
 ANO XXIX • Nº 800 - Do 14 ao 27 de nadal de 2009

este é o noso regalo de Nadal

IRIMIA_800.indd   1 10/12/09   10:03



2

O trasno Que pasaría se Irimia desaparecese?
Daniel López  Muñoz

Un soldado de los EE UU 
fotografía a un afgano 

en uno de los numerosos 
‘check point’ que hay en el 

país asiático.

Ben, imos facer o número 800. Esta 
vez sen homenaxes nin celebracións, 
así como quen non quere a cousa, oi-
tocentos numeriños, trinta anos. Iso si, 
con esa impresión de desvalemento 
e desbordamento que por veces nos 
entra: Xa toca, hai material? Mandou 
alguén algo? Algún dos nosos-ollos-
e-oídos-pola-Galicia-dos-mil-ríos oíu 
ou escoitou algo que pague a pena 
relatar, algo que humanice a nosa his-
toria, que nutra a esperanza precaria, 
que digni� que a nosa condición de 
galegos e galegas que buscan senti-
do no medio dun globo global que 
nos apampa,.... e nolo quere contar?  
Que vai de páxinas centrais? De que 
falamos no editorial? Hai alguén aí 
fóra???

Que pasaría se a revista Irimia des-
aparecese? Ben pouquiño, moi pro-
bablemente. Somos moitas cousas, 
pero sobre todo somos perfectamen-
te prescindibles. Sabémolo ben e non 
nos move ningún afán de deixar pe-
gada histórica. 

A cuestión é ese pouquiño que se ca-
dra si pasaría. O pequeno é fermoso, 
e vivimos desas cousas que nos resul-
tan sinxelas, de dimensión humana, 
como os sacramentos da vida dos que 
fala Boff. Irimia é un fío que conecta 

puntos dispersos que comparten un 
horizonte, unha sensibilidade común. 
Estamos en época de deserto –o pá-
ramo eclesial, a decepción política, o 
desconcerto ideolóxico, a manipula-
ción informativa- e nese deserto bus-
cámonos, recoñecémonos e celebrá-
monos: aínda hai promesa. 

Os problemas de supervivencia dun 
proxecto así son diversos. Triunfou a 
cultura do pensamento débil –debili-
tadísimo-, das “experiencias” fronte 
ás � delidades, do efémero e consu-
mible, do excitante e inmediato e a 
outra � or bolboretiña. Aínda máis 
– coa que está caendo de reacción 
nacional-católica dos señores bispos 
e da España Cañí de medios e pode-
res-, cando nese proxecto non se re-
nuncia, senón ao contrario, se explo-
ran e alimentan novas formas de ser 
cristián, sen ser lunático ou xurásica, 
en galego e desde Galicia. 

Na propia esencia de Irimia pode es-
tar escrita a súa data de caducidade; 
no seus catro maiores valores pode 
que estea a razón da súa inevitable 
precariedade: gratuidade, aposta de-
cidida, fe utópica, humildade. Deben 
ser catro valores do século xa pasado. 
Será por iso que custa tanto o relevo 
xeracional. 
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A terra vai dando froito por si mesma  

AXUNICA: RECONSTRUÍNDO 

A ESPERANZA EN NICARAGUA 

A foto que fala
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Editorial Coñecemento prohibido

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

A democracia converteunos en cidad‡ns, persoas que coas sœas decisi—ns poden variar o rumbo da sociedade. Ese derei-
to us‡molo politicamente elixindo gobernos, laboralmente elixindo sindicalistas para que defendan os nosos dereitos e 
socialmente manifest‡donos na rœa. A democracia fainos adultos e obr’ganos a ter opini—n formada de moitos asuntos. 
Apartamos a c—moda adolescencia social dos que se deixan levar polas decisi—ns dos demais, e aceptamos a corres-
ponsabilidade de compartir erros e acertos nas decisi—ns ecol—xicas, sociais, pol’ticas, solidarias ou bŽlicas dos que nos 
representan.

Pero, incluso vivindo en democracia, o noso acceso ‡ informaci—n 
debe estar (auto)limitado pola dignidade das persoas e o dereito 
‡ intimidade. Non podemos decidir todos sobre todo, nin opinar 
tampouco. Hai asuntos dos que non debemos sequera tentar saber, 
porque ese co–ecemento vulnera frontalmente os dereitos m‡is de-

licados das persoas, aqueles -por certo- que m‡is morbo social suscitan e m‡is voracidade informativa provocan.
Neste sentido, a perda de rumbo que demostrou a prensa nas œltimas semanas Ž s’ntoma dunha enfermidade social que 
corre cami–o de gangrenarse. O s‡bado 28 de novembro abr’a un xornal a sœa portada coa foto dun home acompa–ada 
deste texto: Òa mirada do asasino dunha nena de tres anosÓ. Ese titular repet’ase, de forma m‡is ou menos matizada, 
no resto da prensa espa–ola. Vestidos de boas intenci—ns canalizamos a nosa ira contra persoas que consideramos viles 
porque simbolizan algo repugnante ou, cando menos, execrable. Facemos o’dos xordos ao principio de inocencia e 
sentenciamos cos œnicos datos que nos achegan xornalistas mal informados. Xulgamos sumarisimamente. D’as despois 
toda a prensa se retractaba; non era certo o publicado.
Pero igual que condena, a prensa redime e, ao mesmo tempo, provoca correntes de simpat’a moi discutibles. Unha pare-
lla oculta o seu fillo obeso, para evitar a tutela da Xunta. A rexeitamento xerado cara os profesionais dos servizos sociais 
foi de tal calibre que se acabou filtrando algo que debería ser íntimo e segredo: os motivos polos que un neno é tutelado 
pola Xunta, algo que ninguŽn ten dereito a saber. Daquela a decisi—n de apartar o neno dos pais xa non semella tan 
errada, pero non ti–amos dereito a chegar ata a’. Se permitimos que os profesionais aos que confiamos a atenci—n destes 
ou outros espazos estean continuamente fiscalizados polo sensacionalismo informativo, á parte de provocar neles a ten-
taci—n da inhibici—n no seu traballo, atentaremos contra un dereito incuestionable de calquera persoa: o da intimidade.

