pais seleccionen o programa
axeitado pros fillos, pois non todos os programas son de nenas.

sentimentos e interrogantes, ós que a familia
non responde. É moi importante dialogar cos
píé:aros sobre o que vemos ·na tele.
Ensinar a ver e ler a imax e. Non é causa
doada, pois é unha arte que non nos ensina- ·
ron e ~on tivemos ocasió~ de aprender. Mais
as imaxes suxestiva da tele, unidas á imaxinación do pícaro danlle unha visión fantástica e
irreal do mundo. Cómpre ensinarlle a xulgar
e ser crítico co que ven . S.ó así serán libres.

l'l"IA.

t--~~~~~•.o_u-_ii~ "¡

MAQUINA l'ltA l.EDUCD O CUDJllO
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Da sección A carón do lume do nº 14
de lrimia (31 de xaneiro de 1982)

1-1

Actualidade
Victorino Pérez Prieto

A V Conferencia Xeral do
Episcopado e a .lgrexa de
Latinoamérica en Aparecida

Varios bispos asinan o documento de conclusións da 11
Conferencia

A Igrexa de Latinoamérica e as
catro conferencias anteriores

O E piscopado Latinoamericano
representa a meirande parte dos
católicos do mundo. Por iso, a súa V
nferencia Xeral, celebrada no santu ri d No a Sra. da Aparecida,
Paulo, entre o 13 e o 31
i un v nto clesial de priL nxe quedan as asembleas anteriore que revolucionaron o cristianismo latinoamericano. A primeira,
en Río de Janeiro no ano 1955, non

tan te a terceira, en Puebla (en
México), no 1979, presidida por
Xoán Paulo II. Pero tivo menos forza
a cuarta, en Sto. Domingo, no polémico ano do quinto centenario.
O cristianismo latinoamericano .foi
nas últimas décadas un dos máis orixiriais. Esa orixinalidade vén motivada polos grandes retos que tivo e ten
que afrontar: os desafíos da pobreza,
da inxustiza e a desigualdade social,
particularmente marcada nos últimos
tempos polo impacto da globalización que xera millóns de excluídos, a
violencia, o narcotráfico, a falla de

O cristianismo latinoamericano é
unha riqueza para a lgrexa universal
deixou causa salientable. Moito máis
importante foi a segunda, en
Medellín (Colombia) no ano 1968,
presidida por Paulo -VI na primeira·
visita dun papa a América Latina. Poi
o punto de partida histórico da
Teoloxía da Liberación, que propuxo
entón por vez primeira a ' opción
preferencial polos pobres' como
posición teolóxica da Igrexa; esta
teoloxía, daquela apoiada pala meirand parte dC?s bispos, sería lago atacada polo Vaticano. Tamén foi impar-
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democracia representativa, a multiculturalidade ...
Como nas outras ocasións, as 21
Conferencias Episcopais da rexión,
xunto cos Departamentos do
CELAM
(C6nsello
Episcopal
Latinoamericano), outros organismos e numerosas aportacións de ·grupos e comunidades, elaboraron un
documento para a reflexión, no que,
a pesar de ver a dureza da situación,
recoñecen que non faltan motivos de
esperanza, que segue a estar na

riqueza natural e na riqueza humana
das súas xentes, de forte tradición
cristiá, aínda que esta - tradición
tamén este a marcada polos ídolos·do
poder, da riqueza e da corrupción,
mesmo nas autoridades eclesiásticas.
En Brasil brillaron efemeramente
uns días dúas figuras contrapostas, ·
dous modelos de teoloxía: RatzingerBieito XVI e Leonardo Boff, o
emblemático teólogo censurado, que
definiu o papa actual como "antimoderno, antiecuménico e antifeminista".
A Conferencia de Aparecida