Do que eu tamén me alegro é da acti-
vidade que están a desenvolver todos 
eses voluntarios e profesionais, que 
abofé que terán moi boas experien-
cias e estarán a encher a súa vida de 
Evanxeo do bo. E todo iso da man 
dos herdeiros de San Xoán Bosco. Dá 
gusto ver como os relixiosos se reci-
clan e van deixando aos leigos facer, 
servindo de acompañamento mutuo 
e apoio. De igual xeito que Don Bos-
co apostou polos mozos marxinados 
do seu tempo, os salesianos seguen a 
facelo sendo �eis ao seu carisma e ao 
que na pouquiña teoloxía que estudei 
chamaban “os signos dos tempos”. Es-
tamos no advento, cun pé no Nadal. 
Tempo de esperanza, tempo de “te-
ranga”. Deséxovos que practiquedes 
moita “teranga”.

Non podemos todos decidir 
nin opinar sobre todo.

Que tal andas en wolof? Pois hoxe 
vouche ensinar unha palabra nese 
idioma do Senegal. Que saibas que 
“teranga” signi�ca acollida. Ademais 
de ser unha palabra do wolof para un 
grupo de xente da Fundación Juan 
Soñador dos salesianos, ten un sig-
ni�cado moi especial. Teranga é un 
programa moi ambicioso e xeitoso de 
acollida e integración de inmigrantes. 
Neste programa infórmase aos que 
acaban de chegar das posibilidades 
de inserción na nosa sociedade, asesó-
rase en dereitos e cuestións burocrá-
ticas e axúdaselles no mundo laboral. 
Esta actividade está a desenvolverse 
en Vigo, Ourense e A Coruña. Supo-
ño que quererás máis información, 
polo cal che recomendo que acudas á 
páxina web www.fundacionjuans.org 
e alí terala. Paga a pena.
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Pola Santa Lucía estréase 
o CAMIÑO DOS 
SATÉLITES, que coa axuda 
das novas tecnoloxías leva a 
Compostela aos discapacitados. 
É unha iniciativa de Agestic 
(Asociación Galega de Empre-
sas TIC). Na foto, o creador 
musical Serafín Zubiri, invidente, 
nunha rota. Trazado con GPS, 
vai acompañado de audio-
guías, con información. A súa 
camiñada vai ser transmitida 
constantemente a un servi-
dor. Trinta e dúas audio-guías 
informan en cada etapa, onde 
se van colocar e-milladoiros 
ou balizas, coa mesma función 
cás frechas amarelas, en cada 
encrucillada ou desvío. 

COPENHAGUE volve 
ser unha oportunidade perdi-
da, mentres ninguén se libra 
da desfeita. A temperatura de 
Galicia vai medrar 1,5 grados 
en 50 anos, e no océano 1/3, 
que coa acidificación prexudica 
a produtividade. O quecemento 
do Ártico fai subir o mar 0,5 m 
(1,4 m por riba, no 2100). Así, 
o paseo marítimo do Vicedo, 
moitas vivendas e a Igrexa de 
Cangas de Foz están en risco 
pola erosión e polas filtracións,  
as correntes mariñas que baten 
nas cimentacións, as constru-
cións irracionais, o dique,  a 
ponte na desembocadura do 
Sor.

Na xornada de sensibilización 
da DISCAPACIDADE 
sóubose que un de cada catro 
discapacitados ten algún motivo 
de queixa na atención. Os do 
Condado denuncian que unha 
empresa non utiliza o microbús 
adaptado porque perde tempo. 
O 13% dos 293.000 discapaci-
tados viven sós. O 42% están en 
Ourense; o 70% deles están mal 
nutridos. O 70% dos coidadores 
de enfermos de alzheimer é 
depresivo (o 31% está en trata-
mento). Só un terzo de 40.692 
grandes dependentes cobra 
axuda. As 17.822 persoas con 
discapacidade intelectual gas-
tan 13.448 € ó ano. Na foto, 
Helena traballando na limpeza 
en Carballo.

As eleccións de CHILE, lém-
brannos a acollida de exiliados 
do 36. O 3 de setembro, hai 70 
anos, chegaron, no Winnipeg 
(barco de 80 prazas), 2500 
republicanos dos campos de 
concentración franceses, ateiga-
dos pola xenerosidade de Pablo 
Neruda. Madrid celebra a me-
moria do exilio, despois de per-
correr os seus eixes en América. 
Na foto, “A Pasionaria chilena”, 
a parlamentaria Gladys Marín. 
O día da súa morte (6-III-05) 
un cartel facía memoria: “Con 
Gladys, mil veces venceremos”. 
Perseguida por Pinochet, viviu 
na clandestinidade.
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Eleccións en BOLIVIA, coa 
nova constitución plurinacional. 
O indixenismo contra as elites 
que bloquean a renovación a 
prol do pobo. En Santa Cruz 15 
familias teñen unha media de 
250.000 ha. Isto ocorre nunha 
poboación que o 15%. non ten 
auga potable. Son 122 médicos 
por cada 100.000 persoas. A 
mortalidade infantil é do 52 por 
1000. Na foto, Evo Morales 
investido “gran cóndor” polas 
tribos indíxenas, despois de 
gañar as primeiras eleccións.

O zoólogo D. Suzuki recibe o 
Nóbel alternativo na loita polo 
correcto xeito de vida e a res-
ponsabilidade no uso social da 
ciencia, ante o risco climático. A 
romanesa HERTA MILLER 
recibe o de Literatura. Esta 
muller, perseguida e censura-
da pola ditadura comunista, 
exiliouse e converteuse na voz 
alta e pura das minorías. O seu 
primeiro libro estivo retido catro 
anos. Xerais traduciu: ‘O home 
é un gran faisán no mundo’, 
sobre a comunidade rural 
romanesa-alemana. Transmite 
o arrepío dos disidentes. Filla 
de labregos alemáns, a súa nai 
tamén foi deportada á URSS. 

EEUU non asina a supresión 
das MINAS antipersoais. 
A guerra de Cambodia deixou 
25.000 mutilados, moitos polas 
minas (na foto, nun campo de 
refuxiados en Tailandia), e máis 
de 1,5 millóns en guerras e 
vinganzas, sobre todo no exter-
minio dos “jemeres vermellos” 
(1974-79). Entre 500 e 2.000 
nenos vagabundean na miseria 
na capital. O 2% da poboación 
sofre enfermidades ou inca-
pacidades: polio, tuberculose. 
Quen fai falar a estas vítimas é 
Gervasio Sanchez, Premio de 
Fotografía 09, no libro Vidas 
minadas.

Manifestación, o 12 de dec-
embro polo EMPREGO, 
mentres as empresas prefiren as 
regulacións, “ERE”. En 9 meses 
houbo 302% máis ca no 2008 
e un 682% máis de  desempre-
gados. En dous anos houbo 
35.000 regulados, sobre todo 
en servizos e construción, con 
difícil recolocación, e as máis 
afectadas son as mulleres de 
máis de 55 anos e os inmi-
grantes. Vigo e Ferrol son as 
cidades de menos renda, teñen 
entre un 9% e un 9% de paro. O 
Porriño chega ao 13,8%;   Lalín 
ten o 6,3%. A renda/habitante 
é un 10% menos cá da media 
estatal, e Santiago, a capital, a 
de máis renda, 4.000 máis que 
A Laracha.
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Utopía Competencia Navideña
Dolores Aleixandre

Competencia é unha palabra de moda 
e a última tendencia na linguaxe edu-
cativa. E vén a conto porque cada 
vez me convenzo máis de que todo o 
estamos a xogar na “competencia bá-
sica” de nos irmos parecendo algo a 
ese Deus de quen, se algo sabemos, é 
da súa poderosa corrente de proximi-
dade. Esa que nos atinxe en Xesús e 
nos fai felicitar polo Nadal, porque El 
contáctanos e rózanos, conecta con 
nosoutros, pégasenos, inscríbese no 
noso censo coma un de tantos, ape-
lídase “Fillo do Home” no seu DNI, 
mestúrase coas nosas suores, cheiros 
e bágoas, co noso cuspe, barro, sangue 
e soños. 

Presentouse en sociedade exposto e 
indefenso, sobre un presebe, sen pro-
tección de tapias, aramados ou alar-
mas, e por iso se lle puideron achegar 
aqueles pastores que fedían a cabra e 
a fume, sen que os detivesen sinais de 
“propiedade privada”, “recinto sagra-
do”, “ollo ao can”, “avisamos grúa”. 

Ser cristián consistiría en tratar de 
coincidir con Deus nese “instinto 
básico” de simpatía incondicional 
ante todo o humano. “Apareceu 
a bondade do noso Deus e a súa 
�lantropía...”(Tit. 3,4). 

Dou voltas a todo isto desde unha pa-
rada de bus e sobresáltome ao verme 
emparedada por un anuncio de CK á 
miña dereita e outro de D&G á miña 
esquerda. Miro para eles e córtaseme 
en seco a “simpatía incondicional”e 
invádenme sentimentos de estrañe-
za, distancia, “alleidade”, algo que os 
antigos chamaban “xenosía”. Miro os 
seus modelos en posturas inverosími-
les, posuídos da súa beleza, adustos 
e herméticos, facendo visible a infe-
licidade do mundo que representan, 
ese que, encerrado na súa burbulla, 
se cre o cume da civilización, mentres 
impera nel a barbarie da indiferencia 
diante do alleo. 

Intúo que vou polo mal camiño e 
agárrome coma un salvavidas á esce-
na do nacemento, a ver se descubro 
o segredo de reunir o que disque é 
irreconciliable: luz e noite, gloria e 
intemperie, anxos e pastores, ceo e 
terra, Mesías e cueiros. 

E penso que a verdadeira “compe-
tencia de Nadal” é a que nos capacita 
para vivir á vez na �lantropía e na xe-
nosía, no feitizo e na indignación, na 
canción e na crítica, no realismo e na 
esperanza. 
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Viña nun xornal que o bispado de Lugo denunciaba os 
veciños dunha parroquia e que tiñan que ir declarar unhas 
60 persoas ao xulgado. Non che sei moi ben a historia, 
pero tiña que ver cunhas veigas que non se sabe ben de 
quen son; os veciños din que son deles e os do bispado 
outro tanto. Madía a leva! Estamos no tempo das denun-
cias, e iso que San Paulo recomendaba non andar moi-
to polos xulgados, e Xesús que nos puxeramos de acordo 
polo camiño. Éche o malo de ser propietarios… Recordas 
aquilo de San Francisco que non quería ter conventos? Pen-
saba que se tiñan conventos terían que perder o tempo en 
defendelos e vixialos. Xa che digo que non sei quen leva 
razón, pero 60 son moitos veciños a declarar.

Pero tamén hai cousas bonitas, souben  que aí atrás lle 
fixeron festa ao cura de San Xulián de Vea ao cumprir os 
50 anos da ordenación, e que na festa había 600 veciños. Xesús Mayo Brenlla 
é  un cura vinculado ao Movemento Rural Cristián e impulsou moitas actividades 
culturais, educativas, de lecer que foron motor nunha zona algo abandonada. 
E aínda máis bonito, apostou pola nosa lingua nas celebracións litúrxicas e nas 
actividades parroquiais.

Chegamos ao Natal, e din que baixa das montañas o apalpador, para mirar o 
bandullo dos pequenos e deixarlles lambetadas aos máis esmirrados. Tiña que 
dar unha volta grande polo mundo. Escoitei que o Isaías dáballes azos aos xu-
deus que estaban no desterro e dei en pensar nos palestinos, nos saharauís e en 
tanta xente desterrada e exiliada pola África adiante. Quitáronlles as casas, as 
terras… pero esta pobre xente, a quen vai denunciar?  Bo Nadal, meu amigo… 
irimegos e irimegas.  

Rubén Aramburu

O Peto do Santo Antón 
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-- Primeiriño de todo, imos paci�-
carnos. Senta. Respira fondo. En-
tra dentro de ti. Ponte en actitude 
receptiva para podermos activar 
todas as capacidades sandadoras 
e saudabeis que hai en nós. Aínda 
non tomamos conciencia de canta 
saúde hai dentro de nós! Xa estás 
mellor? Pois agora falemos. Eu 
estou á túa escoita. Serás ti tamén 
quen de escoitarte dentro de ti? 
Téñocho repetido moito: A túa fe 
salvoute! 