Con vistas ao encontro do
Episcopado e a Igrexa latinoamericana, Bieito XVI recalcara meses antes·
a importancia da familia e a loita
contra "a ditadura do relativismo"
(divorcio, unións libres, aborto ... ).
Pero no Brasil atopou o Papa movementos progresistas, sobre todo as
Comunidades Eclesiais de Base ·
( CEB) tinguidas pala reflexión da
Teoloxía da Liberación; tamén atopou un episcopado que aínda é capaz
de ter un pensamento e unhas
opcións propias. A este respectó sorprendeu que obispo elixidffpara presidir ·a Conferencia ·dos Bispos
Brasíleiros (CNBB) poucos días
antes da visita papal fora Geraldo

O documento final ·non é coincidente cos
discursos do _
Papa
Rocha, unha persoa que ten manifestado simpatías coa Teoloxía da
Liberación.
Nos discursos papais non se manifestou con claridade -como se. esperaba - o seu enfrontamento .coa
Teoloxía da Liberación, á que culpa
de centrar a Igrexa máis no compromiso coa acción sociopolítica, ca coa
mensaxe relixiosa; pero nunha· conversa cos x'ornalistas no avión veu
darlle o seu certificado de defunción.
En troques, Casaldáliga.e Boff declararon con rotundidade poi eses días,
. xustamente o contrario: "A Teoloxía
da Liberación segue viva ... O movemento naceu escoitando o berro dos
oprimidos e hoxe converteuse en clamor". De feito, esta teoloxía está
levando a cabo unha renovación nos
últimos tempos, introducindo na súa
reflexión novos matices como a causa
dos negros e dos indios, o compromiso feminista e ecolóxico...
A gran pregunta era se a visita do
Papa e a Conferencia de Aparetida
ían reafirmar a involución eclesial ouían marcar a súa fin. Non era cues-

tión de gustos, senón de fidelidade ao
evanxeo e · á misión liberadora da
Igrexa no mundo, fronte á vida ameazada
dos
máis
pobres.
Afortunadamente, as posturas que
manifestou o papa nos seus discursos
e o documento final da Conferencia
.non foron coincidentes.
Os discursos _de Bieito XVI en
Brasil .case foron o que algún xornal
cualificou cun rotundo: "Non a
todo". Salientan particularmente
unhas palabras que manifestan
pouca sensibilidade cara ás culturas
indíxenas e diferentes, noutrora ben
pouco respectadas na coloniza~ión.
En troques, como nas conferencias
anteriores, os temas fundamentais
que marcaron a reflexión foron a realidade dos má_is pobres e a pluralidade das culturas do continente. O lema
era claro: "Discípulos e misioneiros
de Xesús Cristo para que os nosos
pobos teñan vida nel"; e o método
escollido para a reflexión era o clásico da Revisión de Vida: "Ver-XulgarActuar.

iscípulos y misioneros de Jesucristo
para que nues ros pueblos en Él tengan vida.
Yo oy el Camino la Verdad ·~ Vida"

Os participantes falaron dun "p.ovo
Pentecoste" para a Igrexa, unha primavera de renovación e vida para os
pobos e culturas de América Latina.
Así o reflectiron no Documento final,
en tres parte_s:

1ª.A vida dos nasos pobos. Analiza
os grandes ~ambios que se están a
dar no continente e no mundo, tentando discernir os desafíos da globalización e a inxustiza estrutural.
2ª. A vida de Xesús Cristo nos discípulos misioneiros. Tenta transmitir a
alegría do Evanxeo, a comuñón e o .
compromiso con todo o pobo de
Deus, no diálogo ecuménico e ínterrelixioso.
3ª. A vida de Xesús Cristo para os
nasos pobos. Manifesta o compromiso concreto da misión que a Igrexa
latinoamericana debe realizar hoxe: a
promoción ·da dignidade humana na
"opción preferencial polos pobres e
excluídos", a xustiza e a solidariedade internacional, a familia, o coidado
da natureza como casa común ... e a
atención aos diferentes pobos e culturas, defendendo unha "evanxelización inculturada" na solidariedade
cos pobos indíxenas e afrodescendentes, actualizando as apostas de
Santo Domingo.