-- O relato evanxélico pódenos axu-
dar, máis cunha condición: Non 
�ques atascado/a na letra do libro. 
O importante é o encontro das 
persoas. Ti e mais eu imos encon-
trarnos hoxe ‘persoalmente’ para 
entendernos. Váleche? 

-- Tes razón. Eu fun enviado para 
anunciar a Boa Nova do Reinado 
de Deus: Deus está, vive e cami-
ña connosco. Esta é a miña prin-
cipal experiencia e que desexaría 
que �xeras túa. Eu vin para curar 
(ofrecer coidados) e sandar os en-
fermos (In-�rmus: falto de �rmeza 
en calquera acepción que lle deas). 
Non vin para facer maxia. No diá-
logo sandador ti irás entrando en 
ti e descubrirás a forza sandadora 
que Deus e a vida puxeron en ti 
mesmo. Concordas?

-- Xa sei que che custa. Non quei-
ras correr. É todo un proceso que 
tes que ir descubrindo. Estamos 
moi mal centrados no corpo. Nós 

Se es de corazón sincero, 
descubrirás as respostas que se 
axeiten a ti para esas grandes 
preguntas que te fas.

Escola de Saúde Mons. Araúxo. 2008. 
San Pedro de Marmancón en Ferrol. Non 
están todos. Por certo, era un día de 
grande invernía.

somos corpo. Corpo que temos 
moi mal tratado e administrado. 
Pouco estimado e valorado. Canto 
necesitamos cambiar no trato que 
lle damos ao noso corpo, que é o 
noso gran compañeiro. Pero nós 
tamén somos mente, intelecto, 
psique. Vivimos sandadoramente 
esta nosa dimensión? Non vivi-
mos moito de tópicos, de frases 
feitas, de pesimismos, de medos 
introxectados por nós mesmos ou 
impostos por outros que teñen in-
tereses en que sexamos in-�rmes? 
Somos positivos nos nosos pen-
sares? Temos unha boa hixiene 
mental? Necesitamos desintoxicar 
a mente e o espírito. No Evanxeo 
eu sempre repito: Non teñades 
medo. Paci�cádevos. Eu estou con-
vosco. Lembras o salmo?: O Señor 
é a miña luz. El é a miña salvación. 
Sempre vai comigo. A quen lle vou 
ter medo? El é o meu pastor. 

-- Entremos agora na nosa afectivi-
dade, nas nosas emocións e sen-
timentos. Nas nosas motivacións. 
Que riqueza tan inmensa, non si? 
Sabes quererte? Tés boa idea de ti 
mesmo/a? Non estamos necesita-
dos de sandarnos neste eido da 
nosa personalidade? É algo que me 
levou moito tempo con cada quen. 
Deixar que renaza ese home novo 
ou muller nova que hai dentro de 
nós e que levamos afogando toda a 
vida. Axudar a que creamos en nós 
mesmos. Con�aches en Deus, pre-
sente e actuante en ti? Puxeches 
da túa parte? Vas descubrindo por 
onde vai a túa salvación? Cando 
saímos dun proceso destes, supoño 
que a ti che pasa coma a min. Ol-
lemos cara a atrás e dicimos xuntos: 
Pasei apuros. Mais aprendín moito. 
Son unha persoa nova. Curei de 
moitas cousas dentro de min. Puri-

Xaquín Campo Freire
Escola de saúde Mons. Araúxo

Horizonte Universal
EU SON O CAMIÑO DA VERDADEIRA VIDA
DIÁLOGO SANDADOR CON XESÚS DE NAZARÉ.
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ento. Fieime, con�ei e con�eime a 
Deus e ao seu Santo Alento Vital, 
o Espírito Santo de Deus: Nas túas 
mans, Pai, poño o meu espírito. Sei 
que non me has fallar. Sandarás o 
meu ser in-�rme que, mesmo por 
iso, está enfermo.

--  Quero que caias na conta de algo 
moi importante: A persoa é unha 
totalidade con todas esas dimen-
sións que fomos debullando. Se 
non a atendemos e consideramos 
nesa totalidade, se miramos un só 
aspecto, estámola descentrando 
e daquela estámola volvendo in-
�rme. Cantas veces temos dito: xa 
podía ter unha palabra máis amá-
bel. Non me escoitou. Faltoume ao 
respecto. Deixáronme de lado. 

Ou pola contra: coa súa visita xa en-
tra a paz. Deixoume falar e enten-
deume. Con que respecto e deli-
cadeza fai todo. Non teño medo 
a pórme nas súas mans. É de bo 
trato. Etc.

Temos unha boa hixiene mental? 
Necesitamos desintoxicar a mente 
e o espírito.

dentro e actúa con honradez. Non 
asentemos na mentira os nosos tra-
tos. Busquemos primeiro a xustiza 
e os xeitos de actuar segundo o 
Reino de Deus e veremos como 
melloran as relacións. Non mates 
nada de vida de canto deba vivir 
na natureza. Non falamos tanto de 
ecoloxía? Como ves, amiguiño/a, 
hai moito labor de Noso Señor na 
sandación saudábel das nosas rel-
acións. Temos de sandar o corazón. 
Felices os limpos de corazón

�quei a idea que tiña da salvación. 
Salveime de min mesmo. De tantas 
ideas e actitudes malsáns que non 
me deixaban ser home ou muller 
libre. Era in-�rme. Hoxe son máis 
eu. Humaniceime. Cantos me es-
tán a axudar! Sei querer e agra-
decer. Tamén gañei en humildade. 
Son menos pavo. Podo oírte: a túa 
fe salvoute.

-- Exemplos? A Samaritana. O cego. 
O tolleito de Xerasa. Pedro. Os 
discípulos de Emaús. Tomé. A tem-
pestade calmada. A acusada de 
adulterio, etc. 

O milagre máis grande, máis custoso, 
que máis tempo levou, foi o pro-
ceso de axudarlles a descubrir que 
dentro deles estaba a forza sanda-
dora de Deus para seren homes e 
mulleres novas.

-- Nós somos seres en relación e para 
a relación. Esa é outra faceta que 
eu coidei moito sempre con todos. 
Lembras? Amádevos como eu vos 
amei e nisto veredes se sodes dis-
cípulos meus. Perdoa, Pai, como 
tamén nós perdoamos. Se tes algo 
contra alguén ou alguén contra túa, 
primeiro ide   facendo as paces e 
logo levade a ofrenda ao altar. Non 
vos trabuquedes cun culto falso. Só 
vos enganariades a vós mesmos e 
non solucionariades os problemas. 
Se o teu ollo ou a túa man te le-
van á inxustiza, corta esa forma de 
mirar ou de actuar. Sándate por 

Horizonte Universal

-- Seguirémonos vendo e falando. 
Acáeme ben estarmos xuntos. 
En min terás sempre un amigo 
incondicional. Eu vin para que 
tivésedes vida e esa vida chegue á 
plenitude

Isto pode ser unha escola de saúde? 
Todos nós podemos ser saudabeis. 
Dar e recibir saúde e xuntos bus-
car ese camiño da verdadeira vida. 
Unha utopía que hai que realizar 
acotío. A Escola de Saúde “Mons. 
Araúxo”? Por que non. El foi un 
bispo saudábel e bo. El defendeu 
a nosa fala e a nosa identidade col-
ectiva. Ben merece que nos cha-
memos así.

--  Sei respectar os teus ritmos. Se es 
de corazón sincero, xa irás des-
cubrindo as respostas que se che 
axeiten a ti persoalmente para esas 
grandes preguntas que ti mesmo/a 
te fas. O que os entendidos chama-
ron orientación de sentido. Quen 
son? De onde veño? Cal é o meu 
destino �nal? Que podo coñecer? 
Que podo facer? Que podo es-
perar? E iso de Deus? Eu apre-
ndín a vivir a miña vida no hoxe 
de Deus, e podo confesarche que 
tiven as miñas dúbidas: por que me 
abandonaches? Sentinme in-�rme.  
Mais tamén teño de a�rmar que 
descubrín por vía existencial algo 
que non resolvía só co pensam-
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Internacional Histórico cambio político en Xapón
Moisés Lozano Paz

tou-. Aspiro a construír un espazo de 
con�anza con Barack Obama” 

Unha nova preocupación polo cam-
bio climático 

Moitos analistas aseguran que os 
obxectivos de Hatoyama son moi 
difíciles de cumprir ante a maltreita 
situación da economía do país, e que 
algunhas promesas do Partido De-
mócrata, como eliminar as altísimas 
peaxes das autoestradas, contribuirán 
a potenciar as emisións de gases de 
efecto invernadoiro ao incentivar o 
uso do automóbil. 

A pesar diso, Hatoyama está decidido 
a que Xapón, o quinto maior emisor 
de dióxido de carbono do mundo (o 
4,6% do total, segundo a ONU), des-
envolve un papel preponderante na 
loita contra o arrequecemento global, 
ademais de insistir en que esta nova 
política bene�ciará economicamente 
o país coa creación de novos empre-
gos no sector da automoción eléctri-
ca e a enerxía solar, dous terreos nos 
que son punteiras varias compañías 
niponas como Toyota ou Mitsubishi. 

Hatoyama dispón de pouco tempo 
para darlle uns volta histórica á situa-
ción da segunda economía do mundo 
e empezar a mellorar as condicións 
de vida dos seus cidadáns. Ardua pa-
rece a súa tarefa, pois terá que lidar 
coa taxa de paro máis alta desde a II 
Guerra Mundial e a actual de�ación. 
E, sobre todo, deberá trazar os novos 
orzamentos para cumprir coas pro-
mesas sociais do PDJ, entre elas re-
formar o sistema de saúde e de pen-
sións ou aumentar as axudas para o 
emprego, a educación e a agricultura. 
Todo iso, sen subir o IVE nin disparar 
aínda máis a gran débeda pública do 
país, que para �nais de 2009 duplica-
ría o seu PIB. 

Recentemente, Yukio Hatoyama converteuse no primeiro xefe de goberno de 

ideas progresistas desde a Segunda Guerra Mundial neste país asiático. Este 

mandatario de 62 anos, líder do Partido Democrático, que recibiu 327 dos 

480 votos, tivo un resultado moi por encima dos 241 que necesitaba para ser 

designado. 

Este é, sen dúbida, un acontecemento 
histórico nun país netamente conser-
vador. Foron uns 54 anos case ininte-
rrompidos de gobernos conservado-
res. Xapón ten un sistema de goberno 
denominado Monarquía Constitucio-
nal e conta cunha poboación de preto 
de 128 millóns de habitantes

Novas ideas políticas para Xapón 

O novo gobernante nipón prometeu 
revisar os lazos con Estados Unidos, 
reformar a burocracia e privilexiar os 
intereses dos consumidores por enci-
ma das grandes corporacións. Pediu 
paciencia pola inexperiencia dos seus 
colaboradores. 

Cambio para xestionar a crise 

A súa tarefa non será sinxela, xa que 
a nación nipona sofre a peor crise 
económica desde a Segunda Guerra 
Mundial, co desemprego en niveis 
sen precedentes, unha crecente de-
�ación e dúbidas sobre a capacidade 
de xestión de dirixentes curtidos na 
oposición, pero sen exercicio efectivo 
do poder. 

Entre os aspectos máis importantes 
do plan de goberno de Hatoyama 
están, en primeiro lugar o recorte 
do gasto e dedicar ese aforro a pro-
gramas sociais, .ademais de reacti-
var a segunda economía do mundo, 
buscando que non dependa tanto 
das exportacións. As primeiras me-
didas apuntarán a frear os proxecta-
dos aumentos de impostos, eliminar 
peaxes de autoestradas e focalizarse 
nos consumidores, non nas grandes 
empresas. En terceiro lugar, mellorar 
os vínculos cos seus veciños de Asia 
e desenvolver unha política exterior 
“máis independente” de Wáshington, 
o que implica reexaminar o status 
dos 50.000 militares do Pentágono 
despregados en Xapón. “Isto levará 
tempo e non será inmediato -resal-
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A zona pantasma

Parece que cada nova xeración de 
mozos teña a pel máis � na e sexa 
máis pusilánime, e que cada nova xe-
ración de pais estea máis disposta a 
protexérllela e a fomentar esa pusila-
nimidade, nun crescendo sen � n. 