Finalmente, proponse unha acción
evanxelizadora que sinale · camiños
de fraternidade e integración entre
os pobos latinoamericanos para formar unha "comunidade de riacións
en América Latina e o Caribe" (a que
.
?. ....
)
me soa 1sto

CARIBE

O papa Benedicto
presidindo a apertura da V
Conferencia

Magnífico programa. Oxalá o poidan levar adiante, a pesar do contexto involucionista e o inverno eclesial
que seguimos a padecer.
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Cando se lle cumpriron os meses a
Isabel, deu á luz un fillo. En sabendo os par.entes e veciños a bondade
con que '?eus a regalara, fórona
felicitar. Os oito días levárono a
cincuncidar e queríanlle poñer
Zacarías, coma seu pai. Pero interveu a nai dicindo:
-Non, chamarase Xoán!
Eles replicaron:
~Pero se non hai ninguén na túa
parentela que se chame así!
Preguntáronlle por señas ó pai,
como quería que se chamase. El
pediu con que escribir e puxo:
.-Xoán é o nome do meniño.
Todos ficaron sorprendidos. E de
súpeto ceibóuselle a lingua, e
empezou a falar bendicindo a
Deus. Os veciños quedaron todos
abraiados, e por toda a montaña
de Xudea non se falaba doutra
causa. Todos os que o oían, dicían
moi impresionados: "Que vai ser
deste nena?" Porque ~ man de
Deus estaba con el.

o

"Cumpríronselle os meses" e pariu. Púxolle nome,
rachou co pasado e abriu unha nova liñaxe de liberación, e nós aínda agardamas por ela.
Tanto tiña que a mandaran calar. Como ousaba esa
muller decidir o nome do seu fillo! lso era causa de
moito poder, reservado para aqueles que merecían
imitar ese xesto creador do mesmo Deus. Bastáballe
con ter o privilexio .de parir, dar de mamar, cambiar os
cueiros, ergu~rse pala noite ...
Quen te vira Isabel, meténdote onde non te chamaban!
Ofrecerlle un camiño na vida, inscrito no seu nome, a
ese nena que saíra de ti, do vaso amor de dous e do
Amor de onde vén toda vida.
Anímanos saber, ás perdedoras e perdedores, que ás
veces Deus é quen nos manda desobedecer, facer o
que non nos toca. Pasar das voces que din que queremos protagonismo -astuta estrataxema- para apagar
as nasas voces. Anímanos porque sabemos que dar
testemuño do que eremos, e nos mantén en pé, significa facer algo para que por fin veña un pouco dese
Reino agardado. Que por fin non se cumpran os
meses, como a Isabel, para ver apuntar a luz da liberdade. "Amencerá dende o ceo un sol para nós", para
sermos nós mesmas, poñerlles nome ás causas, crear
novas camiños por onde nos pete, sen que ninguén lles
veña poñer nemes, polo ben do Reino "polos camiños
da paz", aínda que algúns e algunhas "fiquen sorprendidos" e veñan reprendernos .
Christina Moreira

Visitas de Deus
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As prome~as de Deus a Zacarías realízanse no medio
da lediCia, signo de que os tempos do cumprimento son
chegados. A orixe do nome do nena indica o carácter
excepcional de Xoán e a súa misión nos novas tempos
que se inician. Como era costume, os veciños e familiares dan por feito que o nena se vai chamar coma o pai
(Tob 11. 9). O acorde entre a nai e o pai nun nome que
non era familiar aparece como divinamente inspirado.
De aí que ao recuperar Zcicarías a fala todos os veciños se interroguen sobre o futuro do bautista.
.
Tamén, coma María, Zacarías recita un salmo, chamado tradicionalmente "Benedictus", cuxo tema é a acción
de grazas pala salvación que se apunta na historia da
humanidade, e no que se alude tamén á misión específica de Xoán como profeta e heraldo de Xesús. O
himno iníciase coa boa nova de que Deus visitou o seu
pobo. A "visita¡¡ é un termo bíblico que indica unha
intervención salvífica de Deus.
Xabier Blanco
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Falando da lingua

E dos franceses tamén ternos moito ...