Os estudantes da Universidade in-
glesa de Cambridge aínda pertencen, 
na súa maioría, a estas clases máis ou 

menos desafogadas, e a súa pel é � nísima tendo en conta o que 
lle pediron e conseguiron: nada menos que acabar cunha tradi-
ción de douscentos anos. Decidiron que a colocación en tabolei-
ros das listas cos resultados dos exames � nais (exames públicos, 
así lles chaman) é algo “demasiado estresante” para eles, que lles 
provoca “angustia extra e innecesaria” e lles supón unha “humi-
llación”, xa que permite a terceiros enterarse de se suspenderon 
ou aprobaron, e ademáis, se non se dá un présa en ir velas, antes 
cos interesados. O protector profesorado atendeu a súa petición, 
así que a partir de agora recibirán as súas notas por e-mail ou po-
derán consultalas online (está por ver) corenta e oito horas antes 
de que sexan expostas. Non é difícil prognosticar que na seguin-
te xeración isto lles parecerá insu� ciente, e que esixirá que esas 
listas non se colguen en absoluto, aducindo que esa información 
só lle concerne a cada cal. Os adultos, ao paso que vamos, non se 
atreverán a contrarialos, co que se perderá outra das motivacións 
dos estudantes para aplicarse, a saber: a vergoña de quedar ante 
os seus colegas coma burros, vagos ou incompetentes.

Javier Marías. Extraído de:

http://javiermarias.es/wordpressblog/index.php/2009/09/27/la-
zona-fantasma-27-de-septiembre-de-2009-pieles-� nisimas/

É posible a solidariedade de clase?

Estamos nunha sociedade na que o 
paro é o problema máis importante. 
No Estado son xa máis de 2.700.000. 
En Galicia su 170.000. Como loita-
remos os obreiros? Está claro que o 
motor da sociedade capitalista é o au-
mento continuo do bene� cio. Ganar 
máis sen reparar en nada, temos re-

 Ás furtadelas

 Como diciamos onte...

www.revistapolis.cl/index.htm: 
Polis, revista da Universidade Boliva-
riana, busca contribuír ao desenrolo 
dunha universidade “estendida”, na 
que a creación de coñecementos non 
sexa monopolio exclusivo dos acadé-
micos, senón unha tarefa colectiva do 
conxunto da sociedade.

http://youkioske.com: 
Para ler na rede a prensa e as revistas. 

http://www.encrucillada.es: 
Parabéns á revista irmá que estrenou 
unha páxina web ben chula.

 

Irimia, nº 174. Marzo, 1985. 

cente o exemplo dos miles de millóns 
evadidos a Suíza polos mellores per-
sonaxes da sociedade. E a clase domi-
nante, senn nos darmos conta, me-
teunos á clase obreira esa angulemia 
polo diñeiro e o poder. Dividiunos, 
dando a unha parte dos obreiros bos 
salarios para consumir ben.
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Saudiña Nós aínda estamos aquí
Marisol Bravo

nón polas terribles secuelas. Seguro 
que case todos vostedes coñecen ou 
coñeceron  algún afectado/a. O bro-
te máis signi�cativo foi no ano 58 e 
ata o 63 podemos falar de consecuen-
cias numéricas: uns 1300 nenos mor-
tos e uns 11400 afectados. Son datos 
aproximados e que só representarían 
un 40-50% da realidade, segundo es-
tudos recentes. Foi unha epidemia 
moi democrática xa que afectou a to-
das as capas sociais. A desigualdade 
veu despois. 

Quero destacar que na prensa do ano 
55 xa se sabe da existencia dunha va-
cina inxectable descuberta o ano an-
terior por Jonas Salk e que tres anos 
máis tarde aparece a vacina oral, de 
Albert Sabin. Ata o ano 58 só exis-
tiron accións de vacinación illadas 
promovidas por algunha empresa ou 
algúns pediatras. Dispensábase para 
tres sectores da poboación: a bene-
�cencia dábaa gratis aos moi pobres 
grazas a doazóns de EEUU, un sector 
debía pagar 9 pesetas polas tres do-
ses e os máis ricos, 27. A maior parte 
da poboación non podía asumir este 
custo e non foi gratuíta ata o ano 63. 
Un estudo manipulado dicía que a 
vacinación era moi cara e o goberno 
considerou que evitar a poliomielite 
non era rendible. Casualmente nesa 
época construían o Valle de los Caí-
dos. 

As campañas de vacinación

Foron tempos nos que non estivemos 
exentos de loitas internas de poder 
entre o Seguro Obrigatorio de Enfer-
midade (SOE), asociado á Falanxe e 

No Día Internacional da “diversi-
dade funcional” (discapa-

cidade) quero invitalos 
a remover na historia, 
non polo feito de mi-
rar atrás senón porque 

está a condicionar o 
noso presente, o presen-

te dos afectados de polio-
mielite.

A polio está erradicada; 
pero nós aínda estamos 

aquí. Os seus efectos mar-
caron as nosas vidas con 

desarraigos familiares, 
escolarización nula 
ou irregular, longas 

estancias en hospitais, 
axudas irrisorias, material ortopédi-
co aparatoso... Ata fomos vítimas da 
caridade cristiá, debiamos ter resig-
nación porque tiñamos o ceo gañado. 
Así aprendemos a vivir en permanen-
te superación e esforzámonos como 
se non pasase nada porque a socieda-
de esixe cidadáns “perfectos”. 

Que é a polio?