Lidia e Valentina

Andabamos estes días a dar unha voltiña pola nosa
biblioteca e fóronnos parar os ollos ó Dicionario
Galaxia de usos e dificultades da lingua gaJega. Este é o
que se entende por un dicionario de dúbidas ou dificultades. Abrimos ó chou e caeunos a vista na palabra
"bikini", "traxe de baño de dimensións
reducidas", que ben nos
vén para o tempo que
irnos! Si, é unha palabra
importada a través do
francés que a colleu do
topónimo dunhas illas de
Oceanía (irían moi destapadiños alí ... ). É correcto escribilo coa letra que e non con k (con'
soante que non existe no galega).
Matiza o tal dicionario que o traxe
de baño que deixa ó descuberto as
nádegas recibe o nome de "tanga" e
qu tamén se emprega para nomear
e ta
n oloxismo "monokini" , como
ñador dunha soa peza. Interesante!
P am
unhas follas para atrás e
bat mos con "bechamel", e descubrimos que pronunciando con -chde "chaqueta" é igual de correcto cá
pronuncia daquel que parece o amo do
tema da restauración dicindo "bexamel",
deixándonos a babexar coa boca aberta.
Simplemente que a forma con xe

reproduce .a pronuncia .orixinal do francés, pois ~oi un gastrónomo da Francia do S. XVII, Mr. Béchamel, queri a
inventou.
Atopamos xusto ó ladiño a palabra beefsteak, tamén inte-.
resante, porque seguramente máis dunha vez a oístes pronunciar ben inglesa (está composta de "beef":vaca e
"steak": filete). Pois mirade, en galega debemos dicir bisté.
Dolores da Fonte sempre dicía que a ela
lle gusta_b an moito as begonias ("beghonias", exactamente) e a nós sempre nos parecía que non sabía pronunciar o nome desa bonita planta
que pensamos que se chamaba
"*begoña". Pois non! , Falaba perfectamente Dolores!, segundo o recolle
o dicionario.
Continuando un pouco máis .e
sen saír da letra B (aínda nos han
facer pagar dereitos de autor!)
atopamos "*beige", esa "cor café
con leite" que un oe pronunciar de
moitos xeitos, maioritariamente *beis.
Pois non se debe dicir así. É unha palabra francesa e debemos adaptala como
"beixe".
E por hoxe non cabe máis aquí, que teñades un feliz e divertido san Xoán, lembrade que en san .Xoán as bruxas fuxirán e
que a auga do san Xoán tolle o viño e non
.- dá pan.

L.--------.;...;..,_1

O Fachineiro

dos nos

O TORDIA
O río Tordia vai regando as terras dos
concellos de Láncara e do Corgo antes
de atoparse co Neira eco Miño a
carón do Páramo. A el deitan regatos
pequenos coma o de Ferrada!, só
coñecido para quen sexa de Golás, ou
de Santalla, ou de Trasliste, ou de Vilar.
Na presa de Vilanova refrescaba este
fachineiro a súa infancia -snif-, e un
pouquiño máis abaixo, no muíño de
Carlos, aprendeu o que era unhamaquía, e un rodicio, e unha moxega,
e unha tarabela. En fin, os ríos sempre
estiveron aí ao noso carón, pero mentres o Tordia vai tardeando por entre
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estese outros topónimos hai xente (?} á
que nunca lle importou vivir no país dos
· dez mil ríos nin ten dó deles. Contaminar
sae barato1 e ata resulta sorprendente que
certo empresario que encheu a superficie
do Tordia de peixes mortos vaia compartir
experiencia con Paris Hilton. Hai pode
patrocinar un club deportivo e asemade
verter o lixo da fábrica no río sen pestanexar. Meter hoxe un pé nun río pode ser un
deporte de risco segundo en que lugares
porque os intereses económicos anteceden
a calquera outro .. Un ha cara máis do que
estamos a facer coa Terra.

A.Q.