Unha de�ciente e tardía política de 
vacinación disparou en España as 
taxas de infección dunha enfermida-
de que alcanzou a súa maior inciden-
cia nos anos 50 e 60, atacando a unha 
xeración de nenos e nenas que servi-
mos de “coelliños de indias”. A polio, 
causada por un poliovirus, afecta ao 
sistema nervioso central provocando 
deformidades, parálises nas extremi-
dades de por vida e atro�as muscu-
lares. Atemorizaba a poboación non 
tanto polo índice de mortalidade, se-
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Saudiña Nós aínda estamos aquí

dependente do Ministerio de Traba-
llo e a Dirección Xeral de Sanidade 
(DXS), asociada ao sector católico 
e dependente do Ministerio de Go-
bernación. Eran as dúas institucións 
sanitarias da época que �xeron cam-
pañas de vacinación en paralelo. A 
�nais do 62, o SOE nunha campaña 
de imaxe e expansión dita unha orde 
para vacinar gratis a todos os seus a�-
liados coa vacina inxectable. A DXS, 
que tiña a competencia de vacinar a 
toda a poboación, non tardou en re-
accionar e, a principios do 63, publica 
tamén unha orde para defender a súa 
parcela preventiva e decide facer un 
ensaio con �ns “administrativos”. Foi 
así como, no ano 1963, León e Lugo 
acolleron unha campaña secreta 
de vacinación que presentaba mala 
plani�cación e doses adulteradas ou 
incorrectas. Non se entende que uti-
lizaran un modelo de vacina oral dis-
tinto en cada provincia, un deles non 
era aconsellable nin estaba admitido 
noutros países. En Lugo vacinouse 
nos meses de maio-xuño e outubro-
novembro sen explicarlle ás familias 
que se trataba dun ensaio; tampouco 
os médicos tiñan moita información e 
a polio pasa a denominarse co núme-
ro “080” quizais como un intento máis 
de ocultación á hora das “comunica-
cións”. Optouse polo modelo Sabin 
(oral) por ser máis económica e máis 
fácil a súa administración. A campa-
ña piloto foi un éxito porque “debía” 
ser un éxito, independentemente do 
resultado. Esta experiencia de León 
e Lugo permitiu, ao ano seguinte, o 
primeiro plan de vacinación masiva 
gratuíta en España, cando xa o virus 

tos �ables nos rexistros o�ciais, non 
existindo un censo de afectados. 

Estaranse preguntando... por que 
remover agora no pasado? Pois re-
sulta que Internet foise da lingua ao 
desvelar que a peor das fases da en-
fermidade aínda estaba por chegar. 
Desde hai unha década, empezáron-
se a descubrir novos achaques que 
espertaron o interese por mirar atrás. 
Sabemos que moitas das nosas neu-
ronas morreron e que as outras para 
“compensar” traballaron en exceso e 
agora poden pasarnos factura. Non 
podemos esquecer porque hai unha 
“síndrome” esperándonos, sen deci-
dirse a quen visitar. Pero iso merece 
outro capítulo. 

A polio foi unha epidemia democrática, 
afectou a todas as capas sociais, a 
desigualdade veu despois

“profanara” miles de corpos infantís. 
Así unha xeración de españois pade-
cemos unha enfermidade para a que 
xa existía vacina, dez anos antes. 

Practicamente ata o ano 62 non se 
fala de polio ou fálase da vacina 
como pouco recomendable. Mesmo 
se comenta que desapareceron os do-
cumentos de compra da vacinación. 
Semella querer destruír esa parte da 
historia previa ao 64. Nunha estra-
texia de ocultación de datos e silen-
ciando a incidencia real (cantos máis 
casos menos noticias en prensa) os 
responsables do réxime ocultan a epi-
demia propiciando así o seu contaxio. 
Xeramos pouca literatura médica so-
bre a patoloxía e quedan poucos da-
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este é o noso regalo de Nadal

14

O noso taboleiro 
“vai haber unha gran alegría 

para todo o pobo”
(Lc 2,10)

Terá como base unha xuntanza mensual, en sábado, na cidade da Coruña, no Centro 
Xoán XXIII (Torre dos Mestres), Rúa Xoán Flórez. Como guieiro acompañaranos 
Xoán Carlos Herranz.

Convocámosvos á primeira xuntanza, que terá lugar o día 19 de decembro ás 11 da 
mañá, para acordar temas, materiais, metodoloxía, etc.

En principio convocamos a todas as persoas interesadas en afondar na actualización 
dos textos bíblicos na nosa realidade. En palabras de Pepe Chao, “elaborar o quinto 
evanxeo”. E moi especialmente invitamos as persoas que xa participabamos nos Sába-
dos Bíblicos. Gustaríanos continuar cos aspectos celebrativos e relacionais que manti-
ñamos en Bastavales. Esta foi unha etapa ben bonita e signi�cativa para todas e cada 
unha das persoas que o vivimos e temos moito que agradecerlle a Pepe Chao o esforzo 
que para el supuxo mantela durante tantos anos.

Presentamos un novo proxecto de traballo 
sobre a Biblia

IRIMIA_800.indd   14 10/12/09   10:03



15

Boa Nova

O
 E

C
O

Bendicir é unha actitude que mesmo se pode 
volver excepcional. E non falamos de gabar a 
quen temos no alto, aleluia, aleluia!, senón de 
descubrir, celebrar e alegrarse do que os demais 
teñen de bo, falando ben deles. Ao que tradi-
cionalmente se lle chamaba envexa, témola na 
actualidade potenciada pola tensión competitiva 
da sociedade que nos tocou vivir. Sen decatár-
monos, perdemos a capacidade de gozar e cele-
brar das bondades de que temos ao noso carón, 
que abofé son moitas, para comparármonos 
continuamente observando no que temos que 
mellorar (dominio das linguas, autoconfianza, 
dozura, etc.), nunha estéril carreira por triunfar 
na vida, aínda que só sexa de aparencia.

José A. Martínez

A
 C

LA
V

E

Hai tempo escoitei á teóloga Ivone Guebara falar do Nadal, e quero brindarvos as súas palabras. Serán o meu 
agasallo de Nadal.

O que non pode acontecer racionalmente pode acontecer amorosamente. 
O Advento é unha memoria do que pasou e unha esperanza para mañá. Fala doutro mundo, doutros valores, 
doutras relacións…, fala dunha nena, dunha estrela, duns animais sen medo. A linguaxe simbólica é a linguaxe 
dos nosos soños, a que nos serve para empezar de novo.

Reducir o Nadal ao dogma da encarnación (vaia teima coa virxindade!!) condenounos á perda do acceso ao 
simbólico, quitounos a poesía do Nadal. O Nadal é o mito do nacemento, pero... que queremos que naza? 
Atrevámonos a responder sen medo! Quizais queiramos tentar tocar o soño dunha humanidade encarnada, un 
soño aparentemente inútil diante do poder dos imperios. A poesía de Nadal pode tocarnos nas entrañas, se lle 
deixamos...

Descubrir a nosa humanidade máis fonda en carne propia é o que chamamos divino, e ese é o único chan común 
con todos os seres. O Advento é soñar co que aínda pode vir das nosas entrañas, vellas, enfermas, ocupadas… 
A esperanza do mundo nace da humanidade representada pola figura feminina: muller, nai. É unha invitación 
a relacionarnos doutro xeito. É unha invitación a crer que desde nós vén unha salvación. Cada un, cada unha, 
somos o neno Xesús, capaz de provocar esperanza, capaz de ir máis alá porque cremos que en cada un de nós, 
que en cada unha de nós, hai un sopro liberador do mesmo espírito. Somos capaces de provocar esperanza 
non porque creamos no Xesús Salvador senón porque estamos convencidos de que unha amiga, un amigo, nos 
salvou un día e outro día fomos nós, fun eu, salvadores das amigas, dos amigos.

Admitamos a nosa vulnerabilidade común. Todas e todos precisamos do Nadal, e vivir novos adventos. Precisa-
mos deixar nacer a nena, o neno, en nosoutras. Deus-con-nós significa que somos deusas e deuses uns para as 
outras, capaces de chorar e rir xuntos. Isto é o que celebramos.

Bo Nadal!!!

Marisa de Corme

A
 P

A
LA

BR
A

 DOMINGO 20 DE DECEMBRO. 4º DOMIN-
GO DE ADVENTO
Lc 1, 39-45
Naqueles mesmos días, saíu María con moita pré-
sa camiño da montaña, a unha cidade de Xudá. 
Entrou na casa de Zacarías e saudou a Isabel. E en 
oíndo Isabel o saúdo de María, o neno brincoulle 
no ventre, e Isabel quedou chea de Espírito Santo 
e exclamou a grandes voces: “Bendita ti entre as 
mulleres, e bendito o froito do teu ventre. Quen son 
eu para que me visite a nai do meu Señor? Pois ao 
que chegou o teu saúdo aos meus oídos, o neno 
brincou de alegría no meu ventre. Ditosa aquela 
que creu, pois hase cumprir canto lle anunciaron 
de parte do Señor”.
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Falando da lingua Boas novas
Lidia e Valentina

O Fachineiro da cultura
Pesadelo antes de Nadal

A TVG vai suprimir tres programas cultu-
rais este mes e disque hai que eliminar as 
subvencións á cultura e ao deporte e come-
zar a falar industrias culturais, di o consellei-
ro do ramo, Roberto Varela.  Supoño que iso 
incluirá o furancho que Louzán creou para 
que David Cal lle dese nos nefres á anterior 
conselleira de Cultura e dixera perante os 
micros que se o fose recibir -logo de non 
concederlle a subvención que non solicita-
ra- asegurase que “pasaría de ella”. Debia-
mos estar bailando nun pé de cremos a  Sán-
chez Ferlosio, recente Premio Nacional das 
Letras Españolas: “en todas partes a cultura 

foi sempre un instrumento de control so-
cial”, así que canto antes acabemos con ela, 
mellor. Suso de Toro xa leva dito por acti-
va, pasiva e deponente que o libro galego é 
o máis desprotexido de toda España. Nun 
país onde esta ben visto subvencionar os 
coches pero non os libros -se están escritos 
en galego, claro- estamos inmunizados ante 
calquera tipo de control, á parte de poder-
mos respirar libres do xustillo cultural, por-
que como dixo o noso conselleiro, la cultura 
gallega está bien, pero limita. Aleluia! A ig-
norancia faranos felices!

A.Q.

 Así lle dicían ós nenos do Courel e dos Ancares na noite do 31 de decembro 
cando non prendían no sono, xustamente por iso, porque esa noite viña o Apal-
pador. Pois si, un tal José André López, investigador, recolleu esta tradición. 
O Apalpador seica  era un vello xigante vestido cun casaco remendado, que 
fumaba en pipa e usaba boina. Durante o ano vivía nas devesas fabricando 
carbón. Alimentábase de bagas silvestres e cazaba xabarís. Na noite do 31 de 
decembro entraba nas casas e apalpaba a barriga dos nenos para ver se pasa-
ban fame ou estaban fartos e deixáballes unha presada de castañas quentes de 
paso que, se a tiñan chea,  lles dicía  Así, así esteades todo o ano!, e se a tiñan 
baleira calaba a boca e deixáballe o seu presente con moita tristura. E ben, 
unha asociación cultural santiaguesa, a Gentalha do Pichel, está a tratar de 
recuperar esta tradición. 

A historia do Apalpador ten un tronco común con outras historias do norte 
de España. Na zona oriental de Ourense tamén existen referencias a este per-
sonaxe, pero aquí aparece con outros nomes e con outro tipo de atribucións:  
utilizábase para espantar os nenos.

Biblos Clube de lectores vén de publicar o contiño O Apalpador, escrito por 
Xoán G. Ten unhas ilustracións ben bonitas. Pode ser un agasallo xeitosiño 
para este Nadal. Podedes velo en internet en http://www.apalpador.com/apal-
pador.pdf

Xurxo L. Valcárcel Gil tamén ten un texto escrito sobre este personaxe, con 
ilustración de Leandro, e podedes velo en internet en http://es.calameo.com/
read/000124437ce801d1c48d3

E el poderá con Papá Nöel ou cos Reis Magos? Quen vai vir ás vosas casas? 
Xa nos contaredes.

Gozade neste Nadal! Se non vos gustan estas datas, polo menos gozade do 
descanso, se é que o tedes, claro... Vémonos no 2010, se por ben é.

Vaite logo meu ninín, 

marcha agora prá camiña

que vai vir o Apalpador

a apalparche a barriguiña
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